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Muudatusettepanek  25 

Karima Delli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Arvestades, et Euroopa Komisjoni 

president Jean-Claude Juncker mainis 

oma 2017. aasta kõnes olukorrast 

Euroopa Liidus Euroopa tööhõiveameti 

kavandatavat loomist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  26 

Georgi Pirinski 

 

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 

välja jäetud 
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kehtestamise teel ja seeläbi ühtlustada 

kõikide ettevõtjate vahelisi 

konkurentsitingimusi, samas kui ettevõtja 

stabiilset ja tõhusat toimimist ning 

asjakohast finantssuutlikkust käsitlevad 

nõuded tuleks muuta kohustuslikuks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  27 

Jeroen Lenaers 

 

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 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. 

Or. nl 
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Muudatusettepanek  28 

Helga Stevens 

 

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 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 või 

autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 

3,5 tonni. Selliste ettevõtjate arv on 

suurenenud, eriti veonduse siseturul 

väikeste tarbesõidukite kasutamise tõttu 

linnades ja lühematel marsruutidel. 

Vaatamata sellele on asjakohane muuta 

rahvusvahelise veoga tegelevate 

ettevõtjate puhul ettevõtja stabiilset ja 

tõhusat toimimist ning asjakohast 

finantssuutlikkust käsitlevad nõuded 

kohustuslikuks. See võimaldab siseturul 

õiglasema konkurentsi saavutamist, 

kehtestamata tarbetut haldus- ja 

finantskoormust veoettevõtjatele, eriti 

VKEdele. 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  29 

Mara Bizzotto 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Seni, ja kui siseriiklikes 

õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, ei 

(2) Seni, ja kui siseriiklikes 

õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, ei 
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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. 

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. Et tagada sektori 

professionaalsemaks muutmine 

ühiseeskirjade abil, tuleks autoveo-

ettevõtja tegevusalal tegutsemise eeskirju 

laiendada proportsionaalsel ja 

mittediskrimineerival viisil ka 

ettevõtjatele, kes toimivad üksnes kuni 3,5-

tonnise lubatud täismassiga 

mootorsõidukitega või seda piirangut 

mitteületavaid autoronge. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  30 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

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 

(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 
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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. 

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 tagada aus ja võrdne 

konkurents kõikide ettevõtjate vahel 

kõnealuses sektoris, samas kui ettevõtja 

stabiilset ja tõhusat toimimist ning 

asjakohast finantssuutlikkust käsitlevad 

nõuded tuleks muuta kohustuslikuks 

kõikide sõidukite jaoks, mida kasutatakse 

rahvusvahelises autoveos ja kabotaažveos, 

sõltumata nende suurusest. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  31 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

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 

(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 on 

suurenenud. Selle tulemusena on mitu 

liikmesriiki otsustanud kohaldada nende 

ettevõtjate suhtes määruses (EÜ) 

nr 1071/2009 sätestatud autoveo-ettevõtja 

tegevusalal tegutsemise eeskirju. Autoveo-

ettevõtja tegevusalal tegutsemise nõudeid 

tuleks kohaldada kõikidele võrdselt, et 

tagada rahvusvaheliseks veoks kuni 3,5-

tonnise lubatud täismassiga 
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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. 

mootorsõidukeid kasutavas sektoris 

professionaalsemaks muutmise 

miinimumtase ühiseeskirjade kehtestamise 

teel ja seeläbi ühtlustada kõikide ettevõtjate 

vahelisi konkurentsitingimusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  32 

Georges Bach 

 

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 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. 

Tegevusalal tegutsemise nõuded tuleks 

muuta kohustuslikuks autoveo-

ettevõtjatele, kes kasutavad 

rahvusvaheliseks veoks 2,4–3,5 tonnise 

lubatud täismassiga sõidukeid, et tagada 

kuni 3,5-tonnise lubatud täismassiga 

mootorsõidukeid kasutavas sektoris 

professionaalsemaks muutmise 

miinimumtase ühiseeskirjade kehtestamise 

teel ja seeläbi ühtlustada kõikide ettevõtjate 

vahelisi konkurentsitingimusi. 
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Or. en 

Selgitus 

Raskesõidukitele ja väikestele tarbesõidukitele võrdsete tingimuste tagamiseks lisatakse 

kohaldamisalasse 2,4–3,5-tonnise täismassiga väikesed tarbesõidukid, mida kasutatakse 

rahvusvahelistes vedudes. Seetõttu peaksid neile sõidukitele autoveo-ettevõtja tegevusalal 

tegutsemiseks kehtima kõik neli nõuet. 

 

Muudatusettepanek  33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 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 

ettevõtjate jaoks, kes tegutsevad 

transpordi valdkonnas rahvusvaheliselt. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  34 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

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 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 

selgitada selle määruse kohaldamisala ja 

vältida seaduselünki, 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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  35 

Mara Bizzotto 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Seoses finantssuutlikkuse 

nõudega, mis kehtib ettevõtjate puhul, kes 

tegutsevad autoveo tegevusalal üksnes 

kuni 3,5-tonnise lubatud täismassiga 

mootorsõidukitega või seda piirangut 

mitteületavate autorongidega, tuleks 

summadega lisaks sõidukite arvule 

arvesse võtta ka proportsionaalsuse 

põhimõtet seoses ettevõtja suurusega. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  36 

Siôn Simon, Ole Christensen, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Evelyn Regner 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Komisjon prognoosib oma 

mõjuhinnangus, et ettevõtjad säästavad 

2020.–2035. aastal 2,7 kuni 5,2 miljardit 

eurot. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  37 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Praegu on liikmesriikidel õigus 

seada tingimuseks, et autoveo-ettevõtja 

tegevusalal tegutsemiseks tuleb täita lisaks 

määruses (EÜ) nr 1071/2009 täpsustatud 

nõuetele täiendavad nõuded. See võimalus 

ei ole osutunud vajalikuks, et reageerida 

(3) Praegu on liikmesriikidel õigus 

seada tingimuseks, et autoveo-ettevõtja 

tegevusalal tegutsemiseks tuleb täita lisaks 

määruses (EÜ) nr 1071/2009 täpsustatud 

nõuetele täiendavad nõuded. 
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pakilistele vajadustele, ja on põhjustanud 

tegevusalale juurdepääsu suhtes 

erinevusi. Järelikult tuleks see tühistada. 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  38 

Helga Stevens 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Praegu on liikmesriikidel õigus 

seada tingimuseks, et autoveo-ettevõtja 

tegevusalal tegutsemiseks tuleb täita lisaks 

määruses (EÜ) nr 1071/2009 täpsustatud 

nõuetele täiendavad nõuded. See võimalus 

ei ole osutunud vajalikuks, et reageerida 

pakilistele vajadustele, ja on põhjustanud 

tegevusalale juurdepääsu suhtes 

erinevusi. Järelikult tuleks see tühistada. 

(3) Liikmesriikidel on õigus seada 

tingimuseks, et autoveo-ettevõtja 

tegevusalal tegutsemiseks tuleb täita lisaks 

määruses (EÜ) nr 1071/2009 täpsustatud 

nõuetele täiendavad nõuded. 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  39 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Praegu on liikmesriikidel õigus 

seada tingimuseks, et autoveo-ettevõtja 

tegevusalal tegutsemiseks tuleb täita lisaks 

määruses (EÜ) nr 1071/2009 täpsustatud 

nõuetele täiendavad nõuded. See võimalus 

ei ole osutunud vajalikuks, et reageerida 

pakilistele vajadustele, ja on põhjustanud 

tegevusalale juurdepääsu suhtes 

erinevusi. Järelikult tuleks see tühistada. 

(3) Liikmesriikidel on õigus seada 

tingimuseks, et autoveo-ettevõtja 

tegevusalal tegutsemiseks tuleb täita lisaks 

määruses (EÜ) nr 1071/2009 täpsustatud 

nõuetele täiendavad nõuded. See võimalus 

on vajalik, et tagada kõigis liikmesriikides 

võrdsed tingimused ja ühised standardid. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  40 

Mara Bizzotto 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Praegu on liikmesriikidel õigus 

seada tingimuseks, et autoveo-ettevõtja 

tegevusalal tegutsemiseks tuleb täita lisaks 

määruses (EÜ) nr 1071/2009 täpsustatud 

nõuetele täiendavad nõuded. See võimalus 

ei ole osutunud vajalikuks, et reageerida 

pakilistele vajadustele, ja on põhjustanud 

tegevusalale juurdepääsu suhtes 

erinevusi. Järelikult tuleks see tühistada. 

(3) Praegu on liikmesriikidel õigus 

seada tingimuseks, et autoveo-ettevõtja 

tegevusalal tegutsemiseks tuleb täita lisaks 

määruses (EÜ) nr 1071/2009 täpsustatud 

nõuetele täiendavad nõuded. 

Liikmesriikidel peaks olema jätkuvalt 

võimalus kehtestada täiendavaid, 

proportsionaalseid ja 

mittediskrimineerivaid nõudeid, millega 

võetakse arvesse nende oma siseturu 

eripärasid. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  41 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Hoolimata sellest, et ELis annab 

maanteetransport otseselt 5 miljonit 

töökohta ja moodustab peaaegu 2% 

SKPst, on ELis elukutseliste 

sõidukijuhtide puudus. Selleks et 

hõlbustada noorte juurdepääsu kutsealale 

ja suurendada sektori töötajate püsivust, 

eriti väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate puhul, on oluline lõpetada 

allapoole suunatud surve töötingimustele 

rahvusvahelise konkurentsi tõttu 

palgakulude suhtes ja alati, kui võimalik, 

saavutada rahvusvahelisel autoveol 
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võrdne tasu võrdse töö eest. 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  42 

Helga Stevens 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Määruste (EÜ) nr 1071/2009 ja 

(EÜ) nr 1072/2009 hindamine on 

näidanud, et tarbetud haldus- ja 

regulatiivsed nõuded koormavad nii 

valitsusasutusi kui ka veoettevõtjaid. 

Konkurentsivõimelise ja tõhusa 

transpordisektori jaoks on vajalikud 

eeskirjade selgitamine ja edasine 

haldusalane lihtsustamine vastavalt 

REFITi eesmärkidele. See nõuab ka 

tehnoloogiliste arengusuundumuste 

edasist toetamist ja ärakasutamist. 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  43 

Mara Bizzotto 

 

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) Praegused ELi sotsiaalsed 

õigusaktid autoveo sektoris on toetanud 

sotsiaalset dumpingut, reguleerimata 

ümberasumist ja üldiselt ebaseaduslike 

tavade levikut, mis põhjustab ebaõiglast 

konkurentsi kõnealuses sektoris, näiteks 

kabotaažikorra või varifirmade 

väärkasutust. Liikmesriikidel peab 

seetõttu olema võimalus võtta meetmeid 

tagamaks, et nende territooriumil asutatud 
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autoveo-ettevõtjad asuksid tegelikult ja 

jätkuvalt seal ning juhiksid sealt oma 

tegevust. Seepärast on vaja täpsustada 

stabiilset ja tõhusat toimimist käsitlevaid 

sätteid, suurendada kontrolle ja võidelda 

ebaõiglaste tavadega, mis ohustavad kogu 

sektorit nii Itaalias kui ka Euroopas. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  44 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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) Tuleb tagada, et liikmesriigis 

asutatud autoveo-ettevõtjad asuksid 

tegelikult ja jätkuvalt selles liikmesriigis 

ning juhiksid sealt oma tegevust, 

sealhulgas klientidega otsearveldamise 

protsess või kui tegemist on tütarettevõtja 

süsteemiga, peaks proportsionaalsel viisil 

arveldama emaettevõtja. Seepärast ja 

kogemusi arvestades on vaja täpsustada 

stabiilset ja tõhusat toimimist ning 

ettenähtud süsteemi makse saajaga 

kehtestatud otsearvelduse süsteemi 

käsitlevaid sätteid, et tagada 

proportsionaalne kasumi 

ümberpaigutamine, vältida alaarveldamist 

teenust osutavas liikmesriigis ja töötajate 

alatasustamist selles liikmesriigis. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  45 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 
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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) 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 

ja tugevdada määruse (EÜ) nr 1071/2009 

artiklis 5 sätestatud stabiilset ja tõhusat 

toimimist käsitlevaid sätteid, et võidelda 

nn varifirmade asutamise vastu. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  46 

Helga Stevens 

 

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) 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, sest varifirmade kasutamise 

ebaseaduslik tava kestab ja isegi 

suureneb. 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  47 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Tuleb tagada, et liikmesriigis 

asutatud autoveo-ettevõtjad asuksid 

(4) Tuleb tagada, et liikmesriigis 

asutatud autoveo-ettevõtjad asuksid 
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tegelikult ja jätkuvalt selles liikmesriigis 

ning juhiksid sealt oma tegevust. Seepärast 

ja kogemusi arvestades on vaja täpsustada 

stabiilset ja tõhusat toimimist käsitlevaid 

sätteid. 

tegelikult ja jätkuvalt selles liikmesriigis 

ning juhiksid sealt oma tegevust. Seepärast 

ja kogemusi arvestades on vaja täpsustada 

stabiilset ja tõhusat toimimist käsitlevaid 

sätteid ja vabaneda seeläbi varifirmadest. 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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) 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 ja vabaneda seeläbi varifirmadest. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

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) 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. Selleks tuleks käesoleva määruse 

asjaomased sätted viia vastavusse teiste 

õigusaktide sätetega, mis käsitlevad 

tõhusat ja stabiilset toimimist, näiteks 
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direktiivi 2014/67/EÜ artikkel 4. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  50 

Georgi Pirinski 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Varifirmade olemasolu ja näilise 

füüsilisest isikust ettevõtjana töötamine 

transpordisektoris takistab siseturu 

tõrgeteta toimimist, halvendades samal 

ajal sektori töötajate töötingimusi. Tuleb 

otsustavalt võidelda nende ebaseaduslike 

tavade vastu, mis esinevad küll harva, 

kuid kahjustavad siiski sektori mainet, 

sest vähendavad ebaseaduslikult 

tööjõukulusid ega taga tööalaste normide 

nõuetekohast täitmist. Tuleb siiski 

tunnistada, et liikmesriikidevahelistest 

majanduslikest ja sotsiaalsetest 

erinevustest tulenevad palgaerinevused ei 

kujuta endast mingil viisil 

seaduserikkumist, ebaausat konkurentsi, 

turumoonutusi ega sotsiaalset dumpingut. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  51 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Varifirmade olemasolu ja näilise 

füüsilisest isikust ettevõtjana töötamine 

transpordisektoris takistab siseturu 

tõrgeteta toimimist, halvendades samal 

ajal sektori töötajate töötingimusi. Tuleb 
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otsustavalt võidelda nende ebaseaduslike 

tavade vastu, mis kujutavad endast küll 

vaid väikest osa sektorist, kuid 

kahjustavad siiski sektori mainet, sest 

vähendavad ebaseaduslikult 

tööjõukulusid ega taga tööalase õiguse 

normide nõuetekohast täitmist. 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  52 

Helga Stevens 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Asutamisvabadus on siseturu 

nurgakivi. Kuid varifirmade kasutamise 

ebaseaduslik tava on oht siseturu 

toimimisele ja pikaaegsele allesjäämisele. 

Hindamisega on esile toodud, et vaja on 

selgemaid asutamisnõudeid, 

intensiivsemat seiret ja jõustamist ning 

paremat koostööd liikmesriikide vahel. Et 

luua võrdsed tingimused, peaks EL 

intensiivistama võitlust pettuse ja 

ebaõiglase konkurentsi vastu. 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  53 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Varifirmade ja näilise füüsilisest 

isikust ettevõtjana töötamise olemasolu 

transpordisektoris takistab siseturu 

tõrgeteta toimimist, halvendades samal 

ajal sektori töötajate töötingimusi. Tuleb 
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otsustavalt võidelda nende ebaseaduslike 

tavade vastu, mis esinevad küll harva, 

kuid kahjustavad siiski sektori mainet, 

sest vähendavad ebaseaduslikult 

tööjõukulusid ega taga tööalaste normide 

nõuetekohast täitmist. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  54 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Euroopa autoveoturu 

nõuetekohase toimimise tagamiseks on 

vaja võidelda varifirmade vastu. Sellisele 

tavale lõpu tegemiseks on selles 

valdkonnas vaja otsustavaid meetmeid, 

sealhulgas tõhustatud koostöö, ühised 

kontrollid, eesmärkide seadmine ja 

parimate tavade vahetamine liikmesriikide 

vahel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  55 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 b) Praegu on autoveosektoris puudus 

kutselistest sõidukijuhtidest, eelkõige 

noortest ja naisjuhtidest. Vajalik on võtta 

täiendavaid meetmeid, et muuta 

turulepääs noorte ja naiste jaoks 

lihtsamaks ja atraktiivsemaks, hoides 
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samal ajal sektoris praegu töötavaid 

inimesi. Selleks tuleb vähendada 

ebaseaduslikku ja ebakindlat tööd, tehes 

jõupingutusi, et võidelda tähtajaliste 

lepingute kuritarvitamise vastu, tõkestada 

tavapäraste töölepingute asendamist 

praktika staatusega ning näilise 

füüsilisest isikust ettevõtjana töötamist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  56 

Jérôme Lavrilleux, Franck Proust, Renaud Muselier, Anne Sander, Elisabeth Morin-

Chartier, Geoffroy Didier 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Kuna riiklike maksueeskirjade 

rasked rikkumised võivad märkimisväärselt 

mõjutada ausa konkurentsi tingimusi 

autoveoturul, tuleks need lisada hea maine 

hindamise seisukohalt asjakohaste punktide 

hulka. 

(6) Kuna riiklike maksueeskirjade 

rasked rikkumised võivad märkimisväärselt 

mõjutada ausa konkurentsi tingimusi 

autoveoturul, tuleks need lisada hea maine 

hindamise seisukohalt asjakohaste punktide 

hulka ja nende suhtes tuleks rakendada ka 

heidutavaid sanktsioone, mis on 

proportsionaalsed tuvastatud 

rikkumisega. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  57 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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 

välja jäetud 
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ja töötajate sotsiaalkaitset, tuleks need 

lisada hea maine hindamise seisukohalt 

asjakohaste punktide hulka. 

Or. pl 

 

Muudatusettepanek  58 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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 

 

Muudatusettepanek  59 

Robert Rochefort 

 

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. fr 
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Muudatusettepanek  60 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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. fr 

 

Muudatusettepanek  61 

Helga Stevens 

 

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. nl 

 

Muudatusettepanek  62 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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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 rikkumised võivad märkimisväärselt 

mõjutada autoveoturgu ja töötajate 

sotsiaalkaitset, tuleks need lisada hea 

maine hindamise seisukohalt asjakohaste 

punktide hulka. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  63 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Euroopa Liidu töötajate 

lähetamise eeskirjad on loodud töötajate 

jaoks, kes liiguvad füüsiliselt ja piiratud 

ajaks muusse liikmesriiki kui see, kus nad 

tavapäraselt oma tööd teevad. Maanteeveo 

sektori töötajate liikuva laadi tõttu tuleks 

leevendada haldusformaalsusi, mida 

sellised ettevõtjad peavad järgima. Sel 

põhjusel tuleks nad vabastada hea maine 

hindamisest. 

Or. es 

 

Muudatusettepanek  64 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Arvestades seda, kui oluline on aus 

konkurents turul, tuleks kõnealuse 

küsimusega seotud liidu eeskirjade 

rikkumisi võtta arvesse veokorraldajate ja 

veoettevõtjate hea maine hindamisel. 

Komisjoni volitusi määratleda asjakohaste 

rikkumiste raskusaste tuleks vastavalt 

selgitada. 

(8) Arvestades seda, kui oluline on aus 

konkurents turul, tuleks kõnealuse 

küsimuse ja asjaomaste töötajatega seotud 

liidu eeskirjade rikkumisi võtta arvesse 

veokorraldajate ja veoettevõtjate hea maine 

hindamisel. Komisjoni volitusi määratleda 

asjakohaste rikkumiste raskusaste tuleks 

vastavalt selgitada. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  65 

Georgi Pirinski 

 

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. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  66 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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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 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. 

Or. en 

Selgitus 

Kui me soovime saavutada parema kontrolli eesmärki, ei õigusta kergsõidukite sagenev 

kasutamine rahvusvahelistes vedudes sellist erikohtlemist. 

 

Muudatusettepanek  67 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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 

(10) Autoveo-ettevõtja tegevusalal 

tegutsevatel ettevõtjatel, kes kasutavad 

ainult mootorsõidukeid või autoronge, 

mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni, 

peaks olema piisav minimaalne 

finantssuutlikkus, millega tagatakse, et neil 

on olemas vahendid vedude stabiilseks ja 

pikaajaliseks korraldamiseks, ja tagatakse, 

et nad suudavad täita oma sektoris ette 

nähtud palga- ja töötajate eest tehtavate 
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leebemad kui need, mida kohaldatakse 

ettevõtjate suhtes, kes kasutavad 

ettenähtust suurema massiga sõidukeid või 

autoronge. 

sotsiaalmaksete kohustusi. 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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  68 

Robert Rochefort 

 

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) Et vältida konkurentsi 

moonutamist ja võtta arvesse ettevõtjate 

rahvusvahelise transpordi tegevuse 

arengut, tuleks autoveo-ettevõtja 

tegevusalal tegutsevatele ettevõtjatele, kes 

kasutavad ainult mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 

3,5 tonni, kohaldada nõudeid, mis on 

sarnased neile, mida kohaldatakse 

ettevõtjate suhtes, kes kasutavad 

ettenähtust suurema massiga sõidukeid või 

autoronge. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  69 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Autoveo-ettevõtja tegevusalal 

tegutsevatel ettevõtjatel, kes kasutavad 

(10) Autoveo-ettevõtja tegevusalal 

tegutsevatel ettevõtjatel, kes kasutavad 
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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. 

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, ega tohiks tekitada ülemäärast 

koormust väiksematele ja füüsilisest 

isikust ettevõtjatele. 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  70 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

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 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. Eeskirjad, 

mida kohaldatakse nende kaupade 

autoveo tegevusalal tegutsevate ettevõtjate 

suhtes, kes kasutavad mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 

3,5 tonni, on need, mis on sätestatud 

määruses (EÜ) nr 1071/2009. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  71 

Verónica Lope Fontagné 
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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 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 ja nende palgatud 

töötajate arvu, 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. 

Or. es 

 

Muudatusettepanek  72 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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 

(11) Riiklikes elektroonilistes registrites 

sisalduvat teavet veoettevõtjate kohta 

tuleks pidevalt ajakohastada, 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 
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piiriüleselt paremini jõustada. Seepärast 

tuleks riiklikke elektroonilisi registreid 

käsitlevaid eeskirju vastavalt muuta. 

piiriüleselt paremini jõustada. Peale selle 

peaksid riiklikud elektroonilised registrid 

olema koostalitlusvõimelised ja neis 

sisalduvale teabele peaks olema otsene 

juurdepääs kõikide liikmesriikide 

täitevametnikel, kes teevad teedel 

kontrolle. Seepärast tuleks riiklikke 

elektroonilisi registreid käsitlevaid eeskirju 

vastavalt muuta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  73 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 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. Peale selle 

peaksid riiklikud elektroonilised registrid 

olema koostalitlusvõimelised ja neis 

sisalduvale teabele peaks olema otsene 

juurdepääs kõikide liikmesriikide 

ametnikel, kes teevad teedel kontrolle. 
Seepärast tuleks riiklikke elektroonilisi 

registreid käsitlevaid eeskirju vastavalt 

muuta. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  74 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

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. 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  75 

Helga Stevens 

 

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, säilitades samal 

ajal siiani saavutatud liberaliseerimise 

taseme. Kabotaažveod vastavad 

keskkonnatõhususe eesmärgile; vältides 

tühisõite on võimalik vähendada kütuse 

tarbimist ja kasvuhoonegaaside 

heitkoguseid. Kuid kabotaažvedusid ei 

tohiks kuritarvitada selleks, et vältida 

vastuvõtva liikmesriigi kohaldatavat 

tööalast ja sotsiaalõigust. See ohustaks nii 

võrdseid tingimusi kui ka töötajate õigusi 

ja maanteeohutust. 

Or. nl 
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Muudatusettepanek  76 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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“) – selleks et vältida 

nende tühjalt tagasipöördumise vajadust – 

käsitlevad eeskirjad peaksid olema selged, 

lihtsad ja nende täitmise tagamine kerge, et 

tagada autoveo töötajate õigused ja 

edendada õiglast konkurentsi ettevõtjate 

vahel, ohustamata teenuste siseturul vaba 

liikumise põhiprintsiipi. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  77 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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, õiglased ja 

nende täitmise tagamine kerge, mis toob 

kaasa võrdsed võimalused kõikidele 

veoettevõtjatele, kindlustades samal ajal 

liidu siseturu eelised ja terviklikkuse. 

Selle saavutamiseks on hädavajalik, et 

kabotaažvedude alustamisel kohaldataks 

töötajate lähetamist käsitlevaid ELi 

eeskirju ja lepinguliste kohustuste suhtes 
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kohaldatavat õigust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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. fr 

 

Muudatusettepanek  79 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

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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Muudatusettepanek  80 

Georges Bach 

 

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, õiglased ja 

nende täitmise tagamine kerge, 

võimaldades samal ajal ilma edasise 

liberaliseerimiseta kõigile veoettevõtjatele 

võrdseid võimalusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  81 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

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 ning need peaksid 

toetama ausat konkurentsi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  82 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 
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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, jätkates samal 

ajal liberaliseerimist. 

Or. pl 

 

Muudatusettepanek  83 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Selleks, et tagada ajutine iseloom 

ja vältida turu mis tahes moonutamist nn 

varifirmade või rändavate juhtide poolt, 

on vaja tagada, et kabotaažveo eesmärk 

on pöörduda tagasi ettevõtja 

asutamisriiki. 

Or. es 

 

Muudatusettepanek  84 

Jeroen Lenaers 

 

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. 

välja jäetud 
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Or. nl 

 

Muudatusettepanek  85 

Mara Bizzotto 

 

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. 

välja jäetud 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  86 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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) Seepärast ning kontrollide 

lihtsustamiseks ja ebakindluse ja 

süstemaatilise kabotaaži ohu 
kõrvaldamiseks tuleks rahvusvahelistele 

vedudele järgnevate kabotaažvedude arvu 

piirang säilitada ning selliste vedude jaoks 

ettenähtud päevade arvu vähendada. Peaks 

olema võimalik kindlaks määrata, kas 

kabotaaž on võimalik kolme päeva jooksul 

ühe veoga, millest piisaks, et tagada, et 

rahvusvahelist vedu tegevad sõidukid ei 

peaks tühjalt tagasi pöörduma. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  87 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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) Keskkonnakoormuse 

vähendamiseks ja tühisõitude vältimiseks 

peaksid kabotaažveod olema lubatud 

pärast rahvusvahelist vedu veoettevõtja 

asukohaliikmesriiki või 

asukohaliikmesriigist. Kontrollide 

lihtsustamiseks ja ebakindluse 

kõrvaldamiseks tuleks rahvusvahelistele 

vedudele järgnevate kabotaažvedude arvu 

piirang kaotada ning selliste vedude jaoks 

selles liikmesriigis ettenähtud aega 

vähendada. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  88 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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) Seepärast ning kontrollide 

lihtsustamiseks ja ebakindluse 

kõrvaldamiseks tuleks rahvusvahelistele 

vedudele järgnevate kabotaažvedude arvu 

piirang kaotada ning selliste vedude jaoks 

ettenähtud päevade arvu proportsionaalselt 

reguleerida, nii et välditakse tühisõite 

ning ebaausaid konkurentsitavasid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  89 

Karima Delli, Terry Reintke 
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fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

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) Seepärast ning kontrollide 

lihtsustamiseks, võrdsete võimaluste 

parandamiseks ja ebakindluse ning 

ebaausa konkurentsi kõrvaldamiseks 

tuleks rahvusvahelistele vedudele 

järgnevate kabotaažvedude arvu piirang 

kaotada ning selliste vedude jaoks 

ettenähtud päevade arvu oluliselt 

vähendada. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  90 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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) Seepärast ning kontrollide 

lihtsustamiseks ja ebakindluse 

kõrvaldamiseks tuleks rahvusvahelistele 

vedudele järgnevate kabotaažvedude arvu 

piirang kaotada. 

Or. pl 

Selgitus 

ELi valgete raamatute eelduste kohaselt tuleks kabotaažteenuseid liberaliseerida vähehaaval. 

Seetõttu tehakse ettepanek säilitada kabotaažveo teostamise ajavahemik 7 päeva juures, 

kehtestamata vedude maksimaalset arvu, mida on keeruline kontrollida. 

 

Muudatusettepanek  91 

Helga Stevens 
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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) Seepärast ning kontrollide 

lihtsustamiseks ja ebakindluse 

kõrvaldamiseks tuleks rahvusvahelistele 

vedudele järgnevate kabotaažvedude arvu 

piirang kaotada ning selliste vedude jaoks 

ettenähtud päevade arvu vähendada 

vastavalt kabotaažveo tegelikule 

eesmärgile. 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  92 

Robert Rochefort 

 

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) Seepärast ning kontrollide 

lihtsustamiseks, ebakindluse 

kõrvaldamiseks ja võttes arvesse tõsiasja, 

et kabotaažvedu ei ole tavaline 

transpordivorm, tuleks rahvusvahelistele 

vedudele järgnevate kabotaažvedude arvu 

piirang säilitada. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  93 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Seepärast ning kontrollide 

lihtsustamiseks ja ebakindluse 

(14) Seepärast ning kontrollide 

lihtsustamiseks ja ebakindluse 
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kõrvaldamiseks tuleks rahvusvahelistele 

vedudele järgnevate kabotaažvedude arvu 

piirang kaotada ning selliste vedude jaoks 

ettenähtud päevade arvu vähendada. 

kõrvaldamiseks ei ole kabotaažvedu selle 

endises tõlgenduses kui erand vastuvõtva 

liikmesriigi õigusest seetõttu lubatud. Iga 

kabotaažvedu tuleks tasustada vastavalt 

eeskirjadele, mis kehtivad selles riigis, kus 

kabotaažvedu toimub. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  94 

Mara Bizzotto 

 

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) Kindlalt tuleks vastu astuda kõigile 

kabotaažveo liberaliseerimise vormidele, 

mis viiksid sektori edasise 

destabiliseerimiseni ebaõiglase ja 

reguleerimata konkurentsi kasuks, 

maanteeohutuse puudumiseni ja 

kasumlikkuse kaoni. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  95 

Helga Stevens 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Määruse (EÜ) nr 1072/2009 

põhjenduses 17 sätestatakse selgelt, et 

direktiivi (mis käsitleb töötajate lähetamist 

seoses teenuste osutamisega) sätteid 

kohaldatakse kabotaažvedusid tegevate 

veoettevõtjate suhtes. Kuna kabotaažvedu 

hõlmab otsest osalemist vastuvõtva 

liikmesriigi transporditurul, on see ainus 

viis, kuidas saavutada võrdsed 

tingimused. 
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Or. nl 

 

Muudatusettepanek  96 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Kabotaažvedu on keelatud 

välismaal registreeritud veoautode puhul. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  97 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 b) Kui veoettevõtjad kasutavad ELi 

teisi õigusakte selleks, et 

kabotaažieeskirjade täitmisest 

seadusandja kavatsuse vastaselt kõrvale 

hoida, kahjustab see käesoleva määruse 

tulemuslikku rakendamist ja täitmise 

tagamist. Seetõttu tuleks muuta nõukogu 

direktiivi 92/106/EMÜ1 a (kombineeritud 

vedu käsitlev direktiiv), nii et veoettevõtjad 

ei saaks kasutada seda ettekäändena 

käesolevas määruses sätestatud 

kabotaažveo eeskirjade täitmisest 

kõrvalehoidumiseks. 

 __________________ 

 1 a Nõukogu 7. detsembri 1992. aasta 

direktiiv 92/106/EMÜ, millega 

kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade 

teatavate kombineeritud vedude kohta 

liikmesriikide vahel (EÜT L 368, 

17.12.1992, lk 38). 
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Or. fr 

 

Muudatusettepanek  98 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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 

täitmine on siseturu ausa konkurentsi ja 

töötajate õiguste kaitse tagamise 

eeltingimus. Täitmise tagamise edasine 

digiteerimine on vajalik selleks, et 

vähendada sellega seotud koormust ja 

ebavajalikku halduskoormust ning 

paremini jälgida suure riskiga 

veoettevõtjaid. Vajalik on kiire 

ajakohastamine ning arukate 

sõidumeerikute ja elektrooniliste 

veodokumentide (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, 

mis käsitlevad haldusmenetluste 

lihtsustamist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort, Renate Weber 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) Õigusnormide täitmise tagamise 

vahendite edasine digiteerimine on 

siseturu nõuetekohase toimimise, tarbetu 

halduskoormuse vähendamise ning 

maanteesektoris eeskirjade tulemusliku ja 

tõhusa jõustamise eeltingimus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  100 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Rahvusvahelist vedu käsitlevate 

eeskirjade sihtrühm on veoettevõtjad, keda 

nende poolt toime pandud rikkumiste 

tagajärjed mõjutavad. Selleks et vältida 

kuritarvitamisi ettevõtjate poolt, kes 

tellivad lepingulisi veoteenuseid autoveo-

ettevõtjatelt, peaksid liikmesriigid 

kehtestama karistused kaubasaatjatele ja 

ekspediitoritele juhuks, kui nad tellivad 

teadlikult veoteenuseid, millega kaasnevad 

määruse (EÜ) nr 1072/2009 sätete 

rikkumised. 

(16) Rahvusvahelist vedu käsitlevate 

eeskirjade sihtrühm on veoettevõtjad, keda 

nende poolt toime pandud rikkumiste 

tagajärjed mõjutavad. Selleks et vältida 

kuritarvitamisi ettevõtjate poolt, kes 

tellivad lepingulisi veoteenuseid autoveo-

ettevõtjatelt, peaksid liikmesriigid 

kehtestama karistused kaubasaatjatele ja 

ekspediitoritele ning teistele töövõtjatele, 

kui nad tellivad teadlikult veoteenuseid, 

millega kaasnevad määruse (EÜ) 

nr 1072/2009 sätete rikkumised. 

Or. en 

Selgitus 

On ülimalt tähtis, et see säte hõlmaks kõiki, kes tellivad teadlikult rikkumistega seotud 

veoteenuseid. 
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Muudatusettepanek  101 

Georgi Pirinski 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Niivõrd kui käesoleva määrusega 

kehtestatakse ühtlustatuse tase teatavates 

valdkondades, mida siiani pole liidu 

õigusega ühtlustatud, eelkõige kui see 

puudutab väikeste tarbesõidukitega 

teostavaid vedusid ja täitmise tagamise 

tavasid, ei suuda liikmesriigid selle 

eesmärke ehk konkurentsitingimuste 

ühtlustamist ja täitmise tagamise 

parandamist piisaval määral saavutada ning 

neid oleks seatud eesmärkide olemuse ja 

autovedude piiriülese olemuse tõttu parem 

saavutada liidu tasandil. Seega võib liit 

võtta vastu meetmeid kooskõlas Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 

subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 

artiklis sätestatud proportsionaalsuse 

põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 

nimetatud eesmärkide saavutamiseks 

vajalikust kaugemale. 

(17) Niivõrd kui käesoleva määrusega 

kehtestatakse ühtlustatuse tase teatavates 

valdkondades, mida siiani pole liidu 

õigusega ühtlustatud, ei suuda liikmesriigid 

selle eesmärke ehk konkurentsitingimuste 

ühtlustamist ja täitmise tagamise 

parandamist piisaval määral saavutada ning 

neid oleks seatud eesmärkide olemuse ja 

autovedude piiriülese olemuse tõttu parem 

saavutada liidu tasandil. Seega võib liit 

võtta vastu meetmeid kooskõlas Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 

subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 

artiklis sätestatud proportsionaalsuse 

põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 

nimetatud eesmärkide saavutamiseks 

vajalikust kaugemale. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  102 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 1 a. Artikli 1 lõikesse 1 lisatakse 

järgmine lõik: 

  

 „Käesolevat määrust kohaldatakse ka 
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kaupade rahvusvahelise autoveo suhtes 

kombineeritud veo esimese ja/või viimase 

etapina, nagu on sätestatud nõukogu 

direktiivis 92/106/EMÜ.“ 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=ET) 

 

Muudatusettepanek  103 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) punkt a jäetakse välja; välja jäetud 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  104 

Georgi Pirinski 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) punkt a jäetakse välja; välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  105 

Helga Stevens 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt i 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 1 – lõige 4 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) punkt a jäetakse välja; i) punkt a asendatakse järgmisega: 

 „kaupade autoveo tegevusalal tegutsevate 

ettevõtjate suhtes, kes kasutavad ainult 

mootorsõidukeid või autoronge, mille 

lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni, ja kes 

teostavad ainult riigisiseseid vedusid. 

Liikmesriigid võivad siiski nimetatud 

piirmäära vähendada kõigi või teatavate 

autoveoliikide puhul;“ 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  106 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt i 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 1 – lõige 4 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) punkt a jäetakse välja; i) punkt a asendatakse järgmisega: 

 „a) kaupade autoveo tegevusalal 

tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes 

kasutavad üksnes mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 

3,5 tonni, ja kes teostavad ainult 

riigisiseseid vedusid;“ 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  107 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt i 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 1 – lõige 4 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) punkt a jäetakse välja; i) punkt a asendatakse järgmisega: 

 „a) kaupade autoveo tegevusalal 

tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes 

kasutavad ainult mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass on alla 

3,5 tonni;“ 

  

Or. en 

Selgitus 

Määruse kohaldamisalasse peaksid kuuluma ka kergemad sõidukid. 

 

Muudatusettepanek  108 

Georges Bach 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt i a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 1 – lõige 4 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i a) a) kaupade autoveo 

tegevusalal tegutsevate ettevõtjate suhtes, 

kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass on alla 

2,4 tonni; 

 a a) kaupade autoveo tegevusalal 

tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes 

kasutavad ainult mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass on alla 

3,5 tonni, ja kes tegelevad ainult 

siseriiklike vedudega; 

Or. en 

Selgitus 

Raskesõidukitele ja väikestele tarbesõidukitele võrdsete tingimuste tagamiseks lisatakse 
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kohaldamisalasse 2,4–3,5-tonnise täismassiga väikesed tarbesõidukid, mida kasutatakse 

rahvusvahelistes vedudes. 

 

Muudatusettepanek  109 

Robert Rochefort 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) lisatakse lõige 6: välja jäetud 

„  

6.   

Artikli 3 lõike 1 punkte b ja d ning 

artikleid 4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 ei 

kohaldata kaupade autoveo tegevusalal 

tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes 

kasutavad ainult mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 

3,5 tonni. 

 

Liikmesriigid võivad siiski:  

(a) nõuda, et kõnealused ettevõtjad 

kohaldaksid mõningaid või kõiki esimeses 

lõigus osutatud sätteid; 

 

(b) vähendada esimeses lõigus 

osutatud piirmäära kõigi või mõnede 

autoveoliikide puhul. 

 

“  

Or. fr 

Selgitus 

Arvestades väikeste tarbesõidukite kasvavat kasutamist rahvusvaheliste vedude puhul ja 

selleks, et tagada õiglane konkurents raskete ja väikeste tarbesõidukite vahel, tuleb autoveo-

ettevõtja tegevusalal tegutsemise eeskirju laiendada ettevõtjatele, kes tegutsevad sellel 

tegevusalal, kasutades väikeseid tarbesõidukeid, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni. 
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Muudatusettepanek  110 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 1 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) lisatakse lõige 6: välja jäetud 

„  

6.   

Artikli 3 lõike 1 punkte b ja d ning 

artikleid 4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 ei 

kohaldata kaupade autoveo tegevusalal 

tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes 

kasutavad ainult mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 

3,5 tonni. 

 

Liikmesriigid võivad siiski:  

(a) nõuda, et kõnealused ettevõtjad 

kohaldaksid mõningaid või kõiki esimeses 

lõigus osutatud sätteid; 

 

(b) vähendada esimeses lõigus 

osutatud piirmäära kõigi või mõnede 

autoveoliikide puhul.“ 

 

  

Or. it 

 

Muudatusettepanek  111 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 1 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) lisatakse lõige 6: välja jäetud 

„  
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6.   

Artikli 3 lõike 1 punkte b ja d ning 

artikleid 4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 ei 

kohaldata kaupade autoveo tegevusalal 

tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes 

kasutavad ainult mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 

3,5 tonni. 

 

Liikmesriigid võivad siiski:  

(a) nõuda, et kõnealused ettevõtjad 

kohaldaksid mõningaid või kõiki esimeses 

lõigus osutatud sätteid; 

 

(b) vähendada esimeses lõigus 

osutatud piirmäära kõigi või mõnede 

autoveoliikide puhul.“ 

 

  

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  112 

Georges Bach 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 1 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) lisatakse lõige 6: välja jäetud 

  

„6.   

Artikli 3 lõike 1 punkte b ja d ning 

artikleid 4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 ei 

kohaldata kaupade autoveo tegevusalal 

tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes 

kasutavad ainult mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 

3,5 tonni. 

 

Liikmesriigid võivad siiski:  

(a) nõuda, et kõnealused ettevõtjad 

kohaldaksid mõningaid või kõiki esimeses 
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lõigus osutatud sätteid; 

(b) vähendada esimeses lõigus 

osutatud piirmäära kõigi või mõnede 

autoveoliikide puhul.“ 

 

  

Or. en 

Selgitus 

Raskesõidukitele ja väikestele tarbesõidukitele võrdsete tingimuste tagamiseks lisatakse 

kohaldamisalasse 2,4–3,5-tonnise täismassiga väikesed tarbesõidukid, mida kasutatakse 

rahvusvahelistes vedudes. Seetõttu peaksid neile sõidukitele autoveo-ettevõtja tegevusalal 

tegutsemiseks kehtima kõik neli nõuet. 

 

Muudatusettepanek  113 

Georgi Pirinski 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 1 – lõige 6 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) lisatakse lõige 6: välja jäetud 

  

„6.   

Artikli 3 lõike 1 punkte b ja d ning 

artikleid 4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 ei 

kohaldata kaupade autoveo tegevusalal 

tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes 

kasutavad ainult mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 

3,5 tonni. 

 

Liikmesriigid võivad siiski:  

(a) nõuda, et kõnealused ettevõtjad 

kohaldaksid mõningaid või kõiki esimeses 

lõigus osutatud sätteid; 

 

(b) vähendada esimeses lõigus 

osutatud piirmäära kõigi või mõnede 

autoveoliikide puhul.“ 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  114 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 1 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) lisatakse lõige 6: välja jäetud 

  

„6.   

Artikli 3 lõike 1 punkte b ja d ning 

artikleid 4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 ei 

kohaldata kaupade autoveo tegevusalal 

tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes 

kasutavad ainult mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 

3,5 tonni. 

 

Liikmesriigid võivad siiski:  

(a) nõuda, et kõnealused ettevõtjad 

kohaldaksid mõningaid või kõiki esimeses 

lõigus osutatud sätteid; 

 

(b) vähendada esimeses lõigus 

osutatud piirmäära kõigi või mõnede 

autoveoliikide puhul.“ 

 

  

Or. en 

Selgitus 

Selline erand annab vähem kui 3,5 tonni kaaluvatele sõidukitele ebaausa konkurentsieelise. 
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Muudatusettepanek  115 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 1 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) lisatakse lõige 6: välja jäetud 

  

„6.   

Artikli 3 lõike 1 punkte b ja d ning 

artikleid 4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 ei 

kohaldata kaupade autoveo tegevusalal 

tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes 

kasutavad ainult mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 

3,5 tonni. 

 

Liikmesriigid võivad siiski:  

(a) nõuda, et kõnealused ettevõtjad 

kohaldaksid mõningaid või kõiki esimeses 

lõigus osutatud sätteid; 

 

(b) vähendada esimeses lõigus 

osutatud piirmäära kõigi või mõnede 

autoveoliikide puhul.“ 

 

  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  116 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) lisatakse lõige 6: välja jäetud 
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„6.   

Artikli 3 lõike 1 punkte b ja d ning 

artikleid 4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 ei 

kohaldata kaupade autoveo tegevusalal 

tegutsevate ettevõtjate suhtes, kes 

kasutavad ainult mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 

3,5 tonni. 

 

Liikmesriigid võivad siiski:  

(a) nõuda, et kõnealused ettevõtjad 

kohaldaksid mõningaid või kõiki esimeses 

lõigus osutatud sätteid; 

 

(b) vähendada esimeses lõigus 

osutatud piirmäära kõigi või mõnede 

autoveoliikide puhul.“ 

 

  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  117 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 1 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 3 lõike 1 punkte b ja d ning artikleid 

4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 ei kohaldata 

kaupade autoveo tegevusalal tegutsevate 

ettevõtjate suhtes, kes kasutavad ainult 

mootorsõidukeid või autoronge, mille 

lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni. 

Artikli 3 lõike 1 punkte b ja d ning artikleid 

4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 kohaldatakse ka 

kaupade autoveo tegevusalal tegutsevate 

ettevõtjate suhtes, kes kasutavad 

mootorsõidukeid või autoronge, mille 

lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni. 

Or. fr 

Selgitus 

Kõiki tingimusi, mis on sätetatud määrusega (EÜ) 1071/2009 autoveo-ettevõtja tegevusalal 
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tegutsemise tingimuste kohta, tuleb kohaldada ühtlaselt, sealhulgas mootorsõidukitele või 

autorongidele, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni. 

 

Muudatusettepanek  118 

Claude Rolin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 1 – lõige 6 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 3 lõike 1 punkte b ja d ning artikleid 

4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 ei kohaldata 

kaupade autoveo tegevusalal tegutsevate 

ettevõtjate suhtes, kes kasutavad ainult 

mootorsõidukeid või autoronge, mille 

lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni. 

Artikli 3 lõike 1 punkte b ja d ning artikleid 

4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 kohaldatakse ka 

kaupade autoveo tegevusalal tegutsevate 

ettevõtjate suhtes, kes kasutavad ainult 

mootorsõidukeid või autoronge, mille 

lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  119 

Claude Rolin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 1 – lõige 6 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võivad siiski: välja jäetud 

(a) nõuda, et kõnealused ettevõtjad 

kohaldaksid mõningaid või kõiki esimeses 

lõigus osutatud sätteid; 

 

(b) vähendada esimeses lõigus 

osutatud piirmäära kõigi või mõnede 

autoveoliikide puhul. 

 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  120 

Helga Stevens 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 3 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Artikli 3 lõige 2 jäetakse välja. välja jäetud 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  121 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Artikli 3 lõige 2 jäetakse välja. välja jäetud 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  122 

Mara Bizzotto 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Artikli 3 lõige 2 jäetakse välja. välja jäetud 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  123 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Artikli 3 lõige 2 jäetakse välja. välja jäetud 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  124 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 3 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Artikli 3 lõige 2 jäetakse välja. välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Maanteetranspordis eeskirjade jõustamiseks on ülimalt tähtis, et liikmesriigid võiksid 

vajalikke nõudeid kehtestada. 

 

Muudatusettepanek  125 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 3 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Artikli 3 lõige 2 jäetakse välja. (2) Artikli 3 lõige 2 asendatakse 

järgmisega: 

  

 „2. Liikmesriigid võivad otsustada 

kehtestada proportsionaalseid ja 

mittediskrimineerivaid lisanõudeid, 
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millele ettevõtjad peavad vastama, et 

autoveo tegevusalal tegutseda.“ 

  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  126 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 5 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„a) omama ruume, kus on hoiul tema 

põhilised äridokumendid, eelkõige tema 

ärilepingud, raamatupidamisdokumendid, 

personalijuhtimisega seotud dokumendid, 

töölepingud, sõiduaja ja puhkeaja kohta 

andmeid sisaldavad dokumendid ning kõik 

muud dokumendid, millele pädev asutus 

peab juurde pääsema, et kontrollida 

käesoleva määrusega ettenähtud tingimuste 

täitmist;“ 

„a) omama ettevõtte tegevusega 

proportsionaalseid asjakohaseid ruume, 

kus on hoiul tema põhilised äridokumendid 

või kus on tagatud juurdepääs 

asjaomastele kirjalikele või 

elektroonilistele dokumentidele, eelkõige 

tema ärilepingud, 

raamatupidamisdokumendid, 

personalijuhtimisega seotud dokumendid, 

töölepingud, kabotaaži, töötajate 

lähetamise eeskirju ning sõiduaja ja 

puhkeaja kohta andmeid sisaldavad 

dokumendid ning kõik muud dokumendid, 

millele pädev asutus peab juurde pääsema, 

et kontrollida käesoleva määrusega 

ettenähtud tingimuste täitmist;“ 

Or. en 

Selgitus 

Selleks et võidelda tulemuslikult varifirmade vastu, tuleb rõhku panna sõiduki sisulisele 

kasutamisele asukohariigis. 

 

Muudatusettepanek  127 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 5 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„a) omama ruume, kus on hoiul tema 

põhilised äridokumendid, eelkõige tema 

ärilepingud, raamatupidamisdokumendid, 

personalijuhtimisega seotud dokumendid, 

töölepingud, sõiduaja ja puhkeaja kohta 

andmeid sisaldavad dokumendid ning kõik 

muud dokumendid, millele pädev asutus 

peab juurde pääsema, et kontrollida 

käesoleva määrusega ettenähtud tingimuste 

täitmist;“ 

„a) omama ruume, kus on hoiul tema 

põhilised äridokumendid, eelkõige tema 

ärilepingud, raamatupidamisdokumendid, 

personalijuhtimisega seotud dokumendid, 

töölepingud, sõiduaja ja puhkeaja kohta 

andmeid sisaldavad dokumendid ning kõik 

muud dokumendid, millele pädev asutus 

peab juurde pääsema, et kontrollida 

käesoleva määrusega ettenähtud tingimuste 

täitmist; liikmesriigid võivad nõuda, et 

nende territooriumil asuvatel 

veoettevõtjatel peavad ka muud 

dokumendid olema igal ajal nende 

ruumides kättesaadavad;“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  128 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 5 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) omama ruume, kus on hoiul tema 

põhilised äridokumendid, eelkõige tema 

ärilepingud, raamatupidamisdokumendid, 

personalijuhtimisega seotud dokumendid, 

töölepingud, sõiduaja ja puhkeaja kohta 

andmeid sisaldavad dokumendid ning kõik 

muud dokumendid, millele pädev asutus 

peab juurde pääsema, et kontrollida 

käesoleva määrusega ettenähtud tingimuste 

täitmist; 

a) omama ettevõtlustegevuse 

tegemiseks sobivaid ruume, kus on hoiul 

tema põhilised äridokumendid 

paberkandjal ja/või elektroonilises vormis, 

eelkõige tema ärilepingud, 

raamatupidamisdokumendid, 

personalijuhtimisega seotud dokumendid, 

töölepingud, lähetuste, sõiduaja ja 

puhkeaja kohta andmeid sisaldavad 

dokumendid ning kõik muud dokumendid, 

millele pädev asutus peab igal ajal juurde 

pääsema, et kontrollida käesoleva 
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määrusega ettenähtud tingimuste täitmist; 

Or. it 

Muudatusettepanek  129 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 5 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) omama ruume, kus on hoiul tema 

põhilised äridokumendid, eelkõige tema 

ärilepingud, raamatupidamisdokumendid, 

personalijuhtimisega seotud dokumendid, 

töölepingud, sõiduaja ja puhkeaja kohta 

andmeid sisaldavad dokumendid ning kõik 

muud dokumendid, millele pädev asutus 

peab juurde pääsema, et kontrollida 

käesoleva määrusega ettenähtud tingimuste 

täitmist“; 

a) omama ruume, kus on hoiul tema 

põhilised äridokumendid, eelkõige tema 

ärilepingud, raamatupidamisdokumendid, 

personalijuhtimisega seotud dokumendid, 

töölepingud, sõiduaja ja puhkeaja, 

kabotaaži ja lähetamise kohta andmeid 

sisaldavad dokumendid ning kõik muud 

dokumendid, millele pädev asutus peab 

juurde pääsema, et kontrollida käesoleva 

määrusega ettenähtud tingimuste täitmist; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt a a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 5 – punkt a a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) lisatakse järgmine punkt: 

 „a a) omama parkimiskohti, mis on 

proportsionaalsed selle sõidukipargi 

suurusega;“ 

Or. it 
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Muudatusettepanek  131 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 5 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) teostama olulise osa oma vedudest, 

kasutades punktis b nimetatud sõidukeid 

asukohaliikmesriigis; 

Or. en 

Selgitus 

Tegelikku asukohta käsitlevad nõuded peavad olema palju selgemad ja täpsemad, et 

tulemuslikult võidelda nn varifirmade vastu. 

 

Muudatusettepanek  132 

Claude Rolin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) viima suurema osa oma tegevusest 

ellu asukohaliikmesriigis; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  133 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 5 – punkt d 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„d) haldama punktis b osutatud 

sõidukitega teostatavat vedu selles 

liikmesriigis paiknevate asjakohaste 

tehniliste vahendite abil;“ 

„d) tegelikult ja korrapäraselt haldama 

olulist osa punktis b osutatud sõidukitega 

teostatavast veost asukohaliikmesriigis 

ning tagama selles liikmesriigis 

paiknevad, oma masinapargi suurusele 

vastavad parkimiskohad ja asjakohased 

tehnilised vahendid;“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  134 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 5 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) haldama punktis b osutatud 

sõidukitega teostatavat vedu selles 

liikmesriigis paiknevate asjakohaste 

tehniliste vahendite abil; 

d) haldama punktis b osutatud 

sõidukitega teostatavat vedu ja 

sõidukipargi suurusega vastavuses olevate 

parkimiskohtade arvu selles liikmesriigis 

paiknevate asjakohaste tehniliste vahendite 

abil; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  135 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 5 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„d) haldama punktis b osutatud 

sõidukitega teostatavat vedu selles 

liikmesriigis paiknevate asjakohaste 

„d) omama selles liikmesriigis 

talituskeskust, kus on piisavalt 

parkimiskohti punktis b osutatud 
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tehniliste vahendite abil;“ sõidukitele korrapäraseks kasutamiseks 

ning asjakohased tehnilised vahendid;“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  136 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 5 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„e) omama varasid ja värbama 

töötajaid proportsionaalselt ettevõtte 

tegevusega.“ 

„e) omama varasid ja värbama 

töötajaid proportsionaalselt ettevõtja 

tegevustega.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  137 

Helga Stevens 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt d 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 5 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) omama varasid ja värbama 

töötajaid proportsionaalselt ettevõtte 

tegevusega; 

e) omama eespool nimetatud nõuete 

täitmiseks vajalikke vahendeid; 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt d a (uus) 
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Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) lisatakse järgmine punkt f: 

 „f) tagama, et punktis b osutatud 

sõidukitega teostatud veod on selgelt 

seotud asukohaliikmesriigiga.“ 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt d b (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d b) lisatakse järgmine punkt g: 

 „g) ettevõtjal on esindaja igas 

liikmesriigis, kus ta tegutseb 

korrapäraselt, kes saab kättesaadavaks 

teha mis tahes dokumendid, mis 

tõendavad, et käesolevas määruses 

sätestatud tingimused on täidetud;“ 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  140 

Claude Rolin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) lisatakse järgmine punkt f: 

 „f) omama selles liikmesriigis 

paiknevat hoolduskeskust koos vajaliku 

varustusega, eelkõige piisava arvu 

sõidukite parkimiseks ettenähtud 
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parkimiskohtadega, mida ettevõtja 

sõidukid saavad regulaarselt kasutada.“ 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  141 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) lisatakse punkt f: 

 „f) teostama olulise osa vedudest 

asukohaliikmesriigis, kasutades punktis b 

osutatud sõidukeid.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  142 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) lisatakse punkt f: 

 „f) selles liikmesriigis paiknev 

hoolduskeskus koos vajaliku varustusega, 

eelkõige piisava arvu sõidukite 

parkimiseks ettenähtud 

parkimiskohtadega, mida punktis b 

osutatud sõidukid saavad korrapäraselt 

kasutada.“ 

Or. en 

Selgitus 

See Euroopa Transporditöötajate Ametiühingute Liidu soovitatud muudatusettepanek pärineb 
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komisjoni algsest ettepanekust võtta vastu määrus tegevusalale juurdepääsu kohta 

(COM(2007) 263 final/2). 

 

Muudatusettepanek  143 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) lisatakse punkt f: 

 „f) tagama, et punktis b osutatud 

sõidukitega teostatud veod on selgelt 

seotud asukohaliikmesriigiga.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  144 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) lisatakse punkt f: 

 „f) esitab arved teenuste eest, mida ta 

osutab, otse teenuse saajale või, kui 

tegemist on tütarettevõtja süsteemiga, 

peaks proportsionaalsel viisil arveldama 

emaettevõtja;“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  145 

Helga Stevens 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige1 – punkt 3 a (uus) 
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Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 5 – lõige 2 (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) lisatakse järgmine lõige 2: 

 „Ettevõtja tõhusa ja stabiilse asutamise 

hindamine on alati individuaalne ja 

üldine hinnang, mille puhul võetakse 

arvesse kõiki asjakohaseid tegureid.“ 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a – alapunkt iii 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 6 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„xi) töötajate lähetamist; välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  147 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt a – alapunkt iii 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

xi) töötajate lähetamist; xi) sotsiaal- ja tööõigust; 

Or. pl 

Selgitus 

Siiani on ebaselge, kuidas lähetamiseeskirju tuleks kohaldada rahvusvahelisele transpordile, 
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mistõttu ettevõtte hea maine ei tohiks sõltuda nende eeskirjade järgimisest. Nende eeskirjade 

rikkumine ei pruugi olla tahtlik, vaid see võib tuleneda õigusliku selguse puudumisest. 

 

Muudatusettepanek  148 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a – alapunkt iii (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 3 – alapunkt xi a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 xi a) kabotaaž; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  149 

Helga Stevens 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt a – alapunkt iii (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b – alapunkt xi a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 xi a) kabotaaž 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  150 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a – alapunkt iii (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 6 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 xii a) kabotaaž; 



 

AM\1144073ET.docx 69/142 PE616.759v01-00 

 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt a – alapunkt iii (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 6 – punkt b – alapunkt xii a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 xii a) kabotaaž; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  152 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a – alapunkt iii (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 6 – punkt b – alapunkt xii a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 xii a) kabotaaž; 

Or. en 

Selgitus 

Autovedudega tegelevate ettevõtjate puhul, kes rikuvad töötajate lähetamiseeskirju, peaks 

tagajärjeks olema kahju ettevõtte heale mainele ja ühenduse litsentsi võimalik kaotamine. 

 

Muudatusettepanek  153 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt a – alapunkt iii (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 6 – xii a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 xii a) kabotaaž 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  154 

Robert Rochefort 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt a – alapunkt iii (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 xii a) kabotaaž; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  155 

Claude Rolin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt a – alapunkt iii (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a – alapunkt xii a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 xii a) kabotaaž. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  156 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lõike 1 kolmanda lõigu punkti b 

kohaldamisel, kui veokorraldaja või 

veoettevõtja on ühes või enamas 

liikmesriigis süüdi mõistetud raskes 

kuriteos või talle on määratud karistus 

IV lisas esitatud liidu eeskirjade kõige 

raskemate rikkumiste eest, viib 

asukohaliikmesriigi pädev asutus 

asjakohaselt ja õigeaegselt läbi 

haldusmenetluse, mis vajaduse korral 

hõlmab asjaomase ettevõtja valduste 

kohapealset kontrolli. 

Lõike 1 kolmanda lõigu punkti b 

kohaldamisel, kui veokorraldaja või 

veoettevõtja on ühes või enamas 

liikmesriigis süüdi mõistetud kuriteos või 

talle on määratud karistus IV lisas esitatud 

liidu eeskirjade rikkumiste eest, viib 

asukohaliikmesriigi pädev asutus 

asjakohaselt ja õigeaegselt läbi 

haldusmenetluse, mis vajaduse korral 

hõlmab asjaomase ettevõtja valduste 

kohapealset kontrolli. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  157 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 6 – lõige 2a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) määratleb rikkumiste raskusastme 

vastavalt sellele, kui suur on nende poolt 

surma või tõsiste vigastuste põhjustamise 

oht ja kui palju need võivad moonutada 

konkurentsi autoveoturul, sealhulgas 

halvendada veosektori töötajate 

töötingimusi; 

b) määratleb rikkumiste raskusastme 

vastavalt sellele, kui suur on nende poolt 

surma või tõsiste vigastuste põhjustamise 

oht; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  158 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 6 – lõige 2a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) määratleb rikkumiste raskusastme 

vastavalt sellele, kui suur on nende poolt 

surma või tõsiste vigastuste põhjustamise 

oht ja kui palju need võivad moonutada 

konkurentsi autoveoturul, sealhulgas 

halvendada veosektori töötajate 

töötingimusi; 

b) määratleb rikkumiste raskusastme 

vastavalt sellele, kui suur on nende poolt 

surma või tõsiste vigastuste põhjustamise 

oht ja kui palju need võivad moonutada 

konkurentsi autoveoturul, sealhulgas 

halvendada veosektori töötajate 

töötingimusi, ja asjaomaste liidu tööõigust 

käsitlevate õigusaktide mittejärgimise või 

puuduliku kohaldamise; 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  159 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 6 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) määratleb rikkumiste raskusastme 

vastavalt sellele, kui suur on nende poolt 

surma või tõsiste vigastuste põhjustamise 

oht ja kui palju need võivad moonutada 

konkurentsi autoveoturul, sealhulgas 

halvendada veosektori töötajate 

töötingimusi; 

b) määratleb rikkumiste raskusastme 

vastavalt sellele, kui suur on nende poolt 

surma või tõsiste vigastuste põhjustamise 

oht ja oht töötajate tervisele ja ohutusele, 

mis tuleneb tööõiguse rikkumisest; 

Or. pl 

Selgitus 

Turumoonutuse riski ei saa pidada sama tõsiseks kui terviseriski. Tähelepanu tuleks pöörata 

kõige tõsisematele ohtudele, mistõttu tuleks hõlmata ohud töötaja tervisele ja ohutusele. 

 

Muudatusettepanek  160 

Helga Stevens 

 



 

AM\1144073ET.docx 73/142 PE616.759v01-00 

 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 6 – lõige 2a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) määratleb rikkumiste raskusastme 

vastavalt sellele, kui suur on nende poolt 

surma või tõsiste vigastuste põhjustamise 

oht ja kui palju need võivad moonutada 

konkurentsi autoveoturul, sealhulgas 

halvendada veosektori töötajate 

töötingimusi; 

b) määratleb rikkumiste raskusastme 

vastavalt sellele, kui suur on nende poolt 

surma või tõsiste vigastuste põhjustamise 

oht ja kui palju need võivad moonutada 

konkurentsi autoveoturul, vältides 

sealhulgas kohaldatavaid töö- ja 

sotsiaalõigusnorme; 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  161 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) lõike 1 esimene lõik asendatakse 

järgmisega: 

välja jäetud 

  

„Artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud 

nõude täitmiseks suudab ettevõtja 

eelarveaasta jooksul pidevalt täita oma 

finantskohustusi. Ettevõtja tõendab 

audiitori või nõuetekohaselt 

akrediteeritud isiku poolt kinnitatud 

raamatupidamise aastaaruannetega, et 

tema käsutuses on igal aastal omakapitali 

vähemalt 9 000 eurot, kui kasutatakse 

ainult üht sõidukit, ja veel 5 000 eurot iga 

lisasõiduki kohta. Kaupade autoveo 

tegevusalal tegutsevad ettevõtjad, kes 

kasutavad ainult mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 

3,5 tonni, tõendavad audiitori või 

nõuetekohaselt akrediteeritud isiku poolt 
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kinnitatud raamatupidamise 

aastaaruannetega, et nende käsutuses on 

igal aastal omakapitali vähemalt 

1 800 eurot, kui kasutatakse ainult üht 

sõidukit, ja veel 900 eurot iga lisasõiduki 

kohta.“; 

  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  162 

Georgi Pirinski 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud 

nõude täitmiseks suudab ettevõtja 

eelarveaasta jooksul pidevalt täita oma 

finantskohustusi. Ettevõtja tõendab 

audiitori või nõuetekohaselt akrediteeritud 

isiku poolt kinnitatud raamatupidamise 

aastaaruannetega, et tema käsutuses on igal 

aastal omakapitali vähemalt 9 000 eurot, 

kui kasutatakse ainult üht sõidukit, ja veel 

5 000 eurot iga lisasõiduki kohta. Kaupade 

autoveo tegevusalal tegutsevad ettevõtjad, 

kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 

3,5 tonni, tõendavad audiitori või 

nõuetekohaselt akrediteeritud isiku poolt 

kinnitatud raamatupidamise 

aastaaruannetega, et nende käsutuses on 

igal aastal omakapitali vähemalt 1 800 

eurot, kui kasutatakse ainult üht sõidukit, 

ja veel 900 eurot iga lisasõiduki kohta.“; 

„Artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud 

nõude täitmiseks suudab ettevõtja 

eelarveaasta jooksul pidevalt täita oma 

finantskohustusi. Ettevõtja tõendab 

audiitori või nõuetekohaselt akrediteeritud 

isiku poolt kinnitatud raamatupidamise 

aastaaruannetega, et tema käsutuses on igal 

aastal omakapitali vähemalt 9 000 eurot, 

kui kasutatakse ainult üht sõidukit, ja veel 

5 000 eurot iga lisasõiduki kohta, mille 

lubatud täismass ületab 3,5 tonni.“; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  163 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud 

nõude täitmiseks suudab ettevõtja 

eelarveaasta jooksul pidevalt täita oma 

finantskohustusi. Ettevõtja tõendab 

audiitori või nõuetekohaselt akrediteeritud 

isiku poolt kinnitatud raamatupidamise 

aastaaruannetega, et tema käsutuses on igal 

aastal omakapitali vähemalt 9 000 eurot, 

kui kasutatakse ainult üht sõidukit, ja veel 

5 000 eurot iga lisasõiduki kohta. Kaupade 

autoveo tegevusalal tegutsevad ettevõtjad, 

kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 

3,5 tonni, tõendavad audiitori või 

nõuetekohaselt akrediteeritud isiku poolt 

kinnitatud raamatupidamise 

aastaaruannetega, et nende käsutuses on 

igal aastal omakapitali vähemalt 

1 800 eurot, kui kasutatakse ainult üht 

sõidukit, ja veel 900 eurot iga lisasõiduki 

kohta.“; 

„Artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud 

nõude täitmiseks suudab ettevõtja 

eelarveaasta jooksul pidevalt täita oma 

finantskohustusi. Ettevõtja tõendab 

audiitori või nõuetekohaselt akrediteeritud 

isiku poolt kinnitatud raamatupidamise 

aastaaruannetega, et tema käsutuses on igal 

aastal omakapitali vähemalt 9 000 eurot, 

kui kasutatakse ainult üht sõidukit, ja veel 

5 000 eurot iga lisasõiduki kohta. Kaupade 

autoveo tegevusalal tegutsevad ettevõtjad, 

kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 

3,5 tonni, tõendavad audiitori või 

nõuetekohaselt akrediteeritud isiku poolt 

kinnitatud raamatupidamise 

aastaaruannetega, et nende käsutuses on 

igal aastal omakapitali vähemalt 

1 800 eurot, kui kasutatakse ainult üht 

sõidukit, ja veel 900 eurot iga lisasõiduki 

kohta. Lisaks sellele tõendavad ettevõtjad, 

et nende käsutuses on summa, mis on 

proportsionaalne ühe kuu töötasuga 

liikuva töötaja kohta selle riigi tasandil, 

kus nad harilikult tegutsevad.“; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  164 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud 

nõude täitmiseks suudab ettevõtja 

eelarveaasta jooksul pidevalt täita oma 

finantskohustusi. Ettevõtja tõendab 

audiitori või nõuetekohaselt akrediteeritud 

isiku poolt kinnitatud raamatupidamise 

aastaaruannetega, et tema käsutuses on igal 

aastal omakapitali vähemalt 9 000 eurot, 

kui kasutatakse ainult üht sõidukit, ja veel 

5 000 eurot iga lisasõiduki kohta. Kaupade 

autoveo tegevusalal tegutsevad ettevõtjad, 

kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 

3,5 tonni, tõendavad audiitori või 

nõuetekohaselt akrediteeritud isiku poolt 

kinnitatud raamatupidamise 

aastaaruannetega, et nende käsutuses on 

igal aastal omakapitali vähemalt 

1 800 eurot, kui kasutatakse ainult üht 

sõidukit, ja veel 900 eurot iga lisasõiduki 

kohta.“; 

„Artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud 

nõude täitmiseks suudab ettevõtja 

eelarveaasta jooksul alati täita oma 

finantskohustusi. Ettevõtja tõendab 

audiitori või nõuetekohaselt akrediteeritud 

isiku poolt kinnitatud raamatupidamise 

aastaaruannetega, 

 a) et tema käsutuses on igal aastal 

omakapitali vähemalt 9 000 eurot, kui 

kasutatakse ainult üht sõidukit, ja veel 

5 000 eurot iga lisasõiduki kohta, ning 

 b) kahe kuu töötasu suurune summa 

liikuva töötaja kohta selle riigi tasandil, 

kus või kust ta harilikult tegutseb. 

 Kaupade autoveo tegevusalal tegutsevad 

ettevõtjad, kes kasutavad ainult 

mootorsõidukeid või autoronge, mille 

lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni, 

tõendavad audiitori või nõuetekohaselt 

akrediteeritud isiku poolt kinnitatud 

raamatupidamise aastaaruannetega, et 

nende käsutuses on igal aastal omakapitali 

vähemalt 1 800 eurot, kui kasutatakse 

ainult üht sõidukit, ja veel 900 eurot iga 

lisasõiduki kohta.“ 

Or. en 
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Selgitus 

Käesoleva määrusega tuleb muuta ettevõtjate jaoks kohustuslikuks sotsiaalkindlustusfond, 

mis on proportsionaalne asukohaliikmesriigis tööle võetud sõidukijuhtide arvuga. See tagaks, 

et veoettevõtjad suudavad alati täita oma töötasude ja sotsiaalmaksetega seotud kohustusi, 

ning see võib lõpetada praegused tavad, mille kohaselt veoettevõtjad kuulutavad välja 

pankroti ja sulgevad tütarettevõtted, jäädes samal ajal töötajatele võlgu palgad ja 

liikmesriikidele sotsiaalmaksed. 

 

Muudatusettepanek  165 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud 

nõude täitmiseks suudab ettevõtja 

eelarveaasta jooksul pidevalt täita oma 

finantskohustusi. Ettevõtja tõendab 

audiitori või nõuetekohaselt akrediteeritud 

isiku poolt kinnitatud raamatupidamise 

aastaaruannetega, et tema käsutuses on igal 

aastal omakapitali vähemalt 9 000 eurot, 

kui kasutatakse ainult üht sõidukit, ja veel 

5 000 eurot iga lisasõiduki kohta. Kaupade 

autoveo tegevusalal tegutsevad ettevõtjad, 

kes kasutavad ainult mootorsõidukeid või 

autoronge, mille lubatud täismass ei ületa 

3,5 tonni, tõendavad audiitori või 

nõuetekohaselt akrediteeritud isiku poolt 

kinnitatud raamatupidamise 

aastaaruannetega, et nende käsutuses on 

igal aastal omakapitali vähemalt 

1 800 eurot, kui kasutatakse ainult üht 

sõidukit, ja veel 900 eurot iga lisasõiduki 

kohta.“; 

„Artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud 

nõude täitmiseks suudab ettevõtja 

eelarveaasta jooksul pidevalt täita oma 

finantskohustusi. Ettevõtja tõendab 

audiitori või nõuetekohaselt akrediteeritud 

isiku poolt kinnitatud raamatupidamise 

aastaaruannetega, et tema käsutuses on igal 

aastal omakapitali vähemalt 9 000 eurot, 

kui kasutatakse ainult üht sõidukit, ja 

veel 5 000 eurot iga rohkem kui 3,5 tonni 

kaaluva lisasõiduki kohta või 1000 eurot 

iga kuni 3,5 tonni kaaluva lisasõiduki 

kohta. Kaupade autoveo tegevusalal 

tegutsevad ettevõtjad, kes kasutavad ainult 

mootorsõidukeid või autoronge, mille 

lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni, 

tõendavad audiitori või nõuetekohaselt 

akrediteeritud isiku poolt kinnitatud 

raamatupidamise aastaaruannetega, et 

nende käsutuses on igal aastal omakapitali 

vähemalt 1 800 eurot, kui kasutatakse 

ainult üht sõidukit, ja veel 900 eurot iga 

lisasõiduki kohta.“; 

Or. nl 
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Muudatusettepanek  166 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 7 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2) Erandina lõikest 1 võib pädev 

asutus raamatupidamise aastaaruannete 

puudumisel nõustuda, et ettevõtja tõendab 

oma finantssuutlikkust sellise tõendiga 

nagu pangatagatis; finantsasutuse 

väljastatud dokument, millega antakse 

ettevõtjale juurdepääs krediidile, või muu 

siduv dokument, mis tõendab, et ettevõtja 

käsutuses on lõike 1 esimeses lõigus 

täpsustatud summad; 

2) Erandina lõikest 1 võib pädev 

asutus raamatupidamise aastaaruannete 

puudumisel nõustuda, et ettevõtja tõendab 

oma finantssuutlikkust sellise tõendiga 

nagu pangatagatis, kindlustusleping, 

finantsasutuse väljastatud dokument, 

millega antakse ettevõtjale juurdepääs 

krediidile, või muu siduv dokument, mis 

tõendab, et ettevõtja käsutuses on lõike 1 

esimeses lõigus täpsustatud summad; 

Or. hu 

 

Muudatusettepanek  167 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 8 – lõige 5 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (6 a) Artikli 8 lõiget 5 muudetakse 

järgmiselt: 

Liikmesriigid võivad toetada jätkuõpet I 

lisas loetletud ainevaldkondades iga 

kümne aasta järel, tagamaks et 

veokorraldajad on kursis oma valdkonnas 

toimunud arengutega. 

„Liikmesriigid võivad toetada jätkuõpet I 

lisas loetletud ainevaldkondades iga kolme 

aasta järel, tagamaks et artikli 8 lõikes 1 

osutatud isik või isikud on piisavalt kursis 

oma valdkonnas toimunud arengutega.“ 

  

Or. en 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) 

 

Muudatusettepanek  168 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Artikli 12 lõike 2 teine lõik 

jäetakse välja. 

(8) Artikli 12 lõike 2 teine lõik 

asendatakse järgmisega: 

 „Kuni 31. detsembrini 2014 kontrollivad 

liikmesriigid vähemalt iga kolme aasta 

tagant, kas kõnealused ettevõtjad vastavad 

artiklis 3 sätestatud nõuetele.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  169 

Karima Delli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Artikli 12 lõike 2 teine lõik 

jäetakse välja. 

(8) Artikli 12 lõige 2 asendatakse 

järgmisega: 

 „Kuni 31. detsembrini 2014 kontrollivad 

liikmesriigid vähemalt iga kolme aasta 

tagant, kas kõnealused ettevõtjad vastavad 

artiklis 3 sätestatud nõuetele.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  170 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) Kuni 31. detsembrini 2014 

kontrollivad liikmesriigid vähemalt iga 

kolme aasta tagant, kas kõnealused 

ettevõtjad vastavad artiklis 3 sätestatud 

nõuetele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  171 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (8 a) Artikli 12 lõike 2 esimest lõiku 

muudetakse järgmiselt:  

2. Kuni 31. detsembrini 2014 

kontrollivad liikmesriigid vähemalt iga viie 

aasta tagant, kas kõnealused ettevõtjad 

vastavad artiklis 3 sätestatud nõuetele. 

„2. Liikmesriigid kontrollivad 

vähemalt iga kahe aasta tagant, kas 

kõnealused ettevõtjad vastavad artiklis 3 

sätestatud nõuetele.“ 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=ET) 

 

Muudatusettepanek  172 

Claude Rolin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 11 – alapunkt -a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 16 – lõige 1 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-a) Lõiget 1 muudetakse järgmiselt: 

 „1. Käesoleva määruse ja eelkõige 

selle artiklite 11 kuni 14 ja 26 

rakendamiseks peab iga liikmesriik 

riiklikku elektroonilist registrit autoveo-

ettevõtjate kohta, kellele tema määratud 

pädev asutus on andnud loa tegutseda 

autoveo-ettevõtja tegevusalal. Registri 

andmeid töödeldakse selleks määratud 

ametiasutuse kontrolli all. Riiklikku 

elektroonilisse registrisse kantud 

asjakohastele andmetele on juurdepääs 

kõikidel vastava liikmesriigi pädevatel 

asutustel.“ 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  173 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt -a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 16 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-a) lisatakse järgmine lõige: 

 „1 a. Piiriülese jõustamise ja 

sihtotstarbeliste kontrollide tõhususe 

suurendamiseks on riiklikes 

elektroonilistes registrites sisalduvad 

andmed reaalajas kättesaadavad kõigile 

liikmesriikide pädevatele 

kontrolliasutustele. 

 Euroopa tööjõuamet vastutab riiklikes 

elektroonilistes registrites olevate andmete 

seire ja juurdepääsetavuse eest.“ 

Or. en 
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Selgitus 

Pädevate kontrolliasutuste reaalajas juurdepääs riiklikes elektroonilistes registrites olevatele 

andmetele on vajalik parema jõustamise huvides. Lennundussektori omaga sarnase musta 

nimekirja loomine aitaks takistada käesolevat õigusakti rikkuvate ettevõtjate tegutsemist 

rahvusvaheliste vedude valdkonnas. Nimetatud teemadega peaks tegelema Euroopa 

tööhõiveamet, mis plaanitakse asutada 2018. aasta lõpuks, nagu mainis Jean-Claude Juncker 

oma 2017. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus. 

 

Muudatusettepanek  174 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt i – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) lisatakse punktid g, h, i ja j: i) lisatakse punktid g, h, i, j ja k: 

Or. en 

Muudatusettepanek  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt i – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) lisatakse järgmised punktid g, h, i ja j: i) lisatakse punktid g ja h: 

Or. es 

 

Muudatusettepanek  176 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt i 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt g a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 g a) järgnev teave iga töötaja, sh 

liikuva personali kohta: nimi, rahvus, 

elukohaliikmesriik, liikmesriik, kus 

registreeriti tööleping, liikmesriik, kus 

tehakse sotsiaalkindlustusmakseid ning 

sotsiaal- või riiklik kindlustusnumber; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  177 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt i 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt g b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 g b) koguvara, kohustused, omakapital 

ja eelneva kahe aasta käive; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  178 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt i 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt g c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 g c) ettevõtja riskiaste vastavalt 

direktiivi 2006/22/EÜ artiklile 9; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  179 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt i 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

h) töötajate arv; h) töötajate arv, nende nimed, rahvus, 

elukohariik, kus tehakse 

sotsiaalkindlustusmakseid ning 

sotsiaalkindlustusnumber; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  180 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt i 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 16 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

h) töötajate arv; h) viimase kalendriaasta jooksul 

ettevõtja juures töötanud töötajate arv; 

Or. pl 

Selgitus 

Viiteperioodi lisamine suurendab sätte õiguskindlust. 

 

Muudatusettepanek  181 

Karima Delli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt i 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt h a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 h a) järgnev teave iga töötaja, sh 

liikuva personali kohta: nimi, rahvus, 

elukohaliikmesriik, liikmesriik, kus 

registreeriti tööleping, liikmesriik, kus 

tehakse sotsiaalkindlustusmakseid ning 

sotsiaal- või riiklik kindlustusnumber; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  182 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt i 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 16 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) koguvara, kohustused, omakapital 

ja viimase kahe aasta käive; 

välja jäetud 

Or. es 

 

Muudatusettepanek  183 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt i 

1071/2009 

Artikkel 16 - lõige 2 – punkt j a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 j a) järgmised andmed ettevõtja juhtide 

kohta: nimi, rahvus, elukohaliikmesriik, 

liikmesriik, kus registreeriti tööleping, 

liikmesriik, kus tehakse 

sotsiaalkindlustusmakseid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  184 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt i 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 16 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) koguvara, kohustused, omakapital 

ja viimase kahe aasta käive; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  185 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt i 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 16 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) koguvara, kohustused, omakapital 

ja viimase kahe aasta käive; 

i) artikli 7 lõikes 2 nimetatud 

raamatupidamise aastaaruande või 

muude finantssuutlikkust tõendavate 

dokumentide koopia. 

Or. pl 

Selgitus 

Kõigi komisjoni pakutud andmete edastamise nõue ei tundu olevat täiesti õigustatud. Ei ole 

selge, kuidas selle teabe andmine parandaks autoveo-ettevõtja tegevusalale lubamist 

reguleerivate eeskirjade jõustamist. Selle asemel oleks parem lisada teave dokumentide kohta, 

mis võiksid tõepoolest tõendada ettevõtja finantssuutlikkust. 

 

Muudatusettepanek  186 

Verónica Lope Fontagné 
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 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt i 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

j) ettevõtja riskiaste vastavalt 

direktiivi 2006/22/EÜ artiklile 9; 

välja jäetud 

Or. es 

 

Muudatusettepanek  187 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt i a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 16 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i a) Lisatakse järgmine punkt c a: 

 „ 

 c a) nimed ja kogu asjakohane info 

autoveo ettevõtjate kohta, mida eelnevalt 

haldasid veokorraldajad; 

 “ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  188 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt ii 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 16 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võivad hoida esimese lõigu 

punktides e–j osutatud andmeid eraldi 

registrites. Sellisel juhul on kõikidel 

Liikmesriigid võivad hoida esimese lõigu 

punktides e–j osutatud andmeid eraldi 

registrites. Sellisel juhul on kõikidel 
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kõnealuse liikmesriigi pädevatel asutustel 

asjakohastele andmetele otsene juurdepääs 

või need tehakse neile kättesaadavaks 

vastava taotluse korral. Soovitud teave 

esitatakse viie tööpäeva jooksul pärast 

vastava taotluse kättesaamist. Esimese 

lõigu punktides a–d osutatud andmetele 

tagatakse avalikkuse juurdepääs kooskõlas 

isikuandmete kaitse valdkonnas 

kohaldatavate sätetega. 

kõnealuse liikmesriigi pädevatel asutustel 

asjakohastele andmetele otsene juurdepääs. 

Soovitud teave esitatakse viie tööpäeva 

jooksul pärast vastava taotluse 

kättesaamist. Esimese lõigu punktides a–d 

osutatud andmetele tagatakse avalikkuse 

juurdepääs kooskõlas isikuandmete kaitse 

valdkonnas kohaldatavate sätetega. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  189 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 11 – alapunkt a – alapunkt ii 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 16 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võivad hoida esimese lõigu 

punktides e–j osutatud andmeid eraldi 

registrites. Sellisel juhul on kõikidel 

kõnealuse liikmesriigi pädevatel asutustel 

asjakohastele andmetele otsene juurdepääs 

või need tehakse neile kättesaadavaks 

vastava taotluse korral. Soovitud teave 

esitatakse viie tööpäeva jooksul pärast 

vastava taotluse kättesaamist. Esimese 

lõigu punktides a–d osutatud andmetele 

tagatakse avalikkuse juurdepääs kooskõlas 

isikuandmete kaitse valdkonnas 

kohaldatavate sätetega. 

Liikmesriigid võivad hoida esimese lõigu 

punktides e–h osutatud andmeid eraldi 

registrites. Sellisel juhul on kõikidel 

kõnealuse liikmesriigi pädevatel asutustel 

asjakohastele andmetele otsene juurdepääs 

või need tehakse neile kättesaadavaks 

vastava taotluse korral. Soovitud teave 

esitatakse viie tööpäeva jooksul pärast 

vastava taotluse kättesaamist. Esimese 

lõigu punktides a–d osutatud andmetele 

tagatakse avalikkuse juurdepääs kooskõlas 

isikuandmete kaitse valdkonnas 

kohaldatavate sätetega. 

Or. es 

 

Muudatusettepanek  190 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a a (uus) 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) Paragrahv -1 on lisatud 

järgmiselt: 

 „Tõhusamaks piiriüleseks jõustamiseks 

peavad kõik riikliku elektroonilise registri 

andmed olema täielikult ligipääsetavad ja 

reaalajas kõigi liikmesriikide pädevatele 

asutustele“; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  191 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a a (uus) 

1071/2009 

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt c 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 a a) Artikli 16 lõike 2 punkti c 

muudetakse järgmiselt: 

c) hea maine ja ametialase pädevuse 

tingimustele vastavate veokorraldajate 

nimed ning vajaduse korral seadusliku 

esindaja nimi; 

„c) hea maine ja ametialase pädevuse 

tingimustele vastavate veokorraldajate 

nimed ning vajaduse korral seadusliku 

esindaja nimi; nimed ja kogu asjakohane 

info autoveo ettevõtjate kohta, mida 

eelnevalt haldasid veokorraldajad; 

 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=ET) 

 

Muudatusettepanek  192 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a b (uus) 
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ET 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt c 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 a b) Artikli 16 lõike 2 punkti c 

muudetakse järgmiselt: 

c) hea maine ja ametialase pädevuse 

tingimustele vastavate veokorraldajate 

nimed ning vajaduse korral seadusliku 

esindaja nimi; 

„c) hea maine ja ametialase pädevuse 

nõuetele, mis on sätestatud artiklis 3, 
vastavate veokorraldajate nimed ning 

vajaduse korral seadusliku esindaja nimi; 

 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Muudatusettepanek  193 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 11 – alapunkt b a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 16 – lõige 5 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (b a) lõige 5 asendatakse järgmisega: 

5. Ilma et see piiraks lõigete 1 ja 2 

kohaldamist, võtavad liikmesriigid kõik 

vajalikud meetmed, et riiklikud 

elektroonilised registrid oleksid omavahel 

ühendatud ja artiklis 18 osutatud riiklike 

kontaktpunktide kaudu ühenduse tasandil 
juurdepääsetavad. Juurdepääs riiklike 

kontaktpunktide kaudu ja omavaheline 

ühendatus tuleb tagada hiljemalt 31. 

detsembriks 2012 nii, et ükskõik mis 

liikmesriigi pädeval asutusel on võimalus 

kasutada kõikide liikmesriikide riiklikke 

elektroonilisi registreid. 

„5. Liikmesriigid võtavad kõik 

vajalikud meetmed, et riiklikud 

elektroonilised registrid oleksid kogu 

liidus omavahel ühendatud ja 

koostalitlusvõimelised ning ühendatud 

määruses (EL) nr 165/2014 viidatud 

portaaliga nii, et kõikide liikmesriikide 

kõikidel asjaomastel pädevatel asutustel ja 

kontrolliasutustel oleks otsene juurdepääs 

lõikes 2 osutatud andmetele.“ 

  

Or. it 
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 ET 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Muudatusettepanek  194 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 11 – alapunkt b b (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 16 – lõige 6 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (b b) lõige 6 asendatakse järgmisega: 

6. Komisjon võtab vastavalt artikli 25 

lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele 

ning esimest korda enne 31. detsembrit 

2010 vastu lõike 5 rakendamisega seotud 

ühiseeskirjad, mis käsitlevad nt 

vahetatavate andmete vormingut, teiste 

liikmesriikide elektrooniliste registrite 

elektroonilise kasutamise tehnilist korda 

ja nende registrite koostalitlusvõime 

edendamist teiste asjakohaste 

andmebaasidega. Nimetatud 

ühiseeskirjades määratakse kindlaks, 

milline asutus vastutab andmetele 

juurdepääsu, nende edasise kasutamise ja 

pärast juurdepääsu toimuva andmete 

ajakohastamise eest ning kehtestatakse 

selleks eeskirjad andmete logisse 

salvestamise ja järelevalve kohta. 

„6. Komisjonil on volitus võtta 

kooskõlas artikliga 24 vastu delegeeritud 

õigusakte, et kehtestada ja ajakohastada 

ühiseeskirju, tagamaks, et riiklikud 

elektroonilised registrid on omavahel 

täielikult ühendatud ja 

koostalitlusvõimelised nii omavahel kui 

ka määruses (EL) nr 165/2014 osutatud 

portaaliga selliselt, et mis tahes 

liikmesriigi pädeval asutusel või 

kontrolliasutusel oleks otsene juurdepääs 

kõikide liikmesriikide riiklikele 

elektroonilistele registritele, nagu on 

sätestatud lõikes 5. Nimetatud 

ühiseeskirjad sisaldavad eeskirju, mis 

käsitlevad vahetatavate andmete 

vormingut, teiste liikmesriikide 

elektrooniliste registrite elektroonilise 

kasutamise tehnilist korda ja nende 

registrite koostalitlusvõimet lisaks 

erieeskirjadele andmetele juurdepääsu, 
andmete logisse salvestamise ja järelevalve 

kohta.“ 

  

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Muudatusettepanek  195 

Karima Delli 
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ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Tagamaks, et kõiki ELi eeskirju 

liikuvatele töötajatele rakendataks 

õiglasel, lihtsal ja tõhusal viisil, peab 

Euroopa Tööinspektsioon vastutama 

eeskirjade kontrollimise ja jõustamise 

eest. Tööinspektsioon peab andma 

operatiivset ja õiguslikku abi 

liikmesriikidele, sotsiaalpartneritele ja 

töötajatele, et jõustada 

sotsiaalõigusnorme ja korraldada 

üleeuroopalisi kontrolle. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  196 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt -a (uus) 

1071/2009 

Artikkel 16 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -a) Lõiget 2 muudetakse järgmiselt: 

2. Riiklikud elektroonilised registrid 

sisaldavad vähemalt järgmisi andmeid: a) 

ettevõtja nimi ja õiguslik vorm; b) asukoha 

aadress; c) hea maine ja ametialase 

pädevuse tingimustele vastavate 

veokorraldajate nimed ning vajaduse korral 

seadusliku esindaja nimi; d) loa liik, loaga 

hõlmatud sõidukite arv ja vajaduse korral 

ühenduse tegevusloa seerianumber ja 

vastavate kinnitatud koopiate numbrid; e) 

artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud selliste 

raskete rikkumiste arv ja liik, millele on 

järgnenud süüdimõistev kohtuotsus või 

mille tõttu on määratud karistus kahe 

viimase aasta jooksul; f) ettevõtja 

veotegevuse juhtimiseks sobimatuks 

„2. Riiklikud elektroonilised registrid 

sisaldavad vähemalt järgmisi andmeid: a) 

ettevõtja nimi ja õiguslik vorm; b) asukoha 

aadress; c) hea maine ja ametialase 

pädevuse tingimustele vastavate 

veokorraldajate nimed ning vajaduse korral 

seadusliku esindaja nimi; d) loa liik, loaga 

hõlmatud sõidukite arv ja vajaduse korral 

ühenduse tegevusloa seerianumber ja 

vastavate kinnitatud koopiate numbrid; e) 

artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud selliste 

raskete rikkumiste arv ja liik, millele on 

järgnenud süüdimõistev kohtuotsus või 

mille tõttu on määratud karistus kahe 

viimase aasta jooksul; f) ettevõtja 

veotegevuse juhtimiseks sobimatuks 
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 ET 

kuulutatud isikute nimed seniks, kuni 

nende hea maine ei ole taastatud vastavalt 

artikli 6 lõikele 3, ning kohaldatavad 

parandusmeetmed. Seoses punktiga e 

võivad liikmesriigid kuni 31. detsembrini 

2015 lisada riiklikusse elektroonilisse 

registrisse üksnes IV lisas esitatud kõige 

raskemad rikkumised. 

kuulutatud isikute nimed seniks, kuni 

nende hea maine ei ole taastatud vastavalt 

artikli 6 lõikele 3, ning kohaldatavad 

parandusmeetmed. Seoses punktiga e 

võivad liikmesriigid kuni 31. detsembrini 

2015 lisada riiklikusse elektroonilisse 

registrisse üksnes IV lisas esitatud kõige 

raskemad rikkumised. 

 Tõhusa piiriülese jõustamise eesmärgil 

peavad riikliku elektroonilise registri 

andmed olema reaalajas ligipääsetavad 

kõigi liikmesriikide pädevatele 

asutustele.“ 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=ET) 

 

Muudatusettepanek  197 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 18 – lõige 3 a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Ametiasutustevahelise koostöö 

hõlbustamiseks ja parima seirepraktika 

vahetamiseks teevad liikmesriigid 

koostööd deklareerimata töö vastase 

võitluse platvormiga ja Euroopa 

tööhõiveametiga. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  198 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 
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ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 18 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui teabenõude saanud liikmesriik 

leiab, et see ei ole piisavalt põhjendatud, 

teatab ta sellest teabenõude esitanud 

liikmesriigile kümne tööpäeva jooksul. 

Teabenõude esitanud liikmesriik peab seda 

täiendavalt põhjendama. Kui see ei ole 

võimalik, võib liikmesriik teabenõude 

tagasi lükata. 

4. Seoses lõigetega 1 ja 2, kui 

teabenõude saanud liikmesriik leiab, et see 

ei ole piisavalt põhjendatud, teatab ta 

sellest teabenõude esitanud liikmesriigile 

viie tööpäeva jooksul. Teabenõude esitanud 

liikmesriik peab seda täiendavalt 

põhjendama ja asjaomased liikmesriigid 

peavad omavahel aru, et leida igale 

tõstatatud probleemile lahendus. Kui see 

ei ole võimalik, võib teabenõude esitanud 

liikmesriik teabenõude tagasi lükata. 

Sellisel juhul võib teabenõude esitanud 

liikmesriik esitada kaebuse komisjonile, 

kes võib võtta vajalikud meetmed. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  199 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 18 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui teabenõude täitmine või 

kontrollide, inspekteerimiste või uurimiste 

tegemine on keeruline või võimatu, teatab 

kõnealune liikmesriik sellest koos 

põhjendustega teabenõude esitanud 

liikmesriigile kümne tööpäeva jooksul. 

Asjaomased liikmesriigid peavad omavahel 

aru, et leida igale tõstatatud probleemile 

lahendus. 

5. Kui teabenõude täitmine või 

kontrollide, inspekteerimiste või uurimiste 

tegemine on keeruline või võimatu, teatab 

kõnealune liikmesriik sellest koos 

põhjendustega teabenõude esitanud 

liikmesriigile kümne tööpäeva jooksul. 

Asjaomased liikmesriigid teevad koostööd 

ja peavad omavahel aru, et leida igale 

tõstatatud probleemile lahendus. 

Or. nl 
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Muudatusettepanek  200 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 18 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Vastuseks lõike 3 alusel esitatud 

teabenõudele esitavad liikmesriigid nõutud 

teabe ning teevad nõutavad kontrollid, 

inspekteerimised ja uurimised kahekümne 

viie tööpäeva jooksul alates nõude 

kättesaamisest, välja arvatud juhul , kui 

nad on teatanud teabenõude esitanud 

liikmesriigile, et see ei ole piisavalt 

põhjendatud, või lõigete 4 ja 5 kohasest 

raskusest või võimatusest. 

6. Vastuseks lõike 3 alusel esitatud 

teabenõudele esitavad liikmesriigid nõutud 

teabe ning teevad nõutavad kontrollid, 

inspekteerimised ja uurimised 

viieteistkümne tööpäeva jooksul alates 

nõude kättesaamisest, välja arvatud juhul, 

kui asjaomased liikmesriigid on 

vastastikuselt kokku leppinud muu 

tähtaja. Kui see ei ole võimalik, võib 

liikmesriik teabenõude tagasi lükata. 

Sellisel juhul võib teabenõude esitanud 

liikmesriik esitada kaebuse komisjonile, 

kes võib võtta vajalikud meetmed. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  201 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 

Määrus 1071/2009/EÜ 

Artikkel 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. Liikmesriigid peavad läbi viima 

piiriüleseid kontrolle veosektori 

sidusettevõtjatele (ema- ja 

tütarettevõtjatele), et tuvastada 

ebaproportsionaalseid kasumiülekandeid 

või väiksemate arvete esitamisega seotud 

rikkumisi. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  202 

Karima Delli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. Ühenduse nimekiri autoveo-

ettevõtjatest, kes ei vasta asjaomastele 

õiguslikele nõuetele, tuleb teha avalik, et 

tagada suurim läbipaistvus. See ühenduse 

nimekiri peab põhinema ühistel 

kriteeriumitel, mis töötatakse välja 

ühenduse tasandil ja mille vaatab korra 

aastas läbi Euroopa Tööinspektsioon. 

Ühenduse nimekirjas olevate autoveo-

ettevõtjate suhtes tuleb kohaldada 

tegevuskeeldu. Ühenduse nimekirjast 

tulenevad tegevuskeelud kehtivad kõigi 

liikmesriikide territooriumil. 

Erandjuhtudel peab liikmesriikidel olema 

lubatud võtta ühepoolseid meetmeid. 

Hädaolukorras ja kui on tekkinud 

ettenägematu julgeolekuprobleem peab 

liikmesriikidel olema võimalus 

viivitamatult väljastada tegevuskeeld oma 

territooriumil. 

Or. en 

Selgitus 

Lennundussektoril on ülemaailmne must nimekiri lennuettevõtjatest, kes ei vasta 

ohutusnõuetele. Nimekirjas olevatele ettevõtjatele on äritegevus keelatud seni, kuni nad 

nimekirjas on. Arvestades asjaolu, et maanteetranspordi sektori eeskirjade järgimine on 

tihedalt seotud liiklusohutusega, tuleks sarnane nimekiri kehtestada niipea kui võimalik ning 

anda selle loomine Euroopa Tööinspektsiooni vastutusse. 

 

Muudatusettepanek  203 

Georgi Pirinski 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 
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Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

16) Artiklile 26 lisatakse lõiked 3, 4 ja 

5: 

välja jäetud 

„  

3. Liikmesriigid koostavad igal aastal 

aruande selliste mootorsõidukite või 

autorongide kasutamise kohta nende 

territooriumil, mille lubatud täismass ei 

ületa 3,5 tonni, ja edastavad selle 

komisjonile hiljemalt iga aasta 30. juunil 

pärast aruandeperioodi lõppu. See 

aruanne sisaldab järgmist: 

 

a) nendele kaupade autoveo 

tegevusalal tegutsevatele ettevõtjatele 

antud lubade arv, kes kasutavad ainult 

mootorsõidukeid või autoronge, mille 

lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni; 

 

b) selliste igal aastal liikmesriigis 

registreeritud sõidukite arv, mille lubatud 

täismass ei ületa 3,5 tonni; 

 

c) selliste iga aasta 31. detsembri 

seisuga liikmesriigis registreeritud 

sõidukite koguarv, mille lubatud täismass 

ei ületa 3,5 tonni; 

 

d) kuni 3,5-tonnise lubatud 

täismassiga mootorsõidukite või 

autorongide hinnanguline osakaal 

kõikide liikmesriigis registreeritud 

sõidukite üldisest autoveoalasest 

tegevusest riigisiseste, rahvusvaheliste ja 

kabotaažvedude kaupa. 

 

4. Komisjoni poolt lõike 3 alusel 

kogutud teabe ja lisatõendite põhjal esitab 

komisjon hiljemalt 31. detsembriks 2024 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande selliste riigisisesel ja 

rahvusvahelisel autoveol kasutatavate 

mootorsõidukite või autorongide 

koguarvu muutumise kohta, mille lubatud 

täismass ei ületa 3,5 tonni. Selle aruande 

alusel hindab komisjon uuesti seda, kas 

on vaja teha ettepanekuid täiendavate 
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meetmete kohta. 

5. Igal aastal annavad liikmesriigid 

komisjonile aru nende poolt artikli 18 

lõigete 3 ja 4 kohaselt esitatud 

teabenõuetest, teistelt liikmesriikidelt 

saadud vastustest ja meetmetest, mida nad 

on saadud teabe alusel võtnud. 

 

“  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  204 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 

 Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tühjade konteinerite või kaubaaluste 

vedu käsitatakse kaupade veona rendi või 

tasu eest kõikidel juhtudel, kui selle 

suhtes kohaldatakse veolepingut. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  205 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tühjade konteinerite või kaubaaluste 

vedu käsitatakse kaupade veona rendi või 

tasu eest kõikidel juhtudel, kui selle 

suhtes kohaldatakse veolepingut. 

välja jäetud 
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 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  206 

Georges Bach 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1 a  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tühjade konteinerite või kaubaaluste vedu 

käsitatakse kaupade veona rendi või tasu 

eest kõikidel juhtudel, kui selle suhtes 

kohaldatakse veolepingut.“ 

Tühjade konteinerite või kaubaaluste vedu 

ei käsitata kaupade rahvusvahelise veona 

rendi või tasu eest vastavalt III peatükile. 

Or. en 

Selgitus 

Ajutine kabotaaž, mis on selgelt seotud reaalse rahvusvahelise veoga, võib suurendada 

transpordi tõhusust ja vähendada ebavajalikke tühisõite. Ettevõtjad kuritarvitavad kehtivat 

kabotaažikorda, teostades rändavate juhtidega regulaarseid kabotaažvedusid, mida tuleb 

vältida, et tagada võrdsed tingimused. Seetõttu ei tohiks vaid tühjade konteinerite või alustega 

rahvusvahelistele vedudele anda kabotaažiõigust. 

 

Muudatusettepanek  207 

Helga Stevens 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tühjade konteinerite või kaubaaluste vedu 

käsitatakse kaupade veona rendi või tasu 

eest kõikidel juhtudel, kui selle suhtes 

kohaldatakse veolepingut; 

Kabotaaži käsitleva III peatüki 

tähenduses käsitatakse tühjade 
konteinerite või kaubaaluste vedu kaupade 

veona rendi või tasu eest; 

Or. nl 
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Muudatusettepanek  208 

Karima Delli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 1 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikli 1 lõppu lisatakse järgmine lõige: 

 1 a) „Käesolevat määrust kohaldatakse 

kaupade rahvusvahelisele autoveole 

kombineeritud veo ühe etapina, nagu on 

sätestatud nõukogu direktiivis 

92/106/EMÜ.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  209 

Michael Detjen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 1 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 1 a) Artikli 1 lõiget 2 muudetakse 

järgmiselt: 

2. Juhul kui vedu tehakse 

liikmesriigist kolmandasse riiki või 

vastupidi, kohaldatakse käesolevat määrust 

transiidi käigus läbitava liikmesriigi 

territooriumil kulgeva reisi osa suhtes. 

Seda ei kohaldata reisi selle osa suhtes, mis 

tehakse selle liikmesriigi territooriumil, kus 

toimub peale- või mahalaadimine, kuni 

ühenduse ja asjaomase kolmanda riigi 

vahel ei ole sõlmitud vajalikku kokkulepet. 

„2. Juhul kui vedu tehakse 

liikmesriigist kolmandasse riiki või 

vastupidi, kohaldatakse käesolevat määrust 

transiidi käigus läbitava liikmesriigi 

territooriumil kulgeva reisi osa suhtes. 

Sellised transiidireisid peavad olema 

reguleeritud töötajate lähetamist käsitleva 

direktiiviga. Seda ei kohaldata reisi selle 

osa suhtes, mis tehakse selle liikmesriigi 

territooriumil, kus toimub peale- või 

mahalaadimine, kuni ühenduse ja 

asjaomase kolmanda riigi vahel ei ole 

sõlmitud vajalikku kokkulepet. 
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 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 

Muudatusettepanek  210 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Franck 

Proust, Geoffroy Didier 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 1 – lõige 5 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1a) Artikli 1 lõike 5 punkt c jäetakse 

välja. 

Or. fr 

Selgitus 

Kehtiv määrus (EÜ) nr 1072/2009 ja kõik selle sätted peavad kehtima ka maanteetranspordis 

kasutatavatele sõidukitele, mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni, või autorongile, mille 

lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni. 

 

Muudatusettepanek  211 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 2 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kabotaažveod on rendi või tasu 

eest tehtavad riigisisesed veod, mida 

teostatakse vastuvõtvas liikmesriigis 

ajutiselt ja mis hõlmavad vedu alates 

kaupade pealevõtmisest ühes või mitmes 

laadimiskohas kuni nende 

välja jäetud 
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kättetoimetamiseni ühte või mitmesse 

kättetoimetamiskohta vastavalt 

saatekirjale; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  212 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 2 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. „kabotaažveod” – rendi või tasu 

eest tehtavad riigisisesed veod, mida 

teostatakse vastuvõtvas liikmesriigis 

ajutiselt ja mis hõlmavad vedu alates 

kaupade pealevõtmisest ühes või mitmes 

laadimiskohas kuni nende 

kättetoimetamiseni ühte või mitmesse 

kättetoimetamiskohta vastavalt 

saatekirjale;“; 

6. „kabotaažveod” – rendi või tasu 

eest tehtavad riigisisesed veod, mida 

teostatakse vastuvõtvas liikmesriigis 

ajutiselt ja mis hõlmavad vedu alates 

kaupade pealevõtmisest ühes või mitmes 

laadimiskohas kuni nende 

kättetoimetamiseni ühte või mitmesse 

kättetoimetamiskohta vastavalt saatekirjale, 

mille peamine eesmärk on tagada 

veoautode tühisõitude vältimine; 

Or. fr 

Selgitus 

Kabotaaž ei tohi muutuda autokaubaveo tavapäraseks töömeetodiks. Selle peamine eesmärk 

peab olema veoautode tühisõitude vältimise tagamine. 

 

Muudatusettepanek  213 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

1072/2009 

Artikkel 2 – lõige 6 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kabotaažveod on rendi või tasu eest 

tehtavad riigisisesed veod, mida teostatakse 

vastuvõtvas liikmesriigis ajutiselt ja mis 

hõlmavad vedu alates kaupade 

pealevõtmisest ühes või mitmes 

laadimiskohas kuni nende 

kättetoimetamiseni ühte või mitmesse 

kättetoimetamiskohta vastavalt 

saatekirjale;; 

6. Kabotaažveod on rendi või tasu eest 

tehtavad riigisisesed veod, mida teostatakse 

vastuvõtvas liikmesriigis ajutiselt ja mis 

hõlmavad vedu alates kaupade 

pealevõtmisest ühes laadimiskohas kuni 

nende kättetoimetamiseni ühte 

kättetoimetamiskohta; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  214 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 2 – punkt 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kabotaažveod on rendi või tasu eest 

tehtavad riigisisesed veod, mida teostatakse 

vastuvõtvas liikmesriigis ajutiselt ja mis 

hõlmavad vedu alates kaupade 

pealevõtmisest ühes või mitmes 

laadimiskohas kuni nende 

kättetoimetamiseni ühte või mitmesse 

kättetoimetamiskohta vastavalt 

saatekirjale; 

6. Kabotaažveod on rendi või tasu eest 

tehtavad riigisisesed veod, mida teostatakse 

vastuvõtvas liikmesriigis ajutiselt ja mis 

hõlmavad vedu alates kaupade 

pealevõtmisest ühes laadimiskohas kuni 

nende kättetoimetamiseni ühte 

kättetoimetamiskohta; 

Or. en 

Selgitus 

Kuigi ajutine kabotaaž, mis on selgelt seotud reaalse rahvusvahelise veoga veoettevõtja 

asukohaliikmesriiki või asukohaliikmesriigist, võib suurendada transpordi tõhusust ja 

vähendada ebavajalikke tühisõite, kuritarvitavad ettevõtjad kehtivat kabotaažikorda, tehes 

rändavate juhtidega regulaarseid kabotaažvedusid. Sellist süsteemset kabotaaži tuleks 

vältida. 
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Muudatusettepanek  215 

Claude Rolin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 2 – punkt 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. „kabotaažveod” – rendi või tasu 

eest tehtavad riigisisesed veod, mida 

teostatakse vastuvõtvas liikmesriigis 

ajutiselt ja mis hõlmavad vedu alates 

kaupade pealevõtmisest ühes või mitmes 

laadimiskohas kuni nende 

kättetoimetamiseni ühte või mitmesse 

kättetoimetamiskohta vastavalt 

saatekirjale; 

6. „kabotaažveod” – rendi või tasu 

eest tehtavad riigisisesed veod, mida 

teostatakse vastuvõtvas liikmesriigis 

ajutiselt ja mis hõlmavad vedu alates 

kaupade pealevõtmisest ühes 

laadimiskohas kuni nende 

kättetoimetamiseni ühte 

kättetoimetamiskohta vastavalt 

saatekirjale; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  216 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 3 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 2 a) Artikkel 3 asendatakse järgmisega: 

Üldpõhimõte „Üldpõhimõte 

Rahvusvaheline vedu toimub ühenduse 

tegevusloa alusel ning kui juht on 

kolmanda riigi kodanik, peab tal olema ka 

juhitunnistus. 

Rahvusvaheline vedu toimub Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 

nr 165/2014* II peatükis sätestatud arukat 

sõidumeerikut kasutades, ühenduse 

tegevusloa alusel ning kui juht on 

kolmanda riigi kodanik, peab tal olema ka 

juhitunnistus. 

 “ 
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 __________________ 

 * Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

4. veebruari 2014. aasta määrus (EL) 

nr 165/2014 autovedudel kasutatavate 

sõidumeerikute kohta, millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EMÜ) nr 3821/85 autovedudel 

kasutatavate sõidumeerikute kohta ning 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis 

käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate 

sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (ELT 

L 60, 28.2.2014, lk 1). 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

Selgitus 

Arukas sõidumeeter lihtsustab sõiduki asukoha kohustuslikku ja automaatset salvestamist 

tööpäeva alguses ja lõpus ning võimaldab koguda teavet kumulatiivse sõiduaja kohta 

konkreetses liikmesriigis. See loob võimaluse näidata vastavust asjakohastele eeskirjadele, 

muu hulgas töötajate lähetamist ja kabotaaži. 

 

Muudatusettepanek  217 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 3 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (2a) Artikkel 3 asendatakse järgmisega: 

Rahvusvaheline vedu toimub ühenduse 

tegevusloa alusel ning kui juht on 

kolmanda riigi kodanik, peab tal olema ka 

juhitunnistus. 

„Rahvusvaheline vedu toimub ühenduse 

tegevusloa, määruse (EL) nr 165/2014 

kohase aruka sõidumeeriku alusel ning 

kui juht on kolmanda riigi kodanik, peab 

tal olema ka juhitunnistus. 

 „ 

Or. it 
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(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0072:0087:ET:PDF) 

 

Muudatusettepanek  218 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus) 

1072/2009 

Artikkel 3 – üldpõhimõte 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 2 a) Artiklit 3 muudetakse järgmiselt: 

Rahvusvaheline vedu toimub ühenduse 

tegevusloa alusel ning kui juht on 

kolmanda riigi kodanik, peab tal olema ka 

juhitunnistus. 

„Rahvusvaheline vedu toimub Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 

nr 165/2014* II peatükis sätestatud 

arukat sõidumeerikut kasutades ühenduse 

tegevusloa alusel ning kui juht on 

kolmanda riigi kodanik, peab tal olema ka 

juhitunnistus. 

 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=ET) 

 

Muudatusettepanek  219 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) lõige 2 asendatakse järgmisega: välja jäetud 

„  

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 
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ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset viie päeva jooksul alates 

saabuva rahvusvahelise veo raames 

toimunud viimasest mahalaadimisest 

vastuvõtvas liikmesriigis.; 

„  

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  220 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset viie päeva jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis.; 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

veetud veosed on kohale toimetatud, 

lubatakse lõikes 1 osutatud vedajal pärast 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki toimuvat 

rahvusvahelist vedu teha ühe ja sama 

sõidukiga või ühendatud autorongi puhul 

sama sõiduki mootorsõidukiga kuni kolm 

kabotaažvedu pärast teisest liikmesriigist 

või kolmandast riigist vastuvõtvasse 

liikmesriiki toimuvat rahvusvahelist vedu. 

Kabotaažveo raames toimuv esimene 

koorma pealelaadimine võib alata keskööl 

pärast päeva, mil toimus viimane 

mahalaadimine saabunud rahvusvahelise 

veo raames. Kabotaažveo raames toimuv 

viimane koorma mahalaadimine enne 

vastuvõtvast liikmesriigist lahkumist leiab 

aset seitsme päeva jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis. Vedajad võivad esimeses 

lõigus osutatud tähtaja jooksul teha 
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mõned või kõik esimese lõigu kohaselt 

lubatud kabotaažveod kõigis 

liikmesriikides, tingimusel et need 

piirduvad ühe kabotaažveoga liikmesriigi 

kohta kolme päeva jooksul pärast sõiduki 

tühjana saabumist kõnealuse liikmesriigi 

territooriumile. Kabotaažiperiood lõppeb 

seitsmenda päeva keskööl. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  221 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset viie päeva jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis. 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset 24 tunni jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis. 

 Autoveo ettevõtjatel ei ole lubatud teha 

sama sõidukiga või ühendatud autorongi 

puhul sama sõiduki mootorsõidukiga 

kabotaažvedusid vastuvõtvas liikmesriigis 

seitsme päeva jooksul pärast 24-tunnist 

perioodi, millele osutatakse esimeses 

lõigus. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  222 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset viie päeva jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis. 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset ühe päeva jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis. 

 Autoveo ettevõtjatel ei ole lubatud teha 

sama sõidukiga või ühendatud autorongi 

puhul sama sõiduki mootorsõidukiga 

kabotaažvedusid selles samas vastuvõtvas 

liikmesriigis seitsme päeva jooksul pärast 

ühepäevast perioodi, millele osutatakse 

lõikes 1. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  223 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 
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teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset viie päeva jooksul alates 

saabuva rahvusvahelise veo raames 

toimunud viimasest mahalaadimisest 

vastuvõtvas liikmesriigis.; 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, ei lubata lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  224 

Georges Bach 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset viie päeva jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis. 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis. Kabotaažveo 

raames toimuv viimane koorma 

mahalaadimine leiab aset kolme päeva 

jooksul alates saabuva rahvusvahelise veo 

raames toimunud viimasest 

mahalaadimisest vastuvõtvas liikmesriigis, 

mis peab olema sätestatud veolepingus. 

Selle sama sõidukiga ei ole lubatud pärast 

kabotaažvedu teha samas vastuvõtvas 

liikmersiigis seitsme päeva jooksul teisi 

kabotaažvedusid; 

Or. en 
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Selgitus 

Vältimaks süsteemset kabotaaži, peab vedajate kabotaažvedudele järgnema nn jahtumisfaas 

enne, kui neil lubatakse samas vastuvõtvas liikmesriigis järgmine kabotaažvedu teha. 

 

Muudatusettepanek  225 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset viie päeva jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis.“; 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis. Kabotaažveo 

raames toimuv viimane koorma 

mahalaadimine leiab aset kolme päeva 

jooksul alates saabuva rahvusvahelise veo 

raames toimunud viimasest 

mahalaadimisest vastuvõtvas liikmesriigis. 

 Käesoleva lõike esimeses alalõikes 

osutatud sõidukid naasevad 

päritoluliikmesriiki hiljemalt kahe nädala 

jooksul pärast kõnealusest liikmesriigist 

väljumist. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  226 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset viie päeva jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis.“; 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis, et vältida 

tühisõitu. Ühe volitatud kabotaažveo 

raames toimuv viimane koorma 

mahalaadimine leiab aset kolme päeva 

jooksul alates saabuva rahvusvahelise veo 

raames toimunud viimasest 

mahalaadimisest vastuvõtvas liikmesriigis; 

Or. fr 

Selgitus 

Kabotaaži tuleb teha säästlikult ja piirduda ühe veoga kolme päeva jooksul, et vältida 

veoettevõtjate ebaausa konkurentsi olukordi. See ei tohi muutuda autokaubaveo tavapäraseks 

töömeetodiks. Kabotaaž peaks eksisteerima üksnes selleks, et lahendada rahvusvahelise 

autoveoga seotud keskkonnaalaseid probleeme ja tasuvust, tagades, et välditakse veoautode 

tühisõite. 

 

Muudatusettepanek  227 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 
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liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset viie päeva jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis. 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset kuue päeva jooksul alates 

saabuva rahvusvahelise veo raames 

toimunud viimasest mahalaadimisest 

vastuvõtvas liikmesriigis. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  228 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1071/2009 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset viie päeva jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis.; 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset seitsme päeva jooksul alates 

saabuva rahvusvahelise veo raames 

toimunud viimasest mahalaadimisest 

vastuvõtvas liikmesriigis. 

Or. pl 

Selgitus 

ELi valge raamatu eelduste kohaselt peaks kabotaažiteenuste liberaliseerimine toimuma 

vähehaaval. Seepärast tehakse ettepanek, et kabotaažvedude toimumise kestus peaks olema 7 

päeva ilma maksimaalse vedude arvu määramiseta, mida on raske kontrollida. 

 

Muudatusettepanek  229 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 
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Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset viie päeva jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis.; 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

veoettevõtja asukohaliikmesriiki või 

asukohaliikmesriigist veetud veosed on 

kohale toimetatud, lubatakse vedajal teha 

sama sõidukiga või ühendatud autorongi 

puhul sama sõiduki mootorsõidukiga 

kabotaažvedusid vastuvõtvas liikmesriigis. 

Kabotaažveo raames toimuv viimane 

koorma mahalaadimine leiab aset 48 tunni 

jooksul alates selle saabuva rahvusvahelise 

veo raames toimunud viimasest 

mahalaadimisest vastuvõtvas liikmesriigis, 

mis peab olema sätestatud veolepingus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  230 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset viie päeva jooksul alates saabuva 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset seitsme päeva jooksul alates 
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rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis.; 

saabuva rahvusvahelise veo raames 

toimunud viimasest mahalaadimisest 

vastuvõtvas liikmesriigis.; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  231 

Georgi Pirinski 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset viie päeva jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis.; 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset seitsme päeva jooksul alates 

saabuva rahvusvahelise veo raames 

toimunud viimasest mahalaadimisest 

vastuvõtvas liikmesriigis. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  232 

Helga Stevens 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 
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vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset viie päeva jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis.; 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset kolme päeva jooksul alates 

saabuva rahvusvahelise veo raames 

toimunud viimasest mahalaadimisest 

vastuvõtvas liikmesriigis. 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  233 

Claude Rolin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset viie päeva jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis. 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset ühe päeva jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  234 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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 ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 2a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (aa) lisatakse järgmine lõige 2a: 

 „2a. Iga kabotaažveo eest tuleb tasuda 

selles riigis kehtivate eeskirjade kohaselt, 

kus see toimub. Seetõttu ei ole kabotaaž 

oma varasemas tõlgenduses, st et 

kabotaaž on vastuvõtva liikmesriigi 

seadusest vabastatud, lubatud.“ 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  235 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2a. Nende vedude eesmärk on 

naasmine ettevõtja asukohaliikmesriiki. 

Or. es 

 

Muudatusettepanek  236 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b 

Määrus 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigisisese autoveo teenuseid, mida 

vastuvõtvas liikmesriigis osutab 

mitteresidendist vedaja, käsitatakse 

Riigisisese autoveo teenuseid, mida 

vastuvõtvas liikmesriigis osutab 

mitteresidendist vedaja, käsitatakse 
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käesoleva määrusega kooskõlas olevatena 

üksnes juhul, kui vedaja esitab selged 

tõendid eelneva rahvusvahelise veo kohta.; 

käesoleva määrusega kooskõlas olevatena 

üksnes juhul, kui vedaja esitab selged 

tõendid eelneva rahvusvahelise veo kohta 

ja iga järgneva kabotaažveo kohta, mille 

ta on seal saatekirja alusel teinud. 

Saatekirjad peavad olema sõidukis 

kergesti kättesaadavad. 

 Iga saatekiri sisaldab kasutatud 

mootorsõiduki ja haagise numbrimärke. 

Saatekirja võib esitada ka elektrooniliselt, 

kasutades muudetavat struktureeritud 

formaati mida saab arvutites kasutada 

andmete salvestamiseks ja töötlemiseks 

(näiteks eCMR). 

 Käesolevas artiklis sätestatud tingimuste 

täitmise tõendamiseks ei nõuta 

lisadokumente. 

 Andmeid säilitatakse eelneva 28 päeva 

kohta. Andmeid tuleks säilitada ettevõtja 

ruumides. Teel toimuva kontrolli jooksul 

on juhil lubatud võtta ühendust ettevõtja 

peakontori, veokorraldaja või muu isiku 

või üksusega, kes võib anda saatekirja 

eelneva 28 päeva kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  237 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigisisese autoveo teenuseid, mida 

vastuvõtvas liikmesriigis osutab 

mitteresidendist vedaja, käsitatakse 

käesoleva määrusega kooskõlas olevatena 

üksnes juhul, kui vedaja esitab selged 

tõendid eelneva rahvusvahelise veo kohta.; 

Riigisisese autoveo teenuseid, mida 

vastuvõtvas liikmesriigis osutab 

mitteresidendist vedaja, käsitatakse 

käesoleva määrusega kooskõlas olevatena 

üksnes juhul, kui vedaja esitab selged 

tõendid eelneva rahvusvahelise veo kohta 

oma asukohaliikmesriiki või 

asukohaliikmesriigist ning kui kõnealuse 
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 ET 

eelneva rahvusvahelise veo kohta 

sõlmitud veolepingu maksumus ei ole 

oluliselt väiksem kabotaažvedude 

lepingute kogumaksumusest. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  238 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – b – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Riigisisese autoveo teenuseid, mida 

vastuvõtvas liikmesriigis osutab 

mitteresidendist vedaja, käsitatakse 

käesoleva määrusega kooskõlas olevatena 

üksnes juhul, kui vedaja esitab selged 

tõendid eelneva rahvusvahelise veo 

kohta.“; 

Riigisisese autoveo teenuseid, mida 

vastuvõtvas liikmesriigis osutab 

mitteresidendist vedaja, käsitatakse 

käesoleva määrusega mitte kooskõlas 

olevatena; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  239 

Helga Stevens 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigisisese autoveo teenuseid, mida 

vastuvõtvas liikmesriigis osutab 

mitteresidendist vedaja, käsitatakse 

käesoleva määrusega kooskõlas olevatena 

üksnes juhul, kui vedaja esitab selged 

tõendid eelneva rahvusvahelise veo kohta; 

Riigisisese autoveo teenuseid, mida 

vastuvõtvas liikmesriigis osutab 

mitteresidendist vedaja, käsitatakse 

käesoleva määrusega kooskõlas olevatena 

üksnes juhul, kui vedaja esitab selged 

tõendid eelneva tõese rahvusvahelise veo 

kohta; 
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Or. nl 

 

Muudatusettepanek  240 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) Lisatakse järgmine lõige: 

 „3 a. Käesolevas artiklis sätestatud 

tingimuste täitmise tõendamiseks 

kontrollivad kabotaažvedu vastuvõtva 

liikmesriigi pädevad asutused järgmist: 

 a) käesoleva päeva ja eelneva 56 

päeva sõidumeeriku andmeid; 

 b) käesoleva päeva ja eelneva 56 

päeva elektroonilisi saatekirju; 

 c) lõikes 1 osutatud teavet. 

 “ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  241 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 4 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (b a) Artikli 8 lõige 4 asendatakse 

järgmisega: 

Käesolevas artiklis sätestatud tingimuste 

täitmise tõendamiseks ei nõuta 

„Käesolevas artiklis sätestatud tingimuste 

täitmise tõendamiseks võivad 

kabotaažvedu vastuvõtva liikmesriigi 
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lisadokumente. pädevad asutused nõuda lisadokumente ja 

kontrollida andmeid, mis on seotud: 

 a) sõidumeerikuga; 

 b) elektroonilise saatekirjaga. 

 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1072-

20130701&from=et) 

 

Muudatusettepanek  242 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 4a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lõikes 3 osutatud tõendid esitatakse või 

edastatakse vastuvõtva liikmesriigi 

volitatud kontrollametnikule nõudmisel ja 

teel toimuva kontrolli vältel. Neid võib 

esitada ka elektrooniliselt, kasutades 

muudetavat struktureeritud formaati mida 

saab arvutites kasutada andmete 

salvestamiseks ja töötlemiseks (näiteks 

eCMR).* Teel toimuva kontrolli jooksul on 

juhil lubatud võtta ühendust peakontori, 

veokorraldaja või muu isiku või üksusega, 

kes võib anda lõikes 3 osutatud tõendeid. 

Lõikes 3 osutatud tõendeid hoitakse 

sõidukis ja need esitatakse või edastatakse 

vastuvõtva liikmesriigi volitatud 

kontrollametnikule nõudmisel ja teel 

toimuva kontrolli vältel. Neid võib esitada 

ka elektrooniliselt, kasutades muudetavat 

struktureeritud formaati mida saab 

arvutites kasutada andmete salvestamiseks 

ja töötlemiseks (näiteks elektrooniline 

saatekiri (eCMR)).* Teel toimuva kontrolli 

jooksul on juhil lubatud võtta ühendust 

peakontori, veokorraldaja või muu isiku 

või üksusega, kes võib anda lõikes 3 

osutatud lisatõendeid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  243 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 4a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lõikes 3 osutatud tõendid esitatakse või 

edastatakse vastuvõtva liikmesriigi 

volitatud kontrollametnikule nõudmisel ja 

teel toimuva kontrolli vältel. Neid võib 

esitada ka elektrooniliselt, kasutades 

muudetavat struktureeritud formaati mida 

saab arvutites kasutada andmete 

salvestamiseks ja töötlemiseks (näiteks 

eCMR).* Teel toimuva kontrolli jooksul on 

juhil lubatud võtta ühendust peakontori, 

veokorraldaja või muu isiku või üksusega, 

kes võib anda lõikes 3 osutatud tõendeid. 

Lõikes 3 osutatud tõendeid hoitakse 

sõidukis ja need esitatakse või edastatakse 

vastuvõtva liikmesriigi volitatud 

kontrollametnikule nõudmisel ja teel 

toimuva kontrolli vältel. Neid võib esitada 

ka elektrooniliselt, kasutades muudetavat 

struktureeritud formaati mida saab 

arvutites kasutada andmete salvestamiseks 

ja töötlemiseks (näiteks eCMR).* Teel 

toimuva kontrolli jooksul on juhil lubatud 

võtta ühendust peakontori, veokorraldaja 

või muu isiku või üksusega, kes võib anda 

lõikes 3 osutatud tõendeid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  244 

Claude Rolin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 4 a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lõikes 3 osutatud tõendid esitatakse või 

edastatakse vastuvõtva liikmesriigi 

volitatud kontrollametnikule nõudmisel ja 

teel toimuva kontrolli vältel. Neid võib 

esitada või edastada elektrooniliselt, 

kasutades selleks muudetavat 

struktureeritud formaati, mida saab otseselt 

kasutada salvestamiseks ja arvutis 

töötlemiseks (näiteks eCMR).* Teel 

toimuva kontrolli jooksul on juhil lubatud 

võtta ühendust peakontori, veokorraldaja 

või muu isiku või üksusega, kes võib anda 

lõikes 3 osutatud tõendeid. 

Lõikes 3 osutatud tõendid esitatakse 

vastuvõtva liikmesriigi volitatud 

kontrollametnikule nõudmisel ja teel 

toimuva kontrolli vältel. Neid võib esitada 

või edastada elektrooniliselt, kasutades 

selleks muudetavat struktureeritud 

formaati, mida saab otseselt kasutada 

salvestamiseks ja arvutis töötlemiseks 

(näiteks eCMR).* Teel toimuva kontrolli 

jooksul on juhil lubatud võtta ühendust 

peakontori, veokorraldaja või muu isiku 

või üksusega, kes võib anda lõikes 3 

osutatud tõendeid. 
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 ET 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  245 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Renate Weber 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

_________________ välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Aegunud. 

 

Muudatusettepanek  246 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 4 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) Lisatakse järgmine lõige: 

 „4 b. Selleks et tõhusalt kontrollida 

käesoleva määruse täitmist, edastavad 

autoveo-ettevõtjad kirjalikult 

deklaratsiooni teel kabotaažitegevust 

vastuvõtva liikmesriigi asjakohastele 

riiklikele pädevatele asutustele hiljemalt 

kabotaažveo alustamisel ja vastuvõtva 

liikmesriigi (ühes) ametlikus keeles või 

vastuvõtvas liikmesriigis aktsepteeritavas 

muus keeles asjakohase teabe, mis on 

vajalik kabotaažvedude tõhusaks 

kontrollimiseks, sealhulgas vähemalt 
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järgneva: 

 a) kaubasaatja nimi; 

 b) kabotaažveo eeldatav kestus; 

 c) järgnevad andmed iga juhi kohta: 

nimi, elukohaliikmesriik, liikmesriik, kus 

tööleping on registreeritud, liikmesriik, 

kus makstakse sotsiaalkindlustusmakseid, 

riiklik sotsiaalkindlustusnumber. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  247 

Georges Bach 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt e a (uus) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (5 a) Artiklit 9 muudetakse järgmiselt: 

Artikkel 9 „Artikkel 9 

Kabotaažvedude suhtes kohaldatavad 

eeskirjad 

Kabotaažvedude suhtes kohaldatavad 

eeskirjad 

1. Kui ühenduse õigusaktides ei ole 

sätestatud teisiti, peavad kabotaažveod 

olema kooskõlas vastuvõtvas liikmesriigis 

kehtivate õigus- ja haldusnormidega, mis 

käsitlevad järgmisi valdkondi: 

1. Kui ühenduse õigusaktides ei ole 

sätestatud teisiti, peavad kabotaažveod 

olema kooskõlas vastuvõtvas liikmesriigis 

kehtivate õigus- ja haldusnormidega, mis 

käsitlevad järgmisi valdkondi: 

a) veolepingut reguleerivad 

tingimused; 

a) veolepingut reguleerivad 

tingimused; 

b) maanteesõidukite mass ja 

mõõtmed; 

b) maanteesõidukite mass ja 

mõõtmed; 

c) teatavate veoseliikide, eelkõige 

ohtlike veoste, kiirestiriknevate toiduainete 

ja elusloomade veo kohta kehtivad nõuded; 

c) teatavate veoseliikide, eelkõige 

ohtlike veoste, kiirestiriknevate toiduainete 

ja elusloomade veo kohta kehtivad nõuded; 

d) sõiduaeg ja puhkeperioodid; d) sõiduaeg ja puhkeperioodid; 

e) veoteenuste käibemaks. e) veoteenuste käibemaks; 

Vajaduse korral võivad esimese lõigu 

punktis b osutatud mass ja mõõtmed olla 
e a) töötasu alammäärad ja tasuline 

põhipuhkus, nagu on sätestatud Euroopa 
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vedaja asukohaliikmesriigis 

kohaldatavatest suuremad, kuid mitte 

mingil juhul ei tohi need ületada 

vastuvõtva liikmesriigi kehtestatud 

piiranguid riigisiseste vedude osas või 

tehnilisi omadusi, millele on viidatud 

nõukogu 25. juuli 1996. aasta direktiivi 

96/53/EÜ (millega kehtestatakse 

teatavatele ühenduses liikuvatele 

maanteesõidukitele siseriiklikus ja 

rahvusvahelises liikluses lubatud 

maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises 

liikluses lubatud täismass) artikli 6 lõikes 1 

nimetatud tõendites. 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu 

punktides b ja c; 

Selleks et vältida mis tahes 

diskrimineerimist kodakondsuse või 

registrijärgse asukoha alusel, tuleb lõikes 1 

osutatud õigus- ja haldusnorme kohaldada 

mitteresidentidest vedajate suhtes samadel 

tingimustel kui need, mis vastuvõttev 

liikmesriik esitab oma kodanikele. 

Vajaduse korral võivad esimese lõigu 

punktis b osutatud mass ja mõõtmed olla 

vedaja asukohaliikmesriigis 

kohaldatavatest suuremad, kuid mitte 

mingil juhul ei tohi need ületada 

vastuvõtva liikmesriigi kehtestatud 

piiranguid riigisiseste vedude osas või 

tehnilisi omadusi, millele on viidatud 

nõukogu 25. juuli 1996. aasta direktiivi 

96/53/EÜ (millega kehtestatakse 

teatavatele ühenduses liikuvatele 

maanteesõidukitele siseriiklikus ja 

rahvusvahelises liikluses lubatud 

maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises 

liikluses lubatud täismass) artikli 6 lõikes 1 

nimetatud tõendites. 

 Selleks et vältida mis tahes 

diskrimineerimist kodakondsuse või 

registrijärgse asukoha alusel, tuleb lõikes 

1 osutatud õigus- ja haldusnorme 

kohaldada mitteresidentidest vedajate 

suhtes samadel tingimustel kui need, mis 

vastuvõttev liikmesriik esitab oma 

kodanikele. 

 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.300.01.0072.01.EST&toc=OJ:L:2009:300:TOC) 
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Selgitus 

Selgitada, et lähetatud töötajate tingimusi (töötasu miinimummäärad ja tasustatud 

põhipuhkus) kohaldatakse vahetult ja täielikult kabotaažvedude suhtes alates esimesest 

päevast, mil kogu vedu toimub vastuvõtvas liikmesriigis. 

 

Muudatusettepanek  248 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Lisatakse järgmine artikkel 8a: 

 „ 

 Elektrooniline teavitamine 

 Autoveoettevõtjad tagavad elektroonilise 

teavitamise kaudu või kirjalikult enne iga 

tehtava kabotaažveo läbiviimist, et kõigi 

liikmesriikide pädevaid asutusi 

teavitatakse nõuetekohaselt kabotaažveost 

ja edastatakse asjakohane teave, mis on 

vajalik kabotaažvedude tõhusaks 

kontrollimiseks hiljemalt veo alguses. See 

teavitamine toimub vastuvõtva liikmesriigi 

ühes ametlikus keeles või muus 

vastuvõetavas keeles ning see sisaldab 

järgmist teavet: 

 i) kaubasaatja nimi; 

 ii) kabotaažveo eeldatav kestus; 

 iii) juhi nimi, tema elukohariik, riik, 

kus makstakse tema 

sotsiaalkindlustusmakseid ja tema 

sotsiaalkindlustusnumber; 

 “ 

Or. en 
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Muudatusettepanek  249 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus) 

Määrus 1072/2009 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt f (uus) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (5 a) Artikli 9 lõikesse 1 lisatakse 

punkt f: 

. „f) selliste eeskirjade kohaldamine, 

mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivist, millega muudetakse 

direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise 

tagamise nõuetega ning millega 

kehtestatakse konkreetsed õigusnormid 

seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 

2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris; 

 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/ALL/?uri=CELEX:32009R1072) 

Selgitus 

Kõik sektori nõuded peaksid tulenema ainult eriseadusest (lex specialis). 

 

Muudatusettepanek  250 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Artikli 9 lõikesse 1 lisatakse 

järgmine punkt: 

 „e a) töötasu alammäärad ja tasuline 

põhipuhkus, nagu on sätestatud Euroopa 
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Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu 

punktides b ja c.“ 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  251 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus) 

1072/2009 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (5 a) Artiklit 9 muudetakse järgmiselt: 

1. Kui ühenduse õigusaktides ei ole 

sätestatud teisiti, peavad kabotaažveod 

olema kooskõlas vastuvõtvas liikmesriigis 

kehtivate õigus- ja haldusnormidega, mis 

käsitlevad järgmisi valdkondi: a) 

veolepingut reguleerivad tingimused; b) 

maanteesõidukite mass ja mõõtmed; c) 

teatavate veoseliikide, eelkõige ohtlike 

veoste, kiirestiriknevate toiduainete ja 

elusloomade veo kohta kehtivad nõuded; d) 

sõiduaeg ja puhkeperioodid; e) veoteenuste 

käibemaks. 

„1. Kui ühenduse õigusaktides ei ole 

sätestatud teisiti, peavad kabotaažveod 

olema kooskõlas vastuvõtvas liikmesriigis 

kehtivate õigus- ja haldusnormidega, mis 

käsitlevad järgmisi valdkondi: a) 

veolepingut reguleerivad tingimused; b) 

maanteesõidukite mass ja mõõtmed; c) 

teatavate veoseliikide, eelkõige ohtlike 

veoste, kiirestiriknevate toiduainete ja 

elusloomade veo kohta kehtivad nõuded; d) 

sõiduaeg ja puhkeperioodid; e) veoteenuste 

käibemaks; f) töötajate lähetamise 

tingimused. 

 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=ET) 

 

Muudatusettepanek  252 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 b (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt e a (uus) 



 

AM\1144073ET.docx 129/142 PE616.759v01-00 

 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 b) Artikli 9 lõikele 1 lisatakse 

järgmine punkt: 

 e a) töötasu alammäärad ja tasuline 

põhipuhkus, nagu on sätestatud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu 

punktides b ja c*. 

 __________________ 

 * Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 96/71/EÜ, 16. detsember 1996, 

töötajate lähetamise kohta seoses teenuste 

osutamisega (EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  253 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 10a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7) Lisatakse järgmine artikkel 10a: välja jäetud 

„  

Artikkel 10a  

Kontrollid  

1. Liikmesriigid korraldavad 

kontrolle nii, et alates 1. jaanuarist 2020 

kontrollitakse igal kalendriaastal 

vähemalt 2 % kõikidest nende 

territooriumil tehtud kabotaažvedudest. 

Alates 1. jaanuarist 2022 suurendavad 

nad seda protsenti vähemalt kuni 3 %ni. 

Selle protsendi suuruse arvutamisel 

võetakse aluseks kogukabotaažvedu 

liikmesriigis tonnkilomeetrites aastal t-2 

vastavalt Eurostati andmetele. 
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2. Liikmesriigid võtavad sihikule 

ettevõtjad, kelle puhul on olemas suurem 

risk, et nad rikuvad käesoleva peatüki 

sätteid, mida nende suhtes kohaldatakse. 

Sel eesmärgil käsitavad liikmesriigid 

riskiastme hindamise süsteemi raames, 

mille liikmesriigid on kehtestanud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2006/22/EÜ*** artikli 9 alusel 

ning mida on laiendatud vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 1071/2009**** artiklile 12, 

selliste rikkumiste riski iseseisva riskina. 

 

3. Liikmesriigid korraldavad 

vähemalt kolm korda aastas 

kooskõlastatud operatsioone 

kabotaažvedude kontrollimiseks teel. 

Selliseid kontrolle teevad samal ajal kahe 

või enama liikmesriigi ametiasutused, kes 

vastutavad autoveoalaste eeskirjade 

täitmise tagamise eest ja kellest igaüks 

tegutseb oma territooriumil. Vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 1071/2009**** artikli 18 

lõikele 1 määratud riiklikud 

kontaktpunktid vahetavad pärast 

kooskõlastatud teeäärseid kontrolle teavet 

avastatud rikkumiste arvu ja liigi kohta. 

 

______________________  

*** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

15. märtsi 2006. aasta direktiiv 

2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu 

määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) 

nr 3821/85 rakendamise 

miinimumtingimusi seoses autovedudega 

seotud sotsiaalõigusnormidega (ELT 

L 102, 11.4.2006, lk 35). 

 

**** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) 

nr 1071/2009, millega kehtestatakse 

ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja 

tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta 

ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

direktiiv 96/26/EÜ (ELT L 300, 

14.11.2009, lk 51); 

 

“  
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 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  254 

Siôn Simon 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 10a – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Lisatakse järgmine artikkel 10 a: 

 Liikmesriigid tagavad käesolevas peatükis 

sätestatud kohustuste jõustamiseks lisaks 

ühtse riikliku täitmise tagamise strateegia 

kohaldamise oma territooriumil. See 

strateegia peaks keskenduma Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2006/22/EÜ* artiklis 9 osutatud kõrge 

riskiastmega ettevõtjatele ning kasutama 

teavet ja andmeid, mille on arukad 

sõidumeerikud 56 päevase perioodi 

jooksul salvestanud, töödelnud või 

ladustanud. Arukad sõidumeerikud 

võetakse kohustuslikus korras kasutusele 

kõikide rahvusvaheliste vedude ja 

kabotaažiga tegelevate sõidukite puhul 

hiljemalt 2. jaanuariks 2020. 

 __________________ 

 * Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2006/22/EÜ, 15. märts 2006, mis 

käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 

3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 

rakendamise miinimumtingimusi seoses 

autovedudega seotud 

sotsiaalõigusnormidega ja millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 

88/599/EMÜ. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  255 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 

Määrus 1072/2009 

Artikkel 10a – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid korraldavad 

kontrolle nii, et alates 1. jaanuarist 2020 

kontrollitakse igal kalendriaastal 

vähemalt 2 % kõikidest nende 

territooriumil tehtud kabotaažvedudest. 

Alates 1. jaanuarist 2022 suurendavad 

nad seda protsenti vähemalt kuni 3 %ni. 

Selle protsendi suuruse arvutamisel 

võetakse aluseks kogukabotaažvedu 

liikmesriigis tonnkilomeetrites aastal t-2 

vastavalt Eurostati andmetele. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  256 

Helga Stevens 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 10a – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid korraldavad 

kontrolle nii, et alates 1. jaanuarist 2020 

kontrollitakse igal kalendriaastal vähemalt 

2 % kõikidest nende territooriumil tehtud 

kabotaažvedudest. Alates 1. jaanuarist 

2022 suurendavad nad seda protsenti 

vähemalt kuni 3 %ni. Selle protsendi 

suuruse arvutamisel võetakse aluseks 

kogukabotaažvedu liikmesriigis 

tonnkilomeetrites aastal t-2 vastavalt 

Eurostati andmetele. 

1. Iga liikmesriik vastutab tõhusa 

jõustamispoliitika järgimise eest oma 

territooriumil. Selle poliitika osana 

korraldavad liikmesriigid kontrolle nii, et 

alates 1. jaanuarist 2020 kontrollitakse igal 

kalendriaastal vähemalt 2 % kõikidest 

nende territooriumil tehtud 

kabotaažvedudest. Alates 1. jaanuarist 

2022 suurendavad nad seda protsenti 

vähemalt kuni 3 %ni. Selle protsendi 

suuruse arvutamisel võetakse aluseks 

kogukabotaažvedu liikmesriigis 

tonnkilomeetrites aastal t-2 vastavalt 
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 ET 

Eurostati andmetele. 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  257 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 10a – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid korraldavad kontrolle 

nii, et alates 1. jaanuarist 2020 

kontrollitakse igal kalendriaastal vähemalt 

2 % kõikidest nende territooriumil tehtud 

kabotaažvedudest. Alates 1. jaanuarist 

2022 suurendavad nad seda protsenti 

vähemalt kuni 3 %ni. Selle protsendi 

suuruse arvutamisel võetakse aluseks 

kogukabotaažvedu liikmesriigis 

tonnkilomeetrites aastal t-2 vastavalt 

Eurostati andmetele. 

1. Kabotaaž välismaal registreeritud 

vedaja poolt on keelatud. Liikmesriigid 

korraldavad kontrolle nii, et alates 

1. jaanuarist 2020 kontrollitakse igal 

kalendriaastal vähemalt 4 % kõikidest 

nende territooriumil tehtud 

kabotaažvedudest. Alates 1. jaanuarist 

2022 suurendavad nad seda protsenti 

vähemalt kuni 6 %ni. Selle protsendi 

suuruse arvutamisel võetakse aluseks 

kogukabotaažvedu liikmesriigis 

tonnkilomeetrites aastal t-2 vastavalt 

Eurostati andmetele. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  258 

Karima Delli, Terry Reintke 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 10a – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid korraldavad kontrolle 

nii, et alates 1. jaanuarist 2020 

kontrollitakse igal kalendriaastal vähemalt 

2 % kõikidest nende territooriumil tehtud 

1. Liikmesriigid korraldavad kontrolle 

nii, et alates 1. jaanuarist 2020 

kontrollitakse igal kalendriaastal vähemalt 

8 % kõikidest nende territooriumil tehtud 
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kabotaažvedudest. Alates 1. jaanuarist 

2022 suurendavad nad seda protsenti 

vähemalt kuni 3 %ni. Selle protsendi 

suuruse arvutamisel võetakse aluseks 

kogukabotaažvedu liikmesriigis 

tonnkilomeetrites aastal t-2 vastavalt 

Eurostati andmetele. 

kabotaažvedudest. Alates 1. jaanuarist 

2022 suurendavad nad seda protsenti 

vähemalt kuni 10 %ni. Selle protsendi 

suuruse arvutamisel võetakse aluseks 

kogukabotaažvedu liikmesriigis 

tonnkilomeetrites aastal t-2 vastavalt 

Eurostati andmetele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  259 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 10a – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid korraldavad kontrolle 

nii, et alates 1. jaanuarist 2020 

kontrollitakse igal kalendriaastal vähemalt 

2 % kõikidest nende territooriumil tehtud 

kabotaažvedudest. Alates 1. jaanuarist 

2022 suurendavad nad seda protsenti 

vähemalt kuni 3 %ni. Selle protsendi 

suuruse arvutamisel võetakse aluseks 

kogukabotaažvedu liikmesriigis 

tonnkilomeetrites aastal t-2 vastavalt 

Eurostati andmetele. 

1. Liikmesriigid korraldavad kontrolle 

nii, et alates 1. jaanuarist 2020 

kontrollitakse igal kalendriaastal vähemalt 

6 % kõikidest nende territooriumil tehtud 

kabotaažvedudest. Alates 1. jaanuarist 

2022 suurendavad nad seda protsenti 

vähemalt kuni 8 %ni. Selle protsendi 

suuruse arvutamisel võetakse aluseks 

kogukabotaažvedu liikmesriigis 

tonnkilomeetrites aastal t-2 vastavalt 

Eurostati andmetele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  260 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 10a – lõige 1 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid korraldavad kontrolle 

nii, et alates 1. jaanuarist 2020 

kontrollitakse igal kalendriaastal vähemalt 

2 % kõikidest nende territooriumil tehtud 

kabotaažvedudest. Alates 1. jaanuarist 

2022 suurendavad nad seda protsenti 

vähemalt kuni 3 %ni. Selle protsendi 

suuruse arvutamisel võetakse aluseks 

kogukabotaažvedu liikmesriigis 

tonnkilomeetrites aastal t-2 vastavalt 

Eurostati andmetele. 

1. Liikmesriigid korraldavad kontrolle 

nii, et alates 1. jaanuarist 2020 

kontrollitakse igal kalendriaastal vähemalt 

4 % kõikidest nende territooriumil tehtud 

kabotaažvedudest. Alates 1. jaanuarist 

2022 suurendavad nad seda protsenti 

vähemalt kuni 6 %ni. Selle protsendi 

suuruse arvutamisel võetakse aluseks 

kogukabotaažvedu liikmesriigis 

tonnkilomeetrites aastal t-2 vastavalt 

Eurostati andmetele. 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  261 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 10a – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid korraldavad kontrolle 

nii, et alates 1. jaanuarist 2020 

kontrollitakse igal kalendriaastal vähemalt 

2 % kõikidest nende territooriumil tehtud 

kabotaažvedudest. Alates 1. jaanuarist 

2022 suurendavad nad seda protsenti 

vähemalt kuni 3 %ni. Selle protsendi 

suuruse arvutamisel võetakse aluseks 

kogukabotaažvedu liikmesriigis 

tonnkilomeetrites aastal t-2 vastavalt 

Eurostati andmetele. 

1. Liikmesriigid korraldavad kontrolle 

nii, et alates 1. jaanuarist 2020 

kontrollitakse igal kalendriaastal vähemalt 

5 % kõikidest nende territooriumil tehtud 

kabotaažvedudest. Alates 1. jaanuarist 

2022 suurendavad nad seda protsenti 

vähemalt kuni 10 %ni. Selle protsendi 

suuruse arvutamisel võetakse aluseks 

kogukabotaažvedu liikmesriigis 

tonnkilomeetrites aastal t-2 vastavalt 

Eurostati andmetele. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  262 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 10a – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid korraldavad vähemalt 

kolm korda aastas kooskõlastatud 

operatsioone kabotaažvedude 

kontrollimiseks teel. Selliseid kontrolle 

teevad samal ajal kahe või enama 

liikmesriigi ametiasutused, kes vastutavad 

autoveoalaste eeskirjade täitmise tagamise 

eest ja kellest igaüks tegutseb oma 

territooriumil. Vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

nr 1071/2009**** artikli 18 lõikele 1 

määratud riiklikud kontaktpunktid 

vahetavad pärast kooskõlastatud teeäärseid 

kontrolle teavet avastatud rikkumiste arvu 

ja liigi kohta. 

3. Liikmesriigid korraldavad vähemalt 

kuus korda aastas kooskõlastatud 

operatsioone kabotaažvedude 

kontrollimiseks teel, mida võib teha koos 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2006/22/EÜ kohaste 

kontrollidega. Selliseid kontrolle teevad 

samal ajal kahe või enama liikmesriigi 

ametiasutused, kes vastutavad 

autoveoalaste eeskirjade täitmise tagamise 

eest ja kellest igaüks tegutseb oma 

territooriumil. Vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

nr 1071/2009**** artikli 18 lõikele 1 

määratud riiklikud kontaktpunktid 

vahetavad pärast kooskõlastatud teeäärseid 

kontrolle teavet avastatud rikkumiste arvu 

ja liigi kohta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  263 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 10a – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid korraldavad vähemalt 

kolm korda aastas kooskõlastatud 

operatsioone kabotaažvedude 

kontrollimiseks teel. Selliseid kontrolle 

teevad samal ajal kahe või enama 

liikmesriigi ametiasutused, kes vastutavad 

autoveoalaste eeskirjade täitmise tagamise 

eest ja kellest igaüks tegutseb oma 

territooriumil. Vastavalt Euroopa 

3. Liikmesriigid korraldavad vähemalt 

kuus korda aastas kooskõlastatud 

operatsioone kabotaažvedude 

kontrollimiseks teel, mis võivad kattuda 

kontrollidega, mis viiakse läbi vastavalt 

direktiivi 2006/22/EÜ artiklile 5. Selliseid 

kontrolle teevad samal ajal kahe või enama 

liikmesriigi ametiasutused, kes vastutavad 

autoveoalaste eeskirjade täitmise tagamise 
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Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

nr 1071/2009**** artikli 18 lõikele 1 

määratud riiklikud kontaktpunktid 

vahetavad pärast kooskõlastatud teeäärseid 

kontrolle teavet avastatud rikkumiste arvu 

ja liigi kohta. 

eest ja kellest igaüks tegutseb oma 

territooriumil. Vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

nr 1071/2009**** artikli 18 lõikele 1 

määratud riiklikud kontaktpunktid 

vahetavad pärast kooskõlastatud teeäärseid 

kontrolle teavet avastatud rikkumiste arvu 

ja liigi kohta. 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 10a – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid korraldavad vähemalt 

kolm korda aastas kooskõlastatud 

operatsioone kabotaažvedude 

kontrollimiseks teel. Selliseid kontrolle 

teevad samal ajal kahe või enama 

liikmesriigi ametiasutused, kes vastutavad 

autoveoalaste eeskirjade täitmise tagamise 

eest ja kellest igaüks tegutseb oma 

territooriumil. Vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

nr 1071/2009**** artikli 18 lõikele 1 

määratud riiklikud kontaktpunktid 

vahetavad pärast kooskõlastatud teeäärseid 

kontrolle teavet avastatud rikkumiste arvu 

ja liigi kohta. 

3. Liikmesriigid korraldavad vähemalt 

kuus korda aastas kooskõlastatud 

operatsioone kabotaažvedude 

kontrollimiseks teel, mis võivad kattuda 

kontrollidega, mis viiakse läbi vastavalt 

direktiivi 2006/22/EÜ artiklile 5. Selliseid 

kontrolle teevad samal ajal kahe või enama 

liikmesriigi ametiasutused, kes vastutavad 

autoveoalaste eeskirjade täitmise tagamise 

eest ja kellest igaüks tegutseb oma 

territooriumil. Vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

nr 1071/2009**** artikli 18 lõikele 1 

määratud riiklikud kontaktpunktid 

vahetavad pärast kooskõlastatud teeäärseid 

kontrolle teavet avastatud rikkumiste arvu 

ja liigi kohta. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  265 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 (uus) 

Määrus 1071/2009/EÜ 

Artikkel 10a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Liikmesriigid teevad vähemalt 

kord aastas kooskõlastatud 

raamatupidamisalaseid kontrolle 

transpordiettevõtjate puhul, kellel on 

tütarettevõtjad teistes liikmesriikides, et 

tuvastada ja karistada 

ebaproportsionaalset kasumi 

ümberpaigutamist või alaarveldamise 

praktikaid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  266 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 14a välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  267 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vastutus välja jäetud 
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 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  268 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid kehtestavad karistused 

kaubasaatjatele, ekspediitoritele, 

peatöövõtjatele ja alltöövõtjatele II ja III 

peatüki mittejärgimise eest, kui nad 

tellivad teadlikult veoteenuseid, millega 

kaasnevad käesoleva määruse 

rikkumised. 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  269 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 14a – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid kehtestavad karistused 

kaubasaatjatele, ekspediitoritele, 

peatöövõtjatele ja alltöövõtjatele II ja III 

peatüki mittejärgimise eest, kui nad 

tellivad teadlikult veoteenuseid, millega 

kaasnevad käesoleva määruse rikkumised. 

Liikmesriigid kehtestavad tõhusad ja 

hoiatavad karistused kaubasaatjatele, 

ekspediitoritele, peatöövõtjatele ja 

alltöövõtjatele II ja III peatüki 

mittejärgimise eest, kui nad tellivad 

veoteenuseid, millega kaasnevad käesoleva 

määruse rikkumised. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  270 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 14a – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid kehtestavad karistused 

kaubasaatjatele, ekspediitoritele, 

peatöövõtjatele ja alltöövõtjatele II ja III 

peatüki mittejärgimise eest, kui nad 

tellivad teadlikult veoteenuseid, millega 

kaasnevad käesoleva määruse rikkumised. 

Liikmesriigid kehtestavad tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad karistused 

kaubasaatjatele, ekspediitoritele, 

peatöövõtjatele ja alltöövõtjatele II ja III 

peatüki mittejärgimise eest, kui nad 

tellivad veoteenuseid, millega kaasnevad 

käesoleva määruse rikkumised. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  271 

Georgi Pirinski 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 17 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Komisjon koostab 2022. aasta 

lõpuks aruande liidu autoveoturu kohta. 

Kõnealune aruanne sisaldab turuolukorra 

analüüsi, sealhulgas hinnangut 

kontrollide tõhususele, ja analüüsi 

töötingimuste arengu kohta kutsealal 

ning ka hinnangut sellele, kas eeskirjade 

ühtlustamine, muu hulgas jõustamise ja 

maanteekasutusmaksude ning sotsiaal- ja 

ohutusealase regulatsiooni valdkonnas, 

on edenenud sellisel määral, et võiks 

kavandada riigisiseste autoveoturgude 

edasist avamist, sealhulgas kabotaaži 

osas.  

Or. en 
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Muudatusettepanek  272 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10 a (uus) 

Määrus 1072/2009/EÜ 

Artikkel 17 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Liikmesriigid teatavad komisjonile 

hiljemalt iga aasta 31. jaanuariks 

ettevõtjate arvu, kellel on tütarettevõtted 

teistes liikmesriikides ja selliste 

transpordiettevõtjate arvu, kelle puhul on 

tuvastatud rikkumine, mis käsitleb 

alaarveldamist ja/või ebaproportsionaalset 

kasumi ümberpaigutamist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  273 

Michael Detjen 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

veetud veosed on kohale toimetatud, 

lubatakse lõikes 1 osutatud vedajal pärast 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki toimuvat 

rahvusvahelist vedu teha ühe ja sama 

sõidukiga või ühendatud autorongi puhul 

sama sõiduki mootorsõidukiga kuni kolm 

kabotaažvedu. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

enne vastuvõtvast liikmesriigist lahkumist 

leiab aset seitsme päeva jooksul alates 

saabuva rahvusvahelise veo raames 

toimunud viimasest mahalaadimisest 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

veetud veosed on kohale toimetatud, 

lubatakse lõikes 1 osutatud vedajal pärast 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki toimuvat 

rahvusvahelist vedu teha ühe ja sama 

sõidukiga või ühendatud autorongi puhul 

sama sõiduki mootorsõidukiga kuni ühe 

kabotaažveo. Sellise kabotaažveo raames 

toimuv koorma mahalaadimine enne 

vastuvõtvast liikmesriigist lahkumist leiab 

aset seitsme päeva jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 
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vastuvõtvas liikmesriigis. Vedajad võivad 

esimeses lõigus osutatud tähtaja jooksul 

teha mõned või kõik esimese lõigu 

kohaselt lubatud kabotaažveod kõigis 

liikmesriikides, tingimusel et need 

piirduvad ühe kabotaažveoga liikmesriigi 

kohta kolme päeva jooksul pärast sõiduki 

tühjana saabumist kõnealuse liikmesriigi 

territooriumile. 

liikmesriigis. Selle kabotaažveo järel ei 

lubata selles vastuvõtvas liikmesriigis 

seitsme päeva jooksul täiendavaid 

kabotaažvedusid. Erandkorras on 

kabotaažvedu lubatud juhul, kui 

kabotaažveo mahalaadimise geograafiline 

koht on ettevõtja asukohale lähemal kui 

sama kabotaažveo pealelaadimiskoht, 

tingimusel, et esimene pealelaadimiskoht 

asub 200 km raadiuses viimase 

rahvusvahelise veo mahalaadimise 

kohast. 

  

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 


