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27.6.2018 A8-0206/167 

Tarkistus  167 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän 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 – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on sovellettava direktiivin 

96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen 

alakohdan b ja c alakohtaa 

vähimmäisedellytyksinä tieliikenteen alan 

kuljettajille, kun suoritetaan asetuksissa 

(EY) N:o 1072/2009 ja 1073/2009 

määriteltyä muunlaista kansainvälistä 

kuljetustoimintaa. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/168 

Tarkistus  168 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän 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 – 3 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Edellä 2 kohdan toisessa 

alakohdassa tarkoitettuun asiaankuuluvan 

jäsenvaltion määrittelyyn suhteessa 

direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan 

ensimmäisen alakohdan b ja c alakohtien 

soveltamiseen ja toiminnan tyypin 

määrittelyyn sovelletaan seuraavia: 

 a) yksittäinen liikenteenharjoittaja 

määrittelee ehdot sille, minkä jäsenvaltion 

ehtoja sovelletaan direktiivin 96/71/EY 

3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan 

mukaisesti; 

 b) tavaroiden lastaaminen osoittaa 

toiminnan alkamisen ja aiemman 

toiminnan päättymisen; 

 c) kyseiseen toimintaan sovelletaan 

sen jäsenvaltion ehtoja, jossa purkamisen 

oletetaan tapahtuvan. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/169 

Tarkistus  169 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

GUE/NGL-ryhmän 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 – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa 

direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan 

ensimmäisen alakohdan b ja c alakohtaa 

tieliikenteen alan kuljettajiin, joiden 

työnantaja on kyseisen direktiivin 1 artiklan 

3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu yritys, 

kun suoritetaan asetuksissa 

(EY) N:o 1072/2009 ja 1073/2009 

määriteltyä kansainvälistä kuljetustoimintaa, 

jos työntekijä lähetetään niiden alueelle 

tämän toiminnan hoitamista varten 

enintään 3 päivän ajaksi yhden 

kalenterikuukauden aikana. 

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava 

direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan 

ensimmäisen alakohdan b ja c alakohtaa 

tieliikenteen alan kuljettajiin, joiden 

työnantaja on kyseisen direktiivin 1 artiklan 

3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu yritys, 

kun suoritetaan asetuksissa (EY) N:o 

1072/2009 ja 1073/2009 määriteltyä 

kansainvälistä kuljetustoimintaa tai 

kabotaasitoimintaa. 

 Tästä poiketen jäsenvaltiot eivät saa 

soveltaa direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 

1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja 

c alakohtaa tieliikenteen alan kuljettajiin, 

joiden työnantaja on kyseisen direktiivin 

1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettu yritys, kun suoritetaan 

asetuksissa (EY) N:o 1072/2009 ja 

1073/2009 määriteltyä kansainvälistä 

kuljetustoimintaa, jos tämä toiminta 

rajoittuu kuljetuksiin, jotka alkavat 

jäsenvaltiosta, johon liikenteenharjoittaja 

on rekisteröity, ja suuntautuvat suoraan 

toiseen jäsenvaltioon, jossa tehdään yksi 

purkaminen ja/tai yksi kuormaus kahden 

työpäivän kuluessa saapumisesta, minkä 
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jälkeen palataan suoraan jäsenvaltioon, 

johon liikenteenharjoittaja on rekisteröity, 

ja joihin ei sisälly kabotaasitoimintaa tai 

muuta toimintaa muissa jäsenvaltioissa. 

Jos työntekijä lähetetään pidemmäksi kuin 

3 päivän ajaksi, jäsenvaltioiden on 

sovellettava direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 

1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja 

c alakohtaa koko sen ajan, jonka työntekijä 

on lähetettynä niiden alueella 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 

yhden kalenterikuukauden aikana. 

Jäsenvaltioiden on sovellettava direktiivin 

96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen 

alakohdan b ja c alakohtaa 

vähimmäisedellytyksinä tieliikenteen alan 

kuljettajille, kun suoritetaan asetuksissa 

(EY) N:o 1072/2009 ja 1073/2009 

määriteltyä muunlaista kansainvälistä 

kuljetustoimintaa. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/170 

Tarkistus  170 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

GUE/NGL-ryhmän 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 – 3 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Edellä 2 kohdan kolmannessa 

alakohdassa tarkoitettuun asiaankuuluvan 

jäsenvaltion määrittelyyn suhteessa 

direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan 

ensimmäisen alakohdan b ja c alakohtien 

soveltamiseen ja toiminnan tyypin 

määrittelyyn sovelletaan seuraavia: 

 a) yksittäinen liikenteenharjoittaja 

määrittelee ehdot sille, minkä jäsenvaltion 

ehtoja sovelletaan direktiivin 96/71/EY 

3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan 

mukaisesti; 
 b) tavaroiden lastaaminen osoittaa 

toiminnan alkamisen ja aiemman 

toiminnan päättymisen; 

 c) kyseiseen toimintaan sovelletaan 

sen jäsenvaltion ehtoja, jossa purkamisen 

oletetaan tapahtuvan; tätä ei kuitenkaan 

sovelleta 2 kohdan toiseen alakohtaan. 

Or. en 

 

 


