
 

AM\1157476ET.docx  PE621.702v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.6.2018 A8-0206/161 

Muudatusettepanek  161 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi 

sektoris 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Sellised tasakaalustatud 

kriteeriumid peaksid põhinema sõidukijuhi 

ja vastuvõtva liikmesriigi territooriumi 

vahelisel piisaval seosel. Seetõttu tuleks 

kehtestada ajaline piirang, mille ületamise 

korral hakatakse rahvusvahelise veo puhul 

kohaldama vastuvõtva liikmesriigi 

miinimumpalka ja minimaalset iga-aastast 

tasulist puhkust. Seda ajalist piirangut ei 

tohiks kohaldada määrustes 1072/200918 

ja 1073/200919 määratletud 

kabotaažvedude suhtes, kuna kogu 

transport toimub vastuvõtvas liikmesriigis. 

Seetõttu tuleks kohaldada kabotaažvedude 

suhtes vastuvõtva liikmesriigi 

miinimumpalka ja minimaalset iga-aastast 

tasulist puhkust, olenemata sõidukijuhi 

tegevuse sagedusest ja kestusest. 

(12) Sellised tasakaalustatud 

kriteeriumid peaksid põhinema sõidukijuhi 

ja vastuvõtva liikmesriigi territooriumi 

vahelisel piisaval seosel. Seetõttu tuleks 

kehtestada ajaline piirang, mille ületamise 

korral hakatakse rahvusvahelisele veole 

kohaldama vastuvõtva liikmesriigi 

miinimumpalka ja minimaalset iga-aastast 

tasulist puhkust. Seetõttu tuleks kohaldada 

kabotaažvedude suhtes vastuvõtva 

liikmesriigi miinimumpalka, hüvitisi, 

minimaalset iga-aastast tasulist puhkust, 

maksimaalset tööaega ja kõiki 

sotsiaalõigusnorme, olenemata sõidukijuhi 

tegevuse sagedusest ja kestusest. 

_________________  

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 

oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) 

nr 1072/2009 rahvusvahelisele 

autoveoturule juurdepääsu käsitlevate 

ühiseeskirjade kohta (ELT L 300, 

14.11.2009, lk 72). 

 

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 

1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste 

turule juurdepääsu käsitlevate 

ühiseeskirjade kohta ning millega 
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Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid ei kohalda direktiivi 

96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu 

punkte b ja c autoveosektori 

sõidukijuhtide suhtes, kes töötavad 

kõnealuse direktiivi artikli 1 lõike 3 

punktis a osutatud ettevõtjate juures, kui 

sõidukijuhid tegelevad määrustes 

1072/2009 ja 1073/2009 määratletud 

rahvusvaheliste vedudega ja nad 

lähetatakse kõnealusele territooriumile 

oma ülesannete täitmiseks kuni kolmeks 

päevaks ühe kalendrikuu jooksul. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Et teha lõpp madalate palkade ja halbade sotsiaaltingimustega riikidest pärit sõidukijuhtide 

palgadiskrimineerimisele kõrgete palkade ja heade sotsiaaltingimustega riikides, tuleks täiendatud 

tingimusi sõidukijuhtidele kohaldada esimesest tööpäevast alates. Seega on nimetatud lõik kehtetu. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui lähetus kestab kauem kui kolm päeva, 

siis kohaldavad liikmesriigid direktiivi 

96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu 

punkte b ja c kogu oma territooriumile 

lähetamise perioodi puhul esimeses lõigus 

osutatud ühe kalendrikuu jooksul. 

Alates lähetuse esimesest päevast 
kohaldavad liikmesriigid direktiivi 

96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu 

punkte b ja c kogu oma territooriumile 

lähetamise perioodi puhul esimeses lõigus 

osutatud ühe kalendrikuu jooksul. 

Or. en 

Selgitus 

Et teha lõpp madalate palkade ja halbade sotsiaaltingimustega riikidest pärit sõidukijuhtide 

palgadiskrimineerimisele kõrgete palkade ja heade sotsiaaltingimustega riikides, tuleks täiendatud 

tingimusi sõidukijuhtidele kohaldada esimesest tööpäevast alates. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) teises liikmesriigis asutatud 

autoveo-ettevõtja peab saatma riigi 

pädevatele asutustele hiljemalt lähetuse 

alguses elektroonilises vormis 

lähetamisdeklaratsiooni, mis on koostatud 

vastuvõtva liikmesriigi ametlikus keeles 

või inglise keeles ja sisaldab ainult järgmist 

teavet: 

(a) teises liikmesriigis asutatud 

autoveo-ettevõtja peab saatma riigi 

pädevatele asutustele hiljemalt lähetuse 

alguses elektroonilises vormis 

lähetamisdeklaratsiooni, mis on koostatud 

vastuvõtva liikmesriigi ametlikus keeles ja 

sisaldab ainult järgmist teavet: 

Or. en 

Selgitus 

Et järelevalveasutused lähetamist käsitlevaid kohustuslikke dokumente täielikult mõistaksid ja neist 

kindlasti teadlikud oleksid, peavad nad saama neid lugeda oma ametlikus keeles. 

 


