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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

28.6.2018 A8-0204/95 

Muudatusettepanek  95 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Marie-

Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Autoveosektori muutustega kohanemine 

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Praegu on liikmesriikidel õigus 

seada tingimuseks, et autoveo-ettevõtja 

tegevusalal tegutsemiseks tuleb täita lisaks 

määruses (EÜ) nr 1071/2009 täpsustatud 

nõuetele täiendavad nõuded. See võimalus 

ei ole osutunud vajalikuks, et reageerida 

pakilistele vajadustele, ja on põhjustanud 

tegevusalale juurdepääsu suhtes 

erinevusi. Järelikult tuleks see tühistada. 

(3) Praegu on liikmesriikidel õigus 

seada tingimuseks, et autoveo-ettevõtja 

tegevusalal tegutsemiseks tuleb täita lisaks 

määruses (EÜ) nr 1071/2009 täpsustatud 

nõuetele täiendavad nõuded. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

28.6.2018 A8-0204/96 

Muudatusettepanek  96 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Autoveosektori muutustega kohanemine 

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Vastuvõtvas liikmesriigis 

mitteresidendist vedajate poolt ajutiselt 

teostatavaid riigisiseseid vedusid 

(„kabotaažveod“) käsitlevad eeskirjad 

peaksid olema selged, lihtsad ja nende 

täitmise tagamine kerge, säilitades samal 

ajal siiani saavutatud liberaliseerimise 

taseme. 

(13) Vastuvõtvas liikmesriigis 

mitteresidendist vedajate poolt ajutiselt 

teostatavaid riigisiseseid vedusid 

(„kabotaažveod“) käsitlevad eeskirjad 

peaksid olema selged, lihtsad ja nende 

täitmise tagamine kerge. 

Or. en 

Selgitus 

Just praeguse liberaliseerimise taseme tõttu on autoveosektoris tekkinud sotsiaalne dumping ja kõlvatu 

konkurents. Et võidelda palgadumpingu vastu ning lõpetada kõrge palgatasemega ja heade 

sotsiaaltingimustega riikides olukord, kus autoveo-ettevõtted on sunnitud tegevuse lõpetama, tuleb see 

viga parandada, mitte soodustada selle püsimist. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

28.6.2018 A8-0204/97 

Muudatusettepanek  97 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Autoveosektori muutustega kohanemine 

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Seepärast ning kontrollide 

lihtsustamiseks ja ebakindluse 

kõrvaldamiseks tuleks rahvusvahelistele 

vedudele järgnevate kabotaažvedude arvu 

piirang kaotada ning selliste vedude jaoks 

ettenähtud päevade arvu vähendada. 

(14) Seepärast ning kontrollide 

lihtsustamiseks ja ebakindluse 

kõrvaldamiseks tuleks rahvusvahelistele 

vedudele järgnevate kabotaažvedude arvu 

vähendada kahe päevani. Kohustusliku 

päritoluriiki tagasipöördumise ja järgmise 

uue tellimuse vahele peaks jääma 

kohustuslik 7-päevane ooteaeg. 

Or. en 

Selgitus 

Kabotaaž on peamine tegur, mille tõttu on autoveosektoris tekkinud sotsiaalne dumping ja kõlvatu 

konkurents. Et see olukord lõpetada, tuleb kabotaažvedusid vähendada nii palju kui võimalik ja selleks 

tuleks sätestada, et veokitel on keelatud sõita tühjalt. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

28.6.2018 A8-0204/98 

Muudatusettepanek  98 

Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Marie-Christine Arnautu, Mario 

Borghezio, Mara Bizzotto, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Autoveosektori muutustega kohanemine 

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Artikli 3 lõige 2 jäetakse välja. välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Kuna iga sellise liikmesriigi siseturul, kus pakkumine on nõudlusest sageli suurem ja enamik ettevõtteid 

tegutseb riigi piires, on oma eripära, ei saa keelata riigisiseste lisanõuete kehtestamist, kui need on 

proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad. Muudatusettepanek on seotud ettepanekuga, millega jäetakse 

ettepaneku põhjenduse 3 teine lause välja. 
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28.6.2018 A8-0204/99 

Muudatusettepanek  99 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Autoveosektori muutustega kohanemine 

(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1072/2009 

Artikkel 8 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset viie päeva jooksul alates saabuva 

rahvusvahelise veo raames toimunud 

viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas 

liikmesriigis. 

2. Kui saabuva rahvusvahelise veoga 

teisest liikmesriigist või kolmandast riigist 

vastuvõtvasse liikmesriiki veetud veosed 

on kohale toimetatud, lubatakse lõikes 1 

osutatud vedajal teha sama sõidukiga või 

ühendatud autorongi puhul sama sõiduki 

mootorsõidukiga kabotaažvedusid 

vastuvõtvas liikmesriigis või piirnevates 

liikmesriikides. Kabotaažveo raames 

toimuv viimane koorma mahalaadimine 

leiab aset kahe päeva jooksul alates 

saabuva rahvusvahelise veo raames 

toimunud viimasest mahalaadimisest 

vastuvõtvas liikmesriigis ning seejuures 

tuleb kinni pidada kohustuslikust 7-

päevasest ooteajast, mis jääb kohustusliku 

päritoluriiki tagasipöördumise ja järgmise 

uue tellimuse vahele. 

Or. en 

(Määrus (EÜ) nr 1072/2009) 

Selgitus 

Kabotaaž on peamine tegur, mille tõttu on autoveosektoris tekkinud sotsiaalne dumping ja kõlvatu 

konkurents. Et see olukord lõpetada, tuleb kabotaažvedusid vähendada nii palju kui võimalik ja selleks 

tuleks sätestada, et veokitel on keelatud sõita tühjalt. 

 


