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22.6.2018 A8-0205/80 

Tarkistus  80 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Euroopan työvoimaviranomaisen 

perustamisella voitaisiin myötävaikuttaa 

merkittävästi tässä asetuksessa 

vahvistettujen sääntöjen täytäntöönpanon 

valvontaan, ja se voisi erityisesti auttaa 

kansallisia viranomaisia tarkastusten 

koordinoinnissa, tiedon ja parhaiden 

käytäntöjen vaihdossa ja tarkastajien 

kouluttamisessa. 

Or. en 



 

AM\1157257FI.docx  PE621.703v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

22.6.2018 A8-0205/81 

Tarkistus  81 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Tavaraliikenne eroaa merkittävästi 

henkilöliikenteestä. Linja-auton 

kuljettajat ovat läheisessä yhteydessä 

matkustajiinsa, ja heillä olisi oltava 

enemmän joustavuutta pitää taukoja 

pidentämättä ajoaikoja tai lyhentämättä 

lepoaikoja ja taukoja. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/82 

Tarkistus  82 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Pitkän matkan kansainvälisiä 

kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät 

pitkiä kausia poissa kotoa. Säännöllistä 

viikoittaista lepoaikaa koskevat nykyiset 

vaatimukset pidentävät näitä kausia 

tarpeettomasti. Sen vuoksi on suotavaa 

mukauttaa säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa koskevaa säännöstä niin, että 

kuljettajien on helpompi suorittaa 

kuljetuksia sääntöjen mukaisesti ja mennä 

kotiinsa säännöllistä viikoittaista lepoaikaa 

varten ja saada täysi korvaus kaikista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista. On 

myös tarpeen säätää, että 

liikenteenharjoittajat järjestävät kuljettajien 

työn niin, että nämä kotoapoissaolon 

kaudet eivät ole kohtuuttoman pitkiä. 

(6) Pitkän matkan kansainvälisiä 

kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät 

pitkiä kausia poissa kotoa. Sen vuoksi on 

suotavaa valvoa säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa koskevan säännöksen 

soveltamista niin, että kuljettajien on 

helpompi suorittaa kuljetuksia sääntöjen 

mukaisesti ja mennä kotiinsa säännöllistä 

viikoittaista lepoaikaa varten ja saada täysi 

korvaus kaikista lyhennetyistä 

viikoittaisista lepoajoista. Turvallisten ja 

asianmukaisten työolojen turvaamiseksi 

on tarpeen säätää, että liikenteenharjoittajat 

järjestävät kuljettajien työn niin, että nämä 

kotoapoissaolon kaudet eivät ole 

kohtuuttoman pitkiä, että heillä on 

mahdollisuus palata säännöllisesti kotiin 

ja että kuljettajille taataan asianmukaiset 

lepo-olot laadukkaassa majoituspaikassa. 

Jos kuljettaja päättää pitää lepoajan 

kotona, kuljetusyrityksen olisi tarjottava 

hänelle taloudelliset tai käytännön keinot 

kotiin palaamiseksi. Lisäksi paluumatkan 

kestoa ei pitäisi ottaa huomioon lepoajan 

pituutta laskettaessa. Jos kuljettaja 

päättää viettää lepoaikansa muussa 

paikassa kuin kotonaan, sitä ei pitäisi 

ottaa huomioon määritettäessä kuljettajan 

oikeutta matkapäivärahaan. 
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22.6.2018 A8-0205/83 

Tarkistus  83 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Jäsenvaltioiden välillä on eroja 

viikoittaista lepoaikaa koskevien 

vaatimusten tulkinnassa ja 

täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa 

viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. Sen 

vuoksi on aiheellista selventää vaatimusta 

sen varmistamiseksi, että kuljettajille 

tarjotaan asianmukainen majoituspaikka 

säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja varten, 

jos he eivät ole kotona. 

(7) Jäsenvaltioiden välillä on eroja 

viikoittaista lepoaikaa koskevien 

vaatimusten tulkinnassa ja 

täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa 

viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. Jotta 

voidaan taata kuljettajien hyvät työolot ja 

turvallisuus, on aiheellista selventää 

vaatimusta sen varmistamiseksi, että 

kuljettajille tarjotaan laadukas ja kullekin 

sukupuolelle sopiva majoituspaikka tai 

muu kuljettajan valitsema ja työnantajan 

maksama tila säännöllisiä viikoittaisia 

lepoaikoja varten, jos he eivät ole kotona. 

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 

saatavilla on riittävästi kuljettajien 

tarpeiden mukaisia turvallisia 

pysäköintialueita. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/84 

Tarkistus  84 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Unionissa harjoitettavassa 

tieliikenteessä käytetään usein osalla 

matkaa lauttaa tai rautatietä. Sen vuoksi 

olisi annettava selvät ja asianmukaiset 

säännökset tällaista liikennettä koskevista 

lepoajoista ja tauoista. 

Or. en 

Perustelu 

Olisi säädettävä poikkeuksia viikoittaisiin lepoaikoihin pitkien lautta- tai junamatkojen 

yhteydessä, mikä koskee pääosin EU:n reuna-alueita. 



 

AM\1157257FI.docx  PE621.703v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

22.6.2018 A8-0205/85 

Tarkistus  85 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 b) Kevyiden hyötyajoneuvojen 

lisääntynyt käyttö tavarankuljetuksissa on 

johtanut vilpillisen kilpailun 

kehittymiseen sekä eroavaisuuksiin 

asetuksen (EY) N:o 561/2006 

soveltamisessa, mikä on johtanut 

erilaisiin työoloihin sekä 

liikenneturvallisuuden vaarantumiseen. 

Jotta liikenneturvallisuutta ja kuljettajien 

työoloja voidaan parantaa, olisi 

tavarankuljetukseen tarkoitetut kevyet 

hyötyajoneuvot sisällytettävä 

asetuksen (EY) N:o 561/2006 

soveltamisalaan, paitsi jos ajoneuvoa 

käytetään yrityksen tai kuljettajan omaan 

lukuun tai jos kuljettaminen ei ole 

ajoneuvoa kuljettavan henkilön 

pääasiallinen toiminta. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/86 

Tarkistus  86 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 c kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 c) Jotta taataan asianmukaisten 

terveys- ja turvallisuusvaatimusten 

soveltaminen kuljettajiin, on perustettava 

tai kohennettava turvattuja 

pysäköintialueita, asianmukaisia 

peseytymistiloja sekä laadukkaita 

majoitustiloja. Unionissa olisi oltava 

riittävä pysäköintialueiden verkosto. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/87 

Tarkistus  87 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 d kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 d) Euroopan parlamentti käsitteli 

9. syyskuuta 2015 antamassaan 

päätöslauselmassa ”Liikennepolitiikan 

vuoden 2011 valkoisen kirjan 

täytäntöönpano: tilannekatsaus ja kohti 

kestävää liikkuvuutta” Euroopan 

tieviraston perustamista unionin 

lainsäädännön asianmukaisen 

täytäntöönpanon varmistamiseksi ja 

standardoinnin edistämiseksi 

jäsenvaltioissa. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/88 

Tarkistus  88 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

2 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -1) Korvataan 2 artiklan 1 kohdan a 

alakohta seuraavasti: 

a) tavaraliikenteeseen, jossa 

ajoneuvon suurin sallittu massa, 

mahdollinen perävaunu tai 

puoliperävaunu mukaan luettuna, on yli 

3,5 tonnia; tai 

”a) tavaraliikenteeseen; tai”  

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/89 

Tarkistus  89 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

3 artikla – h alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

h) ei-kaupalliseen tavarankuljetukseen 

tarkoitetut ajoneuvot tai 

ajoneuvoyhdistelmät;”; 

h) ei-kaupalliseen tavarankuljetukseen 

tarkoitetut ajoneuvot tai 

ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu 

massa on enintään 7,5 tonnia;”; 

Or. en 

 

 


