
AM\1180765ET.docx PE621.702v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

22.3.2019 A8-0206/758

Muudatusettepanek 758
Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Angel Dzhambazki, Claudia Țapardel, Asim 
Ademov, Svetoslav Hristov Malinov, Nedzhmi Ali, Iskra Mihaylova, Emil Radev, 
Momchil Nekov, Claudia Schmidt, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Maria Gabriela 
Zoană, Peter Kouroumbashev, Maria Grapini, Franc Bogovič, Marian-Jean Marinescu, 
Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Daciana Octavia Sârbu, Filiz Hyusmenova, Deirdre 
Clune, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Vladimir Urutchev, Sergei Stanishev, Georgi 
Pirinski, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Brian Hayes, Kosma 
Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando 
Ruas, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ramona Nicole Mănescu, Mihai Ţurcanu, Krzysztof 
Hetman, Danuta Jazłowiecka, Laima Liucija Andrikienė, Dan Nica, Damian Drăghici, 
István Ujhelyi, Norica Nicolai, Emilian Pavel, Bogusław Liberadzki, Edward Czesak, 
Urszula Krupa, Jan Olbrycht

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 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 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.

2. Juhti ei käsitata lähetatuks 
direktiivi 96/71/EÜ tähenduses, kui ta 
tegeleb kahepoolsete rahvusvaheliste 
vedudega. Käesoleva direktiivi tähenduses 
on kahepoolne kaupade vedu veolepingu 
alusel toimuv kaupade liikumine määruse 
(EÜ) nr 1071/2009 artikli 2 lõikes 8 
määratletud asukohaliikmesriigist või 
kolmandast riigist või ELi välispiiri 
esimesest piiriületuspunktist teise 
liikmesriiki või kolmandasse riiki või 
teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 
asukohaliikmesriiki.
2 a. Liikmesriigid kohaldavad artiklis 2 
sätestatud erandit kaupade veo suhtes ka 
siis, kui: – sõidukijuht viib ühe kuu 
jooksul läbi kokku kuni kümme 
rahvusvahelist piiriülest kaubavedu. Need 
veod viiakse läbi sihtkohta suunduva veo 
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käigus või pärast viimast kahepoolset 
rahvusvahelist vedu või 
asukohaliikmesriiki tagasipöördumise 
käigus.
2 b. Käesoleva direktiivi tähenduses on 
rahvusvaheline piiriülene kaubavedu 
veolepingu alusel toimuv kaupade 
liikumine kahe erineva liikmesriigi vahel, 
millest kumbki ei ole vedu teostava 
ettevõtja asukohaliikmesriik. Kui 
artiklis 2a sätestatud tingimused ei ole 
täidetud, kohaldavad liikmesriigid kogu 
sellise oma territooriumile toimuva 
lähetuse perioodi jooksul, mis on seotud 
rahvusvahelise piiriülese kaubaveo 
läbiviimisega, direktiivi 96/71/EÜ 
artiklit 3.

2 c. Määruse (EÜ) nr 1073/2009 
kohaselt rahvusvahelist reisijate juhuvedu 
või liinivedu teostavat juhti ei loeta 
direktiivi 96/71/EÜ tähenduses 
lähetatuks, kui ta: – võtab sõitjad peale 
asukohaliikmesriigis ja paneb maha muus 
liikmesriigis või kolmandas riigis; või – 
võtab sõitjad peale mõnes liikmesriigis või 
kolmandas riigis ja paneb maha 
asukohaliikmesriigis; või – võtab sõitjad 
peale ja paneb maha asukohaliikmesriigis 
määruses (EÜ) nr 1073/2009 sätestatud 
kohalike ekskursioonide eesmärgil.
2 d. Määrustes (EÜ) nr 1072/2009 ja 
(EÜ) nr 1073/2009 määratletud 
kabotaažvedudega tegelev juht loetakse 
lähetatuks vastavalt direktiivile 96/71/EÜ.
2 e. Olenemata direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 2 lõikest 1 ei loeta juhti lähetatuks 
liikmesriigi territooriumile, mida ta läbib 
ilma kaupa peale või maha laadimata või 
reisijaid peale võtmata või maha 
panemata.
2 f. Kui juht teostab kombineeritud veo 
alguse või lõpu maanteeveoetappi, nagu 
on määratletud direktiivis 92/106/EMÜ, ei 
loeta juhti lähetatuks direktiivi 96/71/EÜ 
tähenduses, kui maanteeveoetapp ise 
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kujutab endast kahepoolset vedu lõike 2 
kohaselt.
2 g. Liikmesriigid tagavad, et 
kooskõlas direktiiviga 2014/67/EL tehakse 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 3 osutatud 
töötingimused, mis on sätestatud 
asjaomase direktiivi artikli 3 lõigete 1 ja 8 
kohaste kollektiivlepingutega, 
juurdepääsetaval ja läbipaistval viisil 
kättesaadavaks teiste liikmesriikide 
veoettevõtjatele ja lähetatud 
sõidukijuhtidele. Asjaomane teave hõlmab 
eelkõige erinevaid töötasusid ja nende 
koostisosi, sealhulgas töötasu elemente 
kohalikult või piirkondlikult 
kohaldatavates kollektiivlepingutes, 
maksmisele kuuluva tasu arvutamiseks 
kasutatavat meetodit ja, kui see on 
asjakohane, erinevatesse töötasu 
kategooriasse liigitamise kriteeriume. 
Kooskõlas direktiiviga (EL) 2018/957, 
millega muudetakse direktiivi 96/71/EÜ, 
ei karistata autoveo-ettevõtjaid selliste 
töötasu elementide, maksmisele kuuluva 
töötasu arvutamise meetodi ja, kui see on 
asjakohane, erinevatesse töötasu 
kategooriatesse liigitamise kriteeriumide 
mittejärgimise eest, mis ei ole üldsusele 
kättesaadavad.
2 h. Kolmandas riigis asuvaid 
veoettevõtjaid ei või kohelda soodsamalt 
kui liikmesriigis asuvaid ettevõtjaid. 
Liikmesriigid rakendavad direktiivi 
96/71/EÜ ja käesoleva direktiiviga 
[XX/XX] (lex specialis) samaväärseid 
meetmeid oma kahepoolsetes 
kokkulepetes kolmandate riikidega, kui 
nad võimaldavad asjaomastes 
kolmandates riikides asuvatele autoveo-
ettevõtjatele juurdepääsu ELi turule. 
Samuti püüavad liikmesriigid rakendada 
selliseid samaväärseid meetmeid 
mitmepoolsetes kokkulepetes kolmandate 
riikidega. Liikmesriigid teavitavad 
komisjoni kolmandate riikidega sõlmitud 
kahe- ja mitmepoolsete kokkulepete 
asjakohastest sätetest. Selleks et tagada 
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piisav kontroll asjaomaste samaväärsete 
meetmete üle, mis käsitlevad lähetamist 
kolmanda riigi ettevõtjate poolt, tagavad 
liikmesriigid, et määruses (EL) XXX/XXX 
sätestatud läbivaadatud eeskirju 
sõidumeeriku abil positsioneerimise kohta 
[määrus, millega muudetakse määrust 
165/2014] rakendatakse rahvusvahelisel 
autoveol töötava sõiduki meeskonna töö 
alase Euroopa kokkuleppe (AETR) 
raames.

Or. en
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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.

välja jäetud
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