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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek

Direktiiviga 2002/15/EÜ reguleeritakse autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute 
tööaja korraldust. See käsitleb peamiselt ettevõtjate teenistuses olevaid liikuva tegevusega 
hõivatud töötajaid, kuid alates 23. märtsist 2009 käsitleb see ka füüsilisest isikust ettevõtjana 
(FIE) tegutsevaid sõidukijuhte, kes on iseseisvad ettevõtjad. Käesoleva direktiivi tööaega 
reguleerivad sätted kujutavad endast täiendust määruses 561/1006 (varem 3820/85) 
kehtestatud autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud töötajate sõidu- ja puhkeaja 
sätetele.

Liikuvate töötajate eristamine FIEna tegutsevatest sõidukijuhtidest on tekitanud tegelikkuses 
probleeme nn vale-FIEna töötavate sõidukijuhtide esilekerkimise tõttu. Need on inimesed, kes 
on ametlikult registreeritud FIEna, aga tegelikkuses töötavad üksnes ühe muu ettevõtja heaks.

Probleemi lahendamiseks teeb komisjon ettepaneku hõlmata vale-FIEna töötavad 
sõidukijuhid liikuvate töötajate määratlusse kui isikud: 
– kellel ei ole vabadust korraldada oma tööd,
– kelle sissetulek ei sõltu otseselt saadavast kasumist,
– kes ei saa sõlmida töösuhteid mitme kliendiga.
Komisjon teeb järelduse, et FIEna tegelikult tegutsevaid sõidukijuhte ei ole direktiivi 
reguleerimisalasse tarvidust kaasata.

Teiseks pakub komisjon öötöö mõistele teistsugust määratlust. Direktiivi 2002/15 kohaselt on 
ööaeg siseriikliku õiguse kohaselt määratletud vähemalt nelja tunni pikkune ajavahemik kella 
00.00 ja kella 07.00 vahel. Öötöö on praegu kehtiva määratluse kohaselt mis tahes kestusega 
mis tahes töö, mida tehakse ööajal. Nüüd teeb komisjon ettepaneku, et tööd määratletaks 
öötööna üksnes siis, kui selle jooksul on nimetatud ajal tehtud tegelikku tööd vähemalt kaks 
tundi. 

Kolmandaks teeb komisjon ettepaneku lisada uus jõustamist käsitlev artikkel. Siinkohal tuleb 
meeles pidada, et tööaja sätete jõustamise eest vastutavad asjaomase asukohariigi kohapealsed 
pädevad inspektorid ja seda ei tehta maanteedel toimuva sõidukite kontrolli raames, mida 
võib läbi viia ka mõnes teises liikmesriigis.

Raportööri seisukoht ja muudatusettepanekud

Raportöör nõustub komisjoni seisukohaga, et vale-FIEna töötavad sõidukijuhid on probleem 
ja neid tuleks käsitleda töötajatena, kelle suhtes kehtivad tööaja piirangud. Raportöör toetab 
seega töötaja mõiste selgemat määratlemist, et mõiste hõlmaks ka vale-FIEna töötajaid. 
Raportöör on ühtlasi seisukohal, et FIEna töötajad peaksid kuuluma direktiivi 
reguleerimisalasse, aga direktiivi kohaldamisel ja jõustamisel tuleb arvesse võtta FIEna 
töötajate eripära.

Põhiline probleem on selles, et tööaega ei hinnata ega kontrollita kõigi puhul samal viisil, 
samas kui töö mõjutab sõidukijuhi väsimusastet sõltumata sellest, kas ta on töötaja või 
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füüsilisest isikust ettevõtja. Radikaalsem probleemi lahendus oleks seega töötada välja ja 
jõustada tööaja eeskirjad kõigi jaoks, kes juhivad raskeveokeid üldkasutatavatel teedel.

Füüsilisest isikust ettevõtjate tegevust, mida saab selgelt tööna määratleda, lisaks sõiduajale ja 
puhkeperioodidele, peaksid kontrollima pädevad inspektorid. Põhiline selline tegevus on 
peale- ja mahalaadimine. Lisaks teeb raportöör ettepaneku lisada kontrollitava tööaja juurde 
konkreetne aeg, mis kulub vastava reisiga otseselt seotud muudele tegevustele.

Raportöör palub komisjonil kaalutleda, kuidas hoida selle direktiivi rakendamisega seotud 
halduskoormus minimaalne, sealhulgas eri arukate transpordisüsteemide rakenduste 
kasutamise abil.

Jõustamise osas tuleks parandada ja lihtsustada liikmesriikidevahelist teabevahetust. 
Raportöör palub komisjonil uurida, kuivõrd info- ja sidetehnoloogia rakendused selleks 
sobivad ja kas need võiksid viia Euroopa teabevahetussüsteemi loomiseni. Näiteks võime 
võtta siseturu infosüsteemi (IMI), mida kasutatakse siseturgu käsitlevate õigusaktide 
rakendamiseks ja jõustamiseks. Selline süsteem võiks tulevikus võimaldada maanteedel 
tööaega kontrollida ka teistes liikmesriikides.

Raportöör märgib ka, et tööaja jõustamisega seoses tuleb seada konkreetsed eesmärgid. 
Liikmesriigid peaksid looma sõidu- ja puhkeaja kontrolli eeskujul asjakohase ja korrapärase 
iga-aastase kontrolli süsteemi, et kontrollida esindavat valimit autovedude alase liikuva 
tegevusega hõivatud isikuist. Raportöör on ka arvamusel, et korraldatud kontrollide tulemuste 
põhjal tuleks koostada statistika, mille liikmesriigid esitavad komisjonile iga kahe aasta järel.

Raportöör on ühtlasi seisukohal, et komisjon peaks kaaluma, kas sotsiaalõigusnormid peaksid 
kehtima kõigi maanteetranspordivahendite puhul, sh alla 3,5 tonni kaaluvate ja ettevõtluse 
eesmärgil kasutatavate sõidukite puhul. Raportöör on siiski arvamusel, et seda probleemi ei 
tuleks lahendada kõnealuses direktiivis.

Raportöör nõustub komisjoniga öötöö mõiste muudatusettepaneku osas, aga teeb lisaks 
ettepaneku muuta ööaja mõiste määratlust. Ööaja mõiste määralemisega ajavahemikuna kella 
00.00 ja kella 06.00 vahel kaotatakse liikmesriikidevahelised erinevused ja tagatakse piisav 
öine puhkus.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

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.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

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

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Selleks et hoida kõnealuse 
direktiiviga seoses halduskoormus 
võimalikult väike, on soovitav kasutada 
arukate transpordisüsteemide eri 
rakendusi. 

Or. nl

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. nl

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) Selleks et liiklusohutust veelgi 
parandada, tuleb kaaluda, kas pikas 
perspektiivis peaksid sotsiaalõigusnormid 
kehtima kõigi 
maanteetranspordivahendite, st ka alla 
3,5 tonni kaaluvate ettevõtluse eesmärgil 
kasutatavate sõidukite puhul.

Or. nl

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
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 seire ja kontrolli 
sageduse ning viiside kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 6

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

a) lõige 1 asendatakse järgmisega: a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
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, ning artikli 3 
punktis e määratletud füüsilisest isikust 
ettevõtjatena tegutsevate sõidukijuhtide 
suhtes.

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

Or. nl

Selgitus

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

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt 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 punktides iii, iv ja v 
määratletud tegevuste jaoks 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 



PE430.999v01-00 8/15 PA\799396ET.doc

ET

konkreetse veoga.

Or. nl

Selgitus

Füüsilisest isikust ettevõtjana töötavate sõidukijuhtide halduskoormuse vähendamiseks võib 
arvutada välja konkreetse tööaja punktides iii, iv ja v viidatud tegevuste jaoks.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 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 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 või

ii kelle sissetulek ei sõltu otseselt saadud 
kasumist;

ii kelle sissetulek ei sõltu otseselt saadud 
kasumist 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. nl

Selgitus

Ebaselguse vältimiseks tehakse siin selgeks, et ringi liikuv töötaja on igaüks, kes vastab 
mõnele loetletud piirangutest. 
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Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) punkt e jäetakse välja; c) punkti e muudetakse järgmiselt:

füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva 
sõidukijuhi mõiste hõlmab igaüht, 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, 
kellel on õigus olla iseenda tööandjaks ja 
kes ei ole seotud mõne tööandjaga 
töölepingu või muud liiki hierarhilise 
töösuhtega, kes ei tööta kasutajaettevõtte 
alluvuses, kellel on vabadus korraldada 
oma tööaega ja -kohta ning asjaomast 
tööalast tegevust ega pea täitma tööalases 
tegevuses teise osapoole korraldusi ja 
juhtnööre, kelle sissetulek sõltub otseselt 
saadud kasumist, kes sõltub 
majanduslikult ja sotsiaalselt kellelegi 
teisele kuuluva ettevõtte heaks tehtud 
tööst; kes ei saa ühtegi järgmistest 
tasudest: regulaarset rahalist töötasu; 
mitterahalist töötasu, näiteks toitu, 
peavarju või transporti; tunnustatud 
hüvitisi, nagu iga-aastane puhkus; kellel 
on vabadus sõlmida üksi või koostöös 
teiste FIEna tegutsevate sõidukijuhtidega 
ärisuhteid mitme kliendiga.

Or. xm

Selgitus

Füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevad sõidukijuhid peaksid kuuluma käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse ja füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva sõidukijuhi mõistet tuleb 
vastavalt kitsendada.
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Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Kõnealune direktiiv peaks hõlmama füüsilisest isikust ettevõtjaid.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) punkti h muudetakse järgmiselt:
„h) ööaeg – ajavahemik kella 00.00 ja 
kella 06.00 vahel”;

Or. nl

Selgitus

Käesoleva ettepanekuga antakse liikmesriikidele võimalus lühendada ööaega, milleks on neli 
tundi, tegelikkuses kahe tunnini, sest komisjon määratleb praegu öötööna sellisel tööajal 
tehtava töö, mille jooksul on tööd tehtud ööajal vähemalt kaks tundi. Seega võiks öine uneaeg 
jääda liiga lühikeseks. Öötöö määratlemisel tööna, mida tehakse kuue järjestikuse tunni 
jooksul, seda probleemi ei teki. Lisaks sellele lahendaks nimetatud muudatusettepanek 
segaduse, mis praegu valitseb liikmesriikide vahel seoses ööaja määratlusega.
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Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) Artiklisse 4 lisatakse punkt c 
järgmisel kujul:
Artikli 3 punkti a alapunktis 2 viidatud 
kindel tööajavahemik on üks tund 
nädalas.

Or. nl

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 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. xm

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.
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Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile
üksikasjad järelevalve- ja 
kontrollikorralduste kohta.

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

Or. nl

Selgitus

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

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 9 (uus)
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9) Lisatakse järgmine artikkel 12 a: 
Artikkel 12 a
Tegevuse delegeerimine
1. Artikli 11 lõike 1 punktis a viidatud 
volitus võtta vastu delegeeritud akte 
antakse komisjonile kuueks aastaks alates 
kõnealuse direktiivi jõustumisest. 
Komisjon teeb delegeeritud volituste kohta 
aruande hiljemalt kuus kuud enne 6-
aastase perioodi lõppu.
2. Kui komisjon võtab vastu delegeeritud 
akti, teavitab ta sellest kohe samaaegselt 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu.
3. Delegeeritud aktide vastuvõtmise 
volitus antakse komisjonile artiklites 12 b 
ja 12 c sätestatud tingimustel.
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Or. xm

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 10 (uus)
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) Lisatakse järgmine artikkel 12 b:
Artikkel 12 b
Delegeerimise tagasivõtmine
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 
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. Otsus jõustub kohe või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. 
Otsus ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud aktide kehtivust. Otsus 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Or. xm

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 11 (uus)
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 12 c (uus)
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11) Lisatakse artikkel 12 c:
Artikkel 12 c
Vastuväited delegeeritud aktidele
1. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad esitada vastuväite delegeeritud 
aktile kolme kuu jooksul alates teatamise 
kuupäevast. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu nõudel pikendatakse seda 
perioodi 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 aktile vastuväite, siis 
akt ei jõustu. Vastuväite esitanud 
institutsioon nimetab vastuväite põhjused.

Or. xm

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 12 (uus)
Direktiiv 2002/15/EÜ
Artikkel 12 d (uus)
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(12) Lisatakse artikkel 12 d:
Artikkel 12 d
Kaks aastat pärast direktiivi jõustumist 
koostab komisjon raporti ja nõudmise 
korral õigusakti ettepanekud järgmistes 
ringi liikuvate töötajate tööajaga seotud 
valdkondades:
1. direktiivi kohaldamisega seotud 
halduskoormuse vähendamine ja arukate 
transpordisüsteemide rakenduste 
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kohaldamine;
2. Euroopa teabevahetussüsteemi 
loomine tööajaga seotud teabe 
vahetamiseks;
3. sotsiaalõigusnormide kohaldamisala 
laiendamine alla 3,5 tonni kaaluvatele ja 
ettevõtluse eesmärgil kasutatavatele 
sõidukitele, nii et see hõlmab ühtlasi ka 
sõidu- ja puhkeaga. 

Or. nl


