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Tarkistus  100 

Ismail Ertug, Mercedes Bresso, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava viiden päivän kuluessa siitä, kun 

kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin.” 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat 

sijoittautumisjäsenvaltioonsa palatessaan 
harjoittaa samalla ajoneuvolla tai, jos 

kyseessä on ajoneuvoyhdistelmä, sen 

vetovaunulla, kabotaasiliikennettä 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai 

viereisissä jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava viiden päivän kuluessa siitä, kun 

kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon 

sovellettavalla kuljetussopimuksella tuotu 

kuorma viimeksi purettiin. 

 Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 

ajan kuluessa liikenteenharjoittajat voivat 

harjoittaa kabotaasiliikennettä 

jäsenvaltiossa sillä edellytyksellä, että 

niiden oleskelu kyseisessä jäsenvaltioissa 

ei ylitä 48 tuntia jäsenvaltioon 

saapumisen jälkeen. 

 2 a. Edellä 2 kohdan ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitetun viiden päivän 

ajanjakson päätyttyä liikenteenharjoittaja 

ei saa harjoittaa samalla ajoneuvolla tai, 
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jos kyseessä on ajoneuvoyhdistelmä, sen 

vetovaunulla, kabotaasiliikennettä 

samassa vastaanottavassa jäsenvaltiossa 

ennen kuin on kulunut 72 tuntia 

liikenteenharjoittajan 

sijoittautumisjäsenvaltioon palaamisesta 

ja siihen asti kunnes kyseisellä 

ajoneuvolla on suoritettu uusi 

kansainvälinen kuljetus siitä 

jäsenvaltioista, johon yritys on 

sijoittautunut. 

 2b. Mikäli ajoneuvossa ei ole älykästä 

ajopiirturia, jäsenvaltiot voivat vaatia 

esittämään selviä todisteita siitä, että 2 ja 

2 a kohdassa asetettuja säännöksiä on 

noudatettu. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/101 

Tarkistus  101 

Ismail Ertug, Kathleen Van Brempt, Mercedes Bresso 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(8) Kun otetaan huomioon, kuinka 

tärkeää on, että kilpailu markkinoilla on 

tasapuolista, asiaa koskevien unionin 

sääntöjen rikkomiset olisi otettava 

huomioon arvioitaessa liikenteestä 

vastaavien henkilöiden ja kuljetusyritysten 

hyvää mainetta. Lisäksi olisi selkeytettävä, 

että komissiolla on valta määritellä 

asianomaisten rikkomusten vakavuusaste. 

(8) Kun otetaan huomioon, kuinka 

tärkeää on, että kilpailu markkinoilla on 

tasapuolista, asiaa koskevien unionin 

sääntöjen rikkomiset olisi otettava 

huomioon arvioitaessa liikenteestä 

vastaavien henkilöiden ja kuljetusyritysten 

hyvää mainetta. Lisäksi olisi selkeytettävä, 

että komissiolla on valta määritellä 

asianomaisten rikkomusten vakavuusaste. 

8 a. Sen varmistamiseksi, että maantien 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin 

pääsyä koskevat säännöt pannaan 

täytäntöön tehokkaasti, Euroopan 

maaliikenneviraston olisi vastattava 

sääntöjen tarkastamisesta ja 

täytäntöönpanon valvonnasta. Sen olisi 

myös annettava toimintaa koskevaa ja 

oikeudellista tukea jäsenvaltioille 

sosiaalilainsäädännön täytäntöönpanon 

valvonnan alalla ja suoritettava EU:n 

laajuisia tarkastuksia. Euroopan 

maaliikenneviraston olisi vastattava 

tieliikennealan yritysten eurooppalaisen 

rekisterin valvonnasta. 

Or. en 

 


