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MAANTIELIIKENNE: LAINSÄÄDÄNNÖN
YHDENMUKAISTAMINEN

Maantieliikenteen sisämarkkinoiden luominen Euroopan unionissa edellyttää jäsenvaltioiden
lainsäädännön yhdenmukaistamista. Unionin lainsäädäntötoimet koskevat verotusta, teknisiä
määräyksiä, hallintoa ja työehtoja.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) VI osasto, erityisesti 91 artikla

TAVOITTEET

Maantieliikennettä koskevan yhteisen politiikan tavoitteena on luoda tasavertaiset
toimintaedellytykset ja taata palvelujen vapaa tarjoaminen. Tämä edellyttää jäsenvaltioiden
lainsäädännön yhdenmukaistamista verotuksen (alv, käyttöverot, kivennäisöljyverot),
valtiontukien, teknisten määräysten (suurimmat sallitut mitat ja massat), työehtojen ja
ympäristönsuojelutoimenpiteiden alalla.

SAAVUTUKSET

A. Verotuksen ja teknisten määräysten yhdenmukaistaminen
1. Valmistevero
Energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta
27. lokakuuta 2003 annetulla direktiivillä 2003/96/EY korvattiin kivennäisöljyjen
valmisteverojen yhdenmukaistamisesta annetut direktiivit 92/81/ETY ja 92/82/ETY
(ks. luku 5.11.3)
2. Tietullien ja käyttömaksujen kerääminen
Komissio esitti 8. heinäkuuta 2008 useita aloitteita liikenteen ympäristöystävällisyyden
parantamiseksi (ympäristöystävällisempää liikennettä koskeva paketti). Paketti tarjoaa
yleispätevän, avoimen ja kansalliseen lainsäädäntöön siirrettävissä olevan mallin, jolla
voidaan arvioida kaikkia ulkoisia kustannuksia, muun muassa ympäristö-, melu- ja
terveyshaittoihin sekä ruuhkiin liittyviä kustannuksia. Tätä mallia käytettiin infrastruktuurin
käyttömaksujen laskennan pohjana eurovinjettidirektiiviä tarkistettaessa (ks. jäljempänä), ja
siihen liitettiin strategia mallin täytäntöönpanemiseksi vaiheittain kaikissa liikennemuodoissa.
Tieinfrastruktuurin käyttömaksujen perimisessä liikenteenharjoittajilta käytetään edelleen
hinnoittelun viitekehyksenä 17. kesäkuuta 1999 annettua direktiiviä 1999/62/EY. Kyseistä
direktiiviä on muutettu 17. toukokuuta 2006 annetulla direktiivillä 2006/38/EY ja
27. syyskuuta 2011 annetulla direktiivillä 2011/76/EU. Vuoden 1999 eurovinjettidirektiivin
tarkistaminen perustuu saastuttaja maksaa -periaatteeseen ja ulkoisten kustannusten
sisällyttämiseen hintoihin. Sen tarkoituksena on sisällyttää käyttömaksuihin eri kustannukset,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.11.3.pdf
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joita aiheutuu raskaiden tavaraliikenteen ajoneuvojen käyttäessä infrastruktuuria. Perittävät
maksut porrastetaan, jotta voidaan ottaa huomioon ilman pilaantuminen, meluhaitat ja
ruuhkiin liittyvät riskit. Tarkoituksena on täydentää etäisyyden perusteella laskettavia nykyisiä
tietulleja ja kattaa tieinfrastruktuurin rakentamis-, ylläpito-, käyttö- ja kehittämiskustannukset.
Parlamentin ja neuvoston vuonna 2011 saavuttaman kompromissin merkittävin tulos on tulojen
ja investointien avoimuus. Jäsenvaltiot voivat porrastaa infrastruktuurimaksut ruuhkaisuuden
mukaan. Maksut voivat olla jopa 175 prosenttia suurempia ruuhka-aikoina, joiksi voidaan
määrittää enintään viisi tuntia päivässä. Tätä voidaan kompensoida alemmilla maksuilla
muina aikoina. Maksujen porrastus on laadittava ja sitä on sovellettava tavalla, joka on
avoin, syrjimätön ja kaikkien käyttäjien saatavilla. Merkittävä tietullien tulonjakoon liittyvä
ongelma ratkaistiin, kun jäsenvaltiot sitoutuivat sijoittamaan uudelleen tulot, joita ne saavat
infrastruktuurimaksuista ja ulkoisiin kustannuksiin perustuvista maksuista, Euroopan edun
kannalta tärkeisiin hankkeisiin (TEN-T: päätöksen N:o 661/2010/EU liite III) ja tekemään
liikenteestä kestävämpää. Lisäksi infrastruktuurimaksuja voidaan korottaa vuoristoalueilla
saastuttavimpien raskaan liikenteen ajoneuvojen osalta (Euro-päästöluokkiin 0, I ja II kuuluvien
ajoneuvojen ja vuodesta 2015 alkaen Euro-päästöluokkaan III kuuluvien ajoneuvojen osalta).
Nämä tulot on investoitava Euroopan edun kannalta ensisijaisiin hankkeisiin. Komissio
antaa viimeistään lokakuussa 2015 parlamentille ja neuvostolle kertomuksen direktiivin
täytäntöönpanosta ja vaikutuksista. Sen on määrä tarkastella erityisesti sellaisten säännösten
vaikuttavuutta, jotka koskevat liikenteestä johtuvaan ympäristön pilaantumiseen liittyvien
kustannusten kattamista sekä yli 3,5 tonnia ja alle 12 tonnia painavien ajoneuvojen
sisällyttämistä direktiivin soveltamisalaan.
3. Suurimmat sallitut mitat ja massat
Heinäkuun 25. päivänä 1996 annettu direktiivi 96/53/EY ajoneuvojen suurimmista
kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja painoista sisältää tärkeimmät
ajoneuvojen kokoa koskevat unionin säännökset. Vaatimuksia sovelletaan kaikkiin raskaisiin
ajoneuvoihin, jotka liikennöivät jäsenvaltioiden välillä. Direktiiviä on täydennetty ja
muutettu 22. heinäkuuta 1997 annetulla direktiivillä 97/27/EY ja 18. helmikuuta 2002
annetulla direktiivillä 2002/7/EY, joiden tarkoituksena on erityisesti yhdenmukaistaa linja-
autojen kokovaatimuksia, jotta mahdollistetaan vapaa liikennöinti unionin alueella ja
erityisesti matkustajaliikenteen kabotaasin moitteeton toiminta. Direktiivin 96/53/EY 4 artikla
mahdollistaa kuitenkin kansalliset poikkeukset, kuten direktiivin liitteessä vahvistettuja
kynnysarvoja (18,75 metriä ja 40 tonnia) pidempien ja painavampien ajoneuvojen liikennöinnin
kuljetuksissa, jotka eivät vaikuta merkittävästi kansainväliseen kilpailuun, esimerkiksi
metsätalouden ja teollisuuden kuljetuksissa. Edellytyksenä on, että tällaisia poikkeuksia
soveltavat jäsenvaltiot ilmoittavat siitä komissiolle. Enimmäismittoja ja -painoa koskevat
poikkeukset hyväksytään kokeiluluontoisesti vain kansallisessa liikenteessä. Parlamentin ja
neuvoston hyväksyttäväksi 15. huhtikuuta 2013 esitetyn direktiiviehdotuksen tarkoituksena on
sallia pidempien ja painavampien kuorma-autojen (jättirekkojen) rajanylitysliikenne (ks. myös
jäljempänä Euroopan parlamentin rooli).
B. Hallinnollinen yhdenmukaistaminen
1. Kuljettajan lakisääteiset velvoitteet
Yhteisön ajokortista 29. heinäkuuta 1991 annetussa direktiivissä 91/439/ETY
yhdenmukaistettiin ajokortin muoto ja ajoneuvoluokat, otettiin käyttöön vastavuoroisen
tunnustamisen periaate ja säädettiin terveyttä ja ajokykyä koskevista perusvaatimuksista.
Heinäkuun 23. päivänä 1996 annetulla direktiivillä 96/47/EY vahvistettiin luottokortin
muotoinen vaihtoehtoinen ajokorttimalli. Kolmannessa ajokortteja koskevassa direktiivissä –
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20. joulukuuta 2006 annetussa direktiivissä 2006/126/EY – säädetään tämän ajokorttimallin
soveltamisesta kaikkiin unionissa myönnettäviin ajokortteihin 19. tammikuuta 2013 alkaen.
Lisäksi kaikki nykyisin käytössä olevat paperiset ajokortit on vaihdettava uudenmallisiin
muovikortteihin niiden uusimisen yhteydessä tai viimeistään vuonna 2033. Kaikilla uusilla
ajokorteilla on voimassaoloaika (maasta riippuen 10–15 vuotta moottoripyörien ja autojen osalta
ja 5 vuotta kuorma-autojen ja linja-autojen osalta), ja ne ovat voimassa kaikkialla unionissa.
Koko unionissa on yhä noin 110 erilaista ajokorttimallia. Yhdenmukaistamisella on kolme
tavoitetta: torjua väärentämistä, varmistaa vapaa liikkuvuus ja parantaa liikenneturvallisuutta.
Esimerkiksi ajokorttiturismi ei ole enää mahdollista, koska kukin kansalainen voi saada
vain yhden ajokortin ja ajokorttia ei voi saada, jos henkilön ajo-oikeutta on rajoitettu
tai hänellä ei ole ajo-oikeutta tai jos ajokortti on peruutettu määräaikaisesti toisessa
jäsenvaltiossa. Komission on tarkoitus antaa kertomus direktiivin täytäntöönpanosta ja
sen vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen aikaisintaan 19. tammikuuta 2018. Kuorma-
autonkuljettajien kuljettajatodistuksesta (jota säädellään 1. maaliskuuta 2002 annetulla
asetuksella (EY) N:o 484/2002) ja ammattitaitoa osoittavasta todistuksesta (jota säädellään
15. heinäkuuta 2003 annetulla direktiivillä 2003/59/EY) on lisätietoa maantieliikennettä
koskevassa luvussa.
2. Ajoneuvojen rekisteröinti
Huhtikuun 29. päivänä 1999 annetulla neuvoston direktiivillä 1999/37/EY (jota muutettiin
direktiivillä 2003/127/EY) yhdenmukaistettiin moottoriajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat sekä
helpotettiin ajoneuvon omistajan selvittämistä ja kahden eri jäsenvaltion kansalaisten välisiä
ajoneuvokauppoja. Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen rekisteröintijäsenvaltion
tunnusmerkin tunnustamisesta yhteisön sisäisessä liikenteessä 3. marraskuuta 1998 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 2411/98 otettiin pakollisena käyttöön EU:n lipun heijastava
kuva rekisterikilvessä ja rekisteröintijäsenvaltion tunnusmerkki rekisteröintikilven vasemmassa
reunassa. Asiakirjassa ”Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 – Unionin
kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen” komissio piti ajoneuvojen rekisteröinnin ongelmia
yhtenä merkittävimmistä tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteistä. Komissio ehdotti siksi, että
ajoneuvojen rekisteröintiin toisessa jäsenvaltiossa liittyviä muodollisuuksia yksinkertaistetaan.
Tämä toisi yrityksille, kansalaisille ja viranomaisille säästöjä ainakin 1,5 miljardin euron edestä.
Ehdotuksen voimaantulon jälkeen esimerkiksi henkilöillä, jotka asuvat osan vuodesta vapaa-
ajan asunnossa toisessa unionin jäsenvaltiossa, ei ole ajoneuvon rekisteröintivelvollisuutta. Sitä
vastoin pysyvästi toisessa jäsenvaltiossa asuvien henkilöiden on rekisteröitävä autonsa kuuden
kuukauden kuluessa.
C. Työehtojen yhdenmukaistaminen
1. Työaika
Kuljetusala jätettiin tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 23. marraskuuta 1993
annetun direktiivin 93/104/EY ulkopuolelle. Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien
henkilöiden työajan järjestämisestä 11. maaliskuuta 2002 annetussa direktiivissä 2002/15/EY
säädetään työaikajärjestelyjä koskevista vähimmäisvaatimuksista kuljettajien turvallisuuden ja
terveyden edistämiseksi. Keskimääräinen viikoittainen työaika on direktiivin mukaan 48 tuntia.
Se voi kuitenkin olla enintään 60 tuntia edellyttäen, että neljän kuukauden ajalta laskettu
keskiarvo ei ylitä 48:aa viikkotuntia. Komissio antoi lokakuussa 2008 direktiivin 2002/15/EY
muuttamista koskevan ehdotuksen, jolla direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettiin aidosti
itsenäiset kuljettajat. Euroopan parlamentti puolestaan vastusti tällaista soveltamisalan rajausta.

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:FI:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:FI:PDF
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2. EU:n sosiaalilainsäädännössä vahvistetut ajo- ja lepoajat
Vuorokautista ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, taukoja ja vuorokautisen ja viikoittaisen
lepoajan vähimmäiskestoa säännellään 15. maaliskuuta 2006 annetulla asetuksella (EY)
N:o 561/2006, jolla kumotaan 20. joulukuuta 1985 annettu asetus (ETY) N:o 3820/85.
Sitä sovelletaan tavaraliikenteen (yli 3,5 tonnia painavat ajoneuvot) tai henkilöliikenteen
(yli yhdeksän henkilön ajoneuvot) kuljettajiin, ja siinä säädetään aiempaa useammista
tauoista ja parannetaan ja yksinkertaistetaan valvontaa ja seuraamusten määräämistä.
Asetuksella (EY) N:o 561/2006 muutettiin lisäksi 20. joulukuuta 1985 annettua asetusta
(ETY) N:o 3821/85. Muutoksen johdosta sähköinen eli digitaalinen ajopiirturi otettiin
lopullisesti käyttöön, mikä helpotti EU:n sosiaalilainsäädännön rikkomusten valvontaa, sillä
ajopiirturin tietojen väärentämistä pidettiin mahdottomana. Maaliskuun 15. päivänä 2006
annetulla direktiivillä 2006/22/EY säädetään edellä mainittujen asetusten täytäntöönpanossa
noudatettavista vähimmäisehdoista ja vahvistetaan niiden tarkastusten vähimmäismäärä
(vuonna 2010 vähintään kolme prosenttia kuljettajien työpäivistä), jotka jäsenvaltioiden on
tehtävä varmistaakseen ajo-, tauko- ja lepoaikojen noudattamisen. Analogisten ajopiirturien
korvaaminen digitaalisilla antaa vähitellen mahdollisuuden tarkastaa entistä suuremman
määrän tietoja aiempaa nopeammin ja luotettavammin, jolloin jäsenvaltioilla on paremmat
mahdollisuudet lisätä tarkastusten määrää.
Lokakuun 21. päivänä 2009 annetulla, tieliikennepakettiin (ks. luku 5.6.3, 2 kohdan c alakohta)
kuuluvalla asetuksella (EY) N:o 1073/2009 muutettiin asetusta (EY) N:o 561/2006 ns. 12 päivän
säännön ottamiseksi käyttöön maateiden matkustajaliikenteessä. Sen nojalla kuljettaja voi
lykätä viikoittaista lepoaikaa enintään 12 perättäistä päivää (kun yleensä työskennellään
enintään kuusi perättäistä päivää), jos on kyse kansainvälisestä satunnaisesta henkilöliikenteestä
(matkan on sisällettävä vähintään 24 tunnin jakso muussa kuin lähtömaassa). Lisäksi poikkeus
olisi sallittava vain hyvin tiukoin ehdoin, joilla taataan liikenneturvallisuus ja vahvistetaan
kuljettajien velvollisuus ottaa viikoittaiset lepoajat välittömästi ennen tätä työvuoroa ja sen
jälkeen. Muita ehtoja aletaan soveltaa 1. tammikuuta 2014: ajoneuvossa on oltava digitaalinen
ajopiirturi ja, jos ajetaan kello 22:n ja 6:n välisenä aikana, sama kuljettaja voi ajaa yhtäjaksoisesti
vain kolme tuntia tai ajoneuvossa on oltava useita kuljettajia.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Euroopan parlamentti on lainsäädäntövaltansa rajoissa tukenut valtaosaa komission
yhdenmukaistamisehdotuksista mutta asettanut samalla myös omia painopisteitä:
— Eurovinjettidirektiivin viimeisimmän tarkistamisen yhteydessä parlamentti edisti

ympäristönäkökohtia. Liikenne- ja matkailuvaliokunnan peräänantamattomuuden ansiosta
tietulli voi vuoden 2013 puolivälistä alkaen sisältää meluhaittojen ja ilmansaasteiden
kustannukset. Tätä pidettiin saastuttaja maksaa -periaatteen toteutumisen kannalta
vähimmäisvaatimuksena.

— Vaikka ajo- ja lepoaikojen valvontaa on jo tehostettu merkittävästi,
parlamentti vaatii työehtojen todellista yhdenmukaistamista unionin tasolla. Se
pyysi komissiota tarkastelemaan vuoden 2013 loppuun mennessä uudelleen
matkustaja- ja tavaraliikenteen ajo- ja lepoaikoja koskevia unionin säädöksiä ja
yhdenmukaistamaan niiden täytäntöönpanoa ja valvontaa. Komission 14. huhtikuuta 2014
hyväksymässä kertomuksessa (COM(2014)0222 lopullinen) kuvataan maantieliikenteen
markkinakehitystä ja maanteiden tavaraliikenteen sosiaalista ulottuvuutta. Siinä
suositetaan muuan muassa tarkastusten tehostamista ja alan työolojen kehittämistä,
jotta voidaan ennakoida suurten pitkän aikavälin muutosten vaikutuksia ja etenkin

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.6.3.pdf
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kuljettajapulaa (ks. myös Euroopan parlamentin rooli luvussa 5.7.3). Parlamentin ansiosta
direktiivin 2002/15/EY säännöksiä sovelletaan vuodesta 2009 alkaen myös itsenäisiin
kuljettajiin, joita on noin 20 prosenttia kaikista kuljettajista.

— Parlamentti hylkäsi 15. huhtikuuta 2014 komission ehdottamat muutokset direktiivissä
96/53/EY säädettyihin tieliikenteen ajoneuvojen suurimpiin sallittuihin mittoihin ja
painoihin. Se pyysi komissiota suorittamaan vaikutustenarvioinnin pitkistä ja painavista
ajoneuvoyhdistelmistä ja esittämään asiasta kertomuksesta parlamentille vuoteen 2016
mennessä.

— Päätöslauselmassa, jonka se antoi 9. syyskuuta 2015 aiheesta ”Liikennepolitiikan vuoden
2011 valkoisen kirjan täytäntöönpano: tilannekatsaus ja kohti kestävää liikkuvuutta”,
parlamentti kehotti komissiota ehdottamaan lisää lainsäädäntötoimia tietyillä edellä
mainituilla aloilla (ks. kohta Saavutukset). Se pyysi muun muassa tarkistamaan kolmatta
ajokorttidirektiiviä (direktiivi 2006/126/EY), jotta ajokorttien myöntämistä ja kuljettajien
koulutusta koskevia vaatimuksia voidaan tiukentaa, sekä tarkastelemaan uudelleen
29. huhtikuuta 2015 annettua direktiiviä (EU) 2015/719, jossa säädetään tieliikenteen
ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja/tai kansainvälisessä liikenteessä sallituista
mitoista ja painoista ja direktiivin 96/53/EY muuttamisesta.

Christina Ratcliff
03/2017
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