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Muudatusettepanek 19
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) ringi liikuvad töötajad, kelle suhtes 
ei kohaldata määruses 561/2006/EÜ 
sätestatud sõiduaegu ja puhkeperioode, 
peaksid kuuluma käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse.

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
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
kaaluma võimalust vahetada ja uurida 
liikmesriikide parimaid tavasid, kuidas 
tuvastada ja kõrvaldada vale-FIEna 
tegutsemist.

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Silvia -Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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, 
kohaldatud ja jõustatud liikmesriikides 
erinevalt ning veoettevõtjad ja sõidukijuhid 
ei ole täitnud tööaega käsitlevaid 
miinimumnõudeid, mis on kaasa toonud 
konkurentsi moonutamise ja liiklusohutuse 
tõsise kahjustamise ning millega seatakse 
ohtu sõidukijuhtide ohutus ja tervis

Or. ro

Selgitus

On tähtis vähendada liiklusõnnetuste arvu sellega, et peetakse kinni tööajaga seotud 
miinimumstandarditest.

Muudatusettepanek 22
Saïd El Khadraoui

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) FIEna tegutsevad sõidukijuhid peaksid 
olema kaasatud direktiivi 2002/15/EÜ
reguleerimisalasse.

Or. en

Selgitus

FIEna tegutsevatele sõidukijuhtidele peaks olema sätestatud tööaja piirang ja seega peaksid 
nad kuuluma kõnealuse direktiivi kohaldamisalasse.
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Muudatusettepanek 23
Silvia -Adriana Ţicău

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) Liikmesriigid peaksid pidevalt 
korraldama sõidukijuhtidele teabe- ja 
teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, milles 
käsitletakse liiga pikkadest töötundidest, 
ebapiisavast puhkeajast või keerulisest 
töökorraldusest tulenevat negatiivset mõju
tervisele ja ohutusele ning liiklusohutusele.

Or. ro

Selgitus

Liiklusõnnetuste arvu vähenemiseks ja paremaks liiklusohutuseks on vaja, et liiklusohutuse 
eest vastutavad asutused korraldaksid pidevalt kõigile teede kasutajatele mõeldud teabe-, 
nõuande- ja teadlikkuse tõstmise kampaaniaid.

Muudatusettepanek 24
Hella Ranner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Pidades silmas, et sõidu- ja 
puhkeaegade ning sellega seotud
liiklusohutuse küsimustes kuuluvad 
sõidukijuhid, ringi liikuvad töötajad ja 
FIEna tegutsevad sõidukijuhid juba 
määruse (EÜ) nr 561/2006 
reguleerimisalasse, tuleks teha selgeks, et 
autovedude alase liikuva tegevusega 
hõivatud isikute tööaja korraldust 
käsitlevate sätete peamine eesmärk on 
kaitsta ringi liikuvaid töötajaid.

Or. de
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Selgitus

Sellega tahetakse selgeks teha, et kõik sõidukijuhid kuuluvad juba sõidu- ja puhkeaegu 
käsitlevate sätete reguleerimisalasse (määrus (EÜ) nr 561/2006) ning et direktiiv 2002/15/EÜ 
käsitleb ainult töötajate kaitset.

Muudatusettepanek 25
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) 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 jälgimine 
on kõigi huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Et hoida kõnealuse direktiiviga 
seoses halduskoormus võimalikult väike 
ning et kohandada jõustamist tehnilise 
progressiga, on soovitav kasutada arukate 
transpordisüsteemide eri rakendusi.

Or. en
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Selgitus

Uus tehnoloogia võib aidata vähendada halduskoormust ja hõlbustada jõustamist.

Muudatusettepanek 27
Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) 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.

Muudatusettepanek 28
Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 d) Et vältida FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtidele ebavajaliku 
halduskoormuse tekitamist, on 
asjakohane, et FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtide dokumenteerimiskohustus 
piirdub tahhograafi abil loodud 
andmikega.
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Or. en

Muudatusettepanek 29
Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 e) Mittevastavust käesoleva direktiivi 
artikli 3 punktis d ja artikli 3 punktis e 
esitatud määratlustele tuleks vastavalt 
määruse (EÜ) 1071/2009 sätetele pidada 
väga tõsiseks rikkumiseks.

Or. en

Selgitus

Õiglase konkurentsi tagamiseks tuleks seda pidada määruse (EÜ) 1071/2009 (millega 
kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta) sätete 
väga tõsiseks rikkumiseks.

Muudatusettepanek 30
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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 autovedudel ning töötajate 
suhtes, keda hõlmab AETR-kokkulepe.

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

Or. en
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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 31
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Artiklile 2 lisatakse uus lõige 1 a 
järgnevas sõnastuses: 
1 a. Hiljemalt kaks aastat pärast 
käesoleva direktiivi kohaldamist esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, milles analüüsitakse 
käesoleva direktiivi tagajärgi ringi 
liikuvate töötajate ja FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtide jaoks liiklusohutuse, 
konkurentsitingimuste, elukutse 
struktuuri ning sotsiaalsete aspektide 
osas.

Or. en

Selgitus

Vaheuuringud näitavad, et liiklusõnnetustes osaleb alla 1 % FIEna tegutsevatest 
sõidukijuhtidest. Seetõttu on vaja analüüsida kõnealuse direktiivi tagajärgi FIEna tegutsevate 
sõidukijuhtide jaoks liiklusohutuse, konkurentsiküsimuste ja sotsiaalsete aspektide osas.
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Muudatusettepanek 32
Saïd El Khadraoui

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: 
2. 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 33
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

välja jäetud
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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

Selgitus

Nn vale-FIEna tegutsevate sõidukijuhtide probleemi saavad kontrolli all hoida ainult 
liikmesriigid ja siin ei ole mingit vajadust Euroopa tasandil reguleerimise järele.

Muudatusettepanek 34
Eva Lichtenberger

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) punkti h muudetakse järgmiselt:
"h) ööaeg – ajavahemik kella 22.00 ja 
kella 06.00 vahel;”

Or. en

Selgitus

Mitmes liikmesriigis on ringi liikuvate töötajate päeva lõpp kindlaks määratud kella 22.00; 8 
tundi ööaega vastab paremini inimese füüsilisele öörütmile. 
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Muudatusettepanek 35
Mathieu Grosch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tööaja direktiivis 2002/15 juba olemas olev öötöö määratlus on palju selgem ja väldib 
kuritarvitamist paremini kui komisjoni ettepanekus esitatud määratlus.

Muudatusettepanek 36
Saïd El Khadraoui

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. Dokumente 
säilitatakse vähemalt kaks aastat pärast 
asjaomase ajavahemiku lõppemist. Ringi 
liikuvate töötajate tööaja 
dokumenteerimise eest vastutavad 
tööandjad. Taotluse korral esitavad 
tööandjad ringi liikuvatele töötajatele 
koopiad töötunde käsitlevatest 
dokumentidest.

Or. en
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Selgitus

See muudatus puudutab ainult tööandjaid. Nad peavad dokumenteerima kõik kõnealuse 
direktiivi kohaldamisalasse kuuluvad tegevused.

Muudatusettepanek 37
Saïd El Khadraoui

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b) Artiklisse 9 lisatakse punkt c 
järgmisel kujul:
c) FIEna tegutsevate sõidukijuhtide 
tööaeg dokumenteeritakse vastavalt 
määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 14 
lõikele 2 ja artikli 15 lõikele 3.

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 38
Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5 c (uus) 
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 10a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c) Lisatakse järgmine artikkel 10a: 
Artikkel 10a
Veoettevõtja vastutus
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Ettevõtjad, kaubasaatjad, ekspedeerijad, 
reisikorraldajad, peatöövõtjad, 
alltöövõtjad ja juhtide vahendamise 
agentuurid tagavad, et autovedudealase 
liikuva tegevusega hõivatud isikud peavad 
täielikult kinni käesoleva direktiivi 
sätetest.

Or. en

Selgitus

Ühtsuse saavutamiseks määruse (EÜ) 561/2006 artikliga 10, milles käsitletakse veoettevõtja 
vastutust, peaks käesoleva direktiivi nõuete täitmise eest vastutama kogu transpordiahel. 

Muudatusettepanek 39
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt 1
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, mittediskrimineeriva 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 40
Eva Lichtenberger

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Määruse (EMÜ) nr 3821/85 põhjal 
võtavad liikmesriigid digitaalse 
tahhograafi kasutusele ka sõidukiga 
seotud ja tööaja suhtes olulises tegevuses, 
näiteks veose peale- ja mahalaadimisel 
ning muu tegevuse juures. 

Or. en

Selgitus

Digitaalne tahhograaf ei ole mitte ainult hea ja usaldusväärne vahend sõidu- ja puhkuseaja, 
kiiruse jne kontrollimiseks, vaid selle abil saab jälgida ka sõidukiga seotud tööaega / ringi 
liikuva töötaja tegevust.


