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22.3.2019 A8-0205/327

Tarkistus 327
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0205/2018
Wim van de Camp
Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva 
paikannus
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
8 artikla – 8 a kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kuljettajan kotona tai muussa 
kuljettajan valitsemassa yksityistilassa.

b) muussa kuljettajan valitsemassa 
paikassa.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/328

Tarkistus 328
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0205/2018
Wim van de Camp
Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva 
paikannus
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
8 artikla – 8 b kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 
kuljettajien työ niin, että kuljettajat 
pystyvät viettämään vähintään yhden 
säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 
45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 
joka pidetään korvauksena aiemmista 
lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 
kotona kunkin kolmen peräkkäisen viikon 
jaksolla.”;

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 
kuljettajien työ niin, että kuljettajat 
pystyvät viettämään vähintään yhden 
säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 
45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 
joka pidetään korvauksena aiemmista 
lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 
kotona tai muussa kuljettajan 
valitsemassa paikassa kunkin neljän 
peräkkäisen viikon jaksolla.

Kuljettajan on ilmoitettava, että 
säännöllinen viikoittainen lepoaika tai yli 
45 tunnin pituinen lepoaika, joka 
pidetään korvauksena aiemmista 
lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, on 
pidetty kuljettajan valitsemassa paikassa. 
Ilmoitus on säilytettävä yrityksen 
tiloissa.”;

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/329

Tarkistus 329
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0205/2018
Wim van de Camp
Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva 
paikannus
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EU) N:o 561/2006
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Edellyttäen että liikenneturvallisuus ei 
vaarannu, kuljettaja voi poiketa siitä, mitä 
8 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 6 
kohdan toisessa alakohdassa säädetään, 
jotta hän saavuttaa 8 artiklan 8 a 
kohdassa tarkoitetun asianmukaisen 
majoituspaikan pitääkseen päivittäisen tai 
viikoittaisen lepoajan siellä. Tällainen 
poikkeaminen ei saa johtaa päivittäisen 
tai viikoittaisen ajoajan ylittymiseen tai 
päivittäisten tai viikoittaisen lepoaikojen 
lyhentymiseen. Kuljettajan on tehtävä 
tällaisen poikkeamisen luonteesta ja 
syystä käsin merkintä valvontalaitteen 
piirturilevyyn tai valvontalaitteesta 
tulostettuun asiakirjaan tai 
työvuorolistaan viimeistään saavuttuaan 
sopivaan majoituspaikkaan.”;

Poistetaan.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/330

Tarkistus 330
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0205/2018
Wim van de Camp
Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva 
paikannus
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 165/2014
37 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Saapuessaan soveltuvaan 
pysähdyspaikkaan kuljettajan on 
syötettävä digitaaliseen ajopiirturiin niiden 
maiden tunnukset, joissa hän aloittaa ja 
lopettaa vuorokautisen työjaksonsa, ja se, 
missä ja milloin hän on ylittänyt rajan 
ajoneuvossa. Jäsenvaltiot voivat vaatia, 
että niiden alueella kuljetustoimintoja 
suorittavien ajoneuvojen kuljettajien on 
lisättävä maan tunnukseen tarkemmat 
maantieteelliset erittelyt, edellyttäen että 
kyseiset jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet 
nämä tarkemmat maantieteelliset erittelyt 
komissiolle ennen 1 päivää huhtikuuta 
1998.”.

7. Kuljettajan on syötettävä 
digitaaliseen ajopiirturiin niiden maiden 
tunnukset, joissa hän aloittaa ja lopettaa 
vuorokautisen työjaksonsa. Saapuessaan 
ensimmäiseen suunniteltuun 
pysähdyspaikkaan jäsenvaltiossa 
kuljettajan on myös syötettävä 
digitaaliseen ajopiirturiin sen maan 
tunnus, johon hän on saapunut ylitettyään 
jäsenvaltion rajan. Tämä pysähdys on 
katsottava asetuksen (EY) N:o 561/2006 
mukaiseksi suunnitelluksi tauoksi tai 
lepoajaksi tai muuksi kuljettajan tai 
kuljetuksen tarvitsemaksi pysähdykseksi. 
Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden 
alueella kuljetustoimintoja suorittavien 
ajoneuvojen kuljettajien on lisättävä maan 
tunnukseen tarkemmat maantieteelliset 
erittelyt, edellyttäen että kyseiset 
jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet nämä 
tarkemmat maantieteelliset erittelyt 
komissiolle ennen 1 päivää huhtikuuta 
1998.”.

Or. en


