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Muudatusettepanek 16
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel 
fraktsiooni S&D nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

The European Commission proposal contradicts Parliaments demands for the full inclusion 
of self-employed drivers within the scope of the Directive after the transitional period by 
23March 2009 as laid down in directive 2002/15/EC. It also contradicts the recent motion for 
a resolution as decided on in October 2008 by the European Parliament which reaffirmed the 
demand for the full inclusion of self-employed drivers (the Cercas report on the 
implementation of social legislation relating to road transport (A6-0357/2008)) and which 
also calls on Member States to implement the Directive as soon as possible in the interests of 
road safety and the health and safety of drivers.

Muudatusettepanek 17
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

The Council and Parliament reached an agreement in 2002 on the issue of working time for 
persons performing mobile road transport activities (2002/15 EC). After conciliation Council 
and Parliament agreed that the directive should apply to self-employed drivers by 23 March 
2009. The amending directive presented by the Commission (2008/0195 COD) excludes self-
employed drivers, impairs the definition of night work, creates legal uncertainty around 
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the definition of "false self-employed" and adds no new value to the directive. By 
excluding the self-employed drivers from the directive the Commission proposal will fail to 
achieve the purpose of the original directive: "to establish minimum requirements in relation 
to the organisation of working time in order to improve the health and safety protection of 
persons performing mobile road transport activities and to improve road safety and align 
conditions of competition."

Muudatusettepanek 18
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Georgios 
Toussas, Joe Higgins

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi. 

Or. pt

Selgitus

Les conducteurs indépendants relèvent, depuis mars 2009, du champ d'application de la 
directive 2002/15/CE. La proposition de la Commission va dans le sens opposé aux 
engagements pris précédemment et aux positions du Parlement et du CESE.1. Cette position 
est inacceptable dans la mesure où elle perpétue la discrimination entre travailleurs, propose 
l'application de conditions de travail plus défavorables, par exemple, en ce qui concerne le 
travail de nuit, et suscite de graves préoccupations quant à la santé et à la sécurité des 
conducteurs, à la sécurité routière en général et aux risques que cela implique pour tous les 
usagers du réseau routier.

Muudatusettepanek 19
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Ringi liikuvad töötajad, kes ei kuulu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 

                                               
1 Résolution du Parlement européen (P_TA(2008)0475), du 9 octobre 2008, sur l'application de la législation 
sociale liée aux transports routiers et avis TEN/367 - CESE 619/2009.
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märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 
561/2006 (teatavate autovedusid 
käsitlevate sotsiaalõigusnormide 
ühtlustamise kohta)1 kohaldamisalasse, 
peaksid kuuluma käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse.
1 ELT L 102, 11.4.2006, lk.1.

Or. en

Selgitus

Asjaolu, et mõned ringi liikuvad töötajad ei kuulu sõiduaegade ja puhkeperioodide määruse 
561/2006/EÜ kohaldamisalasse ega ka tööaja direktiivi kohaldamisalasse, toob ühelt poolt 
kaasa konkurentsi moonutamise ja teiselt poolt halvendab liiklusohutust.

Muudatusettepanek 20
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2002. aasta direktiiviga 2002/15/EÜ 
(autovedude alase liikuva tegevusega 
hõivatud isikute tööaja korralduse kohta) 
kehtestatakse tööaja korralduse 
miinimumnõuded, et parandada 
autovedudealase liikuva tegevusega 
hõivatud isikute tervise ja ohutuse kaitset 
ning liiklusohutust ja lähendada 
konkurentsitingimusi.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2002. aasta direktiiviga 2002/15/EÜ 
(autovedude alase liikuva tegevusega 
hõivatud isikute tööaja korralduse kohta) 
kehtestatakse tööaja korralduse 
miinimumnõuded, et parandada 
autovedudealase liikuva tegevusega 
hõivatud isikute tervise ja ohutuse kaitset 
ning liiklusohutust ja lähendada 
konkurentsitingimusi. Käesolevas 
direktiivis kehtestatakse juba nn 
miinimumnõuded, kuna selle ülevõtmine 
ei tohi alandada töötajate kaitstuse taset 
ega vähendada vastavust erinevate 
liikmesriikide soodsamatele tingimustele, 
mis sisalduvad üldistes tööõiguse alastes 
õigusaktides või kollektiivlepingutes.

Or. pt
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Muudatusettepanek 21
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
vahetama ja uurima parimaid tavasid, 
kuidas tuvastada ja kõrvaldada vale-
FIEna tegutsemist;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Stephen Hughes, Alejandro Cercas fraktsiooni S&D nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Direktiivi 2002/15/EÜ on tõlgendatud,
kohaldatud ja jõustatud liikmesriikides 
erinevalt ning veoettevõtjad ja sõidukijuhid 
ei ole täitnud tööaega käsitlevaid 
miinimumnõudeid, mis on kaasa toonud 
konkurentsi moonutamise ning millega 
seatakse ohtu sõidukijuhtide ohutus ja 
tervis.

(6) Direktiivi 2002/15/EÜ on tõlgendatud
ja kohaldatud liikmesriikides erinevalt ning
jõustatud ebapiisavalt, ning veoettevõtjad 
ja sõidukijuhid ei ole täitnud tööaega 
käsitlevaid miinimumnõudeid, mis on 
kaasa toonud konkurentsi moonutamise 
ning millega seatakse ohtu sõidukijuhtide 
ohutus ja tervis.

Or. en

Selgitus

Ausama konkurentsi saavutamiseks peaksid liikmesriigid direktiivi 2002/15/EÜ sätteid 
paremini jõustama.
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Muudatusettepanek 23
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Tuleb tõdeda vale-FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtide teket ning selle nähtuse 
kasvu. See on suureks takistuseks 
pingutustele luua tööturul võrdsed 
võimalused ning ka süvendab 
deklareerimata töö nähtust, sest 
asjaomased tööandjad ei maksa selliste 
töötajate eest makse. Nimetatud 
nähtusega võitlemiseks tuleb võtta 
asjakohaseid meetmeid nii riikide kui ka 
ELi tasandil, suurenda kontrolli ja 
kehtestada karistusi selliste juhtumitega 
seotud tööandjatele. 

Or. el

Selgitus

Aktiivne võitlemine vale-FIEna tegutsemise vastu on oluline, arvestades et tegemist on 
deklareerimata tööga, mille tõttu riiklike kindlustussüsteemide tulud jäävad väiksemaks.

Muudatusettepanek 24
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjoni aruannet ja mõjuhinnangut 
arvestades tuleks FIEna tegutsevad 
sõidukijuhid direktiivi 2002/15/EÜ 
reguleerimisalast välja jätta.

välja jäetud

Or. it
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Selgitus

Füüsilisest isikust ettevõtjatele peaks olema sätestatud tööaja piirang ja seega kuuluvad nad 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 25
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel fraktsiooni S&D 
nimel, Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjoni aruannet ja mõjuhinnangut 
arvestades tuleks FIEna tegutsevad 
sõidukijuhid direktiivi 2002/15/EÜ
reguleerimisalast välja jätta.

(7) Komisjoni aruannet ja mõjuhinnangut 
arvestades tuleks FIEna tegutsevad 
sõidukijuhid kaasata direktiivi 2002/15/EÜ
reguleerimisalasse.

Or. en

Selgitus

Komisjoni 2007. aasta aruandes (KOM(2007)266 lõplik) toetatakse FIEde kaasamist ning 
peatükis 3.2 esitatakse kõik argumendid, miks FIEna tegutsevad sõidukijuhid tuleks kaasata: 
FIEdel on ülemäärased töötunnid ja nad teevad seejuures rohket füüsilist tööd, mis 
suurendab väsimust ja on enesestmõistetavalt seotud liiklusohutusega.

Muudatusettepanek 26
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjoni aruannet ja mõjuhinnangut 
arvestades tuleks FIEna tegutsevad 
sõidukijuhid direktiivi 2002/15/EÜ 
reguleerimisalast välja jätta.

(7) Üldsuse huvides tuleks tööaega ning 
juhtimis- ja puhkeaegu käsitlevaid 
eeskirju kohaldada võrdselt kõikide 
elukutseliste sõidukijuhtide suhtes, kaasa 
arvatud FIEna tegutsevad sõidukijuhid, et 
tagada kõnealuse elukutse esindajate 
ohutus ning liiklusohutus.

Or. pt
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Muudatusettepanek 27
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjoni aruannet ja mõjuhinnangut
arvestades tuleks FIEna tegutsevad 
sõidukijuhid direktiivi 2002/15/EÜ
reguleerimisalast välja jätta.

(7) Arvestades, et direktiivi 2002/15/EÜ
sätteid on FIEna tegutsevatele 
sõidukijuhtidele kohaldatud alates 23. 
märtsist 2009, on liiga vara anda lõplikku 
hinnangut kõnealuste sätete laiendamise 
tagajärgede kohta FIEna tegutsevatele 
sõidukijuhtidele. Seepärast tuleks 
komisjoni aruanne direktiivi rakendamise 
kohta liikmesriikides esitada FIEna 
tegutsevate sõidukijuhtide komiteele, kelle 
suhtes kõnealust direktiivi kohaldatakse.

Or. de

Selgitus

FIEna tegutsevad sõidukijuhid peavad olema hõlmatud direktiiviga 2002/15/EÜ, et tagada 
liiklusohutus ja kaitsta juhtide tervist. Seoses liiklusohutusega ja teiste liiklejatega ei ole 
oluline, kas raskeveoki roolis asuv üleväsinud juht on FIE või ei ole. FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtide suhtes on kõnealuse direktiivi sätteid kohaldatud alla aasta ning seetõttu tuleb 
hinnata nende hõlmamise mõju enne direktiivi muutmist.

Muudatusettepanek 28
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjoni aruannet ja mõjuhinnangut 
arvestades tuleks FIEna tegutsevad
sõidukijuhid direktiivi 2002/15/EÜ 
reguleerimisalast välja jätta.

(7) Komisjoni aruannet ja mõjuhinnangut 
arvestades tuleks FIEna tegutsevad vedajad
direktiivi 2002/15/EÜ reguleerimisalast ka 
edaspidi välja jätta.

Or. de



PE431.178v02-00 10/61 AM\805249ET.doc

ET

Selgitus

Sõna „vedajad” selgitab, et FIEna tegutsevad sõidukijuhid on tõelised ettevõtjad, mitte vale-
FIEd. Seni ei ole tööaja piiranguid laiendatud FIEna tegutsevatele vedajatele ning sõnad „ka 
edaspidi“ selgitavad seda.

Muudatusettepanek 29
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) FIEna tegutsevate ettevõtjate suhtes 
ei kohaldata seni tööaja piiranguid üheski 
sektoris. Üks nende tunnuseid on vabadus 
valida tööaega vastutustundlikult. Seda 
vabadust tuleb toetada kõikides sektorites.

Or. de

Selgitus

FIEna tegutsemise olemust tuleb uuesti selgitada. FIEna tegutsevad ettevõtjad on Euroopa 
majanduse nurgakivi. Põhjenduse abil selgitatakse neile, et Euroopa Parlament ei kavatse 
nende tegusemisvabadust piirata.

Muudatusettepanek 30
Stephen Hughes, Alejandro Cercas fraktsiooni S&D nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Sellele vaatamata on soovitatav, et 
liikmesriigid hoiataksid FIEna 
tegutsevaid sõidukijuhte jätkuvalt liiga 
pikkadest töötundidest, ebapiisavast 
puhkeajast või keerulisest töökorraldusest 
tulenevate negatiivsete mõjude eest 
tervisele ja ohutusele ning 
liiklusohutusele.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

See lõige ei ole enam asjakohane, kui FIEna tegutsevad sõidukijuhid kuuluvad direktiivi 
reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 31
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Sellele vaatamata on soovitatav, et 
liikmesriigid hoiataksid FIEna tegutsevaid 
sõidukijuhte jätkuvalt liiga pikkadest 
töötundidest, ebapiisavast puhkeajast või 
keerulisest töökorraldusest tulenevate 
negatiivsete mõjude eest tervisele ja 
ohutusele ning liiklusohutusele.

(8) On soovitatav, et liikmesriigid 
hoiataksid FIEna tegutsevaid sõidukijuhte 
jätkuvalt liiga pikkadest töötundidest, 
ebapiisavast puhkeajast või keerulisest 
töökorraldusest tulenevate negatiivsete 
mõjude eest tervisele ja ohutusele ning 
liiklusohutusele. Samuti on oluline, et 
liikmesriigid püüavad võidelda vale-
FIEde vastu ning tagada, et ei kasutataks 
ebakindlaid töösuhteid, kui teostatav töö 
on alaline. 

Or. pt

Muudatusettepanek 32
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Sellele vaatamata on soovitatav, et 
liikmesriigid hoiataksid FIEna 
tegutsevaid sõidukijuhte jätkuvalt liiga 
pikkadest töötundidest, ebapiisavast 
puhkeajast või keerulisest töökorraldusest 
tulenevate negatiivsete mõjude eest 
tervisele ja ohutusele ning 
liiklusohutusele.

(8) Arvestades, et kuna FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtide suhtes kohaldatakse 
määruse (EMÜ) nr 3820/85, mitte 
direktiivi 93/104/EÜ sätteid, siis tuleks
nende suhtes kohaldada ka käesoleva 
direktiivi sätteid.
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Or. de

Selgitus

FIEna tegutsevad sõidukijuhid peavad olema hõlmatud direktiiviga 2002/15/EÜ, et tagada 
liiklusohutus ja kaitsta juhtide tervist. Seoses liiklusohutusega ja teiste liiklejatega ei ole 
oluline, kas raskeveoki roolis asuv üleväsinud juht on FIE või ei ole. FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtide suhtes on kõnealuse direktiivi sätteid kohaldatud alla aasta ning seetõttu tuleb 
hinnata nende hõlmamise mõju enne direktiivi muutmist.

Muudatusettepanek 33
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Sellele vaatamata on soovitatav, et 
liikmesriigid hoiataksid FIEna tegutsevaid
sõidukijuhte jätkuvalt liiga pikkadest 
töötundidest, ebapiisavast puhkeajast või 
keerulisest töökorraldusest tulenevate 
negatiivsete mõjude eest tervisele ja 
ohutusele ning liiklusohutusele.

(8) Sellele vaatamata on soovitatav, et 
liikmesriigid hoiataksid FIEna tegutsevaid
vedajaid jätkuvalt liiga pikkadest 
töötundidest, ebapiisavast puhkeajast või 
keerulisest töökorraldusest tulenevate 
negatiivsete mõjude eest tervisele ja 
ohutusele ning liiklusohutusele.

Or. de

Selgitus

Sõna „vedajad” selgitab, et FIEna tegutsevad sõidukijuhid on tõelised ettevõtjad, mitte vale-
FIEd.

Muudatusettepanek 34
Liisa Jaakonsaari

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Sellele vaatamata on soovitatav, et 
liikmesriigid hoiataksid FIEna tegutsevaid 
sõidukijuhte jätkuvalt liiga pikkadest 
töötundidest, ebapiisavast puhkeajast või 
keerulisest töökorraldusest tulenevate 

(8) Sellele vaatamata on soovitatav, et 
liikmesriigid hoiataksid FIEna tegutsevaid 
sõidukijuhte jätkuvalt liiga pikkadest 
töötundidest, ebapiisavast puhkeajast või 
keerulisest töökorraldusest tulenevate 
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negatiivsete mõjude eest tervisele ja 
ohutusele ning liiklusohutusele.

negatiivsete mõjude eest tervisele ja 
ohutusele ning liiklusohutusele. Kui 
määruses (EÜ) nr 561/2006 sätestatud 
sõidu- ja puhkeaja eeskirju rikutakse 
sellisel määral, et võib samuti kahtlustada 
FIEna tegutseva sõidukijuhi muu 
töökorralduse kahjulikku mõju 
liiklusohutusele, tuleks liikmesriikidel 
võtta meetmeid sellise sõidukijuhi 
töökorralduse kontrollimiseks ja vajadusel 
sanktsioonide rakendamiseks siseriiklike 
õigusaktide alusel.

Or. en

Selgitus

Sõidu- ja puhkeaja raske rikkumine võib näidata, et FIEna tegutseva sõidukijuhi muu 
töökorraldus avaldab samuti negatiivset mõju liiklusohutusele. Enamikes liikmesriikides on 
väsinuna sõiduki juhtimine karistatav. Seetõttu, kui sõidu- ja puhkeaja eeskirju rikutakse 
sellisel määral, et võib samuti kahtlustada FIEna tegutseva sõidukijuhi muu töökorralduse 
kahjulikku mõju liiklusohutusele, tuleks asjaolusid uurida ja vajadusel rakendada 
sanktsioone.

Muudatusettepanek 35
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Et parandada liiklusohutust ning 
võtta arvesse muudatusi 
transpordistruktuuris, tuleks juhul, kui 
mõjuhinnang seda õigustab, kaaluda 
määruse (EÜ) nr 561/2006 kohaldamisala 
laiendamist alla 3,5 tonniste – näiteks 
2,8–3,5 tonniste – kaubaautode juhtidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Liisa Jaakonsaari

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Kuna peale- ja mahalaadimine on 
osa sõidukijuhi tööst, mis võib väsimust 
suurendada, tuleks kaaluda ka nende 
tegevuste kuulutamist sõiduaja 
lahutamatuks osaks. Sellega seoses 
soovitatakse komisjonil jõustamise 
huvides korraldada teostatavusuuring, et 
selgitada peale- ja mahalaadimiseks 
kulutatud aja dokumenteerimise 
võimalust digitaalse tahhograafi abil. 

Or. en

Selgitus

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can 
contribute to driver fatigue. Therefore in the future, consideration should be given to the 
possibility of including loading and unloading as an integral part of driving time. Currently 
only driving time can reliably be recorded by a digital tachograph and there is not any 
reliable method to monitor the time used for loading and unloading. Therefore, before 
introducing the aforementioned rules, the Commission should first conduct a study on the 
feasibility of recording the time used for those activities by a digital tachograph. 

Muudatusettepanek 37
Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Liiklusohutuse parandamiseks 
tuleks uurida võimalust muuta määrust 
(EÜ) nr 561/2006, et puhkeajad oleksid 
paindlikumad, nii et kaubaautode 
juhtidel, kui nad ei ületa kahe nädala 
jooksul 90 sõidutundi ja peavad vastavaid 
ööpäevaseid ja iganädalasi 
puhkeperioode, oleks õigus kuni 12 



AM\805249ET.doc 15/61 PE431.178v02-00

ET

päevasele sõiduajale, enne kui tekib 
kohustus võtta nädalane puhkeaeg.

Or. es

Selgitus

Lo que se pretende con esta medida es garantizar a los conductores de transporte 
internacional de mercancías empleados en empresas de países periféricos de la Unión el 
disfrute del descanso semanal en su casa. La posibilidad de realizar hasta 12 períodos de 
conducción diarios, en los que no se pueda conducir más de las 90 horas bisemanales y en 
los que se respete escrupulosamente el régimen de descansos diarios, pero que permite 
regresar a su domicilio al conductor de transporte de mercancías internacional (como se 
permite al de viajeros) de forma que disfruta el descanso semanal en su casa, con los suyos, 
facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar de estos trabajadores, evitando el 
estrés y por tanto mejorando la seguridad vial.

Muudatusettepanek 38
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Kõikide sõidukijuhtide, ringi 
liikuvate töötajate ja FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtide suhtes kohaldatakse 
määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb 
teatavate autovedusid käsitlevate 
sotsiaalõigusnormide ühtlustamist. 
Kõikidele sõidukijuhtidele kehtivate 
sõidu- ja puhkeaja eeskirjade 
nõuetekohane kohaldamine ja nende 
eeskirjade kohaldamise tõhus kontroll 
ning kohane karistamine määruse 
nõuetest mittekinnipidamise korral on 
kõigi huvides.

Or. hu
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Muudatusettepanek 39
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Määruse (EÜ) nr 561/2006 
kohaldamisala laiendamine alla 3,5 
tonnistele sõidukitele on otseses vastuolus 
Euroopa Liidu eesmärgile vähendada 
bürokraatiat viivitamatult. Määruse (EÜ) 
nr 561/2006 kohaldamisala laiendamist 
alla 3,5 tonnistele sõidukitele Euroopa 
Liidus ei taotleta.

Or. de

Selgitus

In 2009 the Commission awarded the prize for the best idea to reduce bureaucracy to the 
author of a proposal to extend beyond a radius of 50 kms from their place of business, the 
distance for which tradesmen were exempt from the tachograph requirement and to remove 
the weight limit. In its Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the EU -
Sectoral Reduction Plans and 2009 Actions (COM/2009/544) of October 2009, the 
Commission already announces its intention of exempting farmers and craftsmen from the 
obligation to use a tachograph for a distance of up to 100 km. 

Muudatusettepanek 40
Csaba Sógor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Et parandada liiklusohutust ning 
võtta arvesse muudatusi 
transpordistruktuuris, tuleks kaaluda 
määruse (EÜ) nr 561/2006 kohaldamisala 
laiendamist ärilisel eesmärgil 
kasutatavate alla 3,5tonniste sõidukite 
juhtidele.

Or. hu
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Muudatusettepanek 41
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ühenduse õigusaktid on tõhusad ja 
tulemuslikud vaid siis, kui neid 
rakendatakse kõikides liikmesriikides, 
kohaldatakse võrdselt kõikidele 
tegutsejatele ja kontrollitakse korrapäraselt 
ja tõhusal viisil.

(10) ELi õigusaktid on tõhusad ja 
tulemuslikud vaid siis, kui neid
rakendatakse nõuetekohaselt kõikides 
liikmesriikides, kohaldatakse võrdselt 
kõikidele tegutsejatele ja kontrollitakse 
korrapäraselt ja tõhusal viisil ning kui 
kehtestatakse rikkumiste korral 
kohaldatavad karistused, mis on 
kooskõlas igas üksikus liikmesriigis 
kehtestatud korraga.

Or. de

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt ei tohi tööaja rikkumiste eest ELi liikmesriikides juba 
kohaldatavaid karistusi asendada ELi karistusnõuetega. Rikkumisi tuleks seega menetleda 
vastavalt kehtestatud riiklikule korrale.

Muudatusettepanek 42
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ühenduse õigusaktid on tõhusad ja 
tulemuslikud vaid siis, kui neid 
rakendatakse kõikides liikmesriikides, 
kohaldatakse võrdselt kõikidele 
tegutsejatele ja kontrollitakse korrapäraselt 
ja tõhusal viisil.

(10) Ühenduse õigusaktid on tõhusad ja 
tulemuslikud vaid siis, kui neid 
rakendatakse nõuetekohaselt kõikides 
liikmesriikides, kohaldatakse võrdselt 
kõikidele tegutsejatele ja kontrollitakse 
korrapäraselt ja tõhusal viisil ning 
rikkumiste korral võetakse asjakohased 
meetmed.

Or. en
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Muudatusettepanek 43
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ühenduse õigusaktid on tõhusad ja 
tulemuslikud vaid siis, kui neid 
rakendatakse kõikides liikmesriikides, 
kohaldatakse võrdselt kõikidele 
tegutsejatele ja kontrollitakse korrapäraselt 
ja tõhusal viisil.

(10) Ühenduse õigusaktid on tõhusad ja 
tulemuslikud vaid siis, kui neid 
rakendatakse kõikides liikmesriikides, 
kohaldatakse võrdselt kõikidele 
tegutsejatele, hinnatakse ja kontrollitakse 
korrapäraselt ja tõhusal viisil.

Or. el

Selgitus

Hindamine on erakordselt tähtis, sest selle tulemused näitavad, kas edaspidi on vaja võtta 
parandavaid meetmeid.

Muudatusettepanek 44
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Järgimise järelevalve on mitme 
toimijaga keeruline ülesanne ning seepärast 
eeldab see liikmesriikide ja komisjoni 
vahelist ning liikmesriikide omavahelist 
koostööd.

(11) Järgimise järelevalve on mitme 
toimijaga keeruline ülesanne ning seepärast 
eeldab see liikmesriikide ja komisjoni 
vahelist ning liikmesriikide omavahelist
õigeaegset teabe andmist, kooskõlastamist 
ning koostööd.

Or. bg
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Muudatusettepanek 45
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Järgimise järelevalve on mitme 
toimijaga keeruline ülesanne ning seepärast 
eeldab see liikmesriikide ja komisjoni 
vahelist ning liikmesriikide omavahelist 
koostööd.

(11) Järgimise järelevalve on mitme 
toimijaga keeruline ülesanne ning seepärast 
eeldab see liikmesriikide ja komisjoni 
vahelist ning liikmesriikide omavahelist 
koostööd. Tuleks arvestada tööturu 
osapoolte panust seoses järelevalve, 
järgimise ja jõustamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Liikmesriigid peavad tagama 
tööturu osapoolte aktiivse ja 
märkimisväärse osalemise nii direktiivi 
2002/15/EÜ järelevalves kui ka selle 
järelevalve tulemuste hindamises ning 
teabevahetuses. 

Or. el

Selgitus

Tööturu osapoolte osalemine on ülitähtis kõigil tasanditel. Nad peaksid osalema direktiivi 
rakendamise ja järgimise järelevalves ning hindamises ja teavitamises, kasutades nende 
käsutuses olevaid teabe- ja sidekanaleid. Nii saavad pädevad asutused rohkem üldist ja 
laiahaardelist teavet direktiivi edukuse ja selle mõju kohta.
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Muudatusettepanek 47
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Seepärast on asjakohane ajakohastada 
direktiivi 2002/15/EÜ, et parandada 
eeskirjade rakendamise, kohaldamise ja 
jõustamisega seotud puudused, täpsustades 
selle reguleerimisala, tugevdades 
liikmesriikidevahelist halduskoostööd ning 
edendades teabe ja heade tavade 
vahetamist.

(12) Seepärast on asjakohane ajakohastada 
direktiivi 2002/15/EÜ, et parandada
tulemuslikult eeskirjade rakendamise, 
kohaldamise ja jõustamisega seotud 
puudused, täpsustades selle 
reguleerimisala, tugevdades oluliselt
liikmesriikidevahelist halduskoostööd, et 
vähendada ebavajalikku halduskoormust,
ning edendades teabe ja parimate tavade 
vahetamist.

Or. el

Selgitus

Kontroll peab olema tulemuslik, kuid samal ajal tuleb maksimaalselt vähendada ebavajalikku 
bürokraatlikku koormust. Liikmesriigid peavad rohkem koostööd tegema, et tagada direktiivi 
nõuetekohane rakendamine ja selle täielik järgimine.

Muudatusettepanek 48
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Seepärast on asjakohane ajakohastada 
direktiivi 2002/15/EÜ, et parandada 
eeskirjade rakendamise, kohaldamise ja 
jõustamisega seotud puudused, täpsustades 
selle reguleerimisala, tugevdades 
liikmesriikidevahelist halduskoostööd ning 
edendades teabe ja heade tavade 
vahetamist.

(12) Seepärast on asjakohane ajakohastada 
direktiivi 2002/15/EÜ, et parandada 
eeskirjade rakendamise, kohaldamise ja 
jõustamisega seotud puudused, täpsustades 
selle reguleerimisala, tugevdades 
liikmesriikidevahelist halduskoostööd ning 
edendades teabe ja parimate tavade 
vahetamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Teabevahetuse parandamiseks 
tuleks luua Euroopa 
teabevahetussüsteem. Tänu sellisele 
süsteemile oleks tulevikus võimalik 
kontrollida maanteedel tööaega ka teistes 
liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Et liiklusohutust veelgi parandada, 
tuleb kaaluda, kas sotsiaalõigusnormid, 
eriti määrus (EÜ) 561/2006, peaksid 
kehtima kõigi 
maanteetranspordivahenditega seotud 
olukordadele, st ka alla 3,5 tonni 
kaaluvate ettevõtluse eesmärgil 
kasutatavate sõidukite puhul. 

Or. en

Selgitus

Ohutuse parandamiseks tuleks ka alla 3,5 tonni kaaluvad sõidukid kaasata juhtide sõidu-, 
vahe- ja puhkeaega käsitleva määruse (EÜ) 561/2006 ja soovitavalt ka direktiivi 2002/15/EÜ 
kohaldamisalasse.
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Muudatusettepanek 51
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) Et vältida FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtidele ebavajaliku 
halduskoormuse tekitamist, on 
asjakohane, et FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtide dokumenteerimiskohustus 
piirdub tahhograafi abil tehtud 
andmikega.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Komisjonile tuleks anda volitus 
võtta vastu vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 290 
delegeeritud akte tööaja järelevalve ja 
kontrolli sageduse ning viiside kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt -1 (uus) 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:
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Käesoleva direktiivi eesmärk on näha ette 
tööaja korraldusega seotud 
miinimumnõuded, et parandada 
autovedude alase liikuva tegevusega 
hõivatud elukutseliste töötajate tervise ja 
ohutuse kaitset, eelkõige vaheaegade, 
puhkeaegade või valmisoleku aegade osas 
– mõjutamata nende palkasid–, ning 
täiustada liiklusohutust ja lähendada 
konkurentsitingimusi.

Or. pt

Muudatusettepanek 54
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiivi kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artikli 3 punktis d määratletud
ringi liikuvate töötajate suhtes, kes on 
liikmesriigis asuvate ettevõtjate teenistuses 
ja kes osalevad määruses (EÜ) nr 561/2006 
või selle asemel AETR-kokkuleppes 
käsitletud autovedudel. Käesolevat 
direktiivi kohaldatakse ka artikli 3 punkti 
d teises lauses määratletud ringi liikuvate 
töötajate suhtes.”;

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse ringi 
liikuvate töötajate suhtes, kes on 
liikmesriigis asuvate ettevõtjate teenistuses 
ja kes osalevad määruses (EÜ) nr 561/2006 
või selle asemel AETR-kokkuleppes 
käsitletud autovedudel.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiivi kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artikli 3 punktis d määratletud
ringi liikuvate töötajate suhtes, kes on 
liikmesriigis asuvate ettevõtjate teenistuses 
ja kes osalevad määruses (EÜ) nr 561/2006 
või selle asemel AETR-kokkuleppes 
käsitletud autovedudel.

1. Direktiivi kohaldatakse ringi liikuvate 
töötajate suhtes, kes on liikmesriigis 
asuvate ettevõtjate teenistuses ja kes 
osalevad määruses (EÜ) nr 561/2006 või 
selle asemel AETR-kokkuleppes käsitletud 
autovedudel.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka 
artikli 3 punkti d teises lauses määratletud
ringi liikuvate töötajate suhtes.”;

Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka 
artikli 3 punktis e määratletud FIEna 
tegutsevate sõidukijuhtide suhtes.
Komisjon esitab hiljemalt kolm aastat 
pärast 23. märtsi 2009 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
direktiivi kohaldamisala laiendamise 
mõju kohta FIEna tegutsevatele 
sõidukijuhtidele seoses liiklusohutusega, 
konkurentsiga, elukutse korralduse ja 
sotsiaalsete aspektidega. Igas liikmesriigis 
tuleb uurida transpordisektori struktuuri 
ning maanteeveosektori töötajate 
töötingimusi. Komisjon esitab kõnealuse 
aruande põhjal ettepaneku, et
– kas kehtestada tingimused, mille alusel 

laiendada käesoleva direktiivi 
kohaldamisala FIEna tegutsevatele 
sõidukijuhtidele, kohaldades seda neile, 
kes ei teosta maanteevedu teistes 
liikmesriikides ja kelle suhtes kehtivad 
objektiivsetel põhjustel kohalikud 
piirangud, näiteks kauge asukoht, suured
riigisisesed vahemaad ja eriti pingeline 
konkurents, 
– või jätta FIEna tegutsevad sõidukijuhid 
käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja.

Or. de
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Selgitus

FIEna tegutsevad sõidukijuhid peavad liiklusohutuse ja juhtide tervise huvides olema 
hõlmatud direktiiviga 2002/15/EÜ. Liiklusohutusega seoses ja teiste liiklejate seisukohast ei 
ole oluline, kas sõidukijuht on FIE või ei ole. Määruse (EÜ) nr 561/2006 sätetest ei piisa, sest 
nendega reguleeritakse maksimaalset sõiduaega, minimaalset vaheaega ja puhkeaega, kuid 
mitte maksimaalset tööaega. Vale-FIEsid hõlmavate sätete tõttu esineb pidevalt probleeme 
ehtsa ja vale-FIE määratlemisega ning need sätted on lünklikud.

Muudatusettepanek 56
Liisa Jaakonsaari

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiivi kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artikli 3 punktis d määratletud 
ringi liikuvate töötajate suhtes, kes on 
liikmesriigis asuvate ettevõtjate teenistuses 
ja kes osalevad määruses (EÜ) nr 561/2006 
või selle asemel AETR-kokkuleppes 
käsitletud autovedudel.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
käesoleva direktiivi artikli 3 punktis d 
määratletud ringi liikuvate töötajate suhtes, 
kes on liikmesriigis asuvate ettevõtjate 
teenistuses ja kes osalevad määruses (EÜ) 
nr 561/2006 või selle asemel AETR-
kokkuleppes käsitletud autovedudel.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka 
artikli 3 punkti d teises lauses määratletud 
ringi liikuvate töötajate suhtes.”;

Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka 
artikli 3 punkti d teises lauses määratletud 
ringi liikuvate töötajate suhtes.”;
Käesolevas direktiivis loetakse kõik 
autovedude alase liikuva tegevusega 
hõivatud isikud liikuva tegevusega 
hõivatud isikuteks artikli 3 punkti d 
mõistes, välja arvatud juhtudel, kui isik 
tõestab, et tema olukorra suhtes ei kehti 
ükski artikli 3 punkti d teise lõigu 
alapunktides i, ii, iii, iv ja v nimetatud 
tunnustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiivi kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artikli 3 punktis d määratletud
ringi liikuvate töötajate suhtes, kes on 
liikmesriigis asuvate ettevõtjate teenistuses 
ja kes osalevad määruses (EÜ) nr 561/2006 
või selle asemel AETR-kokkuleppes 
käsitletud autovedudel.

1. Direktiivi kohaldatakse ringi liikuvate 
töötajate suhtes, kes on liikmesriigis 
asuvate ettevõtjate teenistuses ja kes 
osalevad määruses (EÜ) nr 561/2006 või 
selle asemel AETR-kokkuleppes käsitletud 
autovedudel.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka
artikli 3 punkti d teises lauses määratletud 
ringi liikuvate töötajate suhtes.”

Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka
FIEna tegutsevate sõidukijuhtide suhtes.

Or. pt

Muudatusettepanek 58
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiivi kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artikli 3 punktis d määratletud 
ringi liikuvate töötajate suhtes, kes on 
liikmesriigis asuvate ettevõtjate teenistuses 
ja kes osalevad määruses (EÜ) nr 561/2006 
või selle asemel AETR-kokkuleppes 
käsitletud autovedudel.

1. Direktiivi kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artikli 3 punktis d määratletud 
ringi liikuvate töötajate suhtes, kes on 
liikmesriigis asuvate ettevõtjate teenistuses 
ja kes osalevad määruses (EÜ) nr 561/2006 
või selle asemel AETR-kokkuleppes 
käsitletud autovedudel; seda kohaldatakse 
ka käesoleva direktiivi artikli 3 punktis e 
määratletud FIEna tegutsevatele 
sõidukijuhtidele.

Direktiivi kohaldatakse samuti artikli 3 Direktiivi kohaldatakse samuti artikli 3 
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punkti d teises taandes määratletud ringi 
liikuvate töötajate suhtes.

punkti d teises taandes määratletud ringi 
liikuvate töötajate suhtes.

Or. it

Selgitus

Tööaja piirang peaks kehtima kõigi autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute 
suhtes sõltumata sellest, kas nad on töövõtjad või füüsilisest isikust ettevõtjad.

Muudatusettepanek 59
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas fraktsiooni S&D nimel ja 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1. Direktiivi kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artikli 3 punktis d määratletud
ringi liikuvate töötajate suhtes, kes on 
liikmesriigis asuvate ettevõtjate teenistuses 
ja kes osalevad määruses (EÜ) nr 561/2006 
või selle asemel AETR-kokkuleppes 
käsitletud autovedudel.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse ringi 
liikuvate töötajate suhtes, kes on 
liikmesriigis asuvate ettevõtjate teenistuses 
ja kes osalevad määruses (EÜ) nr 561/2006 
või selle asemel AETR-kokkuleppes 
käsitletud autovedudel.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka 
artikli 3 punkti d teises lauses määratletud 
ringi liikuvate töötajate suhtes.”;

Käesolevat direktiivi kohaldatakse FIEna 
tegutsevate sõidukijuhtide suhtes alates 
23. märtsist 2009.

Or. en

Selgitus

Komisjoni 2007. aasta aruandes (KOM(2007)266 lõplik) toetatakse FIEde kaasamist ning 
peatükis 3.2 esitatakse kõik argumendid, miks FIEna tegutsevad sõidukijuhid tuleks kaasata: 
FIEd teevad ülemääraseid töötunde, mis sisaldab palju füüsilist tööd, suurendab väsimust 
ning on enesestmõistetavalt seotud liiklusohutusega.
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Muudatusettepanek 60
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
FIEna tegutsevate sõidukijuhtide suhtes.

Or. de

Selgitus

FIEd töötavad omal vastutusel ja riskil ning neil on vabadus korraldada oma tegevust ja 
tööaega. Ülemäärase reguleerimisega ohustatakse sellist lähenemisviisi töötamisele. EL on 
liiklusohutuse tagamiseks võtnud juba vastu sätteid sõidu- ja puhkeaja kohta (määrus (EÜ) nr 
561/2006), mida kohaldatakse kõikidele sõidukijuhtidele kogu Euroopas, sõltumata sellest, 
kas nad on FIEd, ja millega reguleeritakse rangelt nende tööaega.

Muudatusettepanek 61
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas fraktsiooni S&D nimel ja 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 2 – lõige 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõigetes 2 ja 3 asendatakse viide 
„direktiivi 93/104/EÜ” viitega „direktiivi 
2003/88/EÜ”;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni 2007. aasta aruandes (KOM(2007)266 lõplik) toetatakse FIEde kaasamist ning 
peatükis 3.2 esitatakse kõik argumendid, miks FIEna tegutsevad sõidukijuhid tuleks kaasata:
FIEd teevad ülemääraseid töötunde, mis sisaldab palju füüsilist tööd, suurendab väsimust 
ning on enesestmõistetavalt seotud liiklusohutusega.
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Muudatusettepanek 62
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas fraktsiooni S&D nimel ja 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lõikes 4 asendatakse viide „määruse 
(EMÜ) nr 3820/85” viitega „määruse 
(EÜ) nr 561/2006”.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni 2007. aasta aruandes (KOM(2007)266 lõplik) toetatakse FIEde kaasamist ning 
peatükis 3.2 esitatakse kõik argumendid, miks FIEna tegutsevad sõidukijuhid tuleks kaasata:
FIEd teevad ülemääraseid töötunde, mis sisaldab palju füüsilist tööd, suurendab väsimust 
ning on enesestmõistetavalt seotud liiklusohutusega.

Muudatusettepanek 63
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pascale Gruny ja Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) punkti a alapunkti 2 esimene lause 
jäetakse välja; 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Oluline on taastada algtekst ja kohaldada sama tööaja mõistet FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtide suhtes, välja arvatud haldustöö osas, mida on raske kontrollida.
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Muudatusettepanek 64
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny ja Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) punkti a alapunkti 2 esimene lause 
jäetakse välja;

a) punkti a alapunkti 2 esimest lauset 
muudetakse järgmiselt: 
FIEna töötavate sõidukijuhtide puhul 
hõlmab kõnealune määratlus aega töö 
algusest töö lõpuni, sealhulgas punktides 
iv ja v määratletud tegevuste jaoks kokku 
ette nähtud kindlat tööaega, millal 
füüsilisest isikust ettevõtjana töötav 
sõidukijuht on töökohas, tegeleb kliendiga 
ja täidab lisaks üldise haldustöö 
tegemisele muid ülesandeid, mis ei ole 
otseselt seotud konkreetse veoga.

Or. en

Selgitus

FIEna tegutsevate sõidukijuhtide halduskoormuse vähendamiseks võivad nad välja arvutada 
punktides iv ja v viidatud tegevuste jaoks konkreetse tööaja. Punktis iii nimetatud tegevusi 
(reisijate abistamist bussi minemisel ja sealt lahkumisel) saab registreerida digitaalse 
tahhograafiga ning seetõttu ei tuleks seda kindla tööaja hulka arvata.

Muudatusettepanek 65
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) punkti a alapunkti 2 esimene lause 
jäetakse välja;

a) punkti b lõppu lisatakse järgmine lõik:

„Seda aega võetakse palga puhul 
arvesse.”
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Or. pt

Muudatusettepanek 66
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) punkti a alapunkti 2 esimene lause 
jäetakse välja;

a) punkti a alapunkti 2 esimest lauset 
muudetakse järgmiselt: füüsilisest isikust 
ettevõtjatena töötavate sõidukijuhtide 
puhul hõlmab kõnealune määratlus aega 
töö algusest töö lõpuni, sealhulgas 
käesoleva artikli alapunkti 1 alapunktides 
iii, iv ja v määratletud tegevuste jaoks ette 
nähtud kindlat tööajavahemikku, millal 
füüsilisest isikust ettevõtjana töötav 
sõidukijuht on töökohas, tegeleb kliendiga 
ja täidab lisaks üldise haldustöö 
tegemisele muid ülesandeid, mis ei ole 
otseselt seotud konkreetse veoga”;

Or. it

Selgitus

Kindla tööaja arvutamine alapunktides iii, iv ja v osutatud tegevuste puhul vähendab FIEna 
tegutsevate töötajate halduskoormust.

Muudatusettepanek 67
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) punkti a alapunkti 2 esimene lause 
jäetakse välja;

välja jäetud
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Or. de

Selgitus

FIEna tegutsevad sõidukijuhid peavad liiklusohutuse ja juhtide tervise huvides olema 
hõlmatud direktiiviga 2002/15/EÜ. Liiklusohutusega seoses ja teiste liiklejate seisukohast ei 
ole oluline, kas sõidukijuht on FIE või ei ole. Määruse (EÜ) nr 561/2006 sätetest ei piisa, sest 
nendega reguleeritakse maksimaalset sõiduaega, minimaalset vaheaega ja puhkeaega, kuid 
mitte maksimaalset tööaega. Vale-FIEsid hõlmavate sätete tõttu esineb pidevalt probleeme 
ehtsa ja vale-FIE määratlemisega ning need sätted on lünklikud.

Muudatusettepanek 68
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – punkt a – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) kasutajaettevõtja – füüsiline või 
juriidiline isik, kelle heaks ja kelle 
järelevalve all ning juhtimisel sõidukijuht 
töötab;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) punkti d lisatakse järgmine lause: välja jäetud
„ringi liikuv töötaja tähendab ka sellist 
isikut, kes ei ole seotud mõne tööandjaga 
töölepingu või muud liiki hierarhilise 
töösuhtega, kuid:

i kellel ei ole vabadust korraldada 
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asjaomast tööalast tegevust;
ii kelle sissetulek ei sõltu otseselt saadud 
kasumist;
iii kellel ei ole vabadust sõlmida üksi või 
koostöös teiste FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtidega ärisuhteid mitme 
kliendiga.”;

Or. de

Selgitus

FIEna tegutsevad sõidukijuhid peavad liiklusohutuse ja juhtide tervise huvides olema 
hõlmatud direktiiviga 2002/15/EÜ. Liiklusohutusega seoses ja teiste liiklejate seisukohast ei 
ole oluline, kas sõidukijuht on FIE või ei ole. Määruse (EÜ) nr 561/2006 sätetest ei piisa, sest 
nendega reguleeritakse maksimaalset sõiduaega, minimaalset vaheaega ja puhkeaega, kuid 
mitte maksimaalset tööaega. Vale-FIEsid hõlmavate sätete tõttu esineb pidevalt probleeme 
ehtsa ja vale-FIE määratlemisega ning need sätted on lünklikud.

Muudatusettepanek 70
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – alapunkt 2 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) punkti d lisatakse järgmine lause: b) punkt h asendatakse järgmisega:
„ringi liikuv töötaja tähendab ka sellist 
isikut, kes ei ole seotud mõne tööandjaga 
töölepingu või muud liiki hierarhilise 
töösuhtega, kuid:

„h) ööaeg — siseriikliku õiguse kohaselt 
määratletud [...] ajavahemik kella 20.00 ja 
kella 07.00 vahelisel ajal;”

i kellel ei ole vabadust korraldada 
asjaomast tööalast tegevust;
ii kelle sissetulek ei sõltu otseselt saadud 
kasumist;
iii kellel ei ole vabadust sõlmida üksi või 
koostöös teiste FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtidega ärisuhteid mitme 
kliendiga.”

Or. pt
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Muudatusettepanek 71
Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) punkti d lisatakse järgmine lause: b) punkti d lisatakse järgmine lause:

„ringi liikuv töötaja tähendab ka sellist 
isikut, kes ei ole seotud mõne tööandjaga 
töölepingu või muud liiki hierarhilise 
töösuhtega, kuid:

„ringi liikuv töötaja tähendab ka sellist 
isikut, kes, kuigi ta ei ole ametlikult seotud 
mõne tööandjaga töölepingu või muud liiki 
hierarhilise töösuhtega, omab tööandjaga 
liikmesriigi õigusaktide kohaselt 
töösuhet.”

kellel ei ole vabadust korraldada 
asjaomast tööalast tegevust;
kelle sissetulek ei sõltu otseselt saadud 
kasumist;
kellel ei ole vabadust sõlmida üksi või 
koostöös teiste FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtidega ärisuhteid mitme 
kliendiga.”;

Or. es

Selgitus

Compartiendo el propósito manifestado de que la consideración de trabajo nocturno exija, al 
menos, la realización de dos horas de trabajo en período nocturno, la modificación propuesta 
por la Comisión Europea es confusa y puede provocar dificultades de interpretación y 
cumplimiento, pues incorpora un término, “la noche”, que no se define. La definición de 
trabajo nocturno que incorpora debería referirse, en vez de a “la noche”, al “período 
nocturno” tal como éste se queda definido en la actual letra h) del artículo 3 de la Directiva, 
que no es objeto de propuesta de modificación.
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Muudatusettepanek 72
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) punkti d lisatakse järgmine lause: 2) punkti d lisatakse järgmine lause:
„ringi liikuv töötaja tähendab ka sellist 
isikut, kes ei ole seotud mõne tööandjaga 
töölepingu või muud liiki hierarhilise 
töösuhtega, kuid:

„ringi liikuv töötaja tähendab ka sellist 
isikut, kes ei ole seotud mõne tööandjaga 
töölepingu või muud liiki hierarhilise 
töösuhtega, kuid:

i kellel ei ole vabadust korraldada 
asjaomast tööalast tegevust;

i kellel ei ole vabadust korraldada 
asjaomast tööalast tegevust ja/või

ii kelle sissetulek ei sõltu otseselt saadud 
kasumist;

ii kelle sissetulek ei sõltu otseselt saadud 
kasumist ja/või

iii kellel ei ole vabadust sõlmida üksi või 
koostöös teiste FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtidega ärisuhteid mitme 
kliendiga.”;

iii kellel ei ole vabadust sõlmida üksi või 
koostöös teiste FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtidega ärisuhteid mitme 
kliendiga.”;

Or. el

Selgitus

See sõnastus ei jäta osasid juhtumeid määratlusest välja ning hõlmab vale-FIEna tegutsemist 
laiahaardelisemalt.

Muudatusettepanek 73
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel, Liisa Jaakonsaari ja Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„ringi liikuv töötaja tähendab ka sellist 
isikut, kes ei ole seotud mõne tööandjaga 
töölepingu või muud liiki hierarhilise 
töösuhtega, kuid:

„ringi liikuv töötaja tähendab ka sellist 
isikut, kes ei ole seotud mõne tööandjaga 
töölepingu või muud liiki hierarhilise 
töösuhtega, kuid kelle suhtes kehtib üks 
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järgmistest näitajatest:
i kellel ei ole vabadust korraldada 
asjaomast tööalast tegevust;

i kes töötab kasutajaettevõtte alluvuses: 
kellel ei ole vabadust korraldada oma 
tööaega ja -kohta ning asjaomast tööalast 
tegevust, või kes peab täitma tööalases 
tegevuses teise osapoole korraldusi ja 
juhtnööre;

ii kelle sissetulek ei sõltu otseselt saadud 
kasumist;

ii kelle sissetulek ei sõltu otseselt saadud 
kasumist ja kes on majanduslikult, 
rahaliselt ja sotsiaalselt sõltuv tööst, mida 
tehakse kellelegi teisele kuuluva ettevõtte 
jaoks ja sellise ettevõtte poolt; kes saab 
järgmist: regulaarset rahalist töötasu, mis 
on töötaja peamine või ainus 
sissetulekuallikas; mitterahalist töötasu, 
näiteks toitu, peavarju või transporti; 
tunnustatud hüvitisi, näiteks iganädalased 
puhkepäevad ja iga-aastane puhkus; töö 
tellinud osapoolelt makseid reisimise eest 
töö teostamiseks;

iii kellel ei ole vabadust sõlmida üksi või 
koostöös teiste FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtidega ärisuhteid mitme 
kliendiga.”;

iii kellel ei ole vabadust sõlmida üksi või 
koostöös teiste FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtidega ärisuhteid mitme 
kliendiga;
iii a kelle töö on väga sarnane sama 
töövõtja eelnevalt tehtud tööga;
iii b kellele töö tellinud osapool tagab 
töötamiseks vahendid, materjalid ja 
seadmed;
iii c kes ei võõranda kasutatavat sõidukit 
omandamise ega ühe või mitme liisingu 
teel;
Õigustamaks tõelist FIE staatust, on 
tõendamiskohustus alati FIE kanda.“

Or. en

Selgitus

Tõhususe huvides tuleks vale-FIEde määratlust täpsustada, ning see ei tohiks jätta võimalusi 
kuritarvitamiseks või seadustest kõrvale hiilimiseks, ja peaks takistama tegutsemist vale-
FIEna.
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Muudatusettepanek 74
Stephen Hughes ja Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) punkt e jäetakse välja; välja jäetud

Or. en

Selgitus

FIEde mõiste säilitamine on oluline, kuna käesoleva õigusakti eesmärk on kaasata FIEd 
tööaega käsitlevatesse sätetesse.

Muudatusettepanek 75
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – alapunkt 2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) punkt e jäetakse välja; välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 76
Stephen Hughes ja Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) punkt e jäetakse välja c) punkt e asendatakse järgmisega: 
FIEna tegutsev sõidukijuht on isik,
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i kelle põhitegevus on reisijate või 
kaupade autovedu rendi või tasu eest ELi 
õiguse tähenduses ja ühenduse litsentsi 
või mõne muu eespool nimetatud veo 
teostamiseks antud kutsealase loa alusel 
(nii, et viide ühenduse litsentsile või 
kutsealasele loale jääks alles);
ii kellel on õigus olla iseenda tööandjaks 
ja kes ei ole seotud mõne tööandjaga 
töölepingu või muud liiki hierarhilise 
töösuhtega;
iii kes ei tööta kasutajaettevõtte alluvuses, 
kes saab korraldada oma tööaega ja -
kohta ning asjaomast tööalast tegevust, 
või ei pea täitma tööalases tegevuses teise 
osapoole korraldusi ja juhtnööre;
iv kelle sissetulek ei sõltu otseselt saadud 
kasumist ja kes ei ole majanduslikult, 
rahaliselt ja sotsiaalselt sõltuv tööst, mida 
tehakse kellelegi teisele kuuluva ettevõtte 
jaoks ja sellise ettevõtte poolt; kes ei saa 
ühtegi järgmistest tasudest: regulaarset 
rahalist töötasu, mis on töötaja peamine 
või ainus sissetulekuallikas; mitterahalist 
töötasu, näiteks toitu, peavarju või 
transporti; tunnustatud hüvitisi, näiteks 
iganädalased puhkepäevad ja iga-aastane 
puhkus; töö tellinud osapoolelt makseid 
reisimise eest töö teostamiseks;
v kes saab sõlmida üksi või koostöös teiste 
FIEna tegutsevate sõidukijuhtidega 
ärisuhteid mitme kliendiga;
vi kelle erineb sama töövõtja eelnevalt 
tehtud tööst;
Õigustamaks tõelist FIE staatust, on 
tõendamiskohustus alati FIE kanda.“

Or. en

Muudatusettepanek 77
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) punkt e jäetakse välja c) punkt e asendatakse järgmisega:
"e) FIEna tegutsev sõidukijuht on isik,

i kelle põhitegevus on reisijate või 
kaupade autovedu rendi või tasu eest ELi 
õiguse tähenduses ja ühenduse litsentsi 
või mõne muu eespool nimetatud veo 
teostamiseks antud kutsealase loa alusel: 
ii kellel on õigus olla iseenda tööandjaks 
ja kes ei ole seotud mõne tööandjaga 
töölepingu või muud liiki hierarhilise 
töösuhtega; 
iii kes ei tööta kasutajaettevõtte alluvuses; 

iv kellel on vabadus korraldada asjaomast 
tööalast tegevust kliendi otsese 
järelevalveta;
v kelle sissetulek sõltub otseselt saadud 
kasumist;

vi kes teiselt kasutajaettevõttelt või 
lepingupoolelt ei saa selliseid tööalaseid 
õigusi nagu regulaarne rahaline töötasu, 
loonuspalk, selliste õiguste tunnustamist 
nagu tasuline aastapuhkus; ja 
vii kellel on vabadus sõlmida üksi või 
koostöös teiste FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtidega ärisuhteid mitme 
kliendiga.
Käesolevas direktiivis kehtivad nendele 
kriteeriumidele mitte vastavate 
sõidukijuhtide suhtes samad kohustused 
ja õigused kui need, mis on käesoleva 
direktiiviga ette nähtud ringi liikuvatele 
töötajatele;”

Or. en
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Muudatusettepanek 78
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) punkt e jäetakse välja; välja jäetud

Or. de

Selgitus

FIEna tegutsevad sõidukijuhid peavad liiklusohutuse ja juhtide tervise huvides olema 
hõlmatud direktiiviga 2002/15/EÜ. Liiklusohutusega seoses ja teiste liiklejate seisukohast ei 
ole oluline, kas sõidukijuht on FIE või ei ole. Määruse (EÜ) nr 561/2006 sätetest ei piisa, sest 
nendega reguleeritakse maksimaalset sõiduaega, minimaalset vaheaega ja puhkeaega, kuid 
mitte maksimaalset tööaega. Vale-FIEsid hõlmavate sätete tõttu esineb pidevalt probleeme 
ehtsa ja vale-FIE määratlemisega ning need sätted on lünklikud.

Muudatusettepanek 79
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny ja Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt d 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) punkt f asendatakse järgmisega: välja jäetud
„f) autovedudealase liikuva tegevusega 
hõivatud isik – sellise tegevusega hõivatud 
iga ringi liikuv töötaja;”

Or. en

Selgitus

Kõnealune direktiiv peaks hõlmama füüsilisest isikust ettevõtjaid.
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Muudatusettepanek 80
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt d 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – alapunkt 2 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) punkt f asendatakse järgmisega: välja jäetud
 „f) autovedudealase liikuva tegevusega 
hõivatud isik – sellise tegevusega hõivatud 
iga ringi liikuv töötaja;”

Or. pt

Muudatusettepanek 81
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt d 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„f) autovedudealase liikuva tegevusega 
hõivatud isik – sellise tegevusega hõivatud 
iga ringi liikuv töötaja;”;

„f) autovedude alase liikuva tegevusega 
hõivatud isik – sellise tegevusega hõivatud 
iga ringi liikuv töötaja või FIEna tegutsev 
sõidukijuht;”;

Or. de

Selgitus

FIEna tegutsevad sõidukijuhid peavad liiklusohutuse ja juhtide tervise huvides olema 
hõlmatud direktiiviga 2002/15/EÜ. Liiklusohutusega seoses ja teiste liiklejate seisukohast ei 
ole oluline, kas sõidukijuht on FIE või ei ole. Määruse (EÜ) nr 561/2006 sätetest ei piisa, sest 
nendega reguleeritakse maksimaalset sõiduaega, minimaalset vaheaega ja puhkeaega, kuid 
mitte maksimaalset tööaega. Vale-FIEsid hõlmavate sätete tõttu esineb pidevalt probleeme 
ehtsa ja vale-FIE määratlemisega ning need sätted on lünklikud.
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Muudatusettepanek 82
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt e 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – alapunkt 2 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) punkt i asendatakse järgmisega: välja jäetud
„i) öötöö – sellisel tööajal tehtav töö, mille 
jooksul on tööd tehtud ööajal vähemalt 
kaks tundi.”

Or. pt

Muudatusettepanek 83
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt e 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„i) öötöö – sellisel tööajal tehtav töö, mille 
jooksul on tööd tehtud ööajal vähemalt
kaks tundi.”

„i) öötöö – sellisel tööajal tehtav töö, mille 
jooksul on tööd tehtud ööajal vähemalt üks 
tund.”

Or. de

Selgitus

Öötöö on eriti kurnav autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud töötajate jaoks.
Komisjoni ettepanekus käsitletakse öötööna üksnes sellist tööd, mida tehakse ööajal rohkem 
kui kahe tunni jooksul ja mida siis vastavalt tasustatakse. Sotsiaalset aspekti silmas pidades ei 
ole vastavusse viimine kahetunnise miinimumiga teistes sektorites mõistlik.
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Muudatusettepanek 84
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt e 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) punkt i asendatakse järgmisega: välja jäetud
„i) öötöö – sellisel tööajal tehtav töö, mille 
jooksul on tööd tehtud ööajal vähemalt 
kaks tundi.”

Or. de

Selgitus

Määruse 2002/15/EÜ eesmärk on kaitsta sõidukijuhtide ohutust ja tervist tööaja 
miinimumnõuete kehtestamise abil ning parandada ohutusnorme. Liikmesriigid määratlesid 
läbirääkimiste kompromisstulemusena ööajana neljatunnise ajavahemiku, mis oli eriti piirav. 
Liikuvate töötajate olukorra halvenemine tuleneb asjaolust, et öötööna ei käsitleta enam kogu 
tööd, mida tehakse nimetatud neljatunnise öise ajavahemiku jooksul, vaid üksnes sellist tööd, 
mis kestab kauem kui kaks tundi, ja see ei ole vastuvõetav, arvestades taotletavaid eesmärke.

Muudatusettepanek 85
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt e 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) punkt i asendatakse järgmisega: välja jäetud
„i) öötöö – sellisel tööajal tehtav töö, mille 
jooksul on tööd tehtud ööajal vähemalt 
kaks tundi.”

Or. el

Selgitus

Öötöö algse määratluse asendamine toob kaasa märkimisväärse riski, et töötajad hakkavad 
direktiivi rikkuma, püüdes tagada, et nad töötavad öösel piisavalt palju tunde, et saada öötöö 
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tasu, mis on suurem kui päevase töö tasu. Sellega satuksid ohtu nii direktiivi nõuetekohane 
rakendamine kui ka liiklusohutus.

Muudatusettepanek 86
Liisa Jaakonsaari

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt e 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) punkt i asendatakse järgmisega: e) punkt i asendatakse järgmisega:
„i öötöö – sellisel tööajal tehtav töö, mille 
jooksul on tööd tehtud ööajal vähemalt
kaks tundi.”

“i öötöö – sellisel tööajal tehtav töö, mille 
jooksul on tööd tehtud ööajal vähemalt üks 
tund.”

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud ettepanek, mille eesmärk on suurendada paindlikkust, alandab samas 
oluliselt töötajate kaitset öötöö puhul. Käesoleva muudatusettepanekuga tagatakse nii vajalik 
paindlikkus kui ka töötajate piisav kaitse.

Muudatusettepanek 87
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt e 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) punkt i asendatakse järgmisega: e) punkt i asendatakse järgmisega:

„i) öötöö – sellisel tööajal tehtav töö, mille 
jooksul on tööd tehtud ööajal vähemalt 
kaks tundi.”

„i) öötöö – ööajal tehtav töö.”

Or. el
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Selgitus

Nõue, et ööajal tuleb teha vähemalt kaks tundi tööd, vähendab võrreldes seni kehtinud 
direktiivi sõnastusega direktiivi 2002/15/EÜ artikli 7 lõike 1 kohast töötajate kaitset. 

Muudatusettepanek 88
Veronica Lope Fontagné

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt e
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) punkt i asendatakse järgmisega: (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
„i) öötöö – sellisel tööajal tehtav töö, mille 
jooksul on tööd tehtud ööajal vähemalt 
kaks tundi.”

Or. es

Selgitus

Ei puuduta eestikeelset versiooni.

Muudatusettepanek 89
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny ja Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) Artiklile 4 lisatakse punkt b a:
Artikli 3 punkti a alapunktis 2 viidatud 
kindel tööajavahemik on üks tund 
nädalas.

Or. en
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Selgitus

Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevate sõidukijuhtide halduskoormuse vähendamiseks võib 
arvutada välja konkreetse tööaja punktides iii, iv ja v viidatud tegevuste jaoks. Kõnealuseks 
ajavahemikuks sätestatakse keskmiselt üks tund nädalas.

Muudatusettepanek 90
Raffaele Baldassarre

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artiklisse 4 lisatakse punkt b a:
„b a) artikli 3 punkti a alapunktis 2 
nimetatud kindel tööajavahemik on 3 
tundi nädalas.”

Or. it

Selgitus

Artikli 3 punkti a alapunkti 1 alapunktides iii, iv ja v nimetatud tegevused peavad olema 
kindla tööajavahemiku sisse arvestatud, nagu on ette nähtud sama artikli alapunktis 2. Peale-
ja mahalaadimine, valmisolekuaeg, sõiduki puhastamine ja hooldus on tegelikult nõudlikud 
tegevused ning nendel võib olla mõju liiklusohutusele ja töötaja sotsiaalsele kaitsele.
Haldustegevus on välja jäetud, nii nagu oli ka direktiivis.

Muudatusettepanek 91
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artiklisse 4 lisatakse punkt b a:

„b a) Artikli 3 punkti a alapunktis 2 
viidatud kindel tööajavahemik on 3 tundi 



AM\805249ET.doc 47/61 PE431.178v02-00

ET

nädalas.”

Or. it

Selgitus

Artikli 3 punkti a alapunkti 1 alapunktides iii, iv ja v nimetatud tegevused peavad olema 
kindla tööajavahemiku sisse arvestatud, nagu on ette nähtud sama artikli alapunktis 2. Peale-
ja mahalaadimine, valmisolekuaeg, sõiduki puhastamine ja hooldus on tegelikult nõudlikud 
tegevused ning nendel võib olla mõju liiklusohutusele ja töötaja sotsiaalsele kaitsele.
Haldustegevus on välja jäetud, nii nagu oli ka direktiivis.

Muudatusettepanek 92
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 5 lõikes 1 asendatakse viide 
„määrusega (EMÜ) nr 3820/85” viitega 
„määrusega (EÜ) nr 561/2006”.

a) Artikli 5 lõikes 1 asendatakse viide 
„määrusega (EMÜ) nr 3820/85” viitega 
„määrusega (EÜ) nr 561/2006”. 

b) lisatakse järgmine lõik:
„Seda aega võetakse palga puhul 
arvesse.”

Or. pt

Muudatusettepanek 93
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 6 asendatakse viide „määrusele a) Artiklis 6 asendatakse viide „määrusele 
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(EMÜ) nr 3820/85” viitega „määrusele 
(EÜ) nr 561/2006”.

(EMÜ) nr 3820/85” viitega „määrusele 
(EÜ) nr 561/2006”.

b) lisatakse järgmine lõik:
„Seda aega võetakse palga puhul 
arvesse.”

Or. pt

Muudatusettepanek 94
Saïd El Khadraoui ja Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 9 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) Artikli 9 punkti b muudetakse 
järgmiselt: 
b) ringi liikuvate töötajate tööaeg 
dokumenteeritakse ilma et see piiraks 
artikli 2 lõike 1 kohaldamist. Andmikke 
säilitatakse vähemalt kaks aastat pärast 
vastava ajavahemiku lõppu. Tööandja 
vastutab ringi liikuvate töötajate tööaja 
dokumenteerimise eest. Tööandja esitab 
nõudmise korral ringi liikuvale töötajale 
töötatud tunde käsitlevate andmike 
koopia.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek puudutab ainult tööandjaid. Tööandjad peavad dokumenteerima kõik 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvad tegevused. 
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Muudatusettepanek 95
Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 b (uus)
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 9 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b) Artiklisse 9 lisatakse punkt c:
c) FIEna tegutsevate sõidukijuhtide 
tööaeg dokumenteeritakse vastavalt 
määruse (EMÜ) nr 3821/85 sätetele. 
Dokumente säilitatakse vähemalt kaks 
aastat pärast asjaomase ajavahemiku 
lõppu.

Or. en

Selgitus

Määruse (EMÜ) 3821/85 (muudetud) kohaselt tuleb sõidukijuhi tegevus, mis on seotud peale-
ja mahalaadimise ning reisijate abistamisega sõidukisse minemisel ja sealt lahkumisel, 
dokumenteerida tahhograafi andmikus kui muu töö ning vastavaid andmeid tuleb säilitada 
365 päeva. Seetõttu ei ole direktiivi jõustamise ja FIEna tegutsevate sõidukijuhtide tööaja 
kontrollimiseks vaja nõuda, et FIEna tegutsevad sõidukijuhid oma töötunnid eraldi lehel 
dokumenteeriksid ja säilitaksid. See tekitaks ebavajaliku halduskoormuse.

Muudatusettepanek 96
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 11a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid loovad süsteemi
asjakohase ja korrapärase järelevalve ja
kontrolli jaoks, et tagada käesoleva 
direktiivi eeskirjade nõuetekohane ja 
järjepidev rakendamine. Liikmesriigid 
tagavad, et direktiivi jõustamise eest 
vastutavatel riigiasutustel on piisav arv 
kvalifitseeritud inspektoreid, ja nad 

1. Liikmesriigid seavad sisse asjakohase 
kontrolli, et tagada käesoleva direktiivi 
eeskirjade nõuetekohane ja järjepidev 
rakendamine.
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võtavad kõik vajalikud meetmed.

Or. de

Selgitus

Piisab, kui nõuda, et liikmesriigid rakendaksid direktiivi nõuetekohaselt. Subsidiaarsuse 
põhimõtte kohaselt on selle saavutamine nende kätes.

Muudatusettepanek 97
Edit Bauer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 11 a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid loovad süsteemi
asjakohase ja korrapärase järelevalve ja 
kontrolli jaoks, et tagada käesoleva 
direktiivi eeskirjade nõuetekohane ja 
järjepidev rakendamine. Liikmesriigid 
tagavad, et direktiivi jõustamise eest
vastutavatel riigiasutustel on piisav arv
kvalifitseeritud inspektoreid, ja nad 
võtavad kõik vajalikud meetmed.

1. Liikmesriigid loovad asjakohase ja
mittediskrimineeriva järelevalve, et tagada 
käesoleva direktiivi eeskirjade 
nõuetekohane ja järjepidev rakendamine.
Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
jõustamise eest vastutavate riigiasutuste 
töötajad on kvalifitseeritud, ja nad võtavad 
kõik vajalikud meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 11a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid loovad süsteemi
asjakohase ja korrapärase järelevalve ja
kontrolli jaoks, et tagada käesoleva 
direktiivi eeskirjade nõuetekohane ja 
järjepidev rakendamine. Liikmesriigid 
tagavad, et direktiivi jõustamise eest 

1. Liikmesriigid loovad asjakohase ja
mittediskrimineeriva kontrolli, et tagada 
käesoleva direktiivi eeskirjade 
nõuetekohane ja järjepidev rakendamine. 
Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
jõustamise eest vastutavatel riigiasutustel 
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vastutavatel riigiasutustel on piisav arv
kvalifitseeritud inspektoreid, ja nad 
võtavad kõik vajalikud meetmed.

on kvalifitseeritud inspektoreid, ja nad 
võtavad kõik vajalikud meetmed. Kui 
kontroll keskendub sõidukijuhtidele ja 
sõidukitele, mis pärinevad riikidest, kus 
on varem käesoleva direktiivi sätteid 
pidevalt rikutud, ei ole see 
diskrimineerimine.

Or. de

Selgitus

Kui praktikas on selgunud, et teatavate riikide sõidukijuhid rikuvad käesoleva direktiivi 
sätteid pidevalt, tuleb politseid volitada nende riikide sõidukijuhte ja sõidukeid tihemini 
kontrollima, et tagada liiklusohutus.

Muudatusettepanek 99
Liisa Jaakonsaari

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 11a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid loovad süsteemi 
asjakohase ja korrapärase järelevalve ja 
kontrolli jaoks, et tagada käesoleva 
direktiivi eeskirjade nõuetekohane ja 
järjepidev rakendamine. Liikmesriigid 
tagavad, et direktiivi jõustamise eest 
vastutavatel riigiasutustel on piisav arv 
kvalifitseeritud inspektoreid, ja nad 
võtavad kõik vajalikud meetmed.

1. Liikmesriigid loovad süsteemi 
asjakohase ja korrapärase järelevalve ja 
kontrolli jaoks, et tagada käesoleva 
direktiivi eeskirjade nõuetekohane ja 
järjepidev rakendamine. Lisaks sellele, kui 
määruses (EÜ) nr 561/2006 sätestatud 
sõidu- ja puhkeaja eeskirju rikutakse 
sellisel määral, et sellest tulenevalt 
rikutakse tööaja eeskirju, peab toimuma 
liikmesriikide poolne tööaja eeskirjade 
järelevalve ja jõustamine. Liikmesriigid 
tagavad lisaks sellele, et direktiivi 
jõustamise eest vastutavatel riigiasutustel 
on piisav arv kvalifitseeritud inspektoreid, 
ja nad võtavad kõik vajalikud meetmed.

Or. en
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Selgitus

Praegu puudub seos sõidu- ja puhkeaja ning tööaja eeskirjade täitmise vahel, ehkki need on 
loogiliselt seotud. Lisaks tavapärasele järelevalve süsteemile, tuleks tööajast kinnipidamist 
tingimata jälgida ning tagada asjaomaste eeskirjade täitmine (kuid mitte ainult), kui sõidu- ja 
puhkeaja eeskirjade rikkumine hõlmab sõiduaja ületamist suhteliselt palju ja tähendab seega 
automaatselt, et ka tööaja eeskirju on rikutud.

Muudatusettepanek 100
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 11 a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid loovad süsteemi 
asjakohase ja korrapärase järelevalve ja 
kontrolli jaoks, et tagada käesoleva 
direktiivi eeskirjade nõuetekohane ja 
järjepidev rakendamine. Liikmesriigid 
tagavad, et direktiivi jõustamise eest 
vastutavatel riigiasutustel on piisav arv 
kvalifitseeritud inspektoreid, ja nad 
võtavad kõik vajalikud meetmed.

1. Liikmesriigid loovad süsteemi 
asjakohase ja korrapärase järelevalve ja 
kontrolli jaoks, et tagada käesoleva 
direktiivi eeskirjade nõuetekohane ja 
järjepidev ülevõtmine ning rakendamine. 
Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
jõustamise eest vastutavatel riigiasutustel 
on piisav arv kvalifitseeritud inspektoreid, 
ja nad võtavad kõik vajalikud meetmed.
Direktiivis 2002/15/EÜ kehtestatakse juba 
nn miinimumnõuded, kuna selle 
ülevõtmine ja rakendamine ei tohi 
alandada töötajate kaitstuse taset ega 
vähendada vastavust erinevate 
liikmesriikide soodsamatele tingimustele, 
mis sisalduvad üldistes tööõiguse alastes 
õigusaktides või kollektiivlepingutes.

Or. pt

Muudatusettepanek 101
Licia Ronzulli

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 11 a – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid loovad süsteemi 
asjakohase ja korrapärase järelevalve ja 
kontrolli jaoks, et tagada käesoleva 
direktiivi eeskirjade nõuetekohane ja 
järjepidev rakendamine. Liikmesriigid 
tagavad, et direktiivi jõustamise eest 
vastutavatel riigiasutustel on piisav arv 
kvalifitseeritud inspektoreid, ja nad 
võtavad kõik vajalikud meetmed.

1. Liikmesriigid loovad süsteemi 
asjakohase ja korrapärase järelevalve ja 
kontrolli jaoks, et tagada käesoleva 
direktiivi eeskirjade nõuetekohane ja 
järjepidev rakendamine. Liikmesriigid 
tagavad, et direktiivi jõustamise eest 
vastutavatel riigiasutustel on piisav arv 
kvalifitseeritud inspektoreid, ja nad 
võtavad kõik vajalikud meetmed.

(1 a) FIEna tegutsevad sõidukijuhid 
laadivad andmed alla oma tahhograafi 
kaardile või koguvad tahhograafi kettad 
kokku hiljemalt iga kolme nädala tagant 
ning hoiavad neid oma äriruumides. 
(1 b) Salvestatud andmeid ja kettaid 
hoitakse vähemalt üks aasta pärast 
kuupäeva, mil neid viimati kasutati.

Or. it

Selgitus

Töövõtjatena ja FIEna tegutsevatele sõidukijuhtidele kohaldatavate normide ühtlustamine on 
võrdsuse tagamise eeltingimus ning annab võimaluse määruse (EMÜ) nr 3821/85 ja määruse 
(EÜ) nr 1360/2002 alusel teha põhjalikku kontrolli FIEna tegutsevate sõidukijuhtide 
ruumides.

Muudatusettepanek 102
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 11a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid loovad süsteemi 
asjakohase ja korrapärase järelevalve ja 
kontrolli jaoks, et tagada käesoleva 
direktiivi eeskirjade nõuetekohane ja 
järjepidev rakendamine. Liikmesriigid 
tagavad, et direktiivi jõustamise eest 

1. Liikmesriigid loovad süsteemi 
asjakohase ja korrapärase järelevalve ja 
kontrolli jaoks, mille hulka kuulub ka 
mitme asutuse vaheline koostöö, et tagada 
käesoleva direktiivi eeskirjade 
nõuetekohane ja järjepidev rakendamine.
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vastutavatel riigiasutustel on piisav arv 
kvalifitseeritud inspektoreid, ja nad 
võtavad kõik vajalikud meetmed.

Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
jõustamise eest vastutavatel riigiasutustel 
on piisav arv kvalifitseeritud inspektoreid, 
ja nad võtavad kõik vajalikud meetmed.

Or. en

Selgitus

Mitme asutuse omavaheline koostöö (näiteks töö-, transpordi- ja maksuküsimustega 
tegelevate ministeeriumite) tagaks vale-FIEna tegutsevad sõidukijuhtide kiire tabamise. 

Muudatusettepanek 103
Stephen Hughes ja Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt 1 a (uus) 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 11a (uus) – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjonile antakse volitus võtta 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 290 delegeeritud akte 
lõikes 1 viidatud järelevalve ja kontrolli 
sageduse ja viiside kohta.

Or. en

Selgitus

Analoogselt sõidu- ja puhkeaja kontrollimisega peaks olema olemas ühenduse raamistik selle 
kindlaksmääramiseks, kuidas ja kui sageli tuleks tööaega kontrollida. Vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290 vastu võetud delegeeritud akt on selleks asjakohane 
vahend.

Muudatusettepanek 104
Stephen Hughes ja Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 11a – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile
üksikasjad järelevalve- ja 
kontrollikorralduste kohta.

2. Liikmesriigid koostavad lõikes 1 
viidatud kontrollide kohta statistika ja 
annavad komisjonile sellest aru iga kahe 
aasta järel.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid tegema statistikat artikli 11 eelmises lõikes viidatud järelevalve ja 
kontrolli kohta ning edastama selle komisjonile.

Muudatusettepanek 105
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 11 a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, millega tagatakse, et 
veoettevõtjad ja ringi liikuvad töötajad 
saavad teavet, abi ja nõu seoses tööaja 
eeskirjade ja töökorraldusega.

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, millega tagatakse, et 
veoettevõtjad ja ringi liikuvad töötajad 
saavad teavet, abi ja nõu seoses tööaja 
eeskirjade ja töökorraldusega.
Liikmesriigid püüavad võidelda vale-
FIEde vastu ning tagada, et ei kasutataks 
ebakindlaid lepinguid, kui teostatav töö 
on alaline.

Or. pt

Muudatusettepanek 106
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 11 a – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, millega tagatakse, et 
veoettevõtjad ja ringi liikuvad töötajad 
saavad teavet, abi ja nõu seoses tööaja 
eeskirjade ja töökorraldusega.

3. Liikmesriigid võtavad täielikus koostöös 
tööturu osapooltega vajalikud meetmed, 
millega tagatakse, et veoettevõtjad ja ringi 
liikuvad töötajad saavad teavet, abi ja nõu 
seoses tööaja eeskirjade ja töökorraldusega.

Or. el

Selgitus

Tööturu osapoolte panus on väga tähtis teabevahetuse tõhususe jaoks, mille eesmärk on 
ergutada tööandjaid ja töötajaid tagama, et direktiivi rakendatakse tulemuslikult ja 
nõuetekohaselt. 

Muudatusettepanek 107
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tugevdada liikmesriikide pädevate 
asutuste vahelist koostööd, võttes 
kasutusele tõhusad teabevahetussüsteemid, 
parandades teabele juurdepääsu ning 
toetades teabe ja heade tavade vahetamist 
tööaja eeskirjade jõustamisel;

(a) tugevdada liikmesriikide pädevate 
asutuste vahelist koostööd, võttes 
kasutusele tõhusad teabevahetussüsteemid, 
parandades teabele juurdepääsu ning 
toetades teabe ja parimate tavade 
vahetamist tööaja eeskirjade jõustamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck ja Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 6 a (uus)
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 11b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) Lisatakse järgmine artikkel 11b:
Artikkel 11b
Rikkumised

Mittevastavust käesoleva määruse artikli 
3 punktis d ja artikli 3 punktis e esitatud 
määratlustele tuleks pidada väga tõsiseks 
rikkumiseks ning seetõttu kehtivad selle 
kohta kõik määruse (EÜ) 1071/2009 
sätted, mis käsitlevad seda tüüpi 
rikkumisi;
Samuti loetakse, et väga tõsise rikkumise 
on toime pannud ettevõtjad, kaubasaatjad, 
ekspedeerijad, reisikorraldajad, 
peatöövõtjad, alltöövõtjad ja juhtide 
vahendamise agentuurid, kes ei vasta 
käesoleva määruse artikli 3 punktis d ja 
artikli 3 punktis e esitatud määratlustele 
ning seetõttu kehtivad nende kohta kõik 
määruse (EÜ) 1071/2009 sätted, mis 
käsitlevad seda tüüpi rikkumisi; 

Or. en

Selgitus

Määruse (EÜ) nr 1071/2009 sätetes, mis käsitlevad tõsiseid rikkumisi, on sätestatud, et väga 
tõsine rikkumine toob kaasa hea maine kaotuse (põhjendus 9, 24; artikli 6 lõike 2 punkt b); 
tegevusalal tegutsemiseks antud loa peatamise või tühistamise (artikli 13 lõige 3 loetuna 
suhtes artikliga 3); liikmesriikide elektroonilistesse registritesse kandmise (piiriülene register 
väga tõsiste rikkumiste registreerimiseks) (artikli 16 lõike 1 punkt e; artikli 16 lõike 1 teine 
taane).

Muudatusettepanek 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas ja Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 6 b (uus) 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 12a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b) Lisatakse artikkel 12a: 
Artikkel 12a

Veoettevõtja vastutus
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 direktiivi 
rikkumist.
2. Ettevõtjad, kaubasaatjad, 
ekspedeerijad, reisikorraldajad, 
peatöövõtjad, alltöövõtjad ja juhtide 
vahendamise agentuurid tagavad, et 
lepinguliselt sätestatud ajakavad ei lähe 
vastuollu käesoleva direktiivi sätetega 
ning et tööd teevad tõelised FIEna 
tegutsevad sõidukijuhid. 

Or. en

Selgitus

Since the client will most than likely know whether or not he works with false / genuine self-
employed drivers, applying the co-liability principle will make the client responsible for 
working with false self-employed. This will diminish incentives - amongst transport 
undertakings - to convert drivers from employed into self-employed, will lead to reduction of 
the phenomenon of false self-employment amongst drivers and will ensure that liability is 
shared between the driver and the consigner, rather than having all the responsibility on the 
driver (it is widely known that in many occasions employed drivers are forced to become false 
self-employed).

Muudatusettepanek 110
Stephen Hughes ja Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 6 c (uus)
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 12b (uus) 



AM\805249ET.doc 59/61 PE431.178v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 c) Lisatakse artikkel 12b:
Artikkel 12b

Delegeerimine
1. Artikli 11 lõike 1 punktis a viidatud 
volitus võtta vastu delegeeritud akte 
antakse komisjonile kuueks aastaks alates 
kõnealuse direktiivi jõustumisest. 
Komisjon esitab aruande delegeeritud 
volituste kohta hiljemalt kuus kuud enne 
kuueaastase ajavahemiku lõppu, lisades 
vajaduse korral õigusloomeettepaneku 
volituste delegeerimise perioodi 
pikendamiseks.
2. Kohe kui komisjon on võtnud vastu 
delegeeritud õigusakti, teavitab ta sellest 
üheaegselt Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu.
3. Delegeeritud aktide vastuvõtmise 
volitus antakse komisjonile artiklites 12 c 
ja 12 d sätestatud tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Stephen Hughes ja Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 d (uus)
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 12c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 d) Lisatakse artikkel 12c:
Artikkel 12c

Delegeerimise tühistamine
1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 11 lõike 1 punktis a nimetatud 
volituste delegeerimise tagasi võtta.
2. Institutsioon, kes on alustanud 
sisemenetlust, et otsustada, kas tühistada 
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volituste delegeerimine, püüab teavitada 
teist institutsiooni ja komisjoni, 
nimetades, millised delegeeritud volitused 
võidakse tühistada.
3. Tühistamisotsuses nimetatakse 
tühistamise põhjused ning sellega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. See jõustub koheselt või 
selles sätestatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Stephen Hughes ja Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 e (uus)
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 12d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 e) Lisatakse artikkel 12d:
Artikkel 12d

Vastuväited delegeeritud õigusaktidele
1. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad esitada vastuväite delegeeritud 
õigusaktile kolme kuu jooksul alates 
teatamise kuupäevast. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel võib 
seda tähtaega pikendada ühe kuu võrra.
2. Kui selle perioodi jooksul ei ole ei 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud akti suhtes vastuväidet 
esitanud, avaldatakse delegeeritud akt 
Euroopa Liidu Teatajas ning see jõustub 
aktis nimetatud kuupäeval.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusaktile vastuväite, 
siis akt ei jõustu. Vastuväite esitanud 
institutsioon nimetab delegeeritud 
õigusaktile esitatud vastuväite põhjused.
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Or. en

Muudatusettepanek 113
Stephen Hughes ja Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 8 a (uus)
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a) artiklile 13 lisatakse lõige 2 a:
"2 a. Komisjon kehtestab liikmesriikidele 
meetodi ja sisu nõuded aruannete jaoks, 
mis käsitlevad sektoris valitsevaid 
tööhõive suundi ning mõju õiglasele 
konkurentsile, töötervishoiule, 
tööohutusele ja liiklusohutusele; 
Nimetatud aruannete põhjal esitab 
komisjon korrapäraseid aruandeid 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule; 
liikmesriigid ja komisjon esitavad 
eelnimetatud küsimustes aruandeid iga 
kahe aasta järel;
kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist esitab komisjon aruande ka 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
meetmete kohta, mida on võetud tööajast 
kinnipidamise järelevalve ja kontrolli 
sageduse ja viiside osas.”

Or. en

Selgitus

Tõhus ja terviklik aruannete esitamise süsteem tagab direktiivi parema rakendamise.


