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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

21.3.2019 A8-0204/110

Muudatusettepanek 110
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Seni, ja kui siseriiklikes 
õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, ei 
kohaldata autoveo-ettevõtja tegevusalal 
tegutsemise eeskirju kaupade autoveo 
tegevusalal tegutsevate ettevõtjate suhtes, 
kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või 
autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 
3,5 tonni. Nende ettevõtjate arv, kes 
tegelevad nii riigisisese kui ka 
rahvusvahelise veotegevusega, on 
suurenenud. Selle tulemusena on mitu 
liikmesriiki otsustanud kohaldada nende 
ettevõtjate suhtes määruses (EÜ) 
nr 1071/2009 sätestatud autoveo-ettevõtja 
tegevusalal tegutsemise eeskirju. 
Kõnealune säte tuleks välja jätta, et tagada 
kuni 3,5-tonnise lubatud täismassiga 
mootorsõidukeid kasutavas sektoris 
professionaalsemaks muutmise 
miinimumtase ühiseeskirjade kehtestamise 
teel ja seeläbi ühtlustada kõikide ettevõtjate 
vahelisi konkurentsitingimusi, samas kui 
ettevõtja stabiilset ja tõhusat toimimist 
ning asjakohast finantssuutlikkust 
käsitlevad nõuded tuleks muuta 
kohustuslikuks.

(2) Seni, ja kui siseriiklikes 
õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, ei 
kohaldata autoveo-ettevõtja tegevusalal 
tegutsemise eeskirju kaupade autoveo 
tegevusalal tegutsevate ettevõtjate suhtes, 
kes kasutavad ainult mootorsõidukeid, 
mille lubatud täismass koos haagisega ei 
ületa 3,5 tonni. Nende ettevõtjate arv on 
suurenenud. Selle tulemusena on mitu 
liikmesriiki otsustanud kohaldada nende 
ettevõtjate suhtes määruses (EÜ) 
nr 1071/2009 sätestatud autoveo-ettevõtja 
tegevusalal tegutsemise eeskirju. Et vältida 
võimalikke seaduselünki ja tagada 2,4 
kuni 3,5-tonnise lubatud täismassiga (koos 
haagisega) mootorsõidukeid 
rahvusvahelisteks vedudeks kasutavas 
sektoris professionaalsemaks muutmise 
miinimumtase ühiseeskirjade kehtestamise 
teel ja seeläbi ühtlustada kõikide ettevõtjate 
vahelisi konkurentsitingimusi, tuleks 
autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise 
nõudeid kohaldada kõikidele võrdselt, 
vältides samal ajal ebaproportsionaalset 
halduskoormust. Kuna käesolevat 
määrust kohaldatakse ainult ettevõtjate 
suhtes, kes veavad kaupu rendi või tasu 
eest, ei hõlma käesolev säte ettevõtjaid, 
kes teostavad vedusid omal kulul.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/111

Muudatusettepanek 111
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Oma mõjuhinnangus prognoosib 
komisjon ettevõtjate jaoks ajavahemikul 
2020–2035 säästu vahemikus 2,7–5,2 
miljardit eurot.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/112

Muudatusettepanek 112
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Tuleb tagada, et liikmesriigis 
asutatud autoveo-ettevõtjad asuksid 
tegelikult ja jätkuvalt selles liikmesriigis 
ning juhiksid sealt oma tegevust. Seepärast 
ja kogemusi arvestades on vaja täpsustada 
stabiilset ja tõhusat toimimist käsitlevaid 
sätteid.

(4) Et võidelda nn varifirmade 
nähtuse vastu ning tagada siseturul aus 
konkurents ja võrdsed 
tegutsemistingimused, on vaja selgemaid 
asutamiskriteeriume, intensiivsemat seiret 
ja jõustamist ning paremat koostööd 
liikmesriikide vahel. Liikmesriigis 
asutatud autoveo-ettevõtjad peaksid asuma 
tegelikult ja jätkuvalt selles liikmesriigis 
ning juhtima sealt oma transporditegevust 
ja teostama sisulist tegevust ka tegelikult 
sealt. Seepärast ja kogemusi arvestades on 
vaja täpsustada stabiilset ja tõhusat 
toimimist käsitlevaid sätteid ning neid 
rangemaks muuta, vältides samal ajal 
ebaproportsionaalset halduskoormust.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/113

Muudatusettepanek 113
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kuna töötajate lähetamist 
käsitlevate liidu eeskirjade ja lepinguliste 
kohustuste suhtes kohaldatava õiguse 
rasked rikkumised võivad märkimisväärselt 
mõjutada autoveoturgu ja töötajate 
sotsiaalkaitset, tuleks need lisada hea 
maine hindamise seisukohalt asjakohaste 
punktide hulka.

(7) Kuna töötajate lähetamist ja 
kabotaaži käsitlevate liidu eeskirjade ja 
lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava 
õiguse rasked rikkumised võivad 
märkimisväärselt mõjutada autoveoturgu ja 
töötajate sotsiaalkaitset, tuleks need lisada 
hea maine hindamise seisukohalt 
asjakohaste punktide hulka.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/114

Muudatusettepanek 114
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Autoveo-ettevõtja tegevusalal 
tegutsevatel ettevõtjatel, kes kasutavad 
ainult mootorsõidukeid või autoronge, 
mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni, 
peaks olema minimaalne finantssuutlikkus, 
millega tagatakse, et neil on olemas 
vahendid vedude stabiilseks ja 
pikaajaliseks korraldamiseks. Kuna aga 
asjaomased veod on üldiselt piiratud 
suurusega, peaksid vastavad nõuded olema 
leebemad kui need, mida kohaldatakse 
ettevõtjate suhtes, kes kasutavad 
ettenähtust suurema massiga sõidukeid või 
autoronge.

(10) Autoveo-ettevõtja tegevusalal 
tegutsevatel ettevõtjatel, kes kasutavad 
ainult mootorsõidukeid, mille lubatud 
täismass koos haagisega on 2,4 kuni 
3,5 tonni, ja kes tegelevad rahvusvahelise 
veotegevusega, peaks olema minimaalne 
finantssuutlikkus, millega tagatakse, et neil 
on olemas vahendid vedude stabiilseks ja 
pikaajaliseks korraldamiseks. Kuna aga 
nende sõidukitega teostatavad veod on 
üldiselt piiratud suurusega, peaksid 
vastavad nõuded olema leebemad kui need, 
mida kohaldatakse ettevõtjate suhtes, kes 
kasutavad ettenähtust suurema massiga 
sõidukeid või autoronge.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/115

Muudatusettepanek 115
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Riiklikes elektroonilistes registrites 
sisalduv teave veoettevõtjate kohta peaks 
olema võimalikult täielik, et asjakohaste 
eeskirjade täitmise tagamise eest 
vastutavatel riiklikel asutustel oleks 
uuritavatest ettevõtjatest piisav ülevaade. 
Eelkõige peaks teave, mis käsitleb 
ettevõtjate käsutuses olevate sõidukite 
registreerimisnumbreid, nende palgatud 
töötajate arvu, nende riskiastet ja nende 
põhilist finantsteavet, võimaldama 
määruste (EÜ) nr 1071/2009 ja (EÜ) 
nr 1072/2009 sätteid riigisiseselt ja 
piiriüleselt paremini jõustada. Seepärast 
tuleks riiklikke elektroonilisi registreid 
käsitlevaid eeskirju vastavalt muuta.

(11) Riiklikes elektroonilistes registrites 
sisalduv teave veoettevõtjate kohta peaks 
olema täielik ja ajakohane, et asjakohaste 
eeskirjade täitmise tagamise eest 
vastutavatel riiklikel asutustel oleks 
uuritavatest ettevõtjatest piisav ülevaade. 
Eelkõige peaks teave, mis käsitleb 
ettevõtjate käsutuses olevate sõidukite 
registreerimisnumbreid, nende palgatud 
töötajate arvu ja nende riskiastet, 
võimaldama määruste (EÜ) nr 1071/2009 
ja (EÜ) nr 1072/2009 sätteid ning muid 
asjakohaseid liidu õigusakte riigisiseselt ja 
piiriüleselt paremini jõustada. Et anda 
täitevametnikele – sealhulgas neile, kes 
teevad teedel korraldatavaid kontrolle – 
kontrollitavatest veoettevõtjatest selge ja 
täielik ülevaade, peaks neil olema lisaks 
otsene ja reaalajas juurdepääs kogu 
asjaomasele teabele. Seetõttu peaksid 
riiklikud elektroonilised registrid olema 
tõeliselt koostalitlusvõimelised ja neis 
sisalduvatele andmetele peaks olema 
otsene ja reaalajas juurdepääs kõikide 
liikmesriikide kõikidel määratud 
täitevametnikel. Seepärast tuleks riiklikke 
elektroonilisi registreid käsitlevaid eeskirju 
vastavalt muuta.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/116

Muudatusettepanek 116
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Vastuvõtvas liikmesriigis 
mitteresidendist vedajate poolt ajutiselt 
teostatavaid riigisiseseid vedusid 
(„kabotaažveod“) käsitlevad eeskirjad 
peaksid olema selged, lihtsad ja nende 
täitmise tagamine kerge, säilitades samal 
ajal siiani saavutatud liberaliseerimise 
taseme.

(13) Vastuvõtvas liikmesriigis 
mitteresidendist vedajate poolt ajutiselt 
teostatavaid riigisiseseid vedusid 
(„kabotaažveod“) käsitlevad eeskirjad 
peaksid olema selged, lihtsad ja nende 
täitmise tagamine kerge.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/117

Muudatusettepanek 117
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Seepärast ning kontrollide 
lihtsustamiseks ja ebakindluse 
kõrvaldamiseks tuleks rahvusvahelistele 
vedudele järgnevate kabotaažvedude arvu 
piirang kaotada ning selliste vedude jaoks 
ettenähtud päevade arvu vähendada.

(14) Tühisõitude vältimiseks peaksid 
konkreetsete piirangutega kabotaažveod 
olema lubatud vastuvõtvas liikmesriigis. 
Seepärast ning kontrollide lihtsustamiseks 
ja ebakindluse kõrvaldamiseks tuleks 
rahvusvahelistele vedudele järgnevate 
kabotaažvedude arvu piirang kaotada ning 
selliste vedude jaoks ettenähtud päevade 
arvu vähendada.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/118

Muudatusettepanek 118
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Et vältida kabotaažvedude 
süstemaatilist tegemist, mis võiks tekitada 
siseriiklikku turgu moonutava alalise või 
pideva tegevuse, tuleks kabotaažvedude 
jaoks ühes vastuvõtvas liikmesriigis 
ettenähtud perioodi lühendada. Lisaks 
sellele ei tohiks vedajatel lubada teha 
samas vastuvõtvas liikmesriigis teatava 
ajavahemiku jooksul uusi 
kabotaažvedusid enne, kui nad on 
teostanud ettevõtja asukohaliikmesriigist 
lähtuva uue rahvusvahelise veo. Selle 
sättega ei piirata rahvusvaheliste vedude 
teostamist.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/119

Muudatusettepanek 119
Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel

Raport A8-0204/2018
Ismail Ertug
Autoveosektori muutustega kohanemine
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selgitada tuleks, milliste vahendite 
abil saavad autoveo-ettevõtjad tõendada 
kabotaažvedusid käsitlevate eeskirjade 
täitmist. Selliste vahenditena tuleks 
käsitada elektroonilise veoteabe kasutamist 
ja edastamist, mis peaks lihtsustama 
asjakohaste tõendite esitamist ja nende 
käsitlemist pädevate asutuste poolt. Sel 
eesmärgil kasutatav formaat peaks tagama 
usaldusväärsuse ja autentsuse. Arvestades 
seda, et veo- ja logistikavaldkonnas 
kasutatakse üha rohkem tõhusat 
elektroonilist teabevahetust, on oluline 
tagada õigusraamistike sidusus ja sätted, 
mis käsitlevad haldusmenetluste 
lihtsustamist.

(15) Eeskirjade tulemuslik ja tõhus 
jõustamine on üks eeldusi siseturul ausa 
konkurentsi tagamiseks. 
Jõustamisvahendite edasine digiteerimine 
on vajalik selleks, et suurendada 
jõustamissuutlikkust, vähendada 
rahvusvaheliste veoettevõtjate, eelkõige 
VKEde tarbetut halduskoormust, 
paremini jälgida suure riskiga 
veoettevõtjaid ning avastada pettusi. Et 
veodokumendid muutuksid paberivabaks, 
peaks tulevikus muutuma reegliks 
elektrooniliste dokumentide, eelkõige 
rahvusvahelise kaupade autoveolepingu 
konventsiooni kohase elektroonilise 
saatelehe (eCMR) kasutamine. Selgitada 
tuleks, milliste vahendite abil saavad 
autoveo-ettevõtjad tõendada 
kabotaažvedusid käsitlevate eeskirjade 
täitmist. Selliste vahenditena tuleks 
käsitada elektroonilise veoteabe kasutamist 
ja edastamist, mis peaks lihtsustama 
asjakohaste tõendite esitamist ja nende 
käsitlemist pädevate asutuste poolt. Sel 
eesmärgil kasutatav formaat peaks tagama 
usaldusväärsuse ja autentsuse. Arvestades 
seda, et veo- ja logistikavaldkonnas 
kasutatakse üha rohkem tõhusat 
elektroonilist teabevahetust, on oluline 
tagada õigusraamistike sidusus ja sätted, 
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mis käsitlevad haldusmenetluste 
lihtsustamist.

Or. en


