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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute 
tööaja korralduse kohta
(KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0650);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 71 ning artikli 137 lõiget 
2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0354/2008);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga ,,Lissaboni 
lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele 
otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artiklit 91 ning 
artikli 153 lõiget 3; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni 
arvamust (A7-0000/2009),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Euroopa Parlament on teadlik vale-
FIEna tegutsemisest tööturul, mis avaldab 
hoolimata majandussektorist negatiivset 
mõju konkurentsitingimustele kogu 
Euroopa Liidus. Seepärast on veendunud, 
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et selle nähtusega tuleb tegeleda ELi 
tasemel.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Parlament soovitab, et komisjon ja 
liikmesriigid kaaluksid võimalust 
vahetada ja uurida liikmesriikide 
parimaid tavasid, kuidas tuvastada ja 
vältida vale-FIEna tegutsemist.

Or. en

Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta 
määrusele (EÜ) nr 1071/2009, millega 
kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-
ettevõtja tegevusalal tegutsemise 
tingimuste kohta ja tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ,1
peavad FIEna tegutsevad sõidukijuhid 
täitma hulga nõudeid, et nad saaksid 
ettevõtjatena tegutseda.
1ELT L 300, 14.11.2009, lk 51.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Direktiivi 2002/15/EÜ riiklikku 
õigusesse ülevõtmisest saadud kogemused, 
sidusrühmadega konsulteerimine, mitmed 
uuringud ja mõjuhinnangud on toonud 
välja probleemid seoses tööaja eeskirjade 
ühtse rakendamise, vähese järgimise ja 
liikmesriikide nõrkade 
jõustamissüsteemidega.

(5) Direktiivi 2002/15/EÜ riiklikku 
õigusesse ülevõtmisest saadud kogemused, 
sidusrühmadega konsulteerimine, mitmed 
uuringud ja mõjuhinnangud on toonud 
välja probleemid seoses tööaja eeskirjade 
ühtse rakendamise, vähese järgimise ja 
mõnede liikmesriikide nõrkade 
jõustamissüsteemidega.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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 direktiivi 2002/15/EÜ 
reguleerimisalast välja jätta. See ei tohiks 
siiski piirata liikmesriikide õigust 
kohaldada nende sõidukijuhtide suhtes 
käesoleva direktiivi sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Kõikide sõidukijuhtide, ringi 
liikuvate töötajate ja FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtide suhtes kohaldatakse 
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määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb 
teatavate autovedusid käsitlevate 
sotsiaalõigusnormide ühtlustamist1. 
Kõikidele sõidukijuhtidele kehtivate 
sõidu- ja puhkeaja eeskirjade 
nõuetekohane kohaldamine ja nende 
eeskirjade kohaldamise tõhus kontroll on 
kõigi huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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 
nõuetekohaselt rakendatakse kõikides 
liikmesriikides, kohaldatakse võrdselt 
kõikidele tegutsejatele ja kontrollitakse 
korrapäraselt ja tõhusal viisil ning kui 
kehtestatakse rikkumiste korral 
kohaldatavad sanktsioonid.

                                               
1 ELT L 102, 11.4.2006, lk 1.
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Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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. Ei tohiks tähelepanuta jätta 
tööturu osapoolte panust järgimise ja 
jõustamise järelevalvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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 töötavad liikmesriigis 
asuvate ettevõtjate heaks ja kes osalevad 
määrusega (EÜ) nr 561/2006 või selle 
asemel AETR-kokkuleppega reguleeritud 
autovedudel.

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

Or. en
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Muudatusettepanek 11

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

Muudatusettepanek 12

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

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 
ühenduse õiguse tähenduses ja ühenduse 
litsentsi või mõne muu eespool nimetatud 
veo teostamiseks antud kutsealase loa 
alusel, 
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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 iganädalased puhkepäevad ja 
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

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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 

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

jõustamise eest vastutavatel riigiasutustel 
on kvalifitseeritud töötajad, ja nad võtavad 
kõik vajalikud meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) Liikmesriigid teatavad komisjonile 
üksikasjad järelevalve- ja 
kontrollikorralduste kohta kooskõlas artikli 
13 sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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 teabevahetusmeetmed, 
parandades teabele juurdepääsu ning 
toetades häid tavasid tööaja eeskirjade 
jõustamisel;

Or. en
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SELETUSKIRI

I. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva 
tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/15/EÜ, mis jõustus 23. 
märtsil 2005, oli tähtis samm selle suunas, et parandada autovedude sektori liikuvate töötajate 
tervise ja ohutuse kaitset. See on eriseadus (lex specialis) üldise tööajadirektiivi 2003/88/EÜ 
juurde ning täiendab määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT E 102, 11.4.2006), milles sätestatakse 
sõidukijuhtidele sõidu- ja puhkeaja ühiseeskirjad. 

Vastavalt direktiivile 2002/15/EÜ ja eelkõige vastavalt sättele, mille alusel tuleb seda 
kohaldada füüsilisest isikust ettevõtjana töötavate sõidukijuhtide suhtes alates 23. märtsist 
2009, esitas komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande (KOM (2007) 266 lõplik), 
milles esitatakse füüsilisest isikust ettevõtjana töötavate sõidukijuhtide direktiivi 
reguleerimisalasse kaasamise või sellest väljajätmise tõenäolised tagajärjed.
Aruandes hinnatakse ka öötöösätete rakendamise tagajärgi. Lisaks uuritakse direktiivi 
üldisemat mõju liiklusohutusele, konkurentsitingimustele, kutseala struktuurile ja 
sotsiaalsetele aspektidele.

Aruandes tehakse järgmised järeldused:

a) FIEna töötavate sõidukijuhtide kaasamine direktiivi reguleerimisalasse ei ole piisavalt 
põhjendatud. 
b) FIEna tegutsevate sõidukijuhtijate ja ringi liikuvate töötajate erinevus ei ole selge ning see 
suurendab ohtu, et kasutatakse nn vale-FIEna tegutsevaid sõidukijuhte, kes selleks, et nad ei 
kuuluks direktiivi reguleerimisalasse, ei ole töölepingu kaudu tööandjaga seotud, kuid kellel 
puudub vabadus sõlmida ärisuhteid mitme kliendiga.
c) Öötöö suhtes järeldab komisjon, et sätteid ei ole vaja muuta ega täiendavalt ühtlustada; 
öötöö määratlust (direktiivi 2002/15/EÜ artikli 3 punkt i) tuleb lihtsalt muuta, sest praeguses 
sõnastuses hõlmaks see ka väga lühikesi öötöö perioode, sealhulgas ainult mõne minuti 
pikkused ajavahemikud.
Komisjoni hinnangul on see ettepanek majanduslikult ja sotsiaalselt ebaproportsionaalne ja 
tarbetu.

IΙ. Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 
direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja 
korralduse kohta (KOM(2008)650)

Pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja mõju hindamist, pidades silmas tarbetu 
halduskoormuse vältimist ning samas ELi transpordipoliitika eesmärkide edendamist, leiti, et 
kõnealune ettepanek, millega muudetakse direktiivi 2002/15/EÜ, on parim poliitiline 
lahendus. Komisjon leiab, et direktiivi üldine eesmärk, milleks on maanteetransporditöötajate 
tervise ja ohutuse kaitse, ei ole muutunud ja konkurentsimoonutused ning liikmesriikide 
haldus- ja majanduskulud on vähenenud.

Ettepanekud:
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a) Kohaldamisala täpsustamine

– tõeliselt FIEna tegutsevate ringi liikuvate töötajate väljajätmine (artikli 3 punkti e 
väljajätmine); 
– direktiivi kohaldamine kõigi ringi liikuvate töötajate ja nende töötajate suhtes, kellel puudub 
vabadus oma tööalase tegevuse korraldamiseks, kuna nad on nn vale-FIEna tegutsevad 
sõidukijuhid (artikli 2 lõige 1 ja artikli 3 punkt d);
– FIEna tegutsevate sõidukijuhtidega seotud tööaja määratluse väljajätmine ja ringi liikuvate 
töötajate täpsema määratluse lisamine. 

b) Öötöö (artikli 3 punkt i)

Esitatakse öötöö määratlus, mida komisjon peab praktikas rakendatavaks: öötöö 
miinimumperioodiks määratakse uuesti kaks tundi.

c) Kohaldamine

– Artikli 11 punktis a (uus) lisatakse ühised põhimõtted, mille eesmärgiks on tagada riiklike 
jõustamismehhanismide suurem läbipaistvus.
– Nõutakse tihedamat koostööd liikmesriikide täitevasutuste vahel.
– Asjaomaste asutuste dialoogi lihtsustamiseks pakutakse komisjoni toetust. 

ΙΙΙ. Euroopa Parlamendi seisukoht

– Struktuurilised uuendamismeetmed kõrvale jättes näeb raportöör ohtu selles, et nn vale-
FIEna tegutsevad töötajad on tööturu üldine probleem, millega tuleks laiemalt tegelda. 
– Raportöör on veendunud, et füüsilisest isikust ettevõtja tööaja reguleerimine on 
pretsedenditu ning sellesuunalistel õigusaktidel oleksid kaugeleulatuvad tagajärjed. 
– Raportöör on seisukohal, teabevahetussüsteemide loomine on direktiivi eesmärkidega 
võrreldes ebaproportsionaalne.
– Ta nõuab, et hõlpsamini ja paremini oleks kättesaadav teave sotsiaalõigusnormide kohta 
autovedude valdkonnas.


