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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL 
sõidukijuhtide lähetamist autovedude sektoris reguleerivad erinormid ning muudetakse 
direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ja määrust (EL) nr 1024/2012 
(05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (05112/1/2020 – C9-0106/2020),

– võttes arvesse Poola Senati poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille 
kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. jaanuari 2018. aasta 
arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 1. veebruari 2018. aasta arvamust2,

_ võttes arvesse komisjoni arvamust (COM(2020)0151),

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta3 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2017)0278) suhtes, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks 
kiidetud esialgset kokkulepet,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9-
0114/2020),

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga; 

3. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile 
alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

1 ELT C 197, 8.6.2018, lk 45. 
2 ELT C 176, 23.5.2018, lk 57.
3 Vastuvõetud tekstid, 4.4.2019, P8_TA(2019)0339.
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4. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise 
kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu 
peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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LÜHISELGITUS

1. Rahvusvaheline autoveoturg 

Autovedude sektoris peaksid liidu sotsiaalõigusnormid aitama saavutada poliitikaeesmärke, 
milleks on parandada sõidukijuhtide töötingimusi, tagada aus konkurents autoveo-ettevõtjate 
vahel ning suurendada kõigi maanteekasutajate liiklusohutust. 

Autovedude suhtes kohaldatavad peamised sotsiaalõigusnormid hõlmavad direktiiviga 
2002/15/EÜ4 kehtestatud sõidukijuhtide tööaja korralduse sätteid, direktiiviga 2006/22/EÜ 
kehtestatud täitmise tagamise miinimumnõudeid, määrusega (EÜ) nr 561/20065 kehtestatud 
sõiduaja, vaheaegade ja puhkeperioodide norme ning direktiiviga 96/71/EÜ6 ja selle täitmise 
tagamise direktiiviga 2014/67/EL7 kehtestatud töötajate lähetamise sätted. Need õigusaktid on 
osa laiematest jõupingutustest, mille eesmärk on parandada sõidukijuhtide töötingimusi, tagada 
aus konkurents ettevõtjate vahel ja parandada liiklusohutust Euroopa maanteedel ning tagada 
tasakaal autojuhtide sotsiaalkaitse ja ettevõtjate piiriüleste teenuste osutamise vabaduse vahel. 

2. Komisjoni ettepanek 

Komisjon võttis 31. mail 2017. aastal vastu I liikuvuspaketi, et tagada aus konkurents, 
lihtsustada kehtivaid eeskirju, kaitsta ELi siseturgu ning tagada kõnealuse sektori töötajate 
õigused. Esimese liikuvuspaketi raames tegi komisjon ettepaneku kehtestada erinormid 
töötajate lähetamiseks autovedude sektoris. 

Komisjoni ettepaneku eesmärk on tagada lähetamist reguleerivate õigusnormide 
proportsionaalne ja eesmärgipärane kohaldamine ning parandada jõustamist ja muuta 
liikmesriikidevaheline halduskoostöö struktureeritumaks ja tõhusamaks. 

3. Institutsioonidevahelised läbirääkimised

Pärast Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha vastuvõtmist 4. aprillil 2019. aastal 
toimusid institutsioonidevahelised läbirääkimised (eesmärgiga jõuda varakult teise lugemise 
kokkuleppeni) 2019. aasta oktoobrist detsembrini, mil nõukogu eesistujariik oli Soome. Pärast 
nelja kolmepoolsete kohtumiste vooru, millest mõned toimusid koos, saavutas parlamendi 
läbirääkimisrühm viimasel kolmepoolsel kohtumisel, mis algas 11. detsembril 2019, nõukogu 
eesistujaga esialgse kokkuleppe.

Esialgse kokkuleppe tekst esitati transpordi- ja turismikomisjonile (TRAN) ning see kiideti 
heaks 21. jaanuaril 2020. Komisjoni antud heakskiidu alusel teatas TRAN-komisjoni esimees 
oma kirjas alaliste esindajate komitee (COREPER I) esimehele, et soovitab täiskogul nõukogu 
seisukoha muutmata kujul heaks kiita, eeldusel et see on kooskõlas kõnealuse kahe 
institutsiooni vahel saavutatud esialgse kokkuleppega. Pärast õiguskeelelist kontrolli võttis 
nõukogu 7. aprillil 2020 (kirjaliku menetluse teel) oma seisukoha kooskõlas esialgse 
kokkuleppega ametlikult vastu.

4 EÜT L 80, 23.3.2002, lk 35.
5 ELT L 102, 11.4.2006, lk 1.
6 EÜT L 18, 21.1.1997, lk1.
7 ELT L 159, 28.5.2014, lk 11.
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4. Kokkuleppe põhielemendid

Üldine kokkulepe, mille parlament nõukoguga saavutas, tugevdas ettepanekut veelgi, et tagada 
tasakaalustatud tingimused ausaks konkurentsiks ja range jõustamine. Eelkõige saavutati 
järgmised tulemused.

Rahvusvahelise autoveosektori töötajate lähetamise korra erandid 

Kokkuleppe kaks põhielementi puudutavad lähetamist reguleerivate üldõigusnormide suhtes 
suure liikuvuse tõttu erandi kehtestamist ning selle erandi kohaldamisala. 

Lähetamisnormide erandid on seotud eeskätt nii kahepoolse kauba- kui ka reisijateveoga, mis 
eeldab väga vähest paindlikkust veoga seotud lisapeatuste tegemiseks. Ühtlasi täpsustatakse, et 
rahvusvaheline autovedu läbi liikmesriigi territooriumi ei kujuta endast lähetust. Selgitusi 
antakse ka kombineeritud vedude kohta. Muud veod, sealhulgas kabotaažveod, on lähetamise 
olukorrad. 

Kuigi nõukogu tegi ettepaneku laiendada erandit ka omal kulul toimuvatele vedudele, kaitses 
parlament edukalt erandite piiramist olukorraga, kus sõidukijuhti lähetava tööandja ja 
vastuvõtvas liikmesriigis tegutseva isiku vahel on sõlmitud teenusleping.

Ühtlasi täpsustatakse, et juhi katkendlikud viibimised vastuvõtvas liikmesriigis ei lisandu 
pikaajalisele lähetusperioodile.

Kolmanda riigi ettevõtjad

Nõukogu nõustus Euroopa Parlamendi seisukohaga kolmanda riigi ettevõtjate suhtes, millega 
tagatakse, et ELi sõidukijuhtide lähetamist reguleerivate normide tugevdamine ei anna 
konkurentsieelist ELi autoveoturule juurdepääsu omavatele kolmandate riikide ettevõtjatele. 

Direktiivi 96/71/EÜ artikli 1 lõikes 4 on öeldud, et kolmandas riigis asuvaid ettevõtjaid ei või 
kohelda soodsamalt kui liikmesriigis asuvaid ettevõtjaid. Kinnitati, et seda põhimõtet tuleks 
kohaldada ka sõidukijuhtide lähetamise erinormide puhul. Liikmesriigid peavad ühtlasi täitma 
oma kohust liidu ettevõtjaid mitte diskrimineerida, sealhulgas liidu turule juurdepääsu 
käsitlevate tingimuste kokkuleppimisel Euroopa Transpordiministrite Konverentsi raames. 
Samuti peaks liit pidama AETRi raames läbirääkimisi kokkuleppe saavutamiseks eesmärgiga 
viia see vastavusse uute kontrollivahenditega (arukad sõidumeerikud).

Lähetamise, kontrolli ja täitmise tagamise alased haldusnormid

Veoettevõtjatel on edaspidi võimalus ja kohustus kasutada lähetamisdeklaratsioonide ja 
nõutava teabe esitamiseks komisjoni siseturu infosüsteemi. Selline ühtlustatud kord muudab 
eraldiseisvad riigisisesed infosüsteemid üleliigseks.

Kontrollialaste sätete puhul tehakse vahet maanteekontrollil ja lähetamisjärgsel kontrollil. Otse 
veoettevõtjalt võidakse pärast lähetamist nõuda sõidukijuhi töölepingut ja palgalehti. 
Lähetamisjärgses kontrollietapis saab veoettevõtjate keskseks kommunikatsioonikanaliks 
siseturu infosüsteem ja liikmesriigil on võimalik kaasata sotsiaalpartnereid.
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Nõukogu nõustus Euroopa Parlamendi nõudmisega sätestada karistused erinormide rikkumise 
puhul ning karistada logistikaahela osalisi juhul, kui nad rikkumisest teadsid või oleksid 
pidanud teadma. Lõpetuseks nõustus nõukogu ka sättega aruka täitmise tagamise kohta, millega 
kohustatakse liikmesriike lülitama lähetamisnormide kontrollimise üldisesse 
kontrollistrateegiasse.

Töötingimuste läbipaistvus

Nõukogu kiitis heaks Euroopa Parlamendi soovi kehtestada erisäte, millega kohustatakse 
vastuvõtvat liikmesriiki tagama läbipaistvad, sealhulgas teatavate kollektiivlepingutega 
määratletud töötingimused.

Direktiivi 2002/15/EÜ lisamine sotsiaalõigusnormide täitmise tagamise nõuete hulka

Direktiiviga 2006/22/EÜ kehtestati liidu nõuded sõiduaegu, vaheaegu ja puhkeperioode ning 
sõidumeerikuid reguleerivate normide kontrollimiseks ja täitmise tagamiseks. Direktiiv 
2002/15/EÜ jäeti aga selle kohaldamisalast välja. Kokkulepe sisaldab mitmeid kõnealuse 
direktiivi aspekte, näiteks riigisisesed kontrollisüsteemid, minimaalne kontrollide arv, 
riigisisesed riskiastme hindamise süsteemid või teabevahetus.

Sotsiaalõigusnormide täitmise tagamise muudetud nõuded

Riskiastme hindamise süsteemi parandamiseks tehti sellesse kaks olulist muudatust: esiteks 
koostab komisjon ettevõtja riskiastme ühtse valemi ning teiseks tehakse riigisisene teave 
riskiastme kohta kättesaadavaks kogu ELi kontrolliasutustele, sealhulgas maanteekontrollide 
tarbeks.

Komisjoni volitused

Kokkulepe sisaldab kahte delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volitust lisade 
ajakohastamiseks ning kolme uut rakendusaktide vastuvõtmise volitust, täpsemalt seoses 
riskiastme hindamise süsteemiga, ühise lähenemisviisiga „muuks tööks“ kulunud aja 
salvestamise ja kontrollimisega ning lähetamisdeklaratsioonide esitamiseks edaspidi kasutatava 
siseturu infosüsteemi kommunikatsioonikanali funktsioonide arendamisega.

Ülevõtmine ja läbivaatamine

Liikmesriigid võtavad direktiivi üle 18 kuu jooksul pärast selle jõustumist. Komisjoni hinnang 
direktiivi rakendamisele ning eriti lähetatud sõidukijuhte käsitlevatele erisätetele on kavandatud 
2025. aasta lõpuks.

5 Soovitus

Raportöör usub, et saavutatud kompromiss on tasakaalustatud tulemus. Kuna nõukogu 
seisukoht on kooskõlas institutsioonidevahelistel läbirääkimistel saavutatud esialgse 
kokkuleppega, soovitab raportöör selle muutmata kujul heaks kiita.
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