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21.6.2018 A8-0206/105 

Tarkistus  105 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Jotta tieliikennesektorista saadaan 

turvallinen, tehokas ja sosiaalisesti 

vastuullinen, on tarpeen varmistaa 

kuljettajien kannalta asianmukaiset 

työolot ja sosiaalinen suojelu sekä 

liikenteenharjoittajien kannalta soveltuvat 

liiketoimintaedellytykset ja tasapuoliset 

kilpailuedellytykset. 

(1) Työntekijöiden liikkuvuuden, 

sijoittautumisen ja palvelujen tarjoamisen 

vapaus ovat sisämarkkinoiden 

perusperiaatteita. Ne on kirjattu 

Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen (SEUT), ja ne ovat 

olennaisia sisämarkkinoiden 

moitteettoman toiminnan kannalta. Jotta 

tieliikennesektorista saadaan turvallinen, 

tehokas ja sosiaalisesti vastuullinen, on 

tarpeen varmistaa tasapaino 

liikennepalvelujen vapaan liikkuvuuden 

ja kuljettajien säällisten työolojen, 

yhdenvertaisen kohtelun ja sosiaalisen 

suojelun välillä sekä liikenteenharjoittajien 

kilpailukykyinen ja tasapuolinen 

liiketoimintaympäristö. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/106 

Tarkistus  106 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Komission puheenjohtaja ilmoitti 

13 päivänä syyskuuta 2017 pitämässään 

unionin tilaa käsittelevässä puheessa 

aikomuksesta perustaa Euroopan 

työviranomainen. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/107 

Tarkistus  107 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Tieliikennepalveluihin olennaisesti 

kuuluva suuri liikkuvuus edellyttää 

erityisen huomion kiinnittämistä siihen, 

että kuljettajat saavat ne edut, joihin heillä 

on oikeus, ja että liikenteenharjoittajiin ei 

kohdistu kohtuuttomia hallinnollisia 

esteitä, jotka rajoittavat aiheettomasti 

heidän vapauttaan tarjota valtioiden rajat 

ylittäviä palveluja. 

(2) Tieliikennepalveluihin olennaisesti 

kuuluva suuri liikkuvuus edellyttää 

erityisen huomion kiinnittämistä siihen, 

että kuljettajat saavat ne edut, joihin heillä 

on oikeus, ja että säilytetään tasapuoliset 

toimintaedellytykset kunnioittaen samalla 

vapautta tarjota palveluja. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/108 

Tarkistus  108 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Maantieliikenteen ala on erittäin 

kilpailtu, ja sille ovat tyypillisiä erityiset 

vääristymät, jotka johtuvat 

liikenteenharjoittajien 

oikeuspaikkakeinotteluun liittyvistä 

väärinkäytöksistä, joiden avulla pyritään 

laskemaan tai välttämään palkkoihin ja 

sosiaaliturvamaksuihin liittyviä 

kustannuksia tai heikentämään tai 

karttamaan muita sosiaalisia ja työoloja 

ja jotka ovat johtaneet kilpailemiseen 

alhaisimmalla sääntelytasolla. Toimivien 

sisämarkkinoiden on perustuttava 

tasapuolisiin toimintaedellytyksiin. Siksi 

on ryhdyttävä lisätoimiin 

liikenteenharjoittajien 

oikeuspaikkakeinotteluun liittyvien 

väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja 

toteutettava muun muassa monialaisia 

toimenpiteitä unionin yhtiöoikeudessa 

liikenteenharjoittajien 

järjestelmäkeinottelun ja sääntelyn 

katvealueiden hyväksikäytön 

lopettamiseksi. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/109 

Tarkistus  109 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Sisämarkkinoiden jouhevan 

toiminnan kannalta on olennaisen tärkeää 

saavuttaa tasapaino sen välillä, että 

vahvistetaan kuljettajien sosiaalisia ja 

työoloja ja että helpotetaan kansallisten ja 

ulkomaisten liikenteenharjoittajien 

tasapuoliseen kilpailuun perustuvien 

tieliikennepalvelujen tarjoamisen vapautta. 

(3) Sisämarkkinoilla jouhevasti 

toimivan tieliikennealan aikaansaamisen 
kannalta on olennaisen tärkeää saavuttaa 

tasapaino sen välillä, että helpotetaan 

kansallisten ja ulkomaisten 

liikenteenharjoittajien syrjimättömään 

kilpailuun perustuvien 

tieliikennepalvelujen tarjoamisen vapautta, 

vähennetään tarpeetonta hallinnollista 

rasitetta ja parannetaan kuljettajien 

sosiaalisia ja työoloja. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/110 

Tarkistus  110 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Työaikasäännösten asianmukainen, 

tehokas ja johdonmukainen täytäntöönpano 

on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan 

suojella kuljettajien työoloja ja estää 

sääntöjen noudattamatta jättämisestä 

johtuva kilpailun vääristyminen. Sen 

vuoksi on suotavaa laajentaa direktiivissä 

2006/22/EY vahvistetut yhdenmukaista 

täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset 

koskemaan direktiivissä 2002/15/EY 

vahvistettujen työaikasäännösten 

noudattamisen valvontaa. 

(5) Työaikasäännösten asianmukainen, 

tehokas ja johdonmukainen täytäntöönpano 

on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan 

suojella kuljettajien työoloja ja estää 

sääntöjen noudattamatta jättämisestä 

johtuva kilpailun vääristyminen. Sen 

vuoksi on suotavaa laajentaa direktiivissä 

2006/22/EY vahvistetut yhdenmukaista 

täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset 

koskemaan direktiivissä 2002/15/EY 

vahvistettujen työaikasäännösten 

noudattamisen valvontaa. 

Direktiivissä2002/15/EU säädetyt 

tienvarsilla tehtävät tarkastukset olisi 

rajattava koskemaan ainoastaan 

viikoittaista ja päivittäistä työaikaa, 

taukoja, lepoaikoja ja yötyötä. 

Direktiivistä 2002/15/EY johtuvia muita 

velvoitteita koskevat tarkastukset olisi 

tehtävä liikenteenharjoittajan 

toimitiloissa. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/111 

Tarkistus  111 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Tieliikenteen alan sosiaalisten 

sääntöjen täytäntöönpanoon liittyvä 

jäsenvaltioiden välinen hallinnollinen 

yhteistyö on osoittautunut 

riittämättömäksi, mikä tekee valtioiden 

rajat ylittävästä täytäntöönpanosta 

vaikeampaa, tehottomampaa ja 

epäjohdonmukaisempaa. Sen vuoksi on 

tarpeen vahvistaa puitteet toimivaa 

yhteydenpitoa ja vastavuoroista avunantoa 

varten, mukaan luettuna rikkomuksia 

koskeva tiedonvaihto ja tiedottaminen 

täytäntöönpanoon liittyvistä hyvistä 

käytännöistä. 

(6) Tieliikenteen alan sosiaalisten 

sääntöjen täytäntöönpanoon liittyvä 

jäsenvaltioiden välinen hallinnollinen 

yhteistyö ja unionin tuki ovat 

osoittautuneet riittämättömiksi, mikä 

tekee valtioiden rajat ylittävästä 

täytäntöönpanosta vaikeampaa, 

tehottomampaa ja epäjohdonmukaisempaa. 

Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa puitteet 

toimivaa yhteydenpitoa ja vastavuoroista 

avunantoa varten, mukaan luettuna 

rikkomuksia koskeva tiedonvaihto ja 

tiedottaminen täytäntöönpanoon liittyvistä 

hyvistä käytännöistä. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/112 

Tarkistus  112 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Vaikeuksia on havaittu myös 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä 96/71/EY15 vahvistettujen, 

työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen 

jäsenvaltioon koskevien sääntöjen ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä 2014/67/EU16 vahvistettujen, 

hallinnollisia vaatimuksia koskevien 

sääntöjen soveltamisessa erittäin 

liikkuvalla tieliikenteen alalla. 

Työntekijöiden lähettämistä koskevien 

säännösten soveltamista ja täytäntöönpanoa 

tieliikenteen alalla koskevat 

koordinoimattomat kansalliset toimenpiteet 

ovat aiheuttaneet raskaan hallinnollisen 

rasitteen ulkomaisille unionin 

liikenteenharjoittajille. Tämä rajoittaa 

aiheettomasti vapautta tarjota valtioiden 

rajat ylittäviä tieliikennepalveluja, ja sillä 

on negatiivisia sivuvaikutuksia 

työllisyyteen. 

(9) Vaikeuksia on havaittu myös 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä 96/71/EY15 vahvistettujen, 

työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen 

jäsenvaltioon koskevien sääntöjen ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä 2014/67/EU16 vahvistettujen, 

hallinnollisia vaatimuksia koskevien 

sääntöjen soveltamisessa erittäin 

liikkuvalla tieliikenteen alalla. 

Työntekijöiden lähettämistä koskevien 

säännösten soveltamista ja täytäntöönpanoa 

tieliikenteen alalla koskevat 

koordinoimattomat kansalliset toimenpiteet 

ovat aiheuttaneet raskaan hallinnollisen 

rasitteen unionin liikenteenharjoittajille ja 

luoneet alan yritysten välille epäreilua 

kilpailua. 

__________________ __________________ 

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä 

joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen 

yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 

lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 

(EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1). 

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä 

joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen 

yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 

lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 

(EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1). 
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16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä 

toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen 

yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 

lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 

annetun direktiivin 96/71/EY 

täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta 

yhteistyöstä sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmässä annetun 

asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-

asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 

28.5.2014, s. 11). 

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä 

toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen 

yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 

lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 

annetun direktiivin 96/71/EY 

täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta 

yhteistyöstä sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmässä annetun 

asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-

asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 

28.5.2014, s. 11). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/113 

Tarkistus  113 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Kansainvälisen kuljetusliikkeen 

perustamista koskevien sääntöjen 

noudattamatta jättäminen luo 

sisämarkkinoille eroavuuksia ja 

myötävaikuttaa yritysten välisen epäreilun 

kilpailun kehittymiseen. Näin ollen 

kansainvälisten kuljetusliikkeiden 

perustamisedellytyksiä olisi tiukennettava 

ja edellytysten olisi oltava helpommin 

valvottavissa, jotta voidaan etenkin torjua 

postilaatikkoyhtiöiden perustamista. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/114 

Tarkistus  114 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Komissio totesi 8 päivänä 

maaliskuuta 2016 direktiivin 96/71/EY 

tarkistusta koskevassa ehdotuksessaan17, 

että direktiivin täytäntöönpanosta seuraa 

erityisiä oikeudellisia ongelmia ja 

vaikeuksia erittäin liikkuvalla tieliikenteen 

alalla ja että ongelmiin voitaisiin parhaiten 

puuttua alakohtaisella 

tieliikennelainsäädännöllä. 

(10) Komissio totesi 8 päivänä 

maaliskuuta 2016 direktiivin 96/71/EY 

tarkistusta koskevassa ehdotuksessaan17, 

että direktiivin täytäntöönpanosta erittäin 

liikkuvalla tieliikenteen alalla seuraa 

erityisiä oikeudellisia ongelmia ja 

vaikeuksia ja että ongelmiin voitaisiin 

parhaiten puuttua alakohtaisella 

tieliikennelainsäädännöllä. Kun otetaan 

huomioon, että kuljetusala on yksi 

haavoittuvimmista aloista, 

direktiivin 96/71/EY 

vähimmäissuojasäännöksiä on kuitenkin 

sovellettava kaikkiin työntekijöihin. 

__________________ __________________ 

17 COM(2016)128 17 COM(2016)128 

Or. en 

 

 


