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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

21.6.2018 A8-0206/115 

Muudatusettepanek  115 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi 

sektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Selleks et tagada autoveosektoris 

direktiivi 96/71/EÜ tulemuslik ja 

proportsionaalne rakendamine, on vaja 

kehtestada sektoripõhised õigusnormid, 

mis kajastavad autoveosektori töötajatele 

eriomast väga suurt liikuvust ning mille 

abil leitakse tasakaal sõidukijuhtide 

sotsiaalkaitse ja ettevõtjate piiriüleste 

teenuste osutamise vabaduse vahel. 

(11) Selleks et tagada autoveosektoris 

direktiivi 96/71/EÜ tulemuslik ja 

proportsionaalne rakendamine, on vaja 

kehtestada sektoripõhised õigusnormid, 

mis kajastavad autoveosektori töötajatele 

eriomast väga suurt liikuvust ning mille 

abil leitakse tasakaal sõidukijuhtide 

sotsiaalkaitse ja ettevõtjate piiriüleste 

teenuste osutamise vabaduse vahel, ning 

edendada nende normide täitmise 

tagamist. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/116 

Muudatusettepanek  116 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi 

sektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Sellised tasakaalustatud 

kriteeriumid peaksid põhinema 

sõidukijuhi ja vastuvõtva liikmesriigi 

territooriumi vahelisel piisaval seosel. 

Seetõttu tuleks kehtestada ajaline piirang, 

mille ületamise korral hakatakse 

rahvusvahelise veo puhul kohaldama 

vastuvõtva liikmesriigi miinimumpalka ja 

minimaalset iga-aastast tasulist puhkust. 

Seda ajalist piirangut ei tohiks kohaldada 

määrustes 1072/200918 ja 1073/200919 

määratletud kabotaažvedude suhtes, kuna 

kogu transport toimub vastuvõtvas 

liikmesriigis. Seetõttu tuleks kohaldada 

kabotaažvedude suhtes vastuvõtva 

liikmesriigi miinimumpalka ja 

minimaalset iga-aastast tasulist puhkust, 

olenemata sõidukijuhi tegevuse sagedusest 

ja kestusest. 

(12) Määrustes 1072/200918 ja 

1073/200919 määratletud kabotaažveod on 

direktiiviga 96/71/EÜ reguleeritud 

teenused, kuna kogu transport toimub 

tervikuna teises liikmesriigis. Seetõttu 

tuleks kohaldada kabotaažvedude suhtes 

vastuvõtva liikmesriigi miinimumtasu ja 

minimaalset iga-aastast tasulist puhkust, 

olenemata sõidukijuhi tegevuse sagedusest 

ja kestusest. 

__________________ __________________ 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 

oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) 

nr 1072/2009 rahvusvahelisele 

autoveoturule juurdepääsu käsitlevate 

ühiseeskirjade kohta (ELT L 300, 

14.11.2009, lk 72). 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 

oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) 

nr 1072/2009 rahvusvahelisele 

autoveoturule juurdepääsu käsitlevate 

ühiseeskirjade kohta (ELT L 300, 

14.11.2009, lk 72). 

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste 

turule juurdepääsu käsitlevate 

ühiseeskirjade kohta ning millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 

(ELT L 300, 14.11.2009, lk 88) 

1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste 

turule juurdepääsu käsitlevate 

ühiseeskirjade kohta ning millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 

(ELT L 300, 14.11.2009, lk 88). 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/117 

Muudatusettepanek  117 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi 

sektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Selleks et tagada tulemuslikult ja 

tõhusalt töötajate lähetamise 

sektoripõhiste õigusnormide täitmine ning 

et vältida välisriigi ettevõtjatele 

ebaproportsionaalselt suure 

halduskoormuse teket, tuleks kehtestada 

autoveosektoris konkreetsed haldus- ja 

kontrollinõuded, kasutades täiel määral 

selliseid kontrollivahendeid nagu 

digitaalne sõidumeerik. 

(13) Selleks et töötajate lähetamise 

kohta kehtiksid selged sektoripõhised 

õigusnormid, mis tulenevad direktiivist 

96/71/EÜ [mida on muudetud direktiiviga 

2016/0070 (COD)] ja direktiivist 

2014/67/EL, samuti selleks, et tagada 

nende tulemuslik ja tõhus täitmine ning 

vältida välisriigi ettevõtjatele 

ebaproportsionaalselt suure 

halduskoormuse teket, tuleks 

autoveosektoris kehtestada komisjoni poolt 

väljatöötatud standardvormid ning 
konkreetsed vähendatud haldus- ja 

kontrollinõuded, kasutades täiel määral 

selliseid kontrollivahendeid nagu siseturu 

infosüsteem (IMI), ülemaailmse 

satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) 

maanteetranspordi portaal ja arukad 

sõidumeerikud. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/118 

Muudatusettepanek  118 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi 

sektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Tava, mille puhul emaettevõtjatele 

ühes liikmesriigis suunatakse suurem osa 

kasumist ja tütarettevõtjatele teistes 

liikmesriikides jäetakse piiratud ressursid, 

kuigi nad annavad oma 

transporditeenustega suurema osa 

käibest, võib põhjustada ebavõrdsust ja 

ebaproportsionaalset kasumi 

ümberpaigutamist liikmesriikide vahel 

ning seda tuleks vältida. Sellise tava üks 

negatiivne sotsiaalne tagajärg on see, et 

sõidukijuhtide sissetulekut hoitakse 

nendes liikmesriikides, kus tütarettevõtjad 

tegutsevad, madalamal tasemel. Et 

võidelda autoveosektoris võimaliku 

ebaausa konkurentsiga, tuleks selliseid 

tavasid nende ennetamiseks hoolikalt 

analüüsida. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/119 

Muudatusettepanek  119 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi 

sektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 b) Et tagada sotsiaalõigusnormide 

täielik järgimine ja kuni Euroopa 

Tööjõuametit ei ole loodud, peaks 

pädevatel kontrolliasutustel olema 

juurdepääs kõigile IMI ja GNSSi portaali 

kaudu edastatavatele andmetele ja nad 

peaksid saama neid kontrollida. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/120 

Muudatusettepanek  120 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi 

sektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a 

Direktiiv 2006/22/EÜ 

Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Nimetatud kontrollid hõlmavad igal aastal 

ulatuslikku ja esinduslikku läbilõiget 

kõikidest määruste (EÜ) nr 561/2006 ja 

(EL) nr 165/2014 kohaldamisalasse 

kuuluvatest ringiliikuvatest töötajatest, 

sõidukijuhtidest, ettevõtjatest ja sõidukitest 

ning direktiivi 2002/15/EÜ 

kohaldamisalasse kuuluvatest 

ringiliikuvatest töötajatest ja 

sõidukijuhtidest. 

Nimetatud kontrollid hõlmavad igal aastal 

ulatuslikku ja esinduslikku läbilõiget 

kõikidest määruste (EÜ) nr 561/2006 ja 

(EL) nr 165/2014 kohaldamisalasse 

kuuluvatest ringiliikuvatest töötajatest, 

sõidukijuhtidest, ettevõtjatest ja kõikide 

transpordiliikide sõidukitest ning direktiivi 

2002/15/EÜ kohaldamisalasse kuuluvatest 

ringiliikuvatest töötajatest ja 

sõidukijuhtidest. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/121 

Muudatusettepanek  121 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi 

sektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Direktiiv 2006/22/EÜ 

Artikkel 6 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kontrollide korraldamisel 

ettevõtjate valdustes võetakse arvesse eri 

transpordiliikidega ja ettevõtjatega varem 

saadud kogemusi. Viimatinimetatud 

kontrolle korraldatakse ka juhul, kui teel on 

tuvastatud määruse (EÜ) nr 561/2006 või 

(EL) nr 165/2014 või direktiivi 

2002/15/EÜ tõsiseid rikkumisi. 

1. Kontrollide korraldamisel 

ettevõtjate valdustes võetakse arvesse eri 

transpordiliikidega ja ettevõtjatega varem 

saadud kogemusi. Viimatinimetatud 

kontrolle korraldatakse ka juhul, kui teel on 

tuvastatud määruse (EÜ) nr 561/2006 või 

(EL) nr 165/2014 või direktiivi 

2002/15/EÜ tõsiseid rikkumisi, mis 

puudutavad iganädalast ja igapäevast 

maksimaalset tööaega ning vaheaegu, 

puhkeaega ja öötööd. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/122 

Muudatusettepanek  122 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi 

sektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a 

Direktiiv 2006/22/EÜ 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) üksikjuhtudel liikmesriigi 

põhjendatud taotluse korral. 

b) üksikjuhtudel liikmesriigi 

eritaotluse korral. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/123 

Muudatusettepanek  123 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi 

sektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a 

Direktiiv 2006/22/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon kehtestab rakendusaktidega 

ettevõtjate riskiastme arvutamise ühtse 

valemi, milles võetakse arvesse rikkumiste 

arvu, raskusastet ja sagedust ning nende 

kontrollide tulemusi, mille käigus 

rikkumisi ei leitud, ja seda, kas autoveo-

ettevõtja on kasutanud kõigis oma 

sõidukites arukat sõidumeerikut vastavalt 

määruse (EL) nr 165/2014 II peatükile. 

Need rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas käesoleva direktiivi artikli 12 

lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. 

Komisjon kehtestab rakendusaktidega 

ettevõtjate riskiastme arvutamise ühtse 

valemi, milles võetakse arvesse rikkumiste 

arvu, raskusastet ja sagedust ning nende 

kontrollide tulemusi, mille käigus 

rikkumisi ei leitud. Need rakendusaktid 

võetakse vastu kooskõlas käesoleva 

direktiivi artikli 12 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.6.2018 A8-0206/124 

Muudatusettepanek  124 

Marita Ulvskog 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi 

sektoris 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c 

Direktiiv 2006/22/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Selleks et lihtsustada teedel 

korraldatavaid sihipäraseid kontrolle, 

peavad riikliku riskiastme hindamise 

süsteemi andmed olema kontrolli ajal 

kättesaadavad kõigile asjaomase 

liikmesriigi pädevatele kontrolliasutustele. 

4. Selleks et lihtsustada teedel 

korraldatavaid sihipäraseid kontrolle, 

peavad riikliku riskiastme hindamise 

süsteemi andmed olema kontrolli ajal 

kättesaadavad kõigile liikmesriikide 

pädevatele kontrolliasutustele. 

Or. en 

 

 


