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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

21.6.2018 A8-0206/136 

Muudatusettepanek  136 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 4 e (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 e. Et hinnata, kas direktiivide 

96/71/EÜ ja 2014/67/EL sätted on 

täidetud, kontrollivad vastuvõtva 

liikmesriigi pädevad asutused teel 

korraldatud kontrolli käigus järgmist: 

 a)  kõnealuse päeva ja eelneva 56 

päeva sõidumeerikuandmed; 

 b)  kõnealuse päeva ja eelneva 56 

päeva elektroonilised saatekirjad; 

 c)  lõike 4 a punktides a–c osutatud 

dokumendid. 

 Teel korraldatavat kontrolli ellu viivad 

ametnikud esitavad kogu eelnevas lõigus 

esitatud teabe selle liikmesriigi pädevatele 

asutustele, kes vastutab direktiivide 

96/71/EÜ ja 2014/67/EL järgimise 

hindamise eest. 

 Et hõlbustada käesoleva direktiivi 

rakendamist, teevad liikmesriikide 

pädevad asutused koostööd, andes 

vastastikust abi ja kogu asjaomast teavet 

direktiivis 2014/67/EL ja määruses (EÜ) 

nr 1071/2009 sätestatud tingimustel. 

 Piiriülese täitmise tagamise ja sihipäraste 

kontrollide mõjususe suurendamiseks 

annavad liikmesriigid kõigile 

asjaomastele volitatud kontrolliasutustele 

reaalajas juurdepääsu siseturu 



 

AM\1157252ET.docx  PE621.702v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

infosüsteemile, määrusega (EÜ) nr 

1071/2009 loodud riiklikele 

elektroonilistele registritele, käesoleva 

artikli lõikes 4 osutatud lihtsatele 

deklaratsioonidele ja mis tahes muudele 

asjaomastele andmebaasidele. 

Or. en 

Selgitus 

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control 

authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. 

However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules 

in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport 

authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and 

transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, 

which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This 

is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile 

nature of the sector. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/137 

Muudatusettepanek  137 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 4 f (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 f. Võimalikult suure läbipaistvuse 

tagamiseks avaldatakse asjaomastele 

juriidilistele nõuetele mittevastavate liidu 

autoveo-ettevõtjate nimekiri. See nimekiri 

põhineb liidu tasandil välja töötatud 

ühistel kriteeriumidel, mille vaatab igal 

aastal läbi Euroopa Tööjõuamet. Liidu 

nimekirjas olevatele autoveo-ettevõtjatele 

kehtestatakse tegevuskeeld. Sellist 

tegevuskeeldu kohaldatakse kõigi 

liikmesriikide territooriumil. 

Erandjuhtudel võivad liikmesriigid võtta 

ühepoolseid meetmeid. Hädaolukorras ja 

ettenägematute julgeolekuprobleemide 

korral on liikmesriikidel võimalus 

väljastada oma territooriumi kohta 

viivitamata tegevuskeeld. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/138 

Muudatusettepanek  138 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 5 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Autoveo-ettevõtja võib esitada 

lõike 4 punkti a otstarbel 

lähetamisdeklaratsiooni maksimaalselt 

kuue kuu kohta. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Lähetamisdeklaratsioonil, mis käsitleb sõidukijuhtide rühma ja kõiki transpordiliike kuue kuu 

jooksul, ei ole õigusaktide täitmise tagamise seisukohast mingit lisaväärtust, sest see sisaldab 

ainult väga üldist teavet, mille alusel ei ole õiguskaitseasutustel võimalik hinnata, kas 

tegemist on tegeliku lähetusega. Lähetamisdeklaratsioon sõidukijuhi ja lähetamisolukorra 

kohta näitab aga tegelikku seost ühelt poolt veotoimingu ning teiselt poolt osaleva sõidukijuhi 

ja sõiduki kohta. See on ainus võimalus võimalike kuritarvituste ärahoidmiseks. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/139 

Muudatusettepanek  139 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 5 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Liikmesriikide pädevad asutused 

teevad tihedalt koostööd ja annavad 

üksteisele direktiivis 2014/67/EL ja 

määruses (EÜ) nr 1071/2009 sätestatud 

tingimustel vastastikust abi ja kogu 

asjaomast teavet. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/140 

Muudatusettepanek  140 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 5 c (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 c. Piiriülese täitmise tagamise ja 

sihipäraste kontrollide mõjususe 

suurendamiseks annavad liikmesriigid 

kõigile asjaomastele kontrolliasutustele 

reaalajas juurdepääsu siseturu 

infosüsteemile, määrusega (EÜ) nr 

1071/2009 loodud riiklikele 

elektroonilistele registritele, käesoleva 

artikli lõikes 4 osutatud lihtsatele 

deklaratsioonidele ja mis tahes muudele 

asjaomastele andmebaasidele. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/141 

Muudatusettepanek  141 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kuni teises lõigus osutatud kuupäevani 

jäävad direktiivid 2003/88/EÜ, 96/71/EÜ 

ja 2014/67/EÜ tervikuna kohaldatavaks. 

Or. en 

 

 


