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Muudatusettepanek  14 

Mara Bizzotto 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Sõidukijuhtide head töötingimused 

ja autoveo-ettevõtjate ausad 

konkurentsitingimused on ülimalt 

olulised, et luua ohutu, tõhus ja 

sotsiaalselt vastutustundlik autoveosektor. 

Selle protsessi hõlbustamiseks on oluline, 

et liidu sotsiaalõigusnormid autoveo 

valdkonnas oleksid selged, 

eesmärgipärased, et oleks kerge neid 

kohaldada ja tagada nende täitmine, ning 

et neid rakendataks tõhusalt ja ühtselt 

kogu liidus. 

1. Sõidukijuhtide paremad sotsiaal- ja 

töötingimused, nõuetekohased 

ohutusstandardid, haldusformaalsuste 

lihtsustamine ja piisaval arvul kontrolle 

kodu- ja välisriigi vedajate vahelise ausa 

konkurentsi tagamiseks on ülimalt 

olulised, et luua siseturul nõuetekohaselt 

toimiv autoveosektor. Praegused ELi 

autoveo valdkonna sotsiaalõigusaktid on 

soodustanud sotsiaalset dumpingut, 

reguleerimata ümberpaigutamist ja 

üldiselt selliste ebaseaduslike tavade 

levikut, mis põhjustavad selles sektoris 

ebaausat konkurentsi, nagu 

kabotaažikorra väärkasutamine või 

varifirmad. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  15 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Sõidukijuhtide head töötingimused 

ja autoveo-ettevõtjate ausad 

konkurentsitingimused on ülimalt olulised, 

et luua ohutu, tõhus ja sotsiaalselt 

vastutustundlik autoveosektor. Selle 

protsessi hõlbustamiseks on oluline, et 

liidu sotsiaalõigusnormid autoveo 

1. Sõidukijuhtide head töötingimused 

ja autoveo-ettevõtjate ausad 

konkurentsitingimused on ülimalt olulised, 

et luua ohutu, tõhus ja sotsiaalselt 

vastutustundlik autoveosektor, mis suudab 

ligi meelitada kvalifitseeritud töötajaid. 

Selle protsessi hõlbustamiseks on oluline, 
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valdkonnas oleksid selged, 

eesmärgipärased, et oleks kerge neid 

kohaldada ja tagada nende täitmine, ning et 

neid rakendataks tõhusalt ja ühtselt kogu 

liidus. 

et liidu sotsiaalõigusnormid autoveo 

valdkonnas oleksid selged, 

eesmärgipärased, et oleks kerge neid 

kohaldada ja tagada nende täitmine, ning et 

neid rakendataks tõhusalt ja ühtselt kogu 

liidus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  16 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Sõidukijuhtide head töötingimused 

ja autoveo-ettevõtjate ausad 

konkurentsitingimused on ülimalt olulised, 

et luua ohutu, tõhus ja sotsiaalselt 

vastutustundlik autoveosektor. Selle 

protsessi hõlbustamiseks on oluline, et 

liidu sotsiaalõigusnormid autoveo 

valdkonnas oleksid selged, 

eesmärgipärased, et oleks kerge neid 

kohaldada ja tagada nende täitmine, ning et 

neid rakendataks tõhusalt ja ühtselt kogu 

liidus. 

1. Sõidukijuhtide head töötingimused 

ja autoveo-ettevõtjate ausad 

konkurentsitingimused on ülimalt olulised, 

et luua ohutu, tõhus ja sotsiaalselt 

vastutustundlik autoveosektor. Selle 

protsessi hõlbustamiseks on oluline, et 

liidu sotsiaalõigusnormid autoveo 

valdkonnas oleksid selged, 

proportsionaalsed, eesmärgipärased, et 

oleks kerge neid kohaldada ja tagada nende 

täitmine, ning et neid rakendataks tõhusalt 

ja ühtselt kogu liidus. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  17 

Karima Delli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Komisjoni president Jean-Claude 

Juncker mainis liidu olukorda käsitlevas 

2017. aasta kõnes kavatsust luua Euroopa 

tööhõiveamet. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  18 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Autoveovaldkonnas kehtivate liidu 

sotsiaalõigusnormide rakendamise 

tulemuslikkuse ja tõhususe hindamisel ning 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 561/20069 hindamisel 

tehti kindlaks teatavad puudused kehtivas 

õigusraamistikus. Ebaselged ja sobimatud 

eeskirjad iganädalase puhkeperioodi, 

puhkevõimaluste ja mitme juhiga veo 

vaheaegade kohta ning eeskirjade 

puudumine juhtide tagasipöördumise kohta 

oma koju on viinud liikmesriikide 

erinevate tõlgenduste ja täitmise tagamise 

tavadeni. Mitu liikmesriiki on hiljuti vastu 

võtnud ühepoolsed meetmed, mis on veelgi 

suurendanud õiguskindlusetust ning 

sõidukijuhtide ja ettevõtjate ebavõrdset 

kohtlemist. 

2. Autoveovaldkonnas kehtivate liidu 

sotsiaalõigusnormide rakendamise 

tulemuslikkuse ja tõhususe hindamisel ning 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 561/20069 hindamisel 

tehti kindlaks teatavad puudused kehtiva 

õigusraamistiku rakendamisel. Ebaselged 

ja sobimatud eeskirjad puhkevõimaluste ja 

mitme juhiga veo vaheaegade kohta ning 

eeskirjade puudumine juhtide 

tagasipöördumise kohta oma koju on 

viinud liikmesriikide erinevate tõlgenduste 

ja täitmise tagamise tavadeni. Mitu 

liikmesriiki on hiljuti vastu võtnud 

ühepoolsed meetmed, mis on veelgi 

suurendanud õiguskindlusetust ning 

sõidukijuhtide ja ettevõtjate ebavõrdset 

kohtlemist. 

__________________ __________________ 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 

märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

561/2006, mis käsitleb teatavate 

autovedusid käsitlevate 

sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja 

millega muudetakse nõukogu määrusi 

(EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, 

lk 1). 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 

märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

561/2006, mis käsitleb teatavate 

autovedusid käsitlevate 

sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja 

millega muudetakse nõukogu määrusi 

(EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, 

lk 1). 

Or. en 
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Muudatusettepanek  19 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Autoveovaldkonnas kehtivate liidu 

sotsiaalõigusnormide rakendamise 

tulemuslikkuse ja tõhususe hindamisel ning 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 561/20069 hindamisel 

tehti kindlaks teatavad puudused kehtivas 

õigusraamistikus. Ebaselged ja sobimatud 

eeskirjad iganädalase puhkeperioodi, 

puhkevõimaluste ja mitme juhiga veo 

vaheaegade kohta ning eeskirjade 

puudumine juhtide tagasipöördumise kohta 

oma koju on viinud liikmesriikide 

erinevate tõlgenduste ja täitmise tagamise 

tavadeni. Mitu liikmesriiki on hiljuti vastu 

võtnud ühepoolsed meetmed, mis on veelgi 

suurendanud õiguskindlusetust ning 

sõidukijuhtide ja ettevõtjate ebavõrdset 

kohtlemist. 

2. Autoveovaldkonnas kehtivate liidu 

sotsiaalõigusnormide rakendamise 

tulemuslikkuse ja tõhususe hindamisel ning 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 561/20069 hindamisel 

tehti kindlaks teatavad puudused kehtivas 

õigusraamistikus. Ebaselged ja sobimatud 

eeskirjad puhkevõimaluste ja mitme juhiga 

veo vaheaegade kohta ning eeskirjade 

puudumine juhtide tagasipöördumise kohta 

oma koju on viinud liikmesriikide 

erinevate tõlgenduste ja täitmise tagamise 

tavadeni. Mitu liikmesriiki on hiljuti vastu 

võtnud ühepoolsed meetmed, mis on veelgi 

suurendanud õiguskindlusetust ning 

sõidukijuhtide ja ettevõtjate ebavõrdset 

kohtlemist. 

__________________ __________________ 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 

märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

561/2006, mis käsitleb teatavate 

autovedusid käsitlevate 

sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja 

millega muudetakse nõukogu määrusi 

(EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, 

lk 1). 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 

märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

561/2006, mis käsitleb teatavate 

autovedusid käsitlevate 

sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja 

millega muudetakse nõukogu määrusi 

(EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, 

lk 1). 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  20 

Claude Rolin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Autoveovaldkonnas kehtivate liidu 

sotsiaalõigusnormide rakendamise 

tulemuslikkuse ja tõhususe hindamisel ning 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 561/20069 hindamisel 

tehti kindlaks teatavad puudused kehtivas 

õigusraamistikus. Ebaselged ja sobimatud 

eeskirjad iganädalase puhkeperioodi, 

puhkevõimaluste ja mitme juhiga veo 

vaheaegade kohta ning eeskirjade 

puudumine juhtide tagasipöördumise kohta 

oma koju on viinud liikmesriikide 

erinevate tõlgenduste ja täitmise tagamise 

tavadeni. Mitu liikmesriiki on hiljuti vastu 

võtnud ühepoolsed meetmed, mis on veelgi 

suurendanud õiguskindlusetust ning 

sõidukijuhtide ja ettevõtjate ebavõrdset 

kohtlemist. 

2. Autoveovaldkonnas kehtivate liidu 

sotsiaalõigusnormide rakendamise 

tulemuslikkuse ja tõhususe hindamisel ning 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 561/20069 hindamisel 

tehti kindlaks teatavad puudused kehtivas 

õigusraamistikus. Ebaselged ja sobimatud 

eeskirjad puhkevõimaluste ja mitme juhiga 

veo vaheaegade kohta ning eeskirjade 

puudumine juhtide tagasipöördumise kohta 

oma koju on viinud liikmesriikide 

erinevate tõlgenduste ja täitmise tagamise 

tavadeni. Mitu liikmesriiki on hiljuti vastu 

võtnud ühepoolsed meetmed, mis on veelgi 

suurendanud õiguskindlusetust ning 

sõidukijuhtide ja ettevõtjate ebavõrdset 

kohtlemist. 

__________________ __________________ 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 

märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

561/2006, mis käsitleb teatavate 

autovedusid käsitlevate 

sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja 

millega muudetakse nõukogu määrusi 

(EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, 

lk 1). 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 

märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

561/2006, mis käsitleb teatavate 

autovedusid käsitlevate 

sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja 

millega muudetakse nõukogu määrusi 

(EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, 

lk 1). 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  21 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Autoveovaldkonnas kehtivate liidu 

sotsiaalõigusnormide rakendamise 

tulemuslikkuse ja tõhususe hindamisel ning 

2. Autoveovaldkonnas kehtivate liidu 

sotsiaalõigusnormide rakendamise 

tulemuslikkuse ja tõhususe hindamisel ning 



 

PE616.837v01-00 8/96 AM\1144455ET.docx 

ET 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 561/20069 hindamisel 

tehti kindlaks teatavad puudused kehtivas 

õigusraamistikus. Ebaselged ja sobimatud 

eeskirjad iganädalase puhkeperioodi, 

puhkevõimaluste ja mitme juhiga veo 

vaheaegade kohta ning eeskirjade 

puudumine juhtide tagasipöördumise kohta 

oma koju on viinud liikmesriikide 

erinevate tõlgenduste ja täitmise tagamise 

tavadeni. Mitu liikmesriiki on hiljuti vastu 

võtnud ühepoolsed meetmed, mis on veelgi 

suurendanud õiguskindlusetust ning 

sõidukijuhtide ja ettevõtjate ebavõrdset 

kohtlemist. 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 561/20069 hindamisel 

tehti kindlaks teatavad puudused kehtivas 

õigusraamistikus. Ebaselged ja sobimatud 

eeskirjad puhkevõimaluste ja mitme juhiga 

veo vaheaegade kohta ning eeskirjade 

puudumine juhtide tagasipöördumise kohta 

oma koju on viinud liikmesriikide 

erinevate tõlgenduste ja täitmise tagamise 

tavadeni. Mitu liikmesriiki on hiljuti vastu 

võtnud ühepoolsed meetmed, mis on veelgi 

suurendanud õiguskindlusetust ning 

sõidukijuhtide ja ettevõtjate ebavõrdset 

kohtlemist. 

__________________ __________________ 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 

märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

561/2006, mis käsitleb teatavate 

autovedusid käsitlevate 

sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja 

millega muudetakse nõukogu määrusi 

(EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, 

lk 1). 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 

märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

561/2006, mis käsitleb teatavate 

autovedusid käsitlevate 

sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja 

millega muudetakse nõukogu määrusi 

(EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, 

lk 1). 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  22 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Autoveovaldkonnas kehtivate liidu 

sotsiaalõigusnormide rakendamise 

tulemuslikkuse ja tõhususe hindamisel ning 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 561/20069 hindamisel 

tehti kindlaks teatavad puudused kehtivas 

õigusraamistikus. Ebaselged ja sobimatud 

2. Autoveovaldkonnas kehtivate liidu 

sotsiaalõigusnormide rakendamise 

tulemuslikkuse ja tõhususe hindamisel ning 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 561/20069 hindamisel 

tehti kindlaks teatavad puudused kehtivas 

õigusraamistikus. Ebaselged ja sobimatud 
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eeskirjad iganädalase puhkeperioodi, 

puhkevõimaluste ja mitme juhiga veo 

vaheaegade kohta ning eeskirjade 

puudumine juhtide tagasipöördumise kohta 

oma koju on viinud liikmesriikide 

erinevate tõlgenduste ja täitmise tagamise 

tavadeni. Mitu liikmesriiki on hiljuti vastu 

võtnud ühepoolsed meetmed, mis on veelgi 

suurendanud õiguskindlusetust ning 

sõidukijuhtide ja ettevõtjate ebavõrdset 

kohtlemist. 

eeskirjad puhkevõimaluste ja mitme juhiga 

veo vaheaegade kohta ning eeskirjade 

puudumine juhtide tagasipöördumise kohta 

oma koju on viinud liikmesriikide 

erinevate tõlgenduste ja täitmise tagamise 

tavadeni. Mitu liikmesriiki on hiljuti vastu 

võtnud ühepoolsed meetmed, mis on veelgi 

suurendanud õiguskindlusetust ning 

sõidukijuhtide ja ettevõtjate ebavõrdset 

kohtlemist. 

__________________ __________________ 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 

märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

561/2006, mis käsitleb teatavate 

autovedusid käsitlevate 

sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja 

millega muudetakse nõukogu määrusi 

(EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, 

lk 1). 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 

märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

561/2006, mis käsitleb teatavate 

autovedusid käsitlevate 

sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja 

millega muudetakse nõukogu määrusi 

(EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, 

lk 1). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  23 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Autoveovaldkonnas kehtivate liidu 

sotsiaalõigusnormide rakendamise 

tulemuslikkuse ja tõhususe hindamisel 

ning eelkõige Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 561/20069 

hindamisel tehti kindlaks teatavad 

puudused kehtivas õigusraamistikus. 

Ebaselged ja sobimatud eeskirjad 

iganädalase puhkeperioodi, 

puhkevõimaluste ja mitme juhiga veo 

vaheaegade kohta ning eeskirjade 

puudumine juhtide tagasipöördumise kohta 

oma koju on viinud liikmesriikide 

2. Autoveovaldkonnas kehtivate liidu 

sotsiaalõigusnormide rakendamise 

hindamisel ning eelkõige Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

nr 561/20069 hindamisel tehti kindlaks 

teatavad puudused kehtivas 

õigusraamistikus. Ebaselged ja sobimatud 

eeskirjad iganädalase puhkeperioodi, 

puhkevõimaluste ja mitme juhiga veo 

vaheaegade kohta ning eeskirjade 

puudumine juhtide tagasipöördumise kohta 

oma koju on viinud liikmesriikide 

erinevate tõlgenduste ja täitmise tagamise 



 

PE616.837v01-00 10/96 AM\1144455ET.docx 

ET 

erinevate tõlgenduste ja täitmise tagamise 

tavadeni. Mitu liikmesriiki on hiljuti vastu 

võtnud ühepoolsed meetmed, mis on veelgi 

suurendanud õiguskindlusetust ning 

sõidukijuhtide ja ettevõtjate ebavõrdset 

kohtlemist. 

tavadeni. Mitu liikmesriiki on hiljuti vastu 

võtnud ühepoolsed meetmed, mis on veelgi 

suurendanud õiguskindlusetust ning 

sõidukijuhtide ja ettevõtjate ebavõrdset 

kohtlemist. 

__________________ __________________ 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 

märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

561/2006, mis käsitleb teatavate 

autovedusid käsitlevate 

sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja 

millega muudetakse nõukogu määrusi 

(EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, 

lk 1). 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 

märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

561/2006, mis käsitleb teatavate 

autovedusid käsitlevate 

sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja 

millega muudetakse nõukogu määrusi 

(EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, 

lk 1). 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  24 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Autoveovaldkonnas kehtivate liidu 

sotsiaalõigusnormide rakendamise 

tulemuslikkuse ja tõhususe hindamisel ning 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 561/20069 hindamisel 

tehti kindlaks teatavad puudused kehtivas 

õigusraamistikus. Ebaselged ja sobimatud 

eeskirjad iganädalase puhkeperioodi, 

puhkevõimaluste ja mitme juhiga veo 

vaheaegade kohta ning eeskirjade 

puudumine juhtide tagasipöördumise kohta 

oma koju on viinud liikmesriikide 

erinevate tõlgenduste ja täitmise tagamise 

tavadeni. Mitu liikmesriiki on hiljuti vastu 

võtnud ühepoolsed meetmed, mis on veelgi 

suurendanud õiguskindlusetust ning 

sõidukijuhtide ja ettevõtjate ebavõrdset 

kohtlemist. 

2. Autoveovaldkonnas kehtivate liidu 

sotsiaalõigusnormide rakendamise 

tulemuslikkuse ja tõhususe hindamisel ning 

eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 561/20069 hindamisel 

tehti kindlaks teatavad puudused kehtivas 

õigusraamistikus. Ebaselged ja sobimatud 

eeskirjad iganädalase puhkeperioodi, 

puhkevõimaluste ja mitme juhiga veo 

vaheaegade kohta ning eeskirjade 

puudumine juhtide tagasipöördumise kohta 

oma koju või mõnesse muusse juhi poolt 

valitud eramajutusse on viinud 

liikmesriikide erinevate tõlgenduste ja 

täitmise tagamise tavadeni või 

täitevasutuste poolsete rikkumisteni. Mitu 

liikmesriiki on hiljuti vastu võtnud 

ühepoolsed meetmed, mis on veelgi 
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suurendanud õiguskindlusetust ning 

sõidukijuhtide ja ettevõtjate ebavõrdset 

kohtlemist. 

__________________ __________________ 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 

märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

561/2006, mis käsitleb teatavate 

autovedusid käsitlevate 

sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja 

millega muudetakse nõukogu määrusi 

(EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, 

lk 1). 

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 

märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

561/2006, mis käsitleb teatavate 

autovedusid käsitlevate 

sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja 

millega muudetakse nõukogu määrusi 

(EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 

(EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, 

lk 1). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  25 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Määruse (EÜ) nr 561/2006 

järelhindamine kinnitas, et liidu 

sotsiaalõigusnormide ebajärjekindel ja 

ebatõhus täitmise tagamine tulenes 

peamiselt ebaselgetest eeskirjadest, 

ebarahuldavast kontrollivahendite 

kasutamisest ning ebapiisavast 

halduskoostööst liikmesriikide vahel. 

3. Määruse (EÜ) nr 561/2006 

järelhindamine kinnitas, et liidu 

sotsiaalõigusnormide ebajärjekindel ja 

ebatõhus täitmise tagamine tulenes 

peamiselt ebaselgetest eeskirjadest, 

ebarahuldavast ja ebavõrdsest 

kontrollivahendite kasutamisest ning 

ebapiisavast halduskoostööst liikmesriikide 

vahel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  26 

Mara Bizzotto 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Selged, kohased ja ühtlaselt 

täidetud eeskirjad on olulised selliste 

poliitiliste sihtide saavutamiseks nagu 

juhtide töötingimuste parandamine ning 

eelkõige moonutamata konkurentsi 

tagamine ettevõtjate vahel ja 

liiklusohutuse tagamine kõigi liiklejate 

jaoks. 

4. Selged, proportsionaalsed ja 

ühtlaselt täidetud eeskirjad ning piisaval 

arvul kontrolle, lisaks siseturul selle 

sektori jaoks ühtlustatud karistused on 

olulised suurema liiklusohutuse 

saavutamiseks kõigi kasutajate 

hüvanguks ning moonutamata konkurentsi 

tagamiseks veoettevõtjate vahel. Tuleb 

rõhutada, et sõidukijuhtide töötingimuste 

ja heaolu parandamine sõltub ka 

parkimistaristu täiustamisest ja 

võimalustest iganädalaste 

puhkeperioodide veetmiseks, mida 

Euroopa Kohtu kohtuasjas C-102/16 

tehtud otsuse kohaselt ei tohi veeta 

sõidukis, kusjuures nõude täitmata 

jätmise korral kohaldatakse karistusi. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  27 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Selged, kohased ja ühtlaselt 

täidetud eeskirjad on olulised selliste 

poliitiliste sihtide saavutamiseks nagu 

juhtide töötingimuste parandamine ning 

eelkõige moonutamata konkurentsi 

tagamine ettevõtjate vahel ja liiklusohutuse 

tagamine kõigi liiklejate jaoks. 

4. Selged, kohased ja ühtlaselt 

täidetud eeskirjad on olulised selliste 

poliitiliste sihtide saavutamiseks nagu 

juhtide töötingimuste parandamine ning 

eelkõige moonutamata ja ausa konkurentsi 

tagamine ettevõtjate vahel ja liiklusohutuse 

tagamine kõigi liiklejate jaoks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  28 

Georges Bach 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Kaubavedu erineb 

märkimisväärselt reisijateveost. 

Bussijuhid puutuvad palju kokku 

reisijatega ja neil peaks olema rohkem 

paindlikkust vaheaegade võtmisel ilma 

sõiduaja pikendamise või 

puhkeperioodide ja vaheaegade 

lühendamiseta. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  29 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Rahvusvahelisi kaugvedusid 

tegevad juhid veedavad pikki perioode 

kodust eemal. Praegu kehtivad nõuded 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi 

kohta pikendavad kodust eemal veedetud 

aega asjatult. Seepärast on soovitav 

kohandada regulaarse iganädalase 

puhkeaja sätteid selliselt, et sõidukijuhid 

saaksid teha vedusid eeskirjade kohaselt 

ja jõuda regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi ajaks koju ning et kõik 

lühendatud iganädalased puhkeperioodid 

kompenseeritaks neile täielikult. Samuti 

on vaja ette näha, et ettevõtjad 

korraldaksid juhtide töö selliselt, et kodust 

eemal viibitavad perioodid ei oleks 

ülemäära pikad. 

6. Rahvusvahelisi kaugvedusid 

tegevad juhid veedavad pikki perioode 

kodust eemal. Selle tagamiseks, et kodust 

eemal viibimise perioodid ei oleks 

ülemäära pikad, peaksid ettevõtjad 

korraldama sõidukijuhtide töö selliselt, et 

nad saavad elada inimväärsetes 

tingimustes tänu hüvitistele ja 

lisatasudele, mis on piisavad korraliku 

majutuskoha leidmiseks. Meetmeid tuleks 

võtta ka selle tagamiseks, et ettevõtjad 

korraldavad vähemalt iga kahe nädala 

tagant sõidukijuhtide naasmise koju või 

muusse nende valitud kohta. Oluline on 

see, et tagasireisi kestust ei loetaks 

puhkeaja osaks ja et kui juhid otsustavad 

oma puhkeaja veeta mujal kui kodus, ei 

tohi ettevõtja seda kuidagi kasutada 

sõidukijuhi tagasipöördumise kulude või 

sõiduhüvitise pealt kokku hoidmiseks.  

Or. fr 
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Muudatusettepanek  30 

Claude Rolin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Rahvusvahelisi kaugvedusid 

tegevad juhid veedavad pikki perioode 

kodust eemal. Praegu kehtivad nõuded 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi 

kohta pikendavad kodust eemal veedetud 

aega asjatult. Seepärast on soovitav 

kohandada regulaarse iganädalase 

puhkeaja sätteid selliselt, et sõidukijuhid 

saaksid teha vedusid eeskirjade kohaselt 

ja jõuda regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi ajaks koju ning et kõik 

lühendatud iganädalased puhkeperioodid 

kompenseeritaks neile täielikult. Samuti 

on vaja ette näha, et ettevõtjad korraldaksid 

juhtide töö selliselt, et kodust eemal 

viibitavad perioodid ei oleks ülemäära 

pikad. 

6. Rahvusvahelisi kaugvedusid 

tegevad juhid veedavad pikki perioode 

kodust eemal. Vaja on ette näha, et 

ettevõtjad korraldaksid juhtide töö selliselt, 

et kodust eemal viibitavad perioodid ei 

oleks ülemäära pikad, et sõidukijuhtidel on 

võimalus pöörduda korrapäraselt koju 

tagasi ning et eeskirjad võimaldaksid neil 

kasutada inimväärseid puhketingimusi 

kvaliteetses majutuskohas. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  31 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Rahvusvahelisi kaugvedusid 

tegevad juhid veedavad pikki perioode 

kodust eemal. Praegu kehtivad nõuded 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi 

kohta pikendavad kodust eemal veedetud 

aega asjatult. Seepärast on soovitav 

kohandada regulaarse iganädalase 

puhkeaja sätteid selliselt, et sõidukijuhid 

saaksid teha vedusid eeskirjade kohaselt 

6. Rahvusvahelisi kaugvedusid 

tegevad juhid veedavad pikki perioode 

kodust eemal. Kuna praegu on puudu 

turvalistest parkimisaladest ja 

nõuetekohastest puhkevõimalustest, on 

vaja ette näha, et ettevõtjad korraldaksid 

juhtide töö selliselt, et kodust eemal 

viibitavad perioodid ei oleks ülemäära 

pikad ja juhtidel oleks võimalus 
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ja jõuda regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi ajaks koju ning et kõik 

lühendatud iganädalased puhkeperioodid 

kompenseeritaks neile täielikult. Samuti 

on vaja ette näha, et ettevõtjad korraldaksid 

juhtide töö selliselt, et kodust eemal 

viibitavad perioodid ei oleks ülemäära 

pikad. 

korrapäraselt koju tagasi pöörduda. 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  32 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Rahvusvahelisi kaugvedusid 

tegevad juhid veedavad pikki perioode 

kodust eemal. Praegu kehtivad nõuded 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi 

kohta pikendavad kodust eemal veedetud 

aega asjatult. Seepärast on soovitav 

kohandada regulaarse iganädalase 

puhkeaja sätteid selliselt, et sõidukijuhid 

saaksid teha vedusid eeskirjade kohaselt 

ja jõuda regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi ajaks koju ning et kõik 

lühendatud iganädalased puhkeperioodid 

kompenseeritaks neile täielikult. Samuti 

on vaja ette näha, et ettevõtjad korraldaksid 

juhtide töö selliselt, et kodust eemal 

viibitavad perioodid ei oleks ülemäära 

pikad. 

6. Rahvusvahelisi kaugvedusid 

tegevad juhid veedavad pikki perioode 

kodust eemal. Inimväärsete töötingimuste 

tagamiseks on vaja ette näha, et ettevõtjad 

korraldaksid juhtide töö selliselt, et kodust 

eemal viibitavad perioodid ei oleks 

ülemäära pikad ja et juhid saaksid nii 

võimaluse kui ka vahendid regulaarselt 

koju tagasi pöördumiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  33 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Rahvusvahelisi kaugvedusid 

tegevad juhid veedavad pikki perioode 

kodust eemal. Praegu kehtivad nõuded 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi 

kohta pikendavad kodust eemal veedetud 

aega asjatult. Seepärast on soovitav 

kohandada regulaarse iganädalase puhkeaja 

sätteid selliselt, et sõidukijuhid saaksid 

teha vedusid eeskirjade kohaselt ja jõuda 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi ajaks 

koju ning et kõik lühendatud iganädalased 

puhkeperioodid kompenseeritaks neile 

täielikult. Samuti on vaja ette näha, et 

ettevõtjad korraldaksid juhtide töö selliselt, 

et kodust eemal viibitavad perioodid ei 

oleks ülemäära pikad. 

6. Rahvusvahelisi kaugvedusid 

tegevad juhid veedavad pikki perioode 

kodust eemal. Praegu kehtivad nõuded 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi 

kohta pikendavad kodust eemal veedetud 

aega asjatult. Seepärast on soovitav 

kohandada regulaarse iganädalase puhkeaja 

sätteid selliselt, et sõidukijuhid saaksid 

teha vedusid eeskirjade kohaselt ja jõuda 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi ajaks 

koju ning et kõik lühendatud iganädalased 

puhkeperioodid kompenseeritaks neile 

täielikult. Samuti on vaja ette näha, et 

ettevõtjad korraldaksid juhtide töö selliselt, 

et kodust eemal viibitavad perioodid ei 

oleks ülemäära pikad. Kui juht otsustab 

puhkeaja kodus veeta, peaks veoettevõtja 

andma talle vahendid kojusõiduks. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  34 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Rahvusvahelisi kaugvedusid 

tegevad juhid veedavad pikki perioode 

kodust eemal. Praegu kehtivad nõuded 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi 

kohta pikendavad kodust eemal veedetud 

aega asjatult. Seepärast on soovitav 

kohandada regulaarse iganädalase puhkeaja 

sätteid selliselt, et sõidukijuhid saaksid 

teha vedusid eeskirjade kohaselt ja jõuda 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi ajaks 

koju ning et kõik lühendatud iganädalased 

puhkeperioodid kompenseeritaks neile 

täielikult. Samuti on vaja ette näha, et 

6. Rahvusvahelisi kaugvedusid 

tegevad juhid veedavad pikki perioode 

kodust eemal. Praegu kehtivad nõuded 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi 

kohta pikendavad kodust eemal veedetud 

aega asjatult. Seepärast on soovitav 

kohandada regulaarse iganädalase puhkeaja 

sätteid selliselt, et sõidukijuhid saaksid 

teha vedusid eeskirjade kohaselt ja jõuda 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi ajaks 

koju ning et kõik lühendatud iganädalased 

puhkeperioodid kompenseeritaks neile 

täielikult. Samuti on vaja ette näha, et 
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ettevõtjad korraldaksid juhtide töö selliselt, 

et kodust eemal viibitavad perioodid ei 

oleks ülemäära pikad. 

ettevõtjad korraldaksid juhtide töö selliselt, 

et elukohast eemal viibitavad perioodid ei 

oleks ülemäära pikad. Sõidukijuhtidel 

peaks olema ka võimalus valida, kuidas 

nad puhkavad. 

Or. pl 

 

Muudatusettepanek  35 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Rahvusvahelisi kaugvedusid 

tegevad juhid veedavad pikki perioode 

kodust eemal. Praegu kehtivad nõuded 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi 

kohta pikendavad kodust eemal veedetud 

aega asjatult. Seepärast on soovitav 

kohandada regulaarse iganädalase 

puhkeaja sätteid selliselt, et sõidukijuhid 

saaksid teha vedusid eeskirjade kohaselt ja 

jõuda regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi ajaks koju ning et kõik 

lühendatud iganädalased puhkeperioodid 

kompenseeritaks neile täielikult. Samuti on 

vaja ette näha, et ettevõtjad korraldaksid 

juhtide töö selliselt, et kodust eemal 

viibitavad perioodid ei oleks ülemäära 

pikad. 

6. Rahvusvahelisi kaugvedusid 

tegevad juhid veedavad pikki perioode 

kodust eemal. Seepärast on soovitav 

jõustada kehtivate regulaarse iganädalase 

puhkeaja sätete kohaldamist selliselt, et 

sõidukijuhid saaksid teha vedusid kehtivate 

eeskirjade kohaselt ja jõuda regulaarse 

iganädalase puhkeperioodi ajaks koju ning 

et kõik lühendatud iganädalased 

puhkeperioodid kompenseeritaks neile 

täielikult. Samuti on vaja, et ettevõtjad 

korraldaksid juhtide töö selliselt, et kodust 

eemal viibitavad perioodid ei oleks 

ülemäära pikad. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  36 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Üldjuhul peaks sõidukijuhtidel 

olema võimalik vähemalt kord nädalas 

koju tagasi pöörduda. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  37 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 b. Iganädalane puhkeaeg peaks 

jääma reegliks ja lühendatud iganädalane 

puhkeaeg erandiks. Lühendatud 

iganädalase puhkeaja perioodid peaksid 

jääma piiratuks, eelkõige siis, kui need 

veedetakse juhikabiinis. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  38 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Liikmesriigid tõlgendavad ja 

rakendavad erinevalt iganädalase puhkeaja 

veetmise koha suhtes esitatud nõudeid. 

Seepärast on asjakohane seda nõuet 

täpsustada, et juhtidele oleks tagatud 

asjakohane majutus regulaarse 

iganädalase puhkeperioodi ajaks, kui nad 

viibivad kodust eemal. 

7. Liikmesriigid tõlgendavad ja 

rakendavad erinevalt iganädalase puhkeaja 

veetmise koha suhtes esitatud nõudeid. 

Seepärast on asjakohane seda nõuet 

täpsustada, et juhtidele oleks tagatud 

asjakohased ruumid, kui nad viibivad 

kodust eemal. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  39 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Liikmesriigid tõlgendavad ja 

rakendavad erinevalt iganädalase puhkeaja 

veetmise koha suhtes esitatud nõudeid. 

Seepärast on asjakohane seda nõuet 

täpsustada, et juhtidele oleks tagatud 

asjakohane majutus regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi ajaks, kui nad viibivad 

kodust eemal. 

7. Liikmesriigid tõlgendavad ja 

rakendavad erinevalt iganädalase puhkeaja 

veetmise koha suhtes esitatud nõudeid. 

Seepärast on asjakohane seda nõuet 

täpsustada, et juhtidele oleks tagatud 

asjakohane majutus regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi ajaks, kui nad viibivad 

kodust eemal. Selle nõude täitmiseks 

peavad liikmesriigid tegema piisavaid 

investeeringuid juhtide vajaduste järgi 

kohandatud ohutute parkimisalade 

rajamiseks. 

Or. pl 

 

Muudatusettepanek  40 

Robert Rochefort 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Liikmesriigid tõlgendavad ja 

rakendavad erinevalt iganädalase puhkeaja 

veetmise koha suhtes esitatud nõudeid. 

Seepärast on asjakohane seda nõuet 

täpsustada, et juhtidele oleks tagatud 

asjakohane majutus regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi ajaks, kui nad viibivad 

kodust eemal. 

7. Liikmesriigid tõlgendavad ja 

rakendavad erinevalt iganädalase puhkeaja 

veetmise koha suhtes esitatud nõudeid. 

Juhtide heade töötingimuste ja ohutuse 

tagamiseks on seepärast asjakohane seda 

nõuet täpsustada, et juhtidele oleks tagatud 

asjakohane majutus regulaarse ja 

lühendatud iganädalase puhkeperioodi 

ajaks, kui nad viibivad kodust eemal. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  41 

Georgi Pirinski 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Liikmesriigid tõlgendavad ja 

rakendavad erinevalt iganädalase puhkeaja 

veetmise koha suhtes esitatud nõudeid. 

Seepärast on asjakohane seda nõuet 

täpsustada, et juhtidele oleks tagatud 

asjakohane majutus regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi ajaks, kui nad viibivad 

kodust eemal. 

7. Liikmesriigid tõlgendavad ja 

rakendavad erinevalt iganädalase puhkeaja 

veetmise koha suhtes esitatud nõudeid. 

Seepärast on asjakohane seda nõuet 

täpsustada, et juhtidele oleks tagatud 

asjakohane eramajutus või juhi valitud ja 

tööandja kinnimakstav muu majutus 
regulaarse iganädalase puhkeperioodi 

ajaks, kui nad viibivad kodust eemal. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  42 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Liikmesriigid tõlgendavad ja 

rakendavad erinevalt iganädalase puhkeaja 

veetmise koha suhtes esitatud nõudeid. 

Seepärast on asjakohane seda nõuet 

täpsustada, et juhtidele oleks tagatud 

asjakohane majutus regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi ajaks, kui nad viibivad 

kodust eemal. 

7. Liikmesriigid tõlgendavad ja 

rakendavad erinevalt iganädalase puhkeaja 

veetmise koha suhtes esitatud nõudeid. 

Seepärast on asjakohane seda nõuet 

täpsustada, et juhtidele oleks tagatud 

tööandja poolt kinnimakstav asjakohane 

eramajutus regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi ajaks, kui nad viibivad 

kodust eemal. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  43 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Liikmesriigid tõlgendavad ja 

rakendavad erinevalt iganädalase puhkeaja 

veetmise koha suhtes esitatud nõudeid. 

Seepärast on asjakohane seda nõuet 

täpsustada, et juhtidele oleks tagatud 

asjakohane majutus regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi ajaks, kui nad viibivad 

kodust eemal. 

7. Liikmesriigid tõlgendavad ja 

rakendavad erinevalt iganädalase puhkeaja 

veetmise koha suhtes esitatud nõudeid. 

Seepärast on asjakohane seda nõuet 

täpsustada, et juhtidele oleks tagatud 

asjakohane ja soolist võrdõiguslikkust 

arvestav majutus regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi ajaks, kui nad viibivad 

kodust eemal. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  44 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. Paljud autoveod ELi piires 

sisaldavad teekonnalõike, mis tuleb läbida 

parvlaeva või rongiga. Taoliste vedude 

puhul tuleks seetõttu kehtestada selged ja 

asjakohased eeskirjad puhkeperioodide ja 

vaheaegade kohta. 

Or. en 

Selgitus 

Tuleks ette näha erandid iganädalaste puhkeperioodide kohta peamiselt ELi äärealadel 

toimuvatel pikkadel parvlaeva- või rongireisidel. 

 

Muudatusettepanek  45 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. Selleks tuleks ette näha 

sertifitseeritud kohad, kus on sobivad 

rajatised juhtidele optimaalse puhkuse, 

samuti nende sõidukite ja veose 

turvalisuse tagamiseks. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  46 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Juhtidel tuleb sageli ette 

ettenägematuid asjaolusid, mille tõttu nad 

ei jõua iganädalase puhkeaja jaoks 

ettenähtud sihtkohta ilma liidu eeskirju 

rikkumata. On soovitav lihtsustada selliste 

olukordadega toimetulemist juhtide jaoks 

ja anda neile võimalus jõuda iganädalase 

puhkeaja sihtkohta ilma maksimaalse 

sõiduaja nõudeid rikkumata. 

8. Juhtidel tuleb sageli ette 

ettenägematuid asjaolusid, mille tõttu nad 

ei jõua iganädalase puhkeaja jaoks 

ettenähtud sihtkohta ilma liidu eeskirju 

rikkumata. On soovitav lihtsustada selliste 

olukordadega toimetulemist juhtide jaoks 

ja anda neile võimalus jõuda iganädalase 

puhkeaja sihtkohta ilma maksimaalse 

sõiduaja nõudeid rikkumata. Soovitatakse 

rohkem pingutada, et luua või ümber 

ehitada turvalisi parkimisalasid, 

nõuetekohaseid sanitaarruume ja 

piisavaid majutuskohti. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  47 

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

Rochefort 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. Et kaitsta sõidukijuhtide 
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töötingimusi laadimis- ja 

mahalaadimiskohtades, peaksid selliste 

ruumide omanikud ja käitajad tagama 

juhtidele juurdepääsu sanitaarruumidele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  48 

Mara Bizzotto 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

10. Selleks et tagada määruse (EÜ) 

nr 561/2006 rakendamise ühetaolised 

tingimused, tuleks komisjonile anda 

rakendamisvolitused, et selgitada 

kõnealuse määruse sätteid ja kehtestada 

ühine lähenemisviis sätete kohaldamise ja 

täitmise tagamise kohta. Neid volitusi 

tuleks teostada kooskõlas määrusega (EL) 

nr 182/201110. 

välja jäetud 

__________________  

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 

ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse 

komisjoni rakendamisvolituste teostamise 

suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  49 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

10. Selleks et tagada määruse (EÜ) 

nr 561/2006 rakendamise ühetaolised 

tingimused, tuleks komisjonile anda 

rakendamisvolitused, et selgitada 

kõnealuse määruse sätteid ja kehtestada 

ühine lähenemisviis sätete kohaldamise ja 

täitmise tagamise kohta. Neid volitusi 

tuleks teostada kooskõlas määrusega (EL) 

nr 182/201110. 

10. Selleks et tagada määruse (EÜ) 

nr 561/2006 rakendamise ühetaolised 

tingimused, tuleks komisjonile anda 

rakendamisvolitused, et selgitada 

kõnealuse määruse sätteid ja kehtestada 

ühine lähenemisviis sätete kohaldamise ja 

täitmise tagamise kohta. Neid volitusi 

peaks teostama Euroopa autoveo amet 
kooskõlas määrusega (EL) nr 182/201110. 

__________________ __________________ 

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) 

nr 182/2011, millega kehtestatakse 

eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes 

(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) 

nr 182/2011, millega kehtestatakse 

eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes 

(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  50 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

11. Sotsiaalõigusnormide täitmise 

tagamise kulutasuvuse parandamiseks 

tuleks täielikult ära kasutada praeguste ja 

tulevaste sõidumeerikute süsteemide 

võimalusi. Sel eesmärgil tuleks parandada 

sõidumeerikute funktsionaalsust, et 
võimaldada täpsemat positsioneerimist, 

eelkõige rahvusvaheliste vedude puhul. 

11. Sotsiaalõigusnormide täitmise 

tagamise lihtsustamiseks ja kulutasuvuse 

parandamiseks tuleks kõik rahvusvahelise 

kaubaveo sõidukid varustada 

2023. aastaks arukate sõidumeerikutega, 

mis võimaldavad täpsemat 

positsioneerimist, eelkõige rahvusvaheliste 

vedude puhul. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  51 

Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, 

Tania González Peñas 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

11. Sotsiaalõigusnormide täitmise 

tagamise kulutasuvuse parandamiseks 

tuleks täielikult ära kasutada praeguste ja 

tulevaste sõidumeerikute süsteemide 

võimalusi. Sel eesmärgil tuleks parandada 

sõidumeerikute funktsionaalsust, et 

võimaldada täpsemat positsioneerimist, 

eelkõige rahvusvaheliste vedude puhul. 

11. Sotsiaalõigusnormide täitmise 

tagamise kulutasuvuse parandamiseks 

tuleks täielikult ära kasutada praeguste ja 

tulevaste sõidumeerikute süsteemide 

võimalusi, alustades registreeritud 

sõidukitesse digitaalse sõidumeeriku 

paigaldamisest enne 2020. aastat. Sel 

eesmärgil tuleks parandada sõidumeerikute 

funktsionaalsust, et võimaldada täpsemat 

positsioneerimist, eelkõige rahvusvaheliste 

vedude puhul. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  52 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

11. Sotsiaalõigusnormide täitmise 

tagamise kulutasuvuse parandamiseks 

tuleks täielikult ära kasutada praeguste ja 

tulevaste sõidumeerikute süsteemide 

võimalusi. Sel eesmärgil tuleks parandada 

sõidumeerikute funktsionaalsust, et 

võimaldada täpsemat positsioneerimist, 

eelkõige rahvusvaheliste vedude puhul. 

11. Sotsiaalõigusnormide täitmise 

tagamise kulutasuvuse parandamiseks 

tuleks täielikult ära kasutada praeguste ja 

tulevaste sõidumeerikute süsteemide 

võimalusi. Sel eesmärgil tuleks parandada 

sõidumeerikute funktsionaalsust, et 

võimaldada täpsemat positsioneerimist, 

eelkõige rahvusvaheliste vedude puhul. 

Tuleks luua maanteetranspordi 

ülemaailmse 

satelliitnavigatsioonisüsteemi portaal 

(GNSS-portaal) portaal, mis annab 

teeäärseid kontrolle tegevatele ametnikele 

reaalajas juurdepääsu kõikidele arukate 

sõidumeerikute edastatavatele andmetele. 



 

PE616.837v01-00 26/96 AM\1144455ET.docx 

ET 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  53 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 a. Selleks et parandada liiklusohutust 

ja juhtide töötingimusi, peaks määruse 

(EÜ) nr 561/2006 kohaldamisala 

hõlmama kaubaveoks kasutatavaid 

sõidukeid, mille lubatud mass on alla 

3,5 tonni ja mida kasutatakse äriühingu 

asukohast 400 km raadiusest kaugemal. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  54 

Georges Bach 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 a. Selleks et parandada liiklusohutust 

ja juhtide töötingimusi, peaks käesoleva 

määruse kohaldamisala hõlmama 

kaubaveoks kasutatavaid sõidukeid, mille 

lubatud mass on 2,4–3,5 tonni ja mida 

kasutatakse äriühingu asukohast 200 km 

raadiusest kaugemal. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  55 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 a. Selleks et parandada liiklusohutust 

ja juhtide töötingimusi, peaks määruse 

(EÜ) nr 561/2006 kohaldamisala 

hõlmama kaubaveoks kasutatavaid 

sõidukeid, mille lubatud täismass on alla 

3,5 tonni ja mis tegutsevad ettevõtja 

asukohast 200 km raadiuses. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  56 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 a. Selleks et parandada liiklusohutust 

ja juhtide töötingimusi, peaks määruse 

(EÜ) nr 561/2006 kohaldamisala 

hõlmama kaubaveoks kasutatavaid 

sõidukeid, mille lubatud mass on alla 

3,5 tonni. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  57 

Claude Rolin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 a. Selleks et parandada liiklusohutust 

ja juhtide töötingimusi, peaks määruse 

(EÜ) nr 561/2006 kohaldamisala 

hõlmama sõidukeid, mille lubatud 

täismass on alla 3,5 tonni. 
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Or. fr 

 

Muudatusettepanek  58 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 a. Kuna uusi kaubaveoliike 

kasutatakse aina rohkem, võib juhtide 

töötingimuste ja liiklusohutuse 

parandamiseks lisada määruse (EÜ) 

nr 561/2006 kohaldamisalasse nendeks 

vedudeks kasutatavad sõidukid, mille 

lubatud mass on alla 3,5 tonni. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  59 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 a. Rahvusvahelisi vedusid teostavate 

kuni 3,5-tonnise täismassiga sõidukite või 

sõidukite kombinatsioonide väljajätmise 

tulemusena on kujunenud välja ebaaus 

konkurents ja erinevused määruse (EÜ) 

nr 561/2006 kohaldamisel, mis põhjustab 

erinevusi töötingimustes ja kahjustab 

liiklusohutust. Seetõttu tuleks ka seda liiki 

sõidukid määruse (EÜ) nr 561/2006 

kohaldamisalas hõlmata. 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  60 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 a. Uue tehnoloogia kiire arengu ja 

kogu liidu majanduse digiteerimise ning 

vajaduse tõttu tagada võrdsed tingimused 

rahvusvahelise autoveo ettevõtjatele on 

vaja lühendada registreeritud sõidukitele 

aruka sõidumeeriku paigaldamise 

üleminekuaega. Arukas sõidumeerik aitab 

lihtsustada kontrollimist ja hõlbustab 

liikmesriikide ametiasutuste tööd. 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  61 

Sofia Ribeiro 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 a. Selleks et tagada nõuetekohased 

tervishoiu- ja ohutusnormid 

sõidukijuhtidele, kes ei jõua iganädalase 

puhkeperioodi ajaks koju, on vaja teha 

rohkem jõupingutusi, et tagada turvaliste 

parkimisalade, nõuetekohaste 

sanitaarruumide ja piisavate 

majutuskohtade loomine või 

ümberehitamine.  

Or. pt 

 

Muudatusettepanek  62 

Verónica Lope Fontagné 
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ET 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 a. Juhtidel ei ole piisavalt alasid, mis 

oleksid kindlasti turvalised ja 

puhkamiseks sobivad. Kuni see olukord ei 

ole muutunud, võivad juhid puhata 

juhikabiinis, tingimusel et kabiin on 

nõuetekohane. 

Or. es 

 

Muudatusettepanek  63 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 b. Uue tehnoloogia kiire arengu ja 

kogu ELi majanduse digiteerimise ning 

vajaduse tõttu tagada võrdsed tingimused 

rahvusvahelise autoveo ettevõtjatele on 

vaja lühendada registreeritud sõidukitele 

digitaalsete sõidumeerikute paigaldamise 

üleminekuaega. Digitaalne sõidumeerik 

aitab lihtsustada kontrollimist ja 

hõlbustab liikmesriikide ametiasutuste 

tööd. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  64 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 b. Et rahvusvahelise autoveo 
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ettevõtjatele tuleb tagada võrdsed 

tingimused, on vaja lühendada 

registreeritud sõidukitele digitaalse 

sõidumeeriku paigaldamise 

üleminekuaega. Digitaalne sõidumeerik 

aitab lihtsustada kontrollimist ja 

hõlbustab seega liikmesriikide 

ametiasutuste tööd. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  65 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 b. Registreeritud sõidukitesse 

paigaldatavad digitaalsed sõidumeerikud 

parendavad autoveosektorit käsitlevate 

ELi õigusaktide kohaldamise seiret, 

lihtsustavad kontrollimist või isegi 

vähendavad tarbetut kontrolli ja 

lühendavad kontrollimisele kuluvat aega. 

Digitaalse sõidumeeriku paigaldamine 

registreeritud sõidukitesse muutub 

eeldatavasti kohustuslikuks 2021. aasta 

lõpuks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  66 

Georges Bach 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 b. Euroopa tööhõiveamet võib täita 

tähtsat rolli käesolevas määruses 

sätestatud eeskirjade jõustamisel, eelkõige 

aidates riikide ametiasutustel 
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kooskõlastada kontrollimist, vahetada 

teavet ja parimaid tavasid ning koolitada 

kontrollijaid. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  67 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 b. Liikmesriigid võiksid teha 

suuremaid jõupingutusi, et parandada 

parkimisalade tervishoiu- ja 

julgeolekutingimusi, uuendades 

nõuetekohaseid sanitaarruume ja 

majutuskohti. Kodust eemal viibimise ajal 

puhkeperioodide võtmise hõlbustamiseks 

peaks liidus olema piisav parkimisalade 

võrgustik. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  68 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 b. Selleks et parandada liiklusohutust 

ja juhtide töötingimusi, peaks määruse 

(EÜ) nr 561/2006 kohaldamisala 

hõlmama kaubaveoks kasutatavaid 

sõidukeid, mille lubatud mass ei ületa 3,5 

tonni. 

Or. nl 
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Muudatusettepanek  69 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 c. Selleks et tagada nõuetekohased 

tervishoiu- ja ohutusnormid 

sõidukijuhtidele, kes ei jõua iganädalase 

puhkeperioodi ajaks koju, on vaja teha 

rohkem jõupingutusi, et tagada turvaliste 

parkimisalade, nõuetekohaste 

sanitaarruumide ja piisavate 

majutuskohtade loomise või 

ümberehitamise piisav rahastamine. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  70 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 c. Selleks et tagada nõuetekohased 

tervishoiu- ja ohutusnormid 

sõidukijuhtidele, kes ei jõua iganädalase 

puhkeperioodi ajaks koju, on vaja teha 

rohkem jõupingutusi, et tagada turvaliste 

parkimisalade, nõuetekohaste 

sanitaarruumide ja piisavate 

majutuskohtade loomise ja/või 

ümberehitamise rahastamine. 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  71 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 c. Et teedel kontrollides tagada 

eeskirjade tulemuslikku täitmist, peaksid 

pädevad asutused suutma jälgida, kas 

antud päeva ja sellele eelnenud 56 päeva 

sõiduaegu ja puhkeperioode käsitlevatest 

eeskirjadest on kinni peetud. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  72 

Georges Bach 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 c. Resolutsioonis 2011. aasta 

transpordipoliitika valge raamatu 

rakendamise kohta kaalus Euroopa 

Parlament Euroopa Maanteeameti 

loomist, et tagada liidu õiguse 

nõuetekohane rakendamine ja edendada 

standardimist kõigis liikmesriikides. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  73 

Claude Rolin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (-1) Artikli 2 lõike 1 punkt a 

asendatakse järgmisega: 

a) kaubaveoks kasutatavate „a) kaubaveoks kasutatavate 



 

AM\1144455ET.docx 35/96 PE616.837v01-00 

 ET 

sõidukitega, mille lubatud täismass koos 

haagise või poolhaagisega ületab 3,5 

tonni, või 

sõidukitega või“ 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  74 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (-1) Artikli 2 lõike 1 punkt a 

asendatakse järgmisega: 

a) kaubaveoks kasutatavate sõidukitega, 

mille lubatud täismass koos haagise või 

poolhaagisega ületab 3,5 tonni, või 

„a) kaubaveoga või“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  75 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (-1) Artikli 2 lõike 1 punkt a 

asendatakse järgmisega: 

a) kaubaveoks kasutatavate 

sõidukitega, mille lubatud täismass koos 

haagise või poolhaagisega ületab 3,5 

tonni, või 

„a) kaubaveoks kasutatavate 

sõidukitega või“ 

Or. nl 
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Muudatusettepanek  76 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (-1) Artikli 2 lõike 1 punkt a 

asendatakse järgmisega: 

a) kaubaveoks kasutatavate sõidukitega, 

mille lubatud täismass koos haagise või 

poolhaagisega ületab 3,5 tonni, või 

„a) kaubaveoga või“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  77 

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

Muselier, Franck Proust 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (-1) Artikli 2 lõike 1 punkt a 

asendatakse järgmisega: 

a) kaubaveoks kasutatavate 

sõidukitega, mille lubatud täismass koos 

haagise või poolhaagisega ületab 3,5 

tonni, või  

„a) kaubaveoks kasutatavate 

sõidukitega või“ 

Or. fr 

Selgitus 

Käesoleva määruse kohaldamisala tuleks laiendada, et see hõlmaks kaubaveoks kasutatavaid 

väikesi tarbesõidukeid (mille lubatud täismass ei ületa 3,5 tonni), et tagada võrdsed 
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võimalused ning parandada liiklusohutust ja sõidukijuhtide töötingimusi. 

 

Muudatusettepanek  78 

Georges Bach 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (-1) Artikli 2 lõike 1 punkt a 

asendatakse järgmisega: 

a) kaubaveoks kasutatavate sõidukitega, 

mille lubatud täismass koos haagise või 

poolhaagisega ületab 3,5 tonni, või 

„a) kaubaveoks kasutatavate sõidukitega, 

mille lubatud täismass koos haagise või 

poolhaagisega ületab 2,4 tonni, või“ 

Or. en 

Selgitus 

Määruse kohaldamisala tuleks laiendada, et see hõlmaks artikli 4 punktis b a (uus) 

määratletud kaubaveoks kasutatavaid väikeseid tarbesõidukeid, eesmärgiga parandada 

liiklusohutust ja sõidukijuhtide töötingimusi. 

 

Muudatusettepanek  79 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-1) Artikli 2 lõikesse 1 lisatakse 

järgmine punkt: 

 „a a) kahe liikmesriigi vahel veetavate 

kaupadega sõltumata tonnaažist või“ 

Or. it 
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Muudatusettepanek  80 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 3 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Artikli 3 punkt h asendatakse 

järgmisega: 

välja jäetud 

„h) kaupade mitteäriliseks veoks 

kasutatavate sõidukite või sõidukite 

kombinatsioonidega;“. 

 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  81 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 3 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„h) kaupade mitteäriliseks veoks 

kasutatavate sõidukite või sõidukite 

kombinatsioonidega;“. 

„h) kaupade mitteäriliseks veoks 

kasutatavate sõidukite või sõidukite 

kombinatsioonidega, mille lubatud 

täismass ei ületa 7,5 tonni;“ 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  82 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 3 – punkt h 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

h) kaupade mitteäriliseks veoks 

kasutatavate sõidukite või sõidukite 

kombinatsioonidega; 

h) kaupade mitteäriliseks veoks 

kasutatavate sõidukite või sõidukite 

kombinatsioonidega, mille lubatud 

täismass ei ületa 7,5 tonni; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  83 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 3 – punkt h a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Artiklile 3 lisatakse järgmine 

punkt: 

 „h a) väikeste tarbesõidukitega (<3,5 

tonni), mida kasutatakse kaupade veoks 

200 km raadiuses ettevõtja asukohast;“ 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  84 

Georges Bach 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 3 – punkt h a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Artiklisse 3 lisatakse järgmine 

punkt: 

 „h a)  väikeste tarbesõidukitega, mille 

lubatud täismass on 2,4–3,5 tonni ja mida 

kasutatakse kaupade veoks 200 km 

raadiuses äriühingu asukohast;“ 
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Or. en 

Selgitus 

2,4–3,5 tonnise lubatud täismassiga väikeste tarbesõidukite kasutamine peaks kuuluma 

määruse kohaldamisalasse ainult juhul, kui kaubavedu toimub üle 200km raadiuses äriühingu 

asukohast. Erand on vajalik, et ettevõtjad, eelkõige väikesed ja keskmise suurusega 

ettevõtjad, saaksid kasutada sõidumeerikuta väikeseid tarbesõidukeid kohalikus või 

piirkondlikus kaubaveos. 

 

Muudatusettepanek  85 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 3 – punkt h a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Artiklile 3 lisatakse järgmine 

punkt: 

 „h a) väikesed tarbesõidukid (<3,5 

tonni), mida kasutatakse kaupade veoks;“ 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  86 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 3 – punkt h a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Artiklisse 3 lisatakse järgmine 

punkt: 

 „h a) väikeste tarbesõidukitega 

(<3,5 tonni), mida kasutatakse kaupade 

veoks 400 km raadiuses äriühingu 

asukohast;“ 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  87 

Georges Bach 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 4 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Artiklisse 4 lisatakse järgmine 

punkt b a: 

 „b a) väike tarbesõiduk – kaupade veoks 

kasutatav sõiduk, mille suurim lubatud 

täismass on 2,4–3,5 tonni;“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  88 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 4 – punkt h – taane 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (1 a) Artikli 4 punkti h teine taane 

asendatakse järgmisega: 

– regulaarne iganädalane 

puhkeperiood: vähemalt 45tunnine 

puhkeperiood, 

– „regulaarne iganädalane 

puhkeperiood: vähemalt 45tunnine 

puhkeperiood; regulaarset iganädalast 

puhkeperioodi ei tohi veeta juhikabiinis;“ 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  89 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 4 – punkt r 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

r) mitteäriline vedu – mis tahes 

autovedu, mis ei toimu rendi või tasu eest 

või omal kulul ning mille eest ei saada tasu 

ja mis ei too kaasa tulu. 

r) mitteäriline vedu – mis tahes 

reisijate või kauba autovedu, mis ei toimu 

rendi või tasu eest või omal kulul ning 

mille eest ei saada otsest ega kaudset tasu 

ja mis ei too otseselt ega kaudselt kaasa 

tulu. 

Or. en 

Selgitus 

Määratlust täpsustatakse, lähtudes uutest ärimudelitest. 

 

Muudatusettepanek  90 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 4 – punkt r a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Artiklile 4 lisatakse järgmine 

punkt: 

 „r a) kodu – sõidukijuhi registreeritud 

elukoht liikmesriigis.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  91 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus) 
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Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 4 – punkt r a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Artiklile 4 lisatakse järgmine punkt: 

 „r a) kodu – sõidukijuhi elukoht 

liikmesriigis.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  92 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 4 – punkt r a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Artiklile 4 lisatakse järgmine 

punkt: 

 „r a) kodu – sõidukijuhi elukoht.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  93 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 4 – punkt r a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Artiklile 4 lisatakse järgmine 

punkt: 

 „r a) kodu – juhi elukoht.“ 

Or. nl 
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Muudatusettepanek  94 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 4 – punkt r a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Artiklile 4 lisatakse punkt r a: 

 „r a) kodu – juhi alaline elukoht.“ 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  95 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 6 – lõige 3 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (2 a) Artikli 6 lõige 3 asendatakse 

järgmisega: 

3. Sõiduaeg summeeritult iga kahe 

nädala kohta ei tohi ületada 90 tundi. 

„3. Sõiduaeg summeeritult iga nelja 

nädala kohta ei tohi ületada 180 tundi.“ 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõlas ettepanekuga minna üle neljanädalasele arvestusperioodile, tehakse ettepanek 

kehtestada piirang, mille kohaselt sõiduaeg summeeritult iga nelja nädala kohta on kuni 

180 tundi. 

 

Muudatusettepanek  96 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 6 – lõige 3 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (2 a) Artikli 6 lõige 3 asendatakse 

järgmisega: 

3. Sõiduaeg summeeritult iga kahe 

nädala kohta ei tohi ületada 90 tundi. 

„3. Sõiduaeg summeeritult iga nelja 

nädala kohta ei tohi ületada 180 tundi.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  97 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 6 – lõige 3 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (2 a) Artikli 6 lõige 3 asendatakse 

järgmisega: 

3. Sõiduaeg summeeritult iga kahe 

nädala kohta ei tohi ületada 90 tundi. 

„3. Sõiduaeg summeeritult iga nelja 

nädala kohta ei tohi ületada 180 tundi.“ 

Or. en 

Selgitus 

Väljapakutud iganädalase puhkeaja muutmine ilma sõiduaega käsitlevate eeskirjade 

läbivaatamiseta ei taga vajalikku paindlikkust, ei võimalda praktikas kasutada paindlikumaid 

eeskirju. 

 

Muudatusettepanek  98 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 6 – lõige 3 
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (2 a) Artikli 6 lõige 3 asendatakse 

järgmisega: 

3. Sõiduaeg summeeritult iga kahe 

nädala kohta ei tohi ületada 90 tundi. 

„3. Sõiduaeg summeeritult iga nelja 

nädala kohta ei tohi ületada 180 tundi.“ 

Or. pl 

Selgitus 

Soovitatav võrdlusperiood on neli nädalat – sõidumeerikuga registreeritud ajavahemik. See 

aitaks kindlustada töö järjepidevust, tagada, et tööd tehakse tulemuslikult, ning võimaldaks 

regulaarse puhkuse veetmise paindlikumaid viise. 

 

Muudatusettepanek  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 6 – lõige 5 – lause 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vastavalt määruse (EL) nr 165/2014 

artikli 34 lõike 5 punkti b alapunktile iii 

registreerib juht muu tööna kõik artikli 4 

punktis e nimetatud viisil veedetud ajad, 

samuti kogu sõiduaja sõidukis, mida 

kasutatakse ärilistel eesmärkidel, mis 

jäävad väljapoole käesoleva määruse 

reguleerimisala, ning kõik 

direktiivi 2002/15/EÜ artikli 3 punktis b 

määratletud valmisolekuajad. Need ajad 

tuleb kanda käsitsi salvestuslehele või 

väljatrükile või sisestada manuaalselt 

sõidumeerikusse. 

Enne kui juht asub juhtima sõidukit, mida 

kasutatakse käesoleva määruse 

reguleerimisalasse kuuluvatel ärilistel 

eesmärkidel, registreerib juht vastavalt 

määruse (EL) nr 165/2014 artikli 34 lõike 5 

punkti b alapunktile iii muu tööna kõik 

artikli 4 punktis e nimetatud viisil veedetud 

ajad, samuti kogu sõiduaja sõidukis, mida 

kasutatakse ärilistel eesmärkidel, mis 

jäävad väljapoole käesoleva määruse 

reguleerimisala, ning kõik 

direktiivi 2002/15/EÜ artikli 3 punktis b 

määratletud valmisolekuajad alates tema 

viimasest iganädalasest puhkeperioodist. 

Need ajad tuleb kanda käsitsi 

salvestuslehele või väljatrükile või 

sisestada manuaalselt sõidumeerikusse. 

Or. en 
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Selgitus 

Muudatusettepanekus esitatakse pragmaatiline lahendus, mille kohaselt juht peab 

registreerima kogu oma tegevuse siis, kui ta asub reguleerimisalasse kuuluvat sõidukit 

juhtima. See aitab juhil nõuet täita. Samuti muudetakse komisjoni ettepanekut, nõudes, et 

juhid registreeriksid muu töö ja valmisolekuajad ainult alates viimasest iganädalasest 

puhkeperioodist. 

 

Muudatusettepanek  100 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 7 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Mitme juhiga veo puhul võib juht teha 

45minutilise vaheaja teise juhi poolt 

juhitavas sõidukis, tingimusel et vaheaja 

võtnud juht ei abista samal ajal sõidukit 

juhtivat juhti. 

Mitme juhiga veo puhul peetakse 

vaheajaks 45minutilist perioodi, mille 

kestel juht viibib liikuvas sõidukis, mida 

juhib teine juht. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  101 

Georges Bach 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 7 – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Artiklile 7 lisatakse järgmine lõik: 

 „Reisijate maanteeveo puhul võib juht 

teha vähemalt 30 minuti pikkuse vaheaja, 

millele järgneb vähemalt 15 minuti 

pikkune vaheaeg, kusjuures mõlemad on 

sobitatud sõiduaja suhtes nii, et järgitakse 

esimest lõiku.“ 

Or. en 
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Selgitus 

Reisijaid sõidutavatel juhtidel peaks olema rohkem paindlikkust vaheaegade võtmisel, et 

kohandada neid reisijate vajadustega ilma sõiduaegu pikendamata või puhkeperioode ja 

vaheaegu lühendamata. 

 

Muudatusettepanek  102 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 5 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (-a) lõige 5 asendatakse järgmisega: 

5.  Erandina lõikest 2 peab juht mitme 

juhiga sõiduki puhul 30 tunni jooksul 

pärast ööpäevast või iganädalast 

puhkeperioodi võtma uue ööpäevase 

puhkeperioodi, mis peab olema vähemalt 9 

tunni pikkune. 

„5. Erandina lõikest 2 võib Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 

2009. aasta määruses (EÜ) nr 1073/2009 

rahvusvahelisele bussiteenuste turule 

juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade 

kohta määratletud sõitjate juhuvedu tegev 
juht lükata kuni kaks korda nädalas ühe 

tunni võrra edasi ööpäevase 

puhkeperioodi, tingimusel, et erandi 

kasutamise järel on ööpäevane 

puhkeperiood vähemalt 9 tundi.“; 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on pikendada kaks korda nädalas juhtide tööaega 16 tunnini, 

ületamata sealjuures ettenähtud sõiduaega, et võimaldada juhtidel paremini vastata 

turismisektorile eriomastele vajadustele. 

 

Muudatusettepanek  103 

Claude Rolin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) lõike 6 esimene lõik asendatakse 

järgmisega: 

välja jäetud 

„6. Iga nelja järjestikuse nädala 

jooksul peab juht võtma vähemalt 

järgmised puhkeperioodid: 

 

a) neli regulaarset iganädalast 

puhkeperioodi või 

 

b) kaks vähemalt 45tunnist 

regulaarset iganädalast puhkeperioodi ja 

kaks vähemalt 24tunnist lühendatud 

iganädalast puhkeperioodi. 

 

Punkti b puhul kompenseeritakse 

lühendatud iganädalased puhkeperioodid 

samaväärse puhkeperioodiga, mis tuleb 

võtta tervikuna enne kõnealusele nädalale 

järgneva kolmanda nädala lõppu.“; 

 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  104 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) lõike 6 esimene lõik asendatakse 

järgmisega: 

välja jäetud 

„6. Iga nelja järjestikuse nädala 

jooksul peab juht võtma vähemalt 

järgmised puhkeperioodid: 

 

a) neli regulaarset iganädalast 

puhkeperioodi või 

 

b) kaks vähemalt 45tunnist 

regulaarset iganädalast puhkeperioodi ja 

kaks vähemalt 24tunnist lühendatud 

iganädalast puhkeperioodi. 
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Punkti b puhul kompenseeritakse 

lühendatud iganädalased puhkeperioodid 

samaväärse puhkeperioodiga, mis tuleb 

võtta tervikuna enne kõnealusele nädalale 

järgneva kolmanda nädala lõppu.“; 

 

Or. fr 

Selgitus 

Praegused sõidu- ja puhkeaja eeskirjad tagavad, et transpordisektor on atraktiivne, pakkudes 

samas autoveo-ettevõtjatele kõrgetasemelist kaitset. 

 

Muudatusettepanek  105 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) lõike 6 esimene lõik asendatakse 

järgmisega: 

välja jäetud 

„6. Iga nelja järjestikuse nädala 

jooksul peab juht võtma vähemalt 

järgmised puhkeperioodid: 

 

a) neli regulaarset iganädalast 

puhkeperioodi või 

 

b) kaks vähemalt 45tunnist 

regulaarset iganädalast puhkeperioodi ja 

kaks vähemalt 24tunnist lühendatud 

iganädalast puhkeperioodi. 

 

Punkti b puhul kompenseeritakse 

lühendatud iganädalased puhkeperioodid 

samaväärse puhkeperioodiga, mis tuleb 

võtta tervikuna enne kõnealusele nädalale 

järgneva kolmanda nädala lõppu.“; 

 

Or. it 
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Muudatusettepanek  106 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) lõike 6 esimene lõik asendatakse 

järgmisega: 

välja jäetud 

„6. Iga nelja järjestikuse nädala 

jooksul peab juht võtma vähemalt 

järgmised puhkeperioodid: 

 

a) neli regulaarset iganädalast 

puhkeperioodi või 

 

b) kaks vähemalt 45tunnist 

regulaarset iganädalast puhkeperioodi ja 

kaks vähemalt 24tunnist lühendatud 

iganädalast puhkeperioodi. 

 

Punkti b puhul kompenseeritakse 

lühendatud iganädalased puhkeperioodid 

samaväärse puhkeperioodiga, mis tuleb 

võtta tervikuna enne kõnealusele nädalale 

järgneva kolmanda nädala lõppu.“; 

 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  107 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) lõike 6 esimene lõik asendatakse 

järgmisega: 

välja jäetud 

„6. Iga nelja järjestikuse nädala 

jooksul peab juht võtma vähemalt 
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järgmised puhkeperioodid: 

a) neli regulaarset iganädalast 

puhkeperioodi või 

 

b) kaks vähemalt 45tunnist 

regulaarset iganädalast puhkeperioodi ja 

kaks vähemalt 24tunnist lühendatud 

iganädalast puhkeperioodi. 

 

Punkti b puhul kompenseeritakse 

lühendatud iganädalased puhkeperioodid 

samaväärse puhkeperioodiga, mis tuleb 

võtta tervikuna enne kõnealusele nädalale 

järgneva kolmanda nädala lõppu.“; 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  108 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) lõike 6 esimene lõik asendatakse 

järgmisega: 

välja jäetud 

„6. Iga nelja järjestikuse nädala 

jooksul peab juht võtma vähemalt 

järgmised puhkeperioodid: 

 

a) neli regulaarset iganädalast 

puhkeperioodi või 

 

b) kaks vähemalt 45tunnist 

regulaarset iganädalast puhkeperioodi ja 

kaks vähemalt 24tunnist lühendatud 

iganädalast puhkeperioodi. 

 

Punkti b puhul kompenseeritakse 

lühendatud iganädalased puhkeperioodid 

samaväärse puhkeperioodiga, mis tuleb 

võtta tervikuna enne kõnealusele nädalale 

järgneva kolmanda nädala lõppu.“; 

 

Or. en 
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Selgitus 

Esildatud uued eeskirjad sõidu- ja puhkeaja arvutamiseks kasutatava arvestusperioodi 

pikendamise kohta kahelt nädalalt neljale nädalale mõjutab juhte negatiivselt. See võib 

tegelikkuses kaasa tuua sõiduaja kontsentreerumise kuu esimesele kolmele nädalale, jättes 

iganädalase puhkeperioodi kuu lõppu. See kahjustab juhtide töö- ja eraelu tasakaalu, 

suurendab juhtide väsimust ja vähendab liiklusohutust. 

 

Muudatusettepanek  109 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) lõike 6 esimene lõik asendatakse 

järgmisega: 

välja jäetud 

„6. Iga nelja järjestikuse nädala 

jooksul peab juht võtma vähemalt 

järgmised puhkeperioodid: 

 

a) neli regulaarset iganädalast 

puhkeperioodi või 

 

b) kaks vähemalt 45tunnist 

regulaarset iganädalast puhkeperioodi ja 

kaks vähemalt 24tunnist lühendatud 

iganädalast puhkeperioodi. 

 

Punkti b puhul kompenseeritakse 

lühendatud iganädalased puhkeperioodid 

samaväärse puhkeperioodiga, mis tuleb 

võtta tervikuna enne kõnealusele nädalale 

järgneva kolmanda nädala lõppu.“; 

 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  110 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) neli regulaarset iganädalast 

puhkeperioodi või 

a) neli regulaarset iganädalast 

puhkeperioodi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  111 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kaks vähemalt 45tunnist regulaarset 

iganädalast puhkeperioodi ja kaks 

vähemalt 24tunnist lühendatud iganädalast 

puhkeperioodi. 

b) kaks vähemalt 45tunnist regulaarset 

iganädalast puhkeperioodi ja kaks 

vähemalt 24tunnist lühendatud iganädalast 

puhkeperioodi või 

Or. pl 

 

Muudatusettepanek  112 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kaks vähemalt 45tunnist regulaarset 

iganädalast puhkeperioodi ja kaks 

vähemalt 24tunnist lühendatud iganädalast 

puhkeperioodi. 

b) kaks vähemalt 45tunnist regulaarset 

iganädalast puhkeperioodi ja kaks 

vähemalt 24tunnist lühendatud iganädalast 

puhkeperioodi või 

Or. en 
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Muudatusettepanek  113 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kaks vähemalt 45tunnist regulaarset 

iganädalast puhkeperioodi ja kaks 

vähemalt 24tunnist lühendatud iganädalast 

puhkeperioodi. 

b) kaks vähemalt 45tunnist regulaarset 

iganädalast puhkeperioodi ja kaks 

vähemalt 24tunnist lühendatud iganädalast 

puhkeperioodi või 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  114 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kaks vähemalt 45tunnist 

regulaarset iganädalast puhkeperioodi ja 

kaks vähemalt 24tunnist lühendatud 

iganädalast puhkeperioodi. 

b) üks vähemalt 45tunnine 

regulaarne iganädalane puhkeperiood ja 

kolm vähemalt 24tunnist lühendatud 

iganädalast puhkeperioodi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  115 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) üks vähemalt 45tunnine 
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regulaarne iganädalane puhkeperiood ja 

kolm vähemalt 24tunnist lühendatud 

iganädalast puhkeperioodi. 

 Kui juht võtab lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi, peab ta lühendatud 

puhkeperioodi lõppemise nädalale 

järgneva neljanda nädala lõpuks võtma 

korraga puhkeperioodi, mis võrdub 

45tunnise puhkeperioodi täitmiseni 

jäänud tundide arvuga. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga soovitakse parandada eeskirjade täitmist ja pakkuda ettevõtjatele 

lisavõimalusi vedude paremaks kavandamiseks ning juhtidele paindlikumat kompensatoorset 

puhkeaega töö- ja eraelu paremaks tasakaalustamiseks. 

 

Muudatusettepanek  116 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) üks vähemalt 45tunnine 

regulaarne iganädalane puhkeperiood ja 

kolm vähemalt 24tunnist lühendatud 

puhkeperioodi. 

Or. pl 

Selgitus 

Soovitatav võrdlusperiood on neli nädalat – sõidumeerikuga registreeritud ajavahemik. See 

aitaks kindlustada töö järjepidevust, töö tulemuslikumat teostamist ja võimalust veeta 

pikemaid regulaarseid puhkeperioode juhi valitud kohas. 
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Muudatusettepanek  117 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) üks vähemalt 45tunnine 

regulaarne iganädalane puhkeperiood ja 

kolm vähemalt 24tunnist lühendatud 

iganädalast puhkeperioodi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  118 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 1 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) üks vähemalt 45tunnine 

regulaarne iganädalane puhkeperiood ja 

kolm vähemalt 24tunnist lühendatud 

iganädalast puhkeperioodi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  119 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Punkti b puhul kompenseeritakse Punktide b ja b a puhul kompenseeritakse 
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lühendatud iganädalased puhkeperioodid 

samaväärse puhkeperioodiga, mis tuleb 

võtta tervikuna enne kõnealusele nädalale 

järgneva kolmanda nädala lõppu.“; 

lühendatud iganädalased puhkeperioodid 

samaväärse puhkeperioodiga, mis tuleb 

võtta tervikuna enne kõnealusele nädalale 

järgneva neljanda nädala lõppu.“; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  120 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Punkti b puhul kompenseeritakse 

lühendatud iganädalased puhkeperioodid 

samaväärse puhkeperioodiga, mis tuleb 

võtta tervikuna enne kõnealusele nädalale 

järgneva kolmanda nädala lõppu.“; 

Punktide b ja ba puhul kompenseeritakse 

lühendatud iganädalased puhkeperioodid 

samaväärse puhkeperioodiga, mis tuleb 

võtta tervikuna enne kõnealusele nädalale 

järgneva neljanda nädala lõppu.“; 

Or. pl 

 

Muudatusettepanek  121 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) lõikele 6 lisatakse järgmine lõik: 

 „Kui juht võtab lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi, peab ta lühendatud 

puhkeperioodi lõppemise nädalale 

järgneva neljanda nädala lõpuks võtma 

korraga puhkeperioodi, mis võrdub 

45tunnise puhkeperioodi täitmiseni 

jäänud tundide arvuga.“; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  122 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 6b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) lisatakse järgmine lõige: 

 „6b. Sõitjate juhuvedu tegev juht ei pea 

täitma nõuet võtta antud nädalal 

24tunnine puhkeperiood, tingimusel, et ta 

töötab kuni kaksteist 24tunnist perioodi 

ning sellele tööperioodide plokile eelneb 

ja järgneb regulaarne iganädalane 

puhkus. Kui sõidetakse ajavahemikus 

22.00 kuni 6.00, peab sõidukil olema mitu 

juhti või artiklis 7 osutatud sõiduaeg 

lühendatud kolmele tunnile.“ 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanek võimaldaks ettevõtjatel seda turismisektoris tähtsat paindlikkust palju 

paremini ja tõhusamalt kasutada. 

 

Muudatusettepanek  123 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„7. Puhkeperiood, mis võetakse 

kompensatsioonina lühendatud 

iganädalase puhkeperioodi eest, järgneb 

„7. Iganädalaste puhkeperioodide 

vähendamise eest saadud kompensatoorne 

puhkeaeg tuleb võtta koos teise vähemalt 
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või eelneb vahetult vähemalt 45tunnisele 

regulaarsele iganädalasele 

puhkeperioodile.“; 

üheksa tunni pikkuse puhkeperioodiga;“ 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on säilitada määruse (EÜ) nr 561/2006 praegune sõnastus, mis 

annab paindlikkuse võtta kompensatoorne puhkeaeg koos ööpäevase ja lühendatud 

iganädalase puhkusega. 

 

Muudatusettepanek  124 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„7. Puhkeperiood, mis võetakse 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest, järgneb või eelneb 

vahetult vähemalt 45tunnisele 

regulaarsele iganädalasele 

puhkeperioodile.“; 

„7. Puhkeperiood, mis võetakse 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest, võetakse enne 

vähemalt 45tunnist regulaarset 

iganädalast puhkeperioodi või selle 

pikendusena ja need moodustavad ühe 

järjepideva puhkeperioodi.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  125 

Robert Rochefort 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8 
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 ET 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (b a) lõige 8 asendatakse järgmisega: 

8. Juhi valikul võib ööpäevaseid 

puhkeperioode ja vähendatud iganädalasi 

puhkeperioode, mida ei kasutata sõiduki 

tavalises paiknemiskohas, veeta sõidukis, 

kui see on varustatud magamisasemega iga 

juhi jaoks ega liigu. 

„8. Juhi valikul võib ööpäevaseid 

puhkeperioode, mida ei kasutata sõiduki 

tavalises paiknemiskohas, veeta sõidukis, 

kui see on varustatud magamisasemega iga 

juhi jaoks ega liigu.“ 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  126 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„8a. Regulaarseid iganädalasi 

puhkeperioode ja üle 45tunniseid 

iganädalasi puhkeperioode, mida võetakse 

kompensatsioonina eelneva lühendatud 

iganädalase puhkeperioodi eest, ei või 

võtta sõidukis. Need tuleb võtta sobivas 

majutuskohas, kus on asjakohased 

magamis- ja sanitaarruumid; 

välja jäetud 

a) kas tööandja poolt korraldatud ja 

makstud kohas või 

 

b) kodus või mõnes muus juhi poolt 

valitud eramajutuses. 

 

Or. es 

 

Muudatusettepanek  127 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 
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Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8a. Regulaarseid iganädalasi 

puhkeperioode ja üle 45tunniseid 

iganädalasi puhkeperioode, mida võetakse 

kompensatsioonina eelneva lühendatud 

iganädalase puhkeperioodi eest, ei või 

võtta sõidukis. Need tuleb võtta sobivas 

majutuskohas, kus on asjakohased 

magamis- ja sanitaarruumid; 

välja jäetud 

a) kas tööandja poolt korraldatud ja 

makstud kohas või 

 

b) kodus või mõnes muus juhi poolt 

valitud eramajutuses. 

 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni ettepanekus ei arvestata sellega, et esildatud eeskirju 45tunnise iganädalase 

puhkuse veetmise kohta sõidukikabiinis on raske kohaldada, sest Euroopa maanteedel napib 

ohutuid, asjakohaseid ja turvalisi parklaid ja majutuskohti. Vaja on määratleda, mida 

tähendab „sobiv majutuskoht, kus on asjakohased magamis- ja sanitaarruumid“, sest 

Rahvusvahelise Maanteeveo Liidu andmebaasi TRANSPARK kohaselt on Saksamaal 352 

veoautoparklat, millest ainult 13 parklas on nii turvateenus kui ka majutusvõimalused. 

 

 

Muudatusettepanek  128 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„8a. Regulaarseid iganädalasi 

puhkeperioode ja üle 45tunniseid 

iganädalasi puhkeperioode, mida võetakse 

kompensatsioonina eelneva lühendatud 

iganädalase puhkeperioodi eest, ei või võtta 

sõidukis. Need tuleb võtta sobivas 

„8a. Regulaarseid iganädalasi 

puhkeperioode ja üle 45tunniseid 

iganädalasi puhkeperioode, mida võetakse 

kompensatsioonina eelneva lühendatud 

iganädalase puhkeperioodi eest, võib võtta 

sõidukis, kui sõidukis on nõuetekohane 
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majutuskohas, kus on asjakohased 

magamis- ja sanitaarruumid; 
magamiskoht ja kui sõiduk on pargitud 

turvalisel ja võimaluse korral sobiva 

varustusega parkimisalal. Vastasel juhul 
tuleb puhkeperioodid võtta sobivas 

majutuskohas, kus on asjakohased 

magamis- ja sanitaarruumid; 

 Komisjon peaks ergutama liikmesriike 

ehitama ohutuid ja sobivalt kohandatud 

parkimisalasid. Kaks aastat pärast 

määruse jõustumist peaks komisjon 

koostama aruande parkimisalade 

kvaliteedi ja arvu kohta liikmesriikides. 

Kui komisjon leiab, et parkimiskohtade 

kvaliteet ja kvantiteet vastavad Euroopa 

rahvusvaheliste vedude nõuetele, peaks ta 

esitama ettepanekud asjaomaste 

seadusandlike muudatuste kohta seoses 

juhikabiinis puhkamise võimalusega. 

Or. pl 

Selgitus 

ELis on endiselt puudus sobivalt kohandatud parkimisaladest. Juhtidel on sageli parem 

magada sobivalt kohandatud juhikabiinis kui lahkuda sõidukist ja selle koormast 

ebaturvalises kohas ning peatuda hotellis, mille kvaliteet võib olla kehv. Liikmesriike tuleb 

julgustada investeerima turvalistesse ja sobivalt kohandatud parkimisaladesse. 

 

Muudatusettepanek  129 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„8a. Regulaarseid iganädalasi 

puhkeperioode ja üle 45tunniseid 

iganädalasi puhkeperioode, mida võetakse 

kompensatsioonina eelneva lühendatud 

iganädalase puhkeperioodi eest, ei või 

võtta sõidukis. Need tuleb võtta sobivas 

majutuskohas, kus on asjakohased 

„8a. Regulaarset iganädalast puhkust 

ei või mingil tingimusel võtta sõidukis. 

See tuleb võtta sobivas majutuskohas 

väljaspool juhikabiini, kus on turvaline 

parkimisala ning asjakohased magamis- ja 

sanitaarruumid. 
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magamis- ja sanitaarruumid; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  130 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8a – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„8a. Regulaarseid iganädalasi 

puhkeperioode ja üle 45tunniseid 

iganädalasi puhkeperioode, mida võetakse 

kompensatsioonina eelneva lühendatud 

iganädalase puhkeperioodi eest, ei või 

võtta sõidukis. Need tuleb võtta sobivas 

majutuskohas, kus on asjakohased 

magamis- ja sanitaarruumid; 

„8a. Regulaarseid iganädalasi 

puhkeperioode ja üle 45tunniseid 

iganädalasi puhkeperioode, mida võetakse 

kompensatsioonina eelneva lühendatud 

iganädalase puhkeperioodi eest, ei või 

võtta sõidukis. Need tuleb võtta sobivas 

majutuskohas, kus on asjakohased 

sanitaarseadmed ja juhi jaoks 

optimaalsed magamisruumid;  

Or. it 

 

Muudatusettepanek  131 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8a – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„8a. Regulaarseid iganädalasi 

puhkeperioode ja üle 45tunniseid 

iganädalasi puhkeperioode, mida võetakse 

kompensatsioonina eelneva lühendatud 

iganädalase puhkeperioodi eest, ei või 

võtta sõidukis. Need tuleb võtta sobivas 

majutuskohas, kus on asjakohased 

magamis- ja sanitaarruumid; 

„8a. Regulaarseid iganädalasi 

puhkeperioode ja üle 45tunniseid 

iganädalasi puhkeperioode, mida võetakse 

kompensatsioonina eelneva lühendatud 

iganädalase puhkeperioodi eest, ei või 

võtta sõidukis. Need tuleb võtta sobivas ja 

soolist võrdõiguslikkust arvestavas 

majutuskohas, kus on asjakohased 

magamis- ja sanitaarruumid; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  132 

Robert Rochefort 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8a – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„8a. Regulaarseid iganädalasi 

puhkeperioode ja üle 45tunniseid 

iganädalasi puhkeperioode, mida võetakse 

kompensatsioonina eelneva lühendatud 

iganädalase puhkeperioodi eest, ei või 

võtta sõidukis. Need tuleb võtta sobivas 

majutuskohas, kus on asjakohased 

magamis- ja sanitaarruumid; 

„8a. Vähendatud ja regulaarseid 

iganädalasi puhkeperioode ja üle 

45tunniseid iganädalasi puhkeperioode, 

mida võetakse kompensatsioonina eelneva 

lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest, 

ei või võtta sõidukis. Need tuleb võtta 

sobivas majutuskohas, kus on asjakohased 

magamis- ja sanitaarruumid. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  133 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8a – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„8a. Regulaarseid iganädalasi 

puhkeperioode ja üle 45tunniseid 

iganädalasi puhkeperioode, mida võetakse 

kompensatsioonina eelneva lühendatud 

iganädalase puhkeperioodi eest, ei või 

võtta sõidukis. Need tuleb võtta sobivas 

majutuskohas, kus on asjakohased 

magamis- ja sanitaarruumid; 

„8a. Regulaarseid iganädalasi 

puhkeperioode ja üle 45tunniseid 

iganädalasi puhkeperioode, mida võetakse 

kompensatsioonina eelneva lühendatud 

iganädalase puhkeperioodi eest, ei või 

võtta sõidukis. Need tuleb võtta sobivas 

majutuskohas, kus on asjakohased 

privaatsed magamis- ja sanitaarruumid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  134 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8a – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) kas tööandja poolt korraldatud ja 

makstud kohas või 

a) võib võtta sõidukis, tingimusel, et 

sõidukis on igale juhile nõuetekohane 

magamisase ja sõiduk seisab sobival 

puhkealal, kus on vähemalt asjakohased 

sanitaarruumid, nagu duši- ja 

tualettruum; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  135 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8a – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kodus või mõnes muus juhi poolt 

valitud eramajutuses. 

b) mõnes muus juhi poolt valitud 

majutuses. 

Or. pl 

Selgitus 

Juhtidelt ei tohiks nõuda koju pöördumist. Sõidukijuhtidel peaks olema vabadus valida, 

kuidas nad puhkavad. 

 

Muudatusettepanek  136 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8a – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kodus või mõnes muus juhi poolt 

valitud eramajutuses. 

b) või mõnes muus juhi poolt valitud 

eramajutuses; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  137 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8a – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kodus või mõnes muus juhi poolt 

valitud eramajutuses. 

b) juhi kodus või mõnes muus juhi 

poolt valitud eramajutuses. 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  138 

Georges Bach 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta kodus vähemalt 

ühe regulaarse iganädalase puhkeperioodi 

või ühe üle 45tunnise iganädalase 

puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest.“ 

8 b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et juht saab veeta kodus või 

mõnes muus juhi poolt valitud 

eramajutuses ühe üle 45tunnise 

iganädalase puhkuse, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest. Seega on juhi töö 

korraldatud nii, et koju reisimiseks kuluv 
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aeg ei lühenda juhi iganädalast puhkust. 

 Kui juht veedab sellise puhkeperioodi 

kodust väljaspool, teatab ta sellest 

veoettevõtjale vähemalt üks kuu enne 

kõnealust puhkeperioodi. Kui juht 

otsustab kodus puhata, peab veoettevõtja 

andma talle vahendid kojusõiduks.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  139 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi Pirinski, Rory 

Palmer 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta kodus vähemalt 

ühe regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi või ühe üle 45tunnise 

iganädalase puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest.“ 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et juht saab veeta kodus või 

mõnes muus juhi poolt valitud 

eramajutuses mis tahes üle 45tunnise 

iganädalase puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest. Kui juhil ei ole üle 

45tunnist iganädalast puhkust 

kompensatsioonina lühendatud 

iganädalase puhkuse eest, võib juht iga 

kolme järjestikuse nädala jooksul veeta 

vähemalt ühe regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi kodus või muus juhi poolt 

valitud eramajutuses. Juhi reisi töökoha 

ja kodu vahel korraldab või maksab kinni 

tööandja ning juht saab vastavat 

kompensatsiooni, kui on valitud muu 

eramajutus. Töökoha ja kodu või muu 

eramajutuse vahel reisimiseks kulunud 

aega ei saa käsitleda puhkeajana.“ 

Or. en 
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Muudatusettepanek  140 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta kodus vähemalt ühe 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi või 

ühe üle 45tunnise iganädalase 

puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest.“ 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga kahe järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta kodus või muus 

tema valitud kohas vähemalt ühe 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi või 

ühe üle 45tunnise iganädalase 

puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest. Kui juht veedab sellise 

puhkeperioodi kodust väljaspool, teatab ta 

sellest veofirmale vähemalt üks kuu enne 

kõnealust puhkeperioodi. Kui juht 

otsustab puhkeaja kodus veeta, peaks 

veoettevõtja andma talle vahendid 

kojusõiduks.“ 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  141 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta kodus vähemalt ühe 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi või 

ühe üle 45tunnise iganädalase 

puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest.“ 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta oma elukohas 

vähemalt ühe regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi või ühe üle 45tunnise 

iganädalase puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest. 
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 Juht kinnitab avalduse vormis, et 

regulaarne iganädalane puhkeperiood või 

üks üle 45tunnine iganädalane 

puhkeperiood, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud 

iganädalase puhkeperioodi eest muus juhi 

valitud kohas, on võetud. Komisjon 

koostab sellise avalduse mudeli.“ 

Or. pl 

Selgitus 

Sõidukijuhtidel peaks olema vabadus valida, kuidas nad oma iganädalase puhkuse veedavad. 

 

Muudatusettepanek  142 

Claude Rolin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta kodus vähemalt 

ühe regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi või ühe üle 45tunnise 

iganädalase puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest.“ 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et juht saab veeta kodus ühe üle 

45tunnise iganädalase puhkeperioodi, mis 

on võetud kompensatsioonina lühendatud 

iganädalase puhkeperioodi eest.“ 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  143 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8b 



 

AM\1144455ET.docx 71/96 PE616.837v01-00 

 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta kodus vähemalt 

ühe regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi või ühe üle 45tunnise 

iganädalase puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest.“ 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et juht saab veeta kodus ühe üle 

45tunnise iganädalase puhkeperioodi, mis 

on võetud kompensatsioonina lühendatud 

iganädalase puhkeperioodi eest.“ 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  144 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta kodus vähemalt ühe 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi või 

ühe üle 45tunnise iganädalase 

puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest.“ 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga nelja järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta ettevõtja 

asukohariigis vähemalt ühe regulaarse 

iganädalase puhkeperioodi või ühe üle 

45tunnise iganädalase puhkeperioodi, mis 

on võetud kompensatsioonina lühendatud 

iganädalase puhkeperioodi eest.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  145 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta kodus vähemalt ühe 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi või 

ühe üle 45tunnise iganädalase 

puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest.“ 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga nelja järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta ettevõtja 

asukohariigis vähemalt ühe regulaarse 

iganädalase puhkeperioodi või ühe üle 

45tunnise iganädalase puhkeperioodi, mis 

on võetud kompensatsioonina lühendatud 

iganädalase puhkeperioodi eest.“ 

Or. en 

Selgitus 

Tehakse ettepanek asendada termin „kodu“ terminiga „ettevõtja asukohariik“, et tagada 

õiguskindlus ja jõustatavus ning kontrolli läbiviimine ettevõtja valdustes. Arvestusperioodi 

pikendamisega nelja nädalani soovitakse ettepanekuga kehtestada tõeliselt toimiv 

neljanädalane arvestusperiood. 

 

Muudatusettepanek  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta kodus vähemalt ühe 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi või 

ühe üle 45tunnise iganädalase 

puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest.“ 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga kuue järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta kodus vähemalt ühe 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi või 

ühe üle 45tunnise iganädalase 

puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  147 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta kodus vähemalt ühe 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi või 

ühe üle 45tunnise iganädalase 

puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest.“ 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga kahe järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta kodus vähemalt ühe 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi või 

ühe üle 45tunnise iganädalase 

puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest.“ 

Or. fr 

Selgitus 

Tagamaks, et sõidukijuhtidel on head töötingimused, kuid ka väsimuse ja liiklusohutuse 

vähenemise vältimiseks, peab juhtidel olema võimalik võtta regulaarne iganädalane puhkeaeg 

või iga kahe nädala tagant üle 45tunnine puhkeperiood, mis on võetud kompensatsioonina 

lühendatud iganädalase puhkeperioodi eest. See on mõistlik aeg, mida kehtivas õigusaktis 

praegu kohaldatakse. 

 

Muudatusettepanek  148 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta kodus vähemalt 

ühe regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi või ühe üle 45tunnise 

iganädalase puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest.“ 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et juht saab veeta kodus või 

mõnes muus juhi poolt valitud 

eramajutuses ühe üle 45tunnise 

iganädalase puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest.“ 
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Or. nl 

 

Muudatusettepanek  149 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta kodus vähemalt 

ühe regulaarse iganädalase 

puhkeperioodi või ühe üle 45tunnise 

iganädalase puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest.“ 

8b. Veoettevõtja vastutab juhtide töö 

sellise korraldamise eest, et juht saab 

veeta kodus või mõnes muus juhi poolt 

valitud kohas vähemalt ühe üle 45tunnise 

iganädalase puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  150 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta kodus vähemalt ühe 

regulaarse iganädalase puhkeperioodi või 

ühe üle 45tunnise iganädalase 

puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest.“ 

8b. Veoettevõtja korraldab juhtide töö 

selliselt, et iga kolme järjestikuse nädala 

jooksul saab juht veeta kodus või muus 

juhi poolt valitud eramajutuses vähemalt 

ühe regulaarse iganädalase puhkeperioodi 

või ühe üle 45tunnise iganädalase 

puhkeperioodi, mis on võetud 

kompensatsioonina lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi eest.“ 

Or. en 
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Muudatusettepanek  151 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) artiklisse 8 lisatakse järgmine 

lõige: 

 „8c. Käesoleva artikli lõiget 8a ei 

kohaldata juhul, kui regulaarseid 

iganädalasi puhkeperioode, vähendatud 

iganädalasi puhkeperioode ja eelneva 

lühendatud iganädalase puhkeperioodi 

eest kompensatsioonina võetavaid üle 

45tunniseid iganädalasi puhkeperioode 

võetakse sobiva varustusega kohas, mis 

tõendatult vastab komisjoni poolt 

delegeeritud õigusaktides sätestatud 

nõuetele, tingimusel et sõiduk ei liigu ja 

selles on iga juhi jaoks sobiv 

magamiskoht. 

 Sel eesmärgil peavad sellised delegeeritud 

õigusaktid sisaldama spetsifikatsioone, 

mida sertifitseeritud kohad peavad täitma, 

et tagada sõidukijuhtidele optimaalne 

puhkus ning nende sõidukite ja veose 

turvalisus.“; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  152 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 8c (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) lisatakse järgmine lõige: 

 „8c. Ettevõtja asukohast eemal võetud 

(nii regulaarseid kui ka lühendatud) 

ööpäevaseid ja iganädalasi puhkeperioode 

võib veeta sõidukis, kui see on varustatud 

nõuetekohase magamisasemega iga juhi 

jaoks ega liigu.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  153 

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

Rochefort 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõik 8c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) lisatakse järgmine lõige: 

 „8c. Käesoleva määruse 

jõustumiskuupäevast alates esitavad 

liikmesriigid komisjonile igal aastal 

aruande sõidukijuhtidele nõuetekohaste 

puhkealade ja turvatud parkimisalade 

kättesaadavuse kohta oma riigi 

territooriumil. Komisjon kehtestab 

rakendusaktide abil liikmesriikide 

aruandluse ühtse standardi.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  154 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c b (uus) 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 8 – lõige 9a (uus) 



 

AM\1144455ET.docx 77/96 PE616.837v01-00 

 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c b) Lisatakse järgmine lõige: 

 „9a. Erandina lõigetest 6, 7 ja 8b võtab 

sõitjate juhuvedu tegev juht keskmiselt 

45tunnise iganädalase puhkuse, mis 

arvutatakse kuni 13nädalase 

arvestusperioodi kohta. Igal nädalal tuleb 

võtta vähemalt 24tunnine puhkeperiood. 

Kui juht kasutab erandit, ei tohi tema 

kogu sõiduaeg 13nädalase 

arvestusperioodi mis tahes 4nädalasel 

perioodil ületada 160 tundi.“; 

Or. en 

Selgitus 

Väljapakutud paindlikkus võimaldaks ettevõtjatel osutada klientidele järjepidevat teenust ja 

vältida tarbetuid häireid turismiettevõtjate reisikavades. 

 

Muudatusettepanek  155 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 9 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„9. Erandina artiklist 8 tohib parvlaeva 

või rongiga veetavat sõidukit saatev juht 

katkestada regulaarse ööpäevase 

puhkeperioodi või lühendatud iganädalase 

puhkeperioodi kuni kahel korral muude 

töödega, mille kogukestus ei tohi ületada 

ühte tundi. Nimetatud regulaarse 

ööpäevase puhkeperioodi või lühendatud 

iganädalase puhkeperioodi jooksul peab 

juhil olema juurdepääs tema käsutuses 

olevale magamis- või lamamisasemele.“ 

„9. Erandina artiklist 8 tohib parvlaeva 

või rongiga veetavat sõidukit saatev juht 

katkestada regulaarse ööpäevase 

puhkeperioodi või iganädalase 

puhkeperioodi kuni kahel korral muude 

töödega, mille kogukestus ei tohi ületada 

ühte tundi. Nimetatud regulaarse 

ööpäevase puhkeperioodi või iganädalase 

puhkeperioodi jooksul peab juhil olema 

juurdepääs tema käsutuses olevale 

magamis- või lamamisasemele“ 

Or. en 
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Selgitus 

Erandina artiklist 8 tohib parvlaeva või rongiga veetavat sõidukit saatev juht katkestada 

regulaarse ööpäevase puhkeperioodi või iganädalase puhkeperioodi kuni kahel korral muude 

töödega, mille kogukestus ei tohi ületada ühte tundi. Nimetatud regulaarse ööpäevase 

puhkeperioodi või iganädalase puhkeperioodi jooksul peab juhil olema juurdepääs tema 

käsutuses olevale magamis- või lamamisasemele. 

 

Muudatusettepanek  156 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 10 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (6 a) Artikli 10 lõige 1 asendatakse 

järgmisega: 

1.  Veoettevõtjatel on keelatud 

töölepingu alusel töötavatele või 

veoettevõtja käsutusse antud juhtidele 

makstava tasu, ka lisatasu ja preemiate 

kujul makstavate summade sidumine 

läbisõidetud vahemaa pikkusega ja/või 

edasitoimetatud kauba kogusega, kui 

makstavad summad võivad oma laadi 

poolest ohustada liiklusohutust ja/või 

soodustada käesoleva määruse rikkumist. 

„1. Veoettevõtjatel on keelatud 

töölepingu alusel töötavatele või 

veoettevõtja käsutusse antud juhtidele 

makstava tasu, ka lisatasu ja preemiate 

kujul makstavate summade sidumine 

läbisõidetud vahemaa pikkusega ja/või 

edasitoimetatud kauba kogusega.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  157 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 10 – lõige 1 
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 ET 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (6 a) Artikli 10 lõige 1 asendatakse 

järgmisega: 

1.  Veoettevõtjatel on keelatud 

töölepingu alusel töötavatele või 

veoettevõtja käsutusse antud juhtidele 

makstava tasu, ka lisatasu ja preemiate 

kujul makstavate summade sidumine 

läbisõidetud vahemaa pikkusega ja/või 

edasitoimetatud kauba kogusega, kui 

makstavad summad võivad oma laadi 

poolest ohustada liiklusohutust ja/või 

soodustada käesoleva määruse rikkumist. 

„1.  Veoettevõtjatel on keelatud 

töölepingu alusel töötavatele või 

veoettevõtja käsutusse antud juhtidele 

makstava tasu, ka lisatasu ja preemiate 

kujul makstavate summade sidumine 

tarnimiskiirusega, läbisõidetud vahemaa 

pikkusega ja/või edasitoimetatud kauba 

kogusega.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  158 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 10 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (6 a) Artikli 10 lõige 1 asendatakse 

järgmisega: 

1. Veoettevõtjatel on keelatud 

töölepingu alusel töötavatele või 

veoettevõtja käsutusse antud juhtidele 

makstava tasu, ka lisatasu ja preemiate 

kujul makstavate summade sidumine 

läbisõidetud vahemaa pikkusega ja/või 

edasitoimetatud kauba kogusega, kui 

makstavad summad võivad oma laadi 

poolest ohustada liiklusohutust ja/või 

soodustada käesoleva määruse rikkumist. 

„1. Veoettevõtjatel on keelatud 

töölepingu alusel töötavatele või 

veoettevõtja käsutusse antud juhtidele 

makstava tasu, ka lisatasu ja preemiate 

kujul makstavate summade sidumine 

läbisõidetud vahemaa pikkusega ja/või 

edasitoimetatud kauba kogusega.“ 

Or. nl 

(http://eur-lex.europa.eu/legal- 
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Muudatusettepanek  159 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 10 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (6 a) Artikli 10 lõige 1 asendatakse 

järgmisega: 

1.   Veoettevõtjatel on keelatud 

töölepingu alusel töötavatele või 

veoettevõtja käsutusse antud juhtidele 

makstava tasu, ka lisatasu ja preemiate 

kujul makstavate summade sidumine 

läbisõidetud vahemaa pikkusega ja/või 

edasitoimetatud kauba kogusega, kui 

makstavad summad võivad oma laadi 

poolest ohustada liiklusohutust ja/või 

soodustada käesoleva määruse rikkumist. 

„1.  Veoettevõtjatel on keelatud 

töölepingu alusel töötavatele või 

veoettevõtja käsutusse antud juhtidele 

makstava tasu, ka lisatasu ja preemiate 

kujul makstavate summade sidumine 

läbisõidetud vahemaa pikkusega ja/või 

edasitoimetatud kauba kogusega.“ 

Or. it 

 

Kehtiv tekst  160 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 10 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Artiklisse 10 lisatakse järgmine 

lõik: 

 „1a. Liikmesriigid sätestavad 

proportsionaalsed ja hoiatavad karistused 

kõigile ettevõtjatele, kes ei täida lõiget 1.“ 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  161 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Tingimusel et liiklusohutus pole seeläbi 

ohustatud, võib juht teha erandi artikli 8 

lõikest 2 ja artikli 8 lõike 6 teisest lõigust, 

et jõuda sobivasse majutuskohta, nagu on 

osutatud artikli 8 lõikes 8a, et veeta seal 

oma ööpäevane või iganädalane 

puhkeperiood. Selle erandi kasutamisel ei 

tohi ületada ööpäevast või iganädalast 

sõiduaega ega lühendada ööpäevast või 

iganädalast puhkeperioodi. Juht peab 

sellise erandi laadi ja põhjuse märkima 

käsitsi sõidumeeriku salvestuslehele või 

väljatrükile või oma töögraafikusse 

hiljemalt sobivasse majutuskohta 

jõudmisel.“ 

„Tingimusel et liiklusohutus pole seeläbi 

ohustatud, võib juht teha erandi artikli 8 

lõikest 2 ja artikli 8 lõike 6 teisest lõigust, 

et jõuda sobivasse majutuskohta, nagu on 

osutatud artikli 8 lõikes 8a, et veeta seal 

oma ööpäevane või iganädalane 

puhkeperiood. Selle erandi kasutamisel ei 

tohi ületada ööpäevast või iganädalast 

sõiduaega ega lühendada ööpäevast või 

iganädalast puhkeperioodi. Külla aga võib 

ööpäevast sõiduaega pikendada kahe 

tunni võrra, kui sõiduperioodile järgneb 

vahetult vähemalt 45tunnine järjepidev 

puhkeperiood. Selline ööpäevase sõiduaja 

pikendamine peab jääma pikima lubatud 

summeeritud sõiduaja piiresse. Juht peab 

sellise erandi laadi ja põhjuse märkima 

käsitsi sõidumeeriku salvestuslehele või 

väljatrükile või oma töögraafikusse 

hiljemalt sobivasse majutuskohta 

jõudmisel.“ 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada piiratud ja sõnaselgelt määratletud ööpäevase 

sõiduaja pikendus, et reisijaid (turiste) ja kaupa vedavad juhid jõuaksid sobivasse 

majutuskohta ületamata ELis lubatud suurimat iganädalast ja summeeritud sõiduaega. See 

võimaldaks juhtidel jõuda koju või turistide veo korral viia turistid hotelli. 

 

Muudatusettepanek  162 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Tingimusel et liiklusohutus pole seeläbi 

ohustatud, võib juht teha erandi artikli 8 

lõikest 2 ja artikli 8 lõike 6 teisest lõigust, 

et jõuda sobivasse majutuskohta, nagu on 

osutatud artikli 8 lõikes 8a, et veeta seal 

oma ööpäevane või iganädalane 

puhkeperiood. Selle erandi kasutamisel ei 

tohi ületada ööpäevast või iganädalast 

sõiduaega ega lühendada ööpäevast või 

iganädalast puhkeperioodi. Juht peab 

sellise erandi laadi ja põhjuse märkima 

käsitsi sõidumeeriku salvestuslehele või 

väljatrükile või oma töögraafikusse 

hiljemalt sobivasse majutuskohta 

jõudmisel.“ 

„Juht võib teha erandi artikli 8 lõikest 2 ja 

artikli 8 lõike 6 teisest lõigust, et jõuda 

sobivasse majutuskohta, nagu on osutatud 

artikli 8 lõikes 8a, et veeta seal oma 

ööpäevane või iganädalane puhkeperiood. 

Selle erandi kasutamisel ei tohi ületada 

ööpäevast või iganädalast sõiduaega ega 

lühendada ööpäevast või iganädalast 

puhkeperioodi. Juht peab sellise erandi 

laadi ja põhjuse märkima käsitsi 

sõidumeeriku salvestuslehele või 

väljatrükile või oma töögraafikusse 

hiljemalt sobivasse majutuskohta 

jõudmisel.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  163 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Tingimusel et liiklusohutus pole seeläbi 

ohustatud, võib juht teha erandi artikli 8 

lõikest 2 ja artikli 8 lõike 6 teisest lõigust, 

et jõuda sobivasse majutuskohta, nagu on 

osutatud artikli 8 lõikes 8a, et veeta seal 

oma ööpäevane või iganädalane 

puhkeperiood. Selle erandi kasutamisel ei 

tohi ületada ööpäevast või iganädalast 

sõiduaega ega lühendada ööpäevast või 

iganädalast puhkeperioodi. Juht peab 

sellise erandi laadi ja põhjuse märkima 

käsitsi sõidumeeriku salvestuslehele või 

„Tingimusel et liiklusohutus pole seeläbi 

ohustatud, võib juht teha erandi artikli 8 

lõikest 2 ja artikli 8 lõike 6 teisest lõigust, 

et jõuda sobivasse majutuskohta või 

parkimiskohta, kus juht saab puhata, 

nagu on osutatud artikli 8 lõikes 8, et veeta 

seal oma ööpäevane või iganädalane 

puhkeperiood. Selle erandi kasutamisel ei 

tohi ületada ööpäevast või iganädalast 

sõiduaega ega lühendada ööpäevast või 

iganädalast puhkeperioodi. Juht peab 

sellise erandi laadi ja põhjuse märkima 
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väljatrükile või oma töögraafikusse 

hiljemalt sobivasse majutuskohta 

jõudmisel.“ 

käsitsi sõidumeeriku salvestuslehele või 

väljatrükile või oma töögraafikusse 

hiljemalt sobivasse majutuskohta 

jõudmisel.“ 

Or. es 

 

Muudatusettepanek  164 

Georgi Pirinski 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 22 – lõige 2a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) lisatakse järgmine lõige 2a: 

 „2a. Artikli 22 lõike 2 punktiga c seotud 

eesmärkidel koostab komisjon ja võtab 

õigusaktiga vastu riskihindamise ühised 

kriteeriumid ja hindamisraamistiku, mida 

kohaldatakse kõigi ühes liikmesriigis 

asuvate veoettevõtjate suhtes.“; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  165 

Karima Delli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 22 – lõige 4a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) lisatakse järgmine lõige: 

 „4a. Et tagada kõigi liikuvaid töötajaid 

käsitlevate liidu eeskirjade õiglane, lihtne 

ja tõhus rakendamine, vastutab eeskirjade 

täitmise kontrollimise ja jõustamise eest 

Euroopa tööhõiveamet. Amet annab 
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liikmesriikidele, sotsiaalpartneritele ja 

töötajatele korralduslikku ja õigusabi 

sotsiaalküsimusi puudutavate õigusaktide 

jõustamise ning kogu liitu hõlmavate 

kontrollide valdkonnas. 

 Euroopa tööhõiveamet vastutab riiklikesse 

elektroonilistesse registritesse kuuluvate 

andmete seire ja kättesaadavuse eest.“ 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva direktiivi jõustamine peaks toimuma uue Euroopa tööhõiveameti egiidi all. Ametit, 

mis kavatsetakse luua 2018. aasta lõpuks, mainis Jean-Claude Juncker 2017. aasta kõnes 

liidu olukorra kohta. 

 

Muudatusettepanek  166 

Karima Delli 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt c b (uus) 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 22 – lõige 4b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c b) lisatakse järgmine lõige: 

 „4b. Võimalikult suure läbipaistvuse 

tagamiseks tuleks avalikustada liidu 

nimekiri autoveo-ettevõtjatest, kes ei täida 

asjakohaseid õigusnõudeid. See nimekiri 

põhineb liidu tasandil välja töötatud 

ühistel kriteeriumidel, mille vaatab igal 

aastal läbi Euroopa tööhõiveamet. Liidu 

nimekirja kuuluvatele autoveo-

ettevõtjatele kehtestatakse 

tegutsemiskeeld, mis kohaldub kõigis 

liikmesriikides. Erandjuhtudel võivad 

liikmesriigid võtta ühepoolsed meetmed. 

Hädaolukorras ja ettenägematu 

julgeolekuprobleemi korral võivad 

liikmesriigid viivitamata kehtestada oma 

territooriumil tegutsemise keelu.“ 
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Or. en 

Selgitus 

Lennundussektoris on loodud üleilmne must nimekiri lennuettevõtjatest, kes ei vasta 

ohutusstandarditele. Nimekirja kuuluvatel ettevõtjatel on keelatud tegutseda seni, kuni nad 

nimekirjast kustutatakse. Arvestades, et autoveosektori eeskirjade järgimine on tihedalt 

seotud liiklusohutusega, tuleks võimalikult kiiresti luua sarnane nimekiri ja teha selle eest 

vastutavaks loodav Euroopa tööhõiveamet. 

 

Muudatusettepanek  167 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

Määrus (EL) nr 165/2014 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-1) Artikli 2 lõikele 2 lisatakse 

järgmine punkt: 

 „h a) „arukas sõidumeerik“ – digitaalne 

sõidumeerik, mis kasutab ülemaailmset 

satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS), 

mille abil kooskõlas käesoleva määrusega 

määratakse automaatselt selle asukoht;“; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  168 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EL) nr 165/2014 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt h b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-1 a) Artikli 2 lõikele 2 lisatakse 

järgmine punkt: 

 „h b) „maanteetranspordi GNSS-

portaal“ – veebiplatvorm, mis kogub kõiki 
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arukate sõidumeerikute andmeid 

käesoleva määruse tähenduses;“;  

Or. it 

 

Muudatusettepanek  169 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

Määrus (EL) nr 165/2014 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (-1) Artikli 3 lõige 4 asendatakse 

järgmisega: 

4. 15 aasta jooksul pärast seda, kui 

esmaregistreeritud sõidukid peavad olema 

varustatud artiklites 8, 9 ja 10 sätestatud 

sõidumeerikuga, paigaldatakse selline 

sõidumeerik sõidukitele, mis on kasutuses 

väljaspool seda liikmesriiki, kus nad on 

registreeritud. 

„4. Kohe kui esmaregistreeritud 

sõidukid peavad olema varustatud artiklites 

8, 9 ja 10 sätestatud sõidumeerikuga, 

paigaldatakse selline sõidumeerik 

sõidukitele, mis on kasutuses väljaspool 

seda liikmesriiki, kus nad on registreeritud. 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  170 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

Määrus (EL) nr 165/2014 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (-1) Artikli 3 lõige 4 asendatakse 

järgmisega: 

4. 15 aasta jooksul pärast seda, kui 

esmaregistreeritud sõidukid peavad olema 

varustatud artiklites 8, 9 ja 10 sätestatud 

sõidumeerikuga, paigaldatakse selline 

sõidumeerik sõidukitele, mis on kasutuses 

„4. Kuue kuu jooksul pärast seda, kui 

esmaregistreeritud sõidukid peavad olema 

varustatud artiklites 8, 9 ja 10 sätestatud 

sõidumeerikuga, paigaldatakse selline 

sõidumeerik sõidukitele, mis on kasutuses 
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 ET 

väljaspool seda liikmesriiki, kus nad on 

registreeritud. 

väljaspool seda liikmesriiki, kus nad on 

registreeritud.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  171 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

Määrus (EL) nr 165/2014 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (-1) Artikli 3 lõige 4 asendatakse 

järgmisega: 

4. 15 aasta jooksul pärast seda, kui 

esmaregistreeritud sõidukid peavad olema 

varustatud artiklites 8, 9 ja 10 sätestatud 

sõidumeerikuga, paigaldatakse selline 

sõidumeerik sõidukitele, mis on kasutuses 

väljaspool seda liikmesriiki, kus nad on 

registreeritud. 

„4. 1. jaanuariks 2020 peavad 

esmaregistreeritud sõidukid olema 

varustatud artiklites 8, 9 ja 10 sätestatud 

sõidumeerikuga ning selline sõidumeerik 

paigaldatakse sõidukitele, mis on 

kasutuses väljaspool seda liikmesriiki, kus 

nad on registreeritud.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  172 

Jeroen Lenaers 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

Määrus (EL) nr 165/2014 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (-1) Artikli 3 lõige 4 asendatakse 

järgmisega: 

4. 15 aasta jooksul pärast seda, kui 

esmaregistreeritud sõidukid peavad olema 

varustatud artiklites 8, 9 ja 10 sätestatud 

sõidumeerikuga, paigaldatakse selline 

„4. Kuue kuu jooksul pärast seda, kui 

esmaregistreeritud sõidukid peavad olema 

varustatud artiklites 8, 9 ja 10 sätestatud 

sõidumeerikuga, tuleb paigaldada arukas 
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sõidumeerik sõidukitele, mis on kasutuses 

väljaspool seda liikmesriiki, kus nad on 

registreeritud. 

sõidumeerik kõigile sõidukitele, mis on 

kasutuses väljaspool seda liikmesriiki, kus 

nad on registreeritud.“ 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  173 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

Määrus (EL) nr 165/2014 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (-1) Artikli 3 lõige 4 asendatakse 

järgmisega: 

4. 15 aasta jooksul pärast seda, kui 

esmaregistreeritud sõidukid peavad olema 

varustatud artiklites 8, 9 ja 10 sätestatud 

sõidumeerikuga, paigaldatakse selline 

sõidumeerik sõidukitele, mis on kasutuses 

väljaspool seda liikmesriiki, kus nad on 

registreeritud. 

„4. Kuue kuu jooksul pärast seda, kui 

esmaregistreeritud sõidukid peavad olema 

varustatud artiklites 8, 9 ja 10 sätestatud 

sõidumeerikuga, paigaldatakse selline 

sõidumeerik sõidukitele, mis on kasutuses 

väljaspool seda liikmesriiki, kus nad on 

registreeritud.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  174 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

Määrus (EL) nr 165/2014 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (-1) Artikli 3 lõige 4 asendatakse 

järgmisega:  

4. 15 aasta jooksul pärast seda, kui „4. Sõidukitele, mida kasutatakse 
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esmaregistreeritud sõidukid peavad olema 

varustatud artiklites 8, 9 ja 10 sätestatud 

sõidumeerikuga, paigaldatakse selline 

sõidumeerik sõidukitele, mis on kasutuses 

väljaspool seda liikmesriiki, kus nad on 

registreeritud. 

autovedudel väljaspool seda liikmesriiki, 

kus nad on registreeritud, paigaldatakse 

arukas sõidumeerik nelja aasta jooksul 

alates sellise sõidumeeriku nõude 

kehtestamist.“ 

Or. fr 

Selgitus 

Kontrollide tõhususe parandamiseks, kehtivate sotsiaaleeskirjade nõuetekohase kohaldamise 

tagamiseks ja autoveo-ettevõtjate kaitse kõrge taseme kindlustamiseks tuleb kiirendada 

arukate sõidumeerikute paigaldamist kõigile kaupade veos kasutatavatele sõidukitele. 

 

Muudatusettepanek  175 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EL) nr 165/2014 

Artikkel 3 – lõige 4 

 

Muudatusettepanek Kehtiv tekst 

 (-1 b) Artikli 3 lõige 4 asendatakse 

järgmisega: 

4. 15 aasta jooksul pärast seda, kui 

esmaregistreeritud sõidukid peavad olema 

varustatud artiklites 8, 9 ja 10 sätestatud 

sõidumeerikuga, paigaldatakse selline 

sõidumeerik sõidukitele, mis on kasutuses 

väljaspool seda liikmesriiki, kus nad on 

registreeritud. 

„4. Kaks aasta jooksul pärast seda, kui 

esmaregistreeritud sõidukid peavad olema 

varustatud artiklites 8, 9 ja 10 sätestatud 

sõidumeerikuga, paigaldatakse selline 

sõidumeerik sõidukitele, mis on kasutuses 

väljaspool seda liikmesriiki, kus nad on 

registreeritud.“ 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  176 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus) 
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Määrus (EL) nr 165/2014 

Artikkel 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 9 a 

 1. Lisaks artikli 9 kohasele 

andmevahetusele peavad 

transpordifirmad tagama artikli 4 lõikes 3 

ja artikli 8 lõikes 1 osutatud täielike 

andmekogumite automaatse edastamise 

reaalajas ja turvaliste sidekanalite kaudu 

arukatelt sõidumeerikutelt artiklis 33 a 

osutatud GNSS-portaali. 

 2. Edastatud andmed salvestatakse ja 

neid kasutatakse kooskõlas artikliga 

33a.“; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  177 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EL) nr 165/2014 

Artikkel 33 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 b) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 33 a 

 Maanteetranspordi GNSS-portaal 

 1. Artikli 7 lõikes 1 loetletud liidu 

õigusakte rakendavate või jõustavate 

liikmesriikide pädevate asutuste vahelise 

koostöö ja teabevahetuse hõlbustamiseks 

loob komisjon GNSS-portaali, mis 

sisaldab artikli 9a kohaselt edastatud 

transporditegevust ja juhtide tegevust 

kajastavaid andmeid, Komisjon tagab 

selle portaali ühendamise artiklis 31 

osutatud sõnumiedastussüsteemiga 
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TACHOnet, määrusega (EL) 

nr 1024/2012 loodud siseturu 

infosüsteemiga (IMI) ja määruses (EÜ) 

nr 1071/2009 osutatud registritega. 

 2. 18 kuu jooksul pärast käesoleva 

määruse jõustumist võtab komisjon 

kooskõlas artikliga 41a vastu delegeeritud 

õigusaktid, et täiendada käesolevat 

määrust, sätestades maanteetranspordi 

GNSS-portaali eeskirjad ja 

spetsifikatsioonid ning selle kasutamise 

tingimused, millega tagatakse edastatud 

andmete arhiveerimine ja et iga vastutav 

kontrolliasutus saab nendega reaalajas 

tutvuda, maanteetranspordi GNSS-

portaali koostalitlusvõime lõikes 1 

osutatud süsteemide ja registritega, 

samuti andmete analüüsi süsteem ning 

automaatne teatamine kõigist määruse 

(EÜ) nr 561/2006, määruse (EL) nr 

165/2014, direktiivi 2002/15 / EÜ, 

määruste (EÜ) nr 1071/2009 ja (EÜ) nr 

1072/2009, direktiivi 92/106/EMÜ ja 

direktiivi [sõidukijuhtide lähetamise 

kohta] rikkumistest.“; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  178 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 165/2014 

Artikkel 34 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„7. Sobivasse peatuskohta jõudes 

sisestab juht digitaalsesse sõidumeerikusse 

nende riikide tähised, kus ta alustas oma 

igapäevast tööaega ja kus ta selle lõpetas, 

ning samuti selle, kus ja millal ta ületas 

piiri. Liikmesriik võib siiski nõuda oma 

territooriumil vedudega tegelevate 

sõidukite juhtidelt riigi tähisele täpsemate 

„7. Juht sisestab digitaalsesse 

sõidumeerikusse nende riikide tähised, kus 

ta alustas oma igapäevast tööaega ja kus ta 

selle lõpetas. Liikmesriik võib siiski nõuda 

oma territooriumil vedudega tegelevate 

sõidukite juhtidelt riigi tähisele täpsemate 

geograafiliste andmete lisamist, kui 

liikmesriik on teavitanud komisjoni neist 
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geograafiliste andmete lisamist, kui 

liikmesriik on teavitanud komisjoni neist 

geograafilistest andmetest enne 1. aprilli 

1998.“ 

geograafilistest andmetest enne 1. aprilli 

1998. 

 Alates kuupäevast, millal jõustuvad 

artiklid 8, 9 ja 10, milles nõutakse, et 

15. juunil 2019 või pärast seda 

esmakordselt paigaldatavad 

sõidumeerikud peavad olema arukad 

sõidumeerikud, ja milles nähakse ette ka 

piiriületuste automaatse registreerimise 

võimalus, peab juht esimesse kavandatud 

peatuskohta jõudes sisestama 

digitaalsesse sõidumeerikusse nende 

riikide tähised, kus ta alustas oma 

igapäevast tööaega ja kus ta selle lõpetas, 

ning samuti selle, kus ja millal ta ületas 

piiri.“ 

Or. en 

Selgitus 

Sellega soovitakse vältida praktilisi probleeme, näiteks reisijateveo korral, kui reisijad 

peavad ootama seni, kuni leitakse sobiv koht ja sisestatakse riigikood. 

 

Muudatusettepanek  179 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 165/2014 

Artikkel 34 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„7. Sobivasse peatuskohta jõudes 

sisestab juht digitaalsesse sõidumeerikusse 

nende riikide tähised, kus ta alustas oma 

igapäevast tööaega ja kus ta selle lõpetas, 

ning samuti selle, kus ja millal ta ületas 

piiri. Liikmesriik võib siiski nõuda oma 

territooriumil vedudega tegelevate 

sõidukite juhtidelt riigi tähisele täpsemate 

geograafiliste andmete lisamist, kui 

liikmesriik on teavitanud komisjoni neist 

„7. Esimesse kavandatud peatuskohta 

jõudes sisestab juht digitaalsesse 

sõidumeerikusse nende riikide tähised, kus 

ta alustas oma igapäevast tööaega ja kus ta 

selle lõpetas, ning samuti selle, kus ja 

millal ta ületas piiri. Liikmesriik võib siiski 

nõuda oma territooriumil vedudega 

tegelevate sõidukite juhtidelt riigi tähisele 

täpsemate geograafiliste andmete lisamist, 

kui liikmesriik on teavitanud komisjoni 
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 ET 

geograafilistest andmetest enne 1. aprilli 

1998.“ 

neist geograafilistest andmetest enne 1. 

aprilli 1998.“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  180 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 165/2014 

Artikkel 34 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„7. Sobivasse peatuskohta jõudes 

sisestab juht digitaalsesse sõidumeerikusse 

nende riikide tähised, kus ta alustas oma 

igapäevast tööaega ja kus ta selle lõpetas, 

ning samuti selle, kus ja millal ta ületas 

piiri. Liikmesriik võib siiski nõuda oma 

territooriumil vedudega tegelevate 

sõidukite juhtidelt riigi tähisele täpsemate 

geograafiliste andmete lisamist, kui 

liikmesriik on teavitanud komisjoni neist 

geograafilistest andmetest enne 1. aprilli 

1998.“ 

„7. Esimesele võimalikule 

peatumisalale jõudes sisestab juht 

digitaalsesse sõidumeerikusse nende riikide 

tähised, kus ta alustas oma igapäevast 

tööaega ja kus ta selle lõpetas, ning samuti 

selle, kus ja millal ta ületas piiri. 

Liikmesriik võib siiski nõuda oma 

territooriumil vedudega tegelevate 

sõidukite juhtidelt riigi tähisele täpsemate 

geograafiliste andmete lisamist, kui 

liikmesriik on teavitanud komisjoni neist 

geograafilistest andmetest enne 1. aprilli 

1998.“ 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  181 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EL) nr 165/2014 

Artikkel 41 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 41a 

 Delegeeritud volituste rakendamine 
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 1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel. 

 2. Artikli 33 a lõikes 5 osutatud õigus 

võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … 

[käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. 

Komisjon esitab delegeeritud volituste 

kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 

enne viieaastase tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

 3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 33a lõikes 5 osutatud 

volituste delegeerimise igal ajal tagasi 

võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 

Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. 

See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

 4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega. 

 5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb 

ta selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

 6. Artikli 33 a lõike 5 alusel vastu 

võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule teatavaks tegemist esitanud 

selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle 

tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 

et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 

Parlamendi või nõukogu algatusel 
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 ET 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 

võrra.“ 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  182 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EL) nr 165/2014 

Artikkel 36 – lõige 1 – punkt i 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (2 a) Artikli 36 lõike 1 punkt i 

asendatakse järgmisega: 

i) jooksva päeva salvestuslehed ja juhi 

poolt eelnenud 28 päeval kasutatud 

salvestuslehed; 

„i) jooksva päeva salvestuslehed ja juhi 

poolt eelnenud 56 päeval kasutatud 

salvestuslehed;“ 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  183 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EL) nr 165/2014 

Artikkel 36 – lõige 1 – punkt iii 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (2 b) Artikli 36 lõike 1 punkt iii 

asendatakse järgmisega: 

iii) kõik jooksva päeva ja eelnenud 28 

päeva jooksul koostatud käsikirjalised 

kanded ja väljatrükid, mis on ette nähtud 

käesoleva määrusega ja määrusega (EÜ) 

nr 561/2006. 

„iii) kõik jooksva päeva ja eelnenud 56 

päeva jooksul koostatud käsikirjalised 

kanded ja väljatrükid, mis on ette nähtud 

käesoleva määrusega ja määrusega (EÜ) 

nr 561/2006.“ 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  184 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EL) nr 165/2014 

Artikkel 36 – lõige 2 – punkt ii 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 Artikkel 2 c 

 Artikli 36 lõike 2 punkt ii asendatakse 

järgmisega: 

ii) kõik jooksva päeva ja eelnenud 28 

päeva jooksul koostatud käsikirjalised 

kanded ja väljatrükid, mis on ette nähtud 

käesoleva määrusega ja määrusega (EÜ) nr 

561/2006; 

„ii) kõik jooksva päeva ja eelnenud 56 

päeva jooksul koostatud käsikirjalised 

kanded ja väljatrükid, mis on ette nähtud 

käesoleva määrusega ja määrusega (EÜ) 

nr 561/2006;“ 

Or. en 

 


