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21.6.2018 A8-0206/136 

Tarkistus  136 

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 

2 artikla – 4 e kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 e. Arvioitaessa sitä, onko direktiivien 

96/71/EY ja 2014/67/EU säännöksiä 

noudatettu, vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltaisten viranomaisten on 

tienvarsitarkastuksissa tarkastettava 

seuraavat: 

 a)  ajopiirturin tiedot kyseisen päivän 

ja edeltävien 56 päivän ajalta; 

 b)  sähköisen rahtikirjan tiedot 

kyseisen päivän ja edeltävien 56 päivän 

ajalta; 

 c)  edellä 4 a kohdan a, b ja 

c alakohdassa tarkoitetut asiakirjat. 

 Tienvarsitarkastuksen suorittavien 

viranomaisten on toimitettava kaikki 

edellä olevassa kohdassa tarkoitetut tiedot 

sen jäsenvaltion toimivaltaisille 

viranomaisille, jonka vastuulla on 

arvioida, onko direktiivien 96/71/EY ja 

2014/67/EU säännöksiä noudatettu. 

 Tämän direktiivin täytäntöönpanon 

helpottamiseksi jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 

yhteistyötä ja annettava toisilleen apua ja 

kaikki tarvittavat tiedot 

direktiivissä 2014/67/EU ja asetuksessa 

(EY) N:o 1071/2009 säädettyjen 

edellytysten mukaisesti. 
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 Rajatylittävän täytäntöönpanon ja 

kohdennettujen tarkastusten 

vaikuttavuuden lisäämiseksi 

jäsenvaltioiden on tarjottava kaikille 

asianomaisille toimivaltaisille 

tarkastusviranomaisille reaaliaikainen 

pääsy sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmään (IMI), 

asetuksella (EY) N:o 1071/2009 

perustettuihin kansallisiin sähköisiin 

rekistereihin, tämän artiklan 4 kohdassa 

tarkoitettuihin yksinkertaisiin ilmoituksiin 

ja mahdollisiin muihin asiaankuuluviin 

tietokantoihin. 

Or. en 

Perustelu 

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control 

authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. 

However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules 

in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport 

authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and 

transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, 

which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This 

is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile 

nature of the sector. 
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21.6.2018 A8-0206/137 

Tarkistus  137 

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 

2 artikla – 4 f kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 f. Unionin luettelo maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajista, jotka eivät 

täytä asiaankuuluvia lakisääteisiä 

vaatimuksia, julkistetaan 

mahdollisimman suuren avoimuuden 

varmistamiseksi. Unionin luettelo 

pohjautuu unionissa laadittuihin yhteisiin 

perusteisiin, ja Euroopan 

työvoimaviranomainen tarkistaa sen 

vuosittain. Unionin luettelossa olevat 

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat 

on asetettava toimintakieltoon. Unionin 

luettelon mukaisia toimintakieltoja 

sovelletaan jäsenvaltioiden koko alueella. 

Jäsenvaltiot voivat poikkeustapauksissa 

toteuttaa yksipuolisia toimia. 

Hätätilanteessa ja ennakoimattoman 

turvallisuusongelman kohdatessaan 

jäsenvaltiot voivat välittömästi määrätä 

toimintakiellon omalla alueellaan. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/138 

Tarkistus  138 

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 

2 artikla – 5 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Edellä 4 kohdan a alakohtaa 

sovellettaessa liikenteenharjoittaja voi 

toimittaa työntekijän lähettämistä 

koskevan ilmoituksen, joka kattaa 

enintään kuuden kuukauden kauden. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Useita kuljettajia ja kaikki liikennetyypit kattava työntekijän lähettämistä koskeva ilmoitus 

kuuden kuukauden kaudeksi ei tuo lisäarvoa täytäntöönpanon valvontaan, sillä se sisältää 

vain hyvin yleistä tietoa, jonka perusteella täytäntöönpanon valvojat eivät voi arvioida 

lähettämisen aitoutta. Sitä vastoin jokaisesta kuljettajasta jokaisella lähettämiskerralla 

tehtävä ilmoitus muodostaa aidon ja valvontakelpoisen yhteyden kuljetustoiminnan sekä 

kuljettajan ja toimintaan käytettävän ajoneuvon välille. Tämä on ainoa keino estää 

mahdolliset väärinkäytökset. 
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21.6.2018 A8-0206/139 

Tarkistus  139 

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 

2 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten on tehtävä tiivistä 

yhteistyötä ja annettava toisilleen apua ja 

kaikki tarvittavat tiedot 

direktiivissä 2014/67/EU ja asetuksessa 

(EY) N:o 1071/2009 säädettyjen 

edellytysten mukaisesti. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/140 

Tarkistus  140 

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 

2 artikla – 5 c kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 c. Rajatylittävän täytäntöönpanon ja 

kohdennettujen tarkastusten 

vaikuttavuuden lisäämiseksi 

jäsenvaltioiden on tarjottava kaikille 

asianomaisille viranomaisille 

reaaliaikainen pääsy sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmään (IMI), 

asetuksella (EY) N:o 1071/2009 

perustettuihin kansallisiin sähköisiin 

rekistereihin, tämän artiklan 4 kohdassa 

tarkoitettuihin yksinkertaisiin ilmoituksiin 

ja mahdollisiin muihin asiaankuuluviin 

tietokantoihin. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/141 

Tarkistus  141 

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 

4 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Direktiivejä 2003/88/EY, 96/71/EY ja 

2014/67/EU sovelletaan 

kokonaisuudessaan edellä toisessa 

alakohdassa tarkoitettuun päivämäärään 

saakka. 

Or. en 

 

 


