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22.3.2019 A8-0206/751

Tarkistus 751
Andrey Novakov

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 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Kuljettajaa ei pidetä direktiivissä 
96/71/EY tarkoitettuna lähetettynä 
työntekijänä, kun suoritetaan 
kahdenvälistä kansainvälistä toimintaa.
Tässä direktiivissä kahdenvälisellä 
kuljetustoiminnalla tarkoitetaan 
tavaroiden osalta tavaroiden siirtoa 
kuljetussopimuksen perusteella asetuksen 
(EY) N:o 1071/2009 2 artiklan 
8 alakohdassa määritellystä 
sijoittautumisjäsenvaltiosta tai 
kolmannesta maasta tai unionin 
ulkorajan ensimmäisestä ylityspaikasta 
toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen 
maahan taikka toisesta jäsenvaltiosta tai 
kolmannesta maasta 
sijoittautumisjäsenvaltioon.
2 a. Jäsenvaltioiden on sovellettava 
2 artiklassa tarkoitettua vapautusta myös 
tavaraliikenteen osalta, kun kuljettaja 
suorittaa enintään kymmenen 
kansainvälistä rajatylittävää kuljetusta 
yhden kuukauden aikana. Tällaisten 
kuljetusten katsotaan tulevan suoritetuiksi 
menomatkan aikana tai viimeisen 
kahdenvälisen kansainvälisen kuljetuksen 
jälkeen tai paluumatkalla 
sijoittautumisjäsenvaltioon.
2 a b. Tässä direktiivissä 
kansainvälisellä rajatylittävällä 
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kuljetustoiminnalla tarkoitetaan 
tavaroiden siirtoa kuljetussopimuksen 
perusteella kahden eri jäsenvaltion välillä, 
joista kumpikaan ei ole toiminnan 
suorittavan yrityksen 
sijoittautumisjäsenvaltio. Kun 2 a 
artiklassa vahvistetut edellytykset eivät 
täyty, jäsenvaltioiden on sovellettava 
direktiivin 96/71/EY 3 artiklaa koko sen 
ajan, jonka työntekijä on lähetettynä niiden 
alueella kansainvälisen rajatylittävän 
kuljetustoiminnan suorittamisen 
yhteydessä.

2 b. Asetuksessa (EY) N:o 1073/2009 
määriteltyä satunnaista tai säännöllistä 
kansainvälistä henkilöliikennettä 
harjoittavaa kuljettajaa ei pidetä 
direktiivissä 96/71/EY tarkoitettuna 
lähetettynä työntekijänä, kun matkustajia 
otetaan kyytiin 
sijoittautumisjäsenvaltiossa ja lasketaan 
kyydistä toisessa jäsenvaltiossa tai 
kolmannessa maassa; matkustajia otetaan 
kyytiin jäsenvaltiossa tai kolmannessa 
maassa ja jätetään kyydistä 
sijoittautumisjäsenvaltiossa; tai 
matkustajia otetaan kyytiin tai lasketaan 
kyydistä sijoittautumisjäsenvaltiossa 
asetuksessa (EY) N:o 1073/2009 
määriteltyjen paikallisten retkien 
yhteydessä.
2 c. Asetuksissa (EY) N:o 1072/2009 ja 
(EY) N:o 1073/2009 määriteltyä 
kabotaasia harjoittavaa kuljettajaa on 
pidettävä direktiivin 96/71/EY nojalla 
lähetettynä työntekijänä. Sen estämättä, 
mitä direktiivin 96/71/EY 2 artiklan 
1 kohdassa säädetään, kuljettajan ei 
katsota olevan lähetetty sen jäsenvaltion 
alueelle, jonka kautta kuljettaja ajaa 
kuormaamatta tai purkamatta rahtia ja 
ottamatta kyytiin tai laskematta kyydistä 
matkustajia.
2 d. Jos kuljettaja suorittaa 
direktiivissä 92/106/ETY määritellyn 
yhdistetyn kuljetuksen maantieosuuden 
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alku- tai loppuosuuden, kuljettajaa ei 
pidetä direktiivissä 96/71/EY tarkoitettuna 
lähetettynä työntekijänä, jos tieosuus 
itsessään koostuu 2 kohdassa 
määritellyistä kahdenvälisistä 
kuljetuksista.
2 e. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa 
tarkoitetut työehdot, jotka vahvistetaan 
työehtosopimuksissa mainitun direktiivin 
3 artiklan 1 ja 8 kohdan mukaisesti, 
asetetaan direktiivin 2014/67/EU 
mukaisesti helposti ja avoimesti muiden 
jäsenvaltioiden kuljetusyritysten ja 
lähetettyjen kuljettajien saataville. 
Asiaankuuluvien tietojen on katettava 
etenkin erilaiset palkat ja niiden 
osatekijät, mukaan lukien paikallisesti tai 
alueellisesti sovellettavissa 
työehtosopimuksissa määrättyjen 
palkkojen osatekijät, maksettavan palkan 
laskutapa ja tarvittaessa perusteet eri 
palkkaluokkiin sijoittamiselle. Direktiivin 
96/71/EY muuttamisesta annetun 
direktiivin (EU) 2018/957 mukaisesti 
kuljetusyrityksiä ei saa rangaista siitä, 
että ne eivät noudata sellaisia palkkojen 
osatekijöitä, maksettavan palkan 
laskutapaa ja tarvittaessa eri 
palkkaluokkiin sijoittamisen perusteita, 
jotka eivät ole julkisesti saatavilla.
2 f. Kolmansiin maihin sijoittautuneita 
kuljetusyrityksiä ei saa kohdella suosivasti 
suhteessa jäsenvaltioihin 
sijoittautuneisiin. Jäsenvaltioiden on 
pantava kolmansien maiden kanssa 
tekemissään kahdenvälisissä 
sopimuksissa täytäntöön toimenpiteitä, 
jotka vastaavat direktiivissä 96/71/EY ja 
tässä direktiivissä [XX/XX] (lex specialis) 
säädettyjä toimenpiteitä, myöntäessään 
pääsyn EU:n markkinoille tällaisiin 
kolmansiin maihin sijoittautuneille 
maantieliikenteen harjoittajille. 
Jäsenvaltioiden on myös pyrittävä 
panemaan täytäntöön tällaiset vastaavat 
toimenpiteet kolmansien maiden kanssa 
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tehtyjen monenvälisten sopimusten 
puitteissa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
kolmansien maiden kanssa tekemissään 
kahden- ja monenvälisissä sopimuksissa 
olevat asiaa koskevat määräykset 
komissiolle. Jotta voidaan 
asianmukaisesti valvoa kolmansien 
maiden liikenteenharjoittajien toteuttamia 
työntekijöiden lähettämistä koskevia 
vastaavia toimenpiteitä, jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että asetuksen (EU) 
XXX/XXX tarkistetut säännöt, jotka 
koskevat ajopiirtureilla tapahtuvaa 
paikannusta [asetus, jolla muutetaan 
asetusta 165/2014], pannaan täytäntöön 
kansainvälisessä maantieliikenteessä 
toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä 
tehdyn eurooppalaisen sopimuksen 
(AETR) puitteissa.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/752

Tarkistus 752
Andrey Novakov

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 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vastaanottavan jäsenvaltion alueella 
vietettyä päivittäistä työaikaa, joka on 
vähintään kuusi tuntia, on pidettävä 
täytenä päivänä;

b) vastaanottavan jäsenvaltion alueella 
vietettyä päivittäistä työaikaa, joka on 
pidempi kuin kuusi tuntia, on pidettävä 
täytenä päivänä;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/753

Tarkistus 753
Andrey Novakov

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 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vastaanottavan jäsenvaltion alueella 
vietettyjä taukoja ja lepoaikoja sekä 
varallaoloaikoja on pidettävä 
työskentelykausina.

c) vastaanottavan jäsenvaltion alueella 
vietettyjen varallaoloaikojen 
ulkopuolisina aikoina vietettyjä taukoja ja 
lepoaikoja ei pidetä työskentelykausina.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/754

Tarkistus 754
Andrey Novakov

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 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kuljettajan velvollisuus säilyttää ja 
asettaa saataville, jos sitä pyydetään 
tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai 
sähköisessä muodossa kopio lähettämistä 
koskevasta ilmoituksesta ja näyttöä 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa 
toteutettavasta kuljetustoiminnasta, 
esimerkiksi sähköiset kuljetusasiakirjat (e-
CMR) tai Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1072/2009 
8 artiklassa tarkoitetut todisteet;

b) kuljettajan velvollisuus säilyttää ja 
asettaa saataville, jos sitä pyydetään 
tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai 
sähköisessä muodossa, ilman että tämä 
johtaa tarpeettoman byrokratian 
lisääntymiseen, kopio lähettämistä 
koskevasta ilmoituksesta ja näyttöä 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa 
toteutettavasta kuljetustoiminnasta, 
esimerkiksi sähköiset kuljetusasiakirjat (e-
CMR) tai Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1072/2009 
8 artiklassa tarkoitetut todisteet;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/755

Tarkistus 755
Andrey Novakov

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 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kuljettajan velvollisuus säilyttää ja 
asettaa saataville, jos sitä pyydetään 
tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai 
sähköisessä muodossa kopio 
työsopimuksesta tai neuvoston direktiivin 
91/533/ETY20 3 artiklassa tarkoitetusta 
vastaavasta asiakirjasta, joka on käännetty 
yhdelle vastaanottavan jäsenvaltion 
viralliselle kielelle tai englannin kielelle;

d) kuljettajan velvollisuus säilyttää ja 
asettaa saataville, jos sitä pyydetään 
tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai 
sähköisessä muodossa, ilman että tämä 
johtaa tarpeettoman byrokratian 
lisääntymiseen, kopio työsopimuksesta tai 
neuvoston direktiivin 91/533/ETY20 3 
artiklassa tarkoitetusta vastaavasta 
asiakirjasta, joka on käännetty yhdelle 
vastaanottavan jäsenvaltion viralliselle 
kielelle tai englannin kielelle;

__________________ __________________
20 Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, 
annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, 
työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa 
työntekijöille työsopimuksessa tai 
työsuhteessa sovellettavista ehdoista 
(EYVL L 288, 18.10.1991, s. 32).

20 Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, 
annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, 
työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa 
työntekijöille työsopimuksessa tai 
työsuhteessa sovellettavista ehdoista 
(EYVL L 288, 18.10.1991, s. 32).

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/756

Tarkistus 756
Andrey Novakov

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 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kuljettajan velvollisuus säilyttää ja 
asettaa saataville, jos sitä pyydetään 
tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai 
sähköisessä muodossa kopio edeltävien 
kahden kuukauden palkkakuiteista; 
tienvarsitarkastuksen aikana kuljettajalla 
on oltava mahdollisuus ottaa yhteyttä 
päätoimipaikkaan, liikenteestä vastaavaan 
henkilöön tai muuhun henkilöön tai 
tahoon, joka voi toimittaa tämän kopion;

e) kuljettajan velvollisuus säilyttää ja 
asettaa saataville, jos sitä pyydetään 
tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai 
sähköisessä muodossa kopio viimeisen 
kuukauden palkkakuitista; 
tienvarsitarkastuksen aikana kuljettajalla 
on oltava mahdollisuus ottaa yhteyttä 
päätoimipaikkaan, liikenteestä vastaavaan 
henkilöön tai muuhun henkilöön tai 
tahoon, joka voi toimittaa tämän kopion;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/757

Tarkistus 757
Andrey Novakov

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 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) liikenteenharjoittajan velvollisuus 
toimittaa vastaanottavan jäsenvaltion 
viranomaisten pyynnöstä kohtuullisessa 
ajassa lähettämiskauden jälkeen 
paperisessa tai sähköisessä muodossa 
kopiot b, c ja e alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista.

f) liikenteenharjoittajan velvollisuus 
toimittaa vastaanottavan jäsenvaltion 
viranomaisten pyynnöstä kummankin 
osapuolen hyväksymässä kohtuullisessa 
ajassa lähettämiskauden jälkeen 
paperisessa tai sähköisessä muodossa 
kopiot b, c ja e alakohdassa tarkoitetuista 
asiakirjoista.

Or. bg


