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Tarkistus  25 

Karima Delli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Euroopan komission 

puheenjohtaja Jean-Claude Juncker 

mainitsi Euroopan työvoimaviranomaisen 

tulevan perustamisen puheessaan, joka 

koski unionin tilaa vuonna 2017. 

Or. en 

 

Tarkistus  26 

Georgi Pirinski 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Ellei kansallisessa 

lainsäädännössä toisin säädetä, 

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan 

ammattiin pääsyä koskevia sääntöjä ei 

nykyisellään sovelleta yrityksiin, jotka 

harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattia yksinomaan 

sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 

Sekä kansallista että kansainvälistä 

liikennettä harjoittavien tällaisten 

yritysten määrä on ollut kasvussa. Tästä 

syystä useat jäsenvaltiot ovat päättäneet 

soveltaa asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 

vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä näihin yrityksiin. Tämä säännös 

olisi poistettava, jotta ajoneuvoilla, joiden 

sallittu kokonaismassa on enintään 

Poistetaan. 
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3,5 tonnia, harjoitettavan liikenteen alalla 

voidaan varmistaa ammattimaisuuden 

vähimmäistaso yhteisillä säännöillä ja 

lähentää siten kilpailuedellytyksiä 

toimijoiden välillä, kun taas tosiasiallista 

ja pysyvää toimipaikkaa sekä 

asianmukaista vakavaraisuutta koskevat 

vaatimukset olisi tehtävä pakollisiksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  27 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Ellei kansallisessa lainsäädännössä 

toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä ei nykyisellään sovelleta 

yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 

Sekä kansallista että kansainvälistä 

liikennettä harjoittavien tällaisten yritysten 

määrä on ollut kasvussa. Tästä syystä useat 

jäsenvaltiot ovat päättäneet soveltaa 

asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 

vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä näihin yrityksiin. Tämä säännös 

olisi poistettava, jotta ajoneuvoilla, joiden 

sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 

tonnia, harjoitettavan liikenteen alalla 

voidaan varmistaa ammattimaisuuden 

vähimmäistaso yhteisillä säännöillä ja 

lähentää siten kilpailuedellytyksiä 

toimijoiden välillä, kun taas tosiasiallista 

ja pysyvää toimipaikkaa sekä 

asianmukaista vakavaraisuutta koskevat 

(2) Ellei kansallisessa lainsäädännössä 

toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä ei nykyisellään sovelleta 

yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 

Sekä kansallista että kansainvälistä 

liikennettä harjoittavien tällaisten yritysten 

määrä on ollut kasvussa. Tästä syystä useat 

jäsenvaltiot ovat päättäneet soveltaa 

asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 

vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä näihin yrityksiin. 
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vaatimukset olisi tehtävä pakollisiksi. 

Or. nl 

 

Tarkistus  28 

Helga Stevens 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Ellei kansallisessa lainsäädännössä 

toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä ei nykyisellään sovelleta 

yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 

Sekä kansallista että kansainvälistä 

liikennettä harjoittavien tällaisten 

yritysten määrä on ollut kasvussa. Tästä 

syystä useat jäsenvaltiot ovat päättäneet 

soveltaa asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 

vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä näihin yrityksiin. Tämä säännös 

olisi poistettava, jotta ajoneuvoilla, joiden 

sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 

tonnia, harjoitettavan liikenteen alalla 

voidaan varmistaa ammattimaisuuden 

vähimmäistaso yhteisillä säännöillä ja 

lähentää siten kilpailuedellytyksiä 

toimijoiden välillä, kun taas tosiasiallista 

ja pysyvää toimipaikkaa sekä 

asianmukaista vakavaraisuutta koskevat 

vaatimukset olisi tehtävä pakollisiksi. 

(2) Ellei kansallisessa lainsäädännössä 

toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä ei nykyisellään sovelleta 

yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 

Tällaisten yritysten määrä on ollut 

kasvussa erityisesti kansallisilla 

kuljetusmarkkinoilla, koska kaupungeissa 

ja lyhyillä reiteillä käytetään kevyitä 

hyötyajoneuvoja. On kuitenkin aiheellista, 

että tällaisten kansainvälistä liikennettä 

harjoittavien yrityksien osalta tosiasiallista 

ja pysyvää toimipaikkaa sekä 

asianmukaista vakavaraisuutta koskevat 

vaatimukset tehdään pakollisiksi. Tällä 

tavalla voidaan varmistaa entistä 

oikeudenmukaisempi kilpailu 

sisämarkkinoilla ilman, että 

liikenteenharjoittajille, erityisesti pk-

yrityksille asetetaan tarpeettomia 

hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita. 

Or. nl 

 

Tarkistus  29 

Mara Bizzotto 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Ellei kansallisessa lainsäädännössä 

toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä ei nykyisellään sovelleta 

yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 

Sekä kansallista että kansainvälistä 

liikennettä harjoittavien tällaisten yritysten 

määrä on ollut kasvussa. Tästä syystä useat 

jäsenvaltiot ovat päättäneet soveltaa 

asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 

vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä näihin yrityksiin. Tämä säännös 

olisi poistettava, jotta ajoneuvoilla, joiden 

sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 

tonnia, harjoitettavan liikenteen alalla 

voidaan varmistaa ammattimaisuuden 

vähimmäistaso yhteisillä säännöillä ja 

lähentää siten kilpailuedellytyksiä 

toimijoiden välillä, kun taas tosiasiallista 

ja pysyvää toimipaikkaa sekä 

asianmukaista vakavaraisuutta koskevat 

vaatimukset olisi tehtävä pakollisiksi. 

(2) Ellei kansallisessa lainsäädännössä 

toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä ei nykyisellään sovelleta 

yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 

Sekä kansallista että kansainvälistä 

liikennettä harjoittavien tällaisten yritysten 

määrä on ollut kasvussa. Jotta voidaan 

varmistaa alan ammattimaisuus yhteisillä 

säännöillä, kaikki maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin 

pääsyä koskevat edellytykset on 

laajennettava oikeasuhteisesti ja 

syrjimättömästi myös yrityksiin, jotka 

harjoittavat ammattia yksinomaan 

sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 

Or. it 

 

Tarkistus  30 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Ellei kansallisessa lainsäädännössä (2) Ellei kansallisessa lainsäädännössä 
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toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä ei nykyisellään sovelleta 

yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 

Sekä kansallista että kansainvälistä 

liikennettä harjoittavien tällaisten yritysten 

määrä on ollut kasvussa. Tästä syystä useat 

jäsenvaltiot ovat päättäneet soveltaa 

asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 

vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä näihin yrityksiin. Tämä säännös 

olisi poistettava, jotta ajoneuvoilla, joiden 

sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 

tonnia, harjoitettavan liikenteen alalla 

voidaan varmistaa ammattimaisuuden 

vähimmäistaso yhteisillä säännöillä ja 

lähentää siten kilpailuedellytyksiä 

toimijoiden välillä, kun taas tosiasiallista ja 

pysyvää toimipaikkaa sekä asianmukaista 

vakavaraisuutta koskevat vaatimukset olisi 

tehtävä pakollisiksi. 

toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä ei nykyisellään sovelleta 

yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 

Sekä kansallista että kansainvälistä 

liikennettä harjoittavien tällaisten yritysten 

määrä on ollut kasvussa. Tästä syystä useat 

jäsenvaltiot ovat päättäneet soveltaa 

asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 

vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä näihin yrityksiin. Tämä säännös 

olisi poistettava, jotta ajoneuvoilla, joiden 

sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 

tonnia, harjoitettavan liikenteen alalla 

voidaan varmistaa ammattimaisuuden 

vähimmäistaso yhteisillä säännöillä ja siten 

varmistaa terve ja oikeudenmukainen 

kilpailu alan toimijoiden välillä, kun taas 

tosiasiallista ja pysyvää toimipaikkaa sekä 

asianmukaista vakavaraisuutta koskevat 

vaatimukset olisi tehtävä pakollisiksi 

kansainvälistä liikennettä harjoittaville 

yrityksille. 

Or. fr 

 

Tarkistus  31 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Ellei kansallisessa lainsäädännössä 

toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä ei nykyisellään sovelleta 

yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

(2) Ellei kansallisessa lainsäädännössä 

toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä ei nykyisellään sovelleta 

yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 
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yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 

Sekä kansallista että kansainvälistä 

liikennettä harjoittavien tällaisten 

yritysten määrä on ollut kasvussa. Tästä 

syystä useat jäsenvaltiot ovat päättäneet 

soveltaa asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 

vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä näihin yrityksiin. Tämä säännös 

olisi poistettava, jotta ajoneuvoilla, joiden 

sallittu kokonaismassa on enintään 

3,5 tonnia, harjoitettavan liikenteen alalla 

voidaan varmistaa ammattimaisuuden 

vähimmäistaso yhteisillä säännöillä ja 

lähentää siten kilpailuedellytyksiä 

toimijoiden välillä, kun taas tosiasiallista 

ja pysyvää toimipaikkaa sekä 

asianmukaista vakavaraisuutta koskevat 

vaatimukset olisi tehtävä pakollisiksi. 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 

Tällaisten yritysten määrä on ollut 

kasvussa. Tästä syystä useat jäsenvaltiot 

ovat päättäneet soveltaa asetuksessa (EY) 

N:o 1071/2009 vahvistettuja, maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin 

pääsyä koskevia sääntöjä näihin yrityksiin. 

Maantieliikenteen harjoittajan ammatin 

harjoittamista koskevia vaatimuksia olisi 

noudatettava yhtäläisesti, jotta 

ajoneuvoilla, joiden kansainvälisessä 

liikenteessä sallittu kokonaismassa on 

enintään 3,5 tonnia, harjoitettavan 

liikenteen alalla voidaan varmistaa 

ammattimaisuuden vähimmäistaso 

yhteisillä säännöillä ja lähentää siten 

kilpailuedellytyksiä toimijoiden välillä. 

Or. en 

 

Tarkistus  32 

Georges Bach 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Ellei kansallisessa lainsäädännössä 

toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä ei nykyisellään sovelleta 

yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 

Sekä kansallista että kansainvälistä 

liikennettä harjoittavien tällaisten yritysten 

määrä on ollut kasvussa. Tästä syystä useat 

jäsenvaltiot ovat päättäneet soveltaa 

(2) Ellei kansallisessa lainsäädännössä 

toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä ei nykyisellään sovelleta 

yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 

Sekä kansallista että kansainvälistä 

liikennettä harjoittavien tällaisten yritysten 

määrä on ollut kasvussa. Tästä syystä useat 

jäsenvaltiot ovat päättäneet soveltaa 
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asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 

vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä näihin yrityksiin. Tämä säännös 

olisi poistettava, jotta ajoneuvoilla, joiden 

sallittu kokonaismassa on enintään 

3,5 tonnia, harjoitettavan liikenteen alalla 

voidaan varmistaa ammattimaisuuden 

vähimmäistaso yhteisillä säännöillä ja 

lähentää siten kilpailuedellytyksiä 

toimijoiden välillä, kun taas tosiasiallista 

ja pysyvää toimipaikkaa sekä 

asianmukaista vakavaraisuutta koskevat 

vaatimukset olisi tehtävä pakollisiksi. 

asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 

vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä näihin yrityksiin. 

Maantieliikenteen harjoittajan ammatin 

harjoittamista koskevien vaatimuksien 

olisi oltava pakollisia maantieliikenteen 

harjoittajille, jotka käyttävät ajoneuvoja, 

joiden sallittu kokonaismassa on 2,4–

3,5 tonnia ja jotka harjoittavat 

kansainvälistä liikennettä, jotta 

ajoneuvoilla, joiden sallittu kokonaismassa 

on enintään 3,5 tonnia, harjoitettavan 

liikenteen alalla voidaan varmistaa 

ammattimaisuuden vähimmäistaso 

yhteisillä säännöillä ja lähentää siten 

kilpailuedellytyksiä toimijoiden välillä. 

Or. en 

Perustelu 

Kevyet hyötyajoneuvot, joilla harjoitetaan kansainvälistä liikennettä ja joiden sallittu 

kokonaismassa on 2,4–3,5 tonnia, on sisällytetty soveltamisalaan, jotta varmistetaan 

tasapuoliset toimintaedellytykset raskaiden hyötyajoneuvojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen 

välillä. Tästä syystä kaikkia neljää vaatimusta olisi sovellettava niihin, jotka aikovat ryhtyä 

harjoittamaan maantieliikenteen harjoittajan ammattia. 

 

Tarkistus  33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Ellei kansallisessa lainsäädännössä 

toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä ei nykyisellään sovelleta 

yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 

(2) Ellei kansallisessa lainsäädännössä 

toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä ei nykyisellään sovelleta 

yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 
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Sekä kansallista että kansainvälistä 

liikennettä harjoittavien tällaisten yritysten 

määrä on ollut kasvussa. Tästä syystä useat 

jäsenvaltiot ovat päättäneet soveltaa 

asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 

vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä näihin yrityksiin. Tämä säännös 

olisi poistettava, jotta ajoneuvoilla, joiden 

sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 

tonnia, harjoitettavan liikenteen alalla 

voidaan varmistaa ammattimaisuuden 

vähimmäistaso yhteisillä säännöillä ja 

lähentää siten kilpailuedellytyksiä 

toimijoiden välillä, kun taas tosiasiallista ja 

pysyvää toimipaikkaa sekä asianmukaista 

vakavaraisuutta koskevat vaatimukset olisi 

tehtävä pakollisiksi. 

Sekä kansallista että kansainvälistä 

liikennettä harjoittavien tällaisten yritysten 

määrä on ollut kasvussa. Tästä syystä useat 

jäsenvaltiot ovat päättäneet soveltaa 

asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 

vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä näihin yrityksiin. Tämä säännös 

olisi poistettava, jotta ajoneuvoilla, joiden 

sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 

tonnia, harjoitettavan liikenteen alalla 

voidaan varmistaa ammattimaisuuden 

vähimmäistaso yhteisillä säännöillä ja 

lähentää siten kilpailuedellytyksiä 

toimijoiden välillä, kun taas tosiasiallista ja 

pysyvää toimipaikkaa sekä asianmukaista 

vakavaraisuutta koskevat vaatimukset olisi 

tehtävä pakollisiksi kansainvälistä 

liikennettä harjoittaville yrityksille. 

Or. fr 

 

Tarkistus  34 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Ellei kansallisessa lainsäädännössä 

toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä ei nykyisellään sovelleta 

yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 

Sekä kansallista että kansainvälistä 

liikennettä harjoittavien tällaisten yritysten 

määrä on ollut kasvussa. Tästä syystä useat 

jäsenvaltiot ovat päättäneet soveltaa 

asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 

vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen 

(2) Ellei kansallisessa lainsäädännössä 

toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä ei nykyisellään sovelleta 

yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 

Sekä kansallista että kansainvälistä 

liikennettä harjoittavien tällaisten yritysten 

määrä on ollut kasvussa. Tästä syystä useat 

jäsenvaltiot ovat päättäneet soveltaa 

asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 

vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen 



 

AM\1144073FI.docx 11/151 PE616.759v01-00 

 FI 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä näihin yrityksiin. Tämä säännös 

olisi poistettava, jotta ajoneuvoilla, joiden 

sallittu kokonaismassa on enintään 

3,5 tonnia, harjoitettavan liikenteen alalla 

voidaan varmistaa ammattimaisuuden 

vähimmäistaso yhteisillä säännöillä ja 

lähentää siten kilpailuedellytyksiä 

toimijoiden välillä, kun taas tosiasiallista ja 

pysyvää toimipaikkaa sekä asianmukaista 

vakavaraisuutta koskevat vaatimukset olisi 

tehtävä pakollisiksi. 

harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 

sääntöjä näihin yrityksiin. Asetuksen 

soveltamisalan selventämiseksi ja 

aukkokohtien torjumiseksi tämä säännös 

olisi poistettava, jotta ajoneuvoilla, joiden 

sallittu kokonaismassa on enintään 

3,5 tonnia, harjoitettavan liikenteen alalla 

voidaan varmistaa ammattimaisuuden 

vähimmäistaso yhteisillä säännöillä ja 

lähentää siten kilpailuedellytyksiä 

toimijoiden välillä, kun taas tosiasiallista ja 

pysyvää toimipaikkaa sekä asianmukaista 

vakavaraisuutta koskevat vaatimukset olisi 

tehtävä pakollisiksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  35 

Mara Bizzotto 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattia yksinomaan 

sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, 

harjoittavien yritysten vakavaraisuutta 

koskevan vaatimuksen osalta katsotaan, 

että määrissä on ajoneuvojen lukumäärän 

lisäksi otettava huomioon myös yrityksen 

kokoon liittyvä suhteellisuusperiaate. 

Or. it 

 

Tarkistus  36 

Siôn Simon, Ole Christensen, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Evelyn Regner 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Komissio arvioi 

vaikutustenarvioinnissaan yrityksille 

syntyvän säästöjä 2,7–5,2 miljardia euroa 

vuosina 2020–2035. 

Or. en 

 

Tarkistus  37 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Jäsenvaltiot voivat nykyisellään 

asettaa maantieliikenteen harjoittajan 

ammatin harjoittajaksi pääsylle asetuksessa 

(EY) N:o 1071/2009 asetuksessa 

täsmennettyjen vaatimusten lisäksi 

muitakin vaatimuksia. Tämä mahdollisuus 

ei ole osoittautunut välttämättömäksi, ja 

se on johtanut eroihin ammattiin pääsyn 

edellytyksissä. Sen vuoksi siitä olisi 

luovuttava. 

(3) Jäsenvaltiot voivat nykyisellään 

asettaa maantieliikenteen harjoittajan 

ammatin harjoittajaksi pääsylle asetuksessa 

(EY) N:o 1071/2009 asetuksessa 

täsmennettyjen vaatimusten lisäksi 

muitakin vaatimuksia. 

Or. nl 

 

Tarkistus  38 

Helga Stevens 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Jäsenvaltiot voivat nykyisellään 

asettaa maantieliikenteen harjoittajan 

ammatin harjoittajaksi pääsylle asetuksessa 

(EY) N:o 1071/2009 asetuksessa 

täsmennettyjen vaatimusten lisäksi 

muitakin vaatimuksia. Tämä mahdollisuus 

(3) Jäsenvaltioilla on oikeus asettaa 

maantieliikenteen harjoittajan ammatin 

harjoittajaksi pääsylle asetuksessa (EY) 

N:o 1071/2009 asetuksessa täsmennettyjen 

vaatimusten lisäksi muitakin vaatimuksia. 
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ei ole osoittautunut välttämättömäksi, ja 

se on johtanut eroihin ammattiin pääsyn 

edellytyksissä. Sen vuoksi siitä olisi 

luovuttava. 

Or. nl 

 

Tarkistus  39 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Jäsenvaltiot voivat nykyisellään 

asettaa maantieliikenteen harjoittajan 

ammatin harjoittajaksi pääsylle 

asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 

asetuksessa täsmennettyjen vaatimusten 

lisäksi muitakin vaatimuksia. Tämä 

mahdollisuus ei ole osoittautunut 

välttämättömäksi, ja se on johtanut 

eroihin ammattiin pääsyn edellytyksissä. 

Sen vuoksi siitä olisi luovuttava. 

(3) Jäsenvaltiot voivat asettaa 

maantieliikenteen harjoittajan ammatin 

harjoittajaksi pääsylle asetuksessa (EY) 

N:o 1071/2009 asetuksessa täsmennettyjen 

vaatimusten lisäksi muitakin vaatimuksia. 

Tämä mahdollisuus on välttämätön, jotta 

taataan tasapuoliset toimintaedellytykset 

ja yhteiset normit kaikissa jäsenvaltioissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  40 

Mara Bizzotto 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Jäsenvaltiot voivat nykyisellään 

asettaa maantieliikenteen harjoittajan 

ammatin harjoittajaksi pääsylle asetuksessa 

(EY) N:o 1071/2009 asetuksessa 

täsmennettyjen vaatimusten lisäksi 

muitakin vaatimuksia. Tämä mahdollisuus 

ei ole osoittautunut välttämättömäksi, ja 

se on johtanut eroihin ammattiin pääsyn 

(3) Jäsenvaltiot voivat nykyisellään 

asettaa maantieliikenteen harjoittajan 

ammatin harjoittajaksi pääsylle asetuksessa 

(EY) N:o 1071/2009 asetuksessa 

täsmennettyjen vaatimusten lisäksi 

muitakin vaatimuksia. Jäsenvaltioiden on 

voitava jatkossakin ottaa käyttöön 

oikeasuhteisia ja syrjimättömiä 
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edellytyksissä. Sen vuoksi siitä olisi 

luovuttava. 
lisävaatimuksia, joissa otetaan huomioon 

omien sisämarkkinoiden erityispiirteet. 

Or. it 

 

Tarkistus  41 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Vaikka maantieliikenne työllistää 

unionissa suoraan viisi miljoonaa ihmistä 

ja tuottaa lähes kaksi prosenttia sen 

bruttokansantuotteesta, EU:ssa on 

kuitenkin pulaa ammattikuljettajista. 

Jotta nuorten pääsevät ammattiin ja 

nykyiset työntekijät pysyvät alalla, 

erityisesti pk-yritysten tapauksessa, on 

tärkeää, että toimialan työehtojen 

heikentämispaine, joka johtuu 

työvoimakustannuksiin liittyvästä 

kansainvälisestä kilpailusta, päättyy ja 

että kansainvälisessä tieliikenteessä 

saadaan mahdollisimman pitkälti sama 

palkka samasta työstä. 

Or. nl 

 

Tarkistus  42 

Helga Stevens 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Asetusten (EY) N:o 1071/2009 ja 

1072/2009 arviointi on osoittanut, että 

tarpeettomat hallinnolliset ja 

lainsäädännölliset rasitteet vaikuttavat 

sekä valtion virastoihin että 

kuljetusyrityksiin. Sääntöjen 
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selventäminen ja hallinnollisen 

yksinkertaistamisen jatkaminen 

REFIT-tavoitteiden mukaisesti ovat 

välttämättömiä kilpailukykyiselle ja 

tehokkaalle liikennealalle. Tämän vuoksi 

teknologian kehitystä on tuettava ja 

käytettävä hyväksi. 

Or. nl 

 

Tarkistus  43 

Mara Bizzotto 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) On tarpeen varmistaa, että 

johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneet 

maantieliikenteen harjoittajat ovat 

tosiasiallisesti ja jatkuvasti läsnä kyseisessä 

jäsenvaltiossa ja harjoittavat toimintaansa 

sieltä käsin. Tästä syystä ja kokemuksen 

perusteella on tarpeen selkeyttää 

tosiasiallista ja pysyvää toimipaikkaa 

koskevia säännöksiä. 

(4) Tähdennetään, että EU:n 

nykyinen tieliikenteen 

sosiaalilainsäädäntö on edistänyt 

sosiaalista polkumyyntiä, pidäkkeetöntä 

toiminnan siirtämistä ja alalle epätervettä 

kilpailua aiheuttaneiden vilpillisten 

käytäntöjen, kuten laittoman kabotaasin 

tai postilaatikkoyrityksiin liittyvän ilmiön, 

yleistymistä. Näin ollen jäsenvaltioiden 

olisi voitava toteuttaa toimia sen 

varmistamiseksi, että niiden alueelle 
sijoittautuneet maantieliikenteen 

harjoittajat ovat tosiasiallisesti ja jatkuvasti 

läsnä kyseisellä alueella ja harjoittavat 

toimintaansa sieltä käsin. Tästä syystä on 

tarpeen selkeyttää tosiasiallista ja pysyvää 

toimipaikkaa koskevia säännöksiä, 

tehostaa tarkastuksia ja torjua epäterveitä 

käytäntöjä, jotka uhkaavat koko alaa niin 

Italiassa kuin Euroopassa. 

Or. it 

 

Tarkistus  44 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) On tarpeen varmistaa, että johonkin 

jäsenvaltioon sijoittautuneet 

maantieliikenteen harjoittajat ovat 

tosiasiallisesti ja jatkuvasti läsnä kyseisessä 

jäsenvaltiossa ja harjoittavat toimintaansa 

sieltä käsin. Tästä syystä ja kokemuksen 

perusteella on tarpeen selkeyttää 

tosiasiallista ja pysyvää toimipaikkaa 

koskevia säännöksiä. 

(4) On tarpeen varmistaa, että johonkin 

jäsenvaltioon sijoittautuneet 

maantieliikenteen harjoittajat ovat 

tosiasiallisesti ja jatkuvasti läsnä kyseisessä 

jäsenvaltiossa ja harjoittavat toimintaansa 

sieltä käsin, mukaan lukien asiakkaiden 

suoralaskutusta koskeva prosessi tai, 

tytäryritysten kohdalla, emoyhtiön 

oikeasuhtaisella tavalla hoitama laskutus. 

Tästä syystä ja kokemuksen perusteella on 

tarpeen selkeyttää tosiasiallista ja pysyvää 

toimipaikkaa koskevia säännöksiä, samoin 

kuin niitä, jotka koskevat 

suoralaskutusjärjestelmää ja tarjotun 

järjestelmän edunsaajaa, jotta 

varmistetaan oikeasuhtainen voitonsiirto 

ja estetään alilaskutus palvelua 

tarjoavassa jäsenvaltiossa sekä 

työntekijöiden alipalkkaus kyseisessä 

jäsenvaltiossa. 

Or. en 

 

Tarkistus  45 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) On tarpeen varmistaa, että johonkin 

jäsenvaltioon sijoittautuneet 

maantieliikenteen harjoittajat ovat 

tosiasiallisesti ja jatkuvasti läsnä kyseisessä 

jäsenvaltiossa ja harjoittavat toimintaansa 

sieltä käsin. Tästä syystä ja kokemuksen 

perusteella on tarpeen selkeyttää 

tosiasiallista ja pysyvää toimipaikkaa 

koskevia säännöksiä. 

(4) On tarpeen varmistaa, että johonkin 

jäsenvaltioon sijoittautuneet 

maantieliikenteen harjoittajat ovat 

tosiasiallisesti ja jatkuvasti läsnä kyseisessä 

jäsenvaltiossa ja harjoittavat toimintaansa 

sieltä käsin. Tästä syystä ja kokemuksen 

perusteella on tarpeen selkeyttää ja 

vahvistaa tosiasiallista ja pysyvää 

toimipaikkaa koskevia säännöksiä, jotka 

on vahvistettu asetuksen (EY) 
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N:o 1071/2009 5 artiklassa, jotta niin 

sanottuja postilaatikkoyrityksiä voidaan 

torjua. 

Or. fr 

 

Tarkistus  46 

Helga Stevens 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) On tarpeen varmistaa, että johonkin 

jäsenvaltioon sijoittautuneet 

maantieliikenteen harjoittajat ovat 

tosiasiallisesti ja jatkuvasti läsnä kyseisessä 

jäsenvaltiossa ja harjoittavat toimintaansa 

sieltä käsin. Tästä syystä ja kokemuksen 

perusteella on tarpeen selkeyttää 

tosiasiallista ja pysyvää toimipaikkaa 

koskevia säännöksiä. 

(4) On tarpeen varmistaa, että johonkin 

jäsenvaltioon sijoittautuneet 

maantieliikenteen harjoittajat ovat 

tosiasiallisesti ja jatkuvasti läsnä kyseisessä 

jäsenvaltiossa ja harjoittavat toimintaansa 

sieltä käsin. Tästä syystä ja kokemuksen 

perusteella on tarpeen selkeyttää 

tosiasiallista ja pysyvää toimipaikkaa 

koskevia säännöksiä, koska 

postilaatikkoyrityksiä koskeva laiton 

käytäntö jatkuu ja jopa laajentuu. 

Or. nl 

 

Tarkistus  47 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) On tarpeen varmistaa, että johonkin 

jäsenvaltioon sijoittautuneet 

maantieliikenteen harjoittajat ovat 

tosiasiallisesti ja jatkuvasti läsnä kyseisessä 

jäsenvaltiossa ja harjoittavat toimintaansa 

sieltä käsin. Tästä syystä ja kokemuksen 

perusteella on tarpeen selkeyttää 

tosiasiallista ja pysyvää toimipaikkaa 

koskevia säännöksiä. 

(4) On tarpeen varmistaa, että johonkin 

jäsenvaltioon sijoittautuneet 

maantieliikenteen harjoittajat ovat 

tosiasiallisesti ja jatkuvasti läsnä kyseisessä 

jäsenvaltiossa ja harjoittavat toimintaansa 

sieltä käsin. Tästä syystä ja kokemuksen 

perusteella on tarpeen selkeyttää 

tosiasiallista ja pysyvää toimipaikkaa 

koskevia säännöksiä ja päästä näin eroon 
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niin sanotuista postilaatikkoyrityksistä. 

Or. nl 

 

Tarkistus  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) On tarpeen varmistaa, että johonkin 

jäsenvaltioon sijoittautuneet 

maantieliikenteen harjoittajat ovat 

tosiasiallisesti ja jatkuvasti läsnä kyseisessä 

jäsenvaltiossa ja harjoittavat toimintaansa 

sieltä käsin. Tästä syystä ja kokemuksen 

perusteella on tarpeen selkeyttää 

tosiasiallista ja pysyvää toimipaikkaa 

koskevia säännöksiä. 

(4) On tarpeen varmistaa, että johonkin 

jäsenvaltioon sijoittautuneet 

maantieliikenteen harjoittajat ovat 

tosiasiallisesti ja jatkuvasti läsnä kyseisessä 

jäsenvaltiossa ja harjoittavat toimintaansa 

sieltä käsin. Tästä syystä ja kokemuksen 

perusteella on tarpeen selkeyttää 

tosiasiallista ja pysyvää toimipaikkaa 

koskevia säännöksiä ja päästä näin eroon 

niin sanotuista postilaatikkoyrityksistä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) On tarpeen varmistaa, että johonkin 

jäsenvaltioon sijoittautuneet 

maantieliikenteen harjoittajat ovat 

tosiasiallisesti ja jatkuvasti läsnä kyseisessä 

jäsenvaltiossa ja harjoittavat toimintaansa 

sieltä käsin. Tästä syystä ja kokemuksen 

perusteella on tarpeen selkeyttää 

tosiasiallista ja pysyvää toimipaikkaa 

koskevia säännöksiä. 

(4) On tarpeen varmistaa, että johonkin 

jäsenvaltioon sijoittautuneet 

maantieliikenteen harjoittajat ovat 

tosiasiallisesti ja jatkuvasti läsnä kyseisessä 

jäsenvaltiossa ja harjoittavat toimintaansa 

sieltä käsin. Tästä syystä ja kokemuksen 

perusteella on tarpeen selkeyttää 

tosiasiallista ja pysyvää toimipaikkaa 

koskevia säännöksiä. Tässä tarkoituksessa 

tämän asetuksen asiaa koskevia 

säännöksiä olisi mukautettava muissa 
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säädöksissä oleviin säännöksiin, joissa 

viitataan tosiasialliseen ja pysyvään 

toimipaikkaan, kuten 

direktiivin 2014/67/EY 4 artiklaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  50 

Georgi Pirinski 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Postilaatikkoyritykset ja 

näennäisesti itsenäinen 

ammatinharjoittaminen kuljetusalalla 

vääristävät sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa ja heikentävät samalla alan 

työntekijöiden työoloja. On torjuttava 

päättäväisesti kyseisiä laittomia 

käytäntöjä, jotka, olkoonkin, että ne ovat 

harvinaisia, vahingoittavat alan imagoa, 

sillä ne vähentävät laittomasti 

työvoimakustannuksia, eikä niissä taata 

työelämän normien asianmukaista 

noudattamista. On kuitenkin tunnustettu, 

että jäsenvaltioiden välisistä 

taloudellisista ja sosiaalisista eroista 

johtuvat palkkaerot eivät ole millään 

tavoin lainvastaista, vilpillistä kilpailua, 

markkinoiden vääristymistä tai sosiaalista 

polkumyyntiä. 

Or. en 

 

Tarkistus  51 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Postilaatikkoyritykset ja 

näennäisesti itsenäinen 

ammatinharjoittaminen kuljetusalalla 

vääristävät sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa ja heikentävät samalla alan 

työntekijöiden työoloja. On torjuttava 

päättäväisesti kyseisiä laittomia 

käytäntöjä, jotka, olkoonkin, että ne ovat 

harvinaisia, vahingoittavat alan imagoa, 

sillä ne vähentävät laittomasti 

työvoimakustannuksia, eikä niissä taata 

työelämän normien asianmukaista 

noudattamista. 

Or. nl 

 

Tarkistus  52 

Helga Stevens 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Sijoittautumisvapaus on 

sisämarkkinoiden kulmakivi. 

Postilaatikkoyrityksiä koskeva laiton 

käytäntö uhkaa kuitenkin 

sisämarkkinoiden toimintaa ja 

kestävyyttä. Arviointi on osoittanut selvän 

tarpeen selkeämmille 

sijoittautumisvaatimuksille, 

tehokkaammalle valvonnalle ja 

täytäntöönpanolle sekä paremmalle 

jäsenvaltioiden väliselle yhteistyölle. EU:n 

on tehostettava petollisen ja vilpillisen 

kilpailun torjuntaa tasapuolisten 

toimintaedellytysten luomiseksi. 

Or. nl 
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Tarkistus  53 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Postilaatikkoyritykset ja 

näennäisesti itsenäinen 

ammatinharjoittaminen kuljetusalalla 

vääristävät sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa ja heikentävät samalla alan 

työntekijöiden työoloja. On torjuttava 

päättäväisesti kyseisiä laittomia 

käytäntöjä, jotka, olkoonkin, että ne ovat 

harvinaisia, vahingoittavat alan imagoa, 

sillä ne vähentävät laittomasti 

työvoimakustannuksia, eikä niissä taata 

työelämän normien asianmukaista 

noudattamista. 

Or. fr 

 

Tarkistus  54 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) EU:n tavaraliikenteen 

markkinoiden moitteettoman toiminnan 

kannalta on välttämätöntä torjua 

postilaatikkoyrityksiä. Tässä yhteydessä 

on toteutettava päättäväisiä toimia tämän 

käytännön lopettamiseksi, mukaan lukien 

yhteistyön tiivistäminen, yhteiset 

valvontatoimet, tavoitteiden asettaminen 

ja parhaiden käytäntöjen vaihto 

jäsenvaltioiden välillä. 

Or. en 
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Tarkistus  55 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 b) Tieliikenteen alalla on nykyään 

pulaa ammattimaisista kuljettajista, 

erityisesti nuorista ja naisista. On 

ehdottoman tärkeää toteuttaa lisätoimia, 

jotta markkinoille pääsystä tehdään 

nuorten ja naisten kannalta helpompaa ja 

houkuttelevampaa varmistaen samalla 

nykyisten työntekijöiden pysymisen alalla. 

Tässä tarkoituksessa on vähennettävä 

petoksellista työtä ja epävarmoja 

työsuhteita toteuttamalla toimia, joilla 

torjutaan määräaikaisten työsopimuksien 

käyttöä, harjoittelijan aseman käyttöä 

korvaamaan vakituiset työsuhteet ja 

näennäisesti itsenäistä 

ammatinharjoittamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  56 

Jérôme Lavrilleux, Franck Proust, Renaud Muselier, Anne Sander, Elisabeth Morin-

Chartier, Geoffroy Didier 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Koska kansallisten verosääntöjen 

vakavat rikkomiset voivat merkittävästi 

haitata tasapuolisen kilpailun edellytyksiä 

maanteiden tavaraliikenteen alalla, tällaiset 

rikkomukset olisi lisättävä hyvän maineen 

arvioimisen kannalta merkityksellisiin 

seikkoihin. 

(6) Koska kansallisten verosääntöjen 

vakavat rikkomiset voivat merkittävästi 

haitata tasapuolisen kilpailun edellytyksiä 

maanteiden tavaraliikenteen alalla, tällaiset 

rikkomukset olisi lisättävä hyvän maineen 

arvioimisen kannalta merkityksellisiin 

seikkoihin, ja niistä olisi myös määrättävä 

varoittavia seuraamuksia, jotka ovat 

oikeasuhtaisia todettuun rikkomukseen 

nähden. 
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Or. fr 

 

Tarkistus  57 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Koska työntekijöiden lähettämistä 

koskevien EU:n sääntöjen ja 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavan 

lainsäädännön vakavilla rikkomisilla voi 

olla merkittävä vaikutus maanteiden 

tavaraliikenteen alaan sekä työntekijöiden 

sosiaaliseen suojeluun, tällaiset 

rikkomukset olisi lisättävä hyvän maineen 

arvioimisen kannalta merkityksellisiin 

seikkoihin. 

Poistetaan. 

Or. pl 

 

Tarkistus  58 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Koska työntekijöiden lähettämistä 

koskevien EU:n sääntöjen ja 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavan 

lainsäädännön vakavilla rikkomisilla voi 

olla merkittävä vaikutus maanteiden 

tavaraliikenteen alaan sekä työntekijöiden 

sosiaaliseen suojeluun, tällaiset 

rikkomukset olisi lisättävä hyvän maineen 

arvioimisen kannalta merkityksellisiin 

seikkoihin. 

(7) Koska työntekijöiden lähettämistä 

ja kabotaasia koskevien EU:n sääntöjen ja 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavan 

lainsäädännön vakavilla rikkomisilla voi 

olla merkittävä vaikutus maanteiden 

tavaraliikenteen alaan sekä työntekijöiden 

sosiaaliseen suojeluun, tällaiset 

rikkomukset olisi lisättävä hyvän maineen 

arvioimisen kannalta merkityksellisiin 

seikkoihin. 

Or. en 
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Tarkistus  59 

Robert Rochefort 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Koska työntekijöiden lähettämistä 

koskevien EU:n sääntöjen ja 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavan 

lainsäädännön vakavilla rikkomisilla voi 

olla merkittävä vaikutus maanteiden 

tavaraliikenteen alaan sekä työntekijöiden 

sosiaaliseen suojeluun, tällaiset 

rikkomukset olisi lisättävä hyvän maineen 

arvioimisen kannalta merkityksellisiin 

seikkoihin. 

(7) Koska työntekijöiden lähettämistä 

koskevien EU:n sääntöjen, kabotaasin ja 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavan 

lainsäädännön vakavilla rikkomisilla voi 

olla merkittävä vaikutus maanteiden 

tavaraliikenteen alaan sekä työntekijöiden 

sosiaaliseen suojeluun, tällaiset 

rikkomukset olisi lisättävä hyvän maineen 

arvioimisen kannalta merkityksellisiin 

seikkoihin. 

Or. fr 

 

Tarkistus  60 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Koska työntekijöiden lähettämistä 

koskevien EU:n sääntöjen ja 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavan 

lainsäädännön vakavilla rikkomisilla voi 

olla merkittävä vaikutus maanteiden 

tavaraliikenteen alaan sekä työntekijöiden 

sosiaaliseen suojeluun, tällaiset 

rikkomukset olisi lisättävä hyvän maineen 

arvioimisen kannalta merkityksellisiin 

seikkoihin. 

(7) Koska työntekijöiden lähettämistä 

koskevien EU:n sääntöjen, kabotaasin ja 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavan 

lainsäädännön vakavilla rikkomisilla voi 

olla merkittävä vaikutus maanteiden 

tavaraliikenteen alaan sekä työntekijöiden 

sosiaaliseen suojeluun, tällaiset 

rikkomukset olisi lisättävä hyvän maineen 

arvioimisen kannalta merkityksellisiin 

seikkoihin. 

Or. fr 
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Tarkistus  61 

Helga Stevens 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Koska työntekijöiden lähettämistä 

koskevien EU:n sääntöjen ja 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavan 

lainsäädännön vakavilla rikkomisilla voi 

olla merkittävä vaikutus maanteiden 

tavaraliikenteen alaan sekä työntekijöiden 

sosiaaliseen suojeluun, tällaiset 

rikkomukset olisi lisättävä hyvän maineen 

arvioimisen kannalta merkityksellisiin 

seikkoihin. 

(7) Koska työntekijöiden lähettämistä 

koskevien EU:n sääntöjen, kabotaasin ja 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavan 

lainsäädännön vakavilla rikkomisilla voi 

olla merkittävä vaikutus maanteiden 

tavaraliikenteen alaan sekä työntekijöiden 

sosiaaliseen suojeluun, tällaiset 

rikkomukset olisi lisättävä hyvän maineen 

arvioimisen kannalta merkityksellisiin 

seikkoihin. 

Or. nl 

 

Tarkistus  62 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Koska työntekijöiden lähettämistä 

koskevien EU:n sääntöjen ja 

sopimusvelvoitteisiin sovellettavan 

lainsäädännön vakavilla rikkomisilla voi 

olla merkittävä vaikutus maanteiden 

tavaraliikenteen alaan sekä työntekijöiden 

sosiaaliseen suojeluun, tällaiset 

rikkomukset olisi lisättävä hyvän maineen 

arvioimisen kannalta merkityksellisiin 

seikkoihin. 

(7) Koska työntekijöiden lähettämistä 

koskevien EU:n sääntöjen ja 

sopimusvelvoitteisiin ja kabotaasiin 

sovellettavan lainsäädännön rikkomisilla 

voi olla merkittävä vaikutus maanteiden 

tavaraliikenteen alaan sekä työntekijöiden 

sosiaaliseen suojeluun, tällaiset 

rikkomukset olisi lisättävä hyvän maineen 

arvioimisen kannalta merkityksellisiin 

seikkoihin. 

Or. en 

 

Tarkistus  63 

Verónica Lope Fontagné 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Työntekijöiden lähettämistä 

koskevat EU:n säännöt on suunniteltu 

sellaisia työntekijöitä varten, jotka 

siirtyvät fyysisesti määritellyksi ajaksi 

toiseen maahan kuin missä he tavallisesti 

tekevät työtään. Maantieliikennealan 

työntekijöiden liikkuvan luonteen vuoksi 

näiden yrityksen hallinnollisia 

muodollisuuksia on tehtävä 

joustavimmiksi. Siksi heidät on suljettava 

hyvän maineen arvioinnin ulkopuolelle. 

Or. es 

 

Tarkistus  64 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Kun otetaan huomioon, kuinka 

tärkeää on, että kilpailu markkinoilla on 

tasapuolista, asiaa koskevien unionin 

sääntöjen rikkomiset olisi otettava 

huomioon arvioitaessa liikenteestä 

vastaavien henkilöiden ja kuljetusyritysten 

hyvää mainetta. Lisäksi olisi selkeytettävä, 

että komissiolla on valta määritellä 

asianomaisten rikkomusten vakavuusaste. 

(8) Kun otetaan huomioon, kuinka 

tärkeää on, että kilpailu markkinoilla on 

tasapuolista, asiaa ja asianomaisia 

työntekijöitä koskevien unionin sääntöjen 

rikkomiset olisi otettava huomioon 

arvioitaessa liikenteestä vastaavien 

henkilöiden ja kuljetusyritysten hyvää 

mainetta. Lisäksi olisi selkeytettävä, että 

komissiolla on valta määritellä 

asianomaisten rikkomusten vakavuusaste. 

Or. en 

 

Tarkistus  65 

Georgi Pirinski 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Yrityksille, jotka harjoittavat 

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan 

ammattia yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, 

olisi asetettava vakavaraisuuden 

vähimmäistaso sen varmistamiseksi, että 

niillä on riittävät varat harjoittaa 

liikennettä vakaalta ja pitkäaikaiselta 

pohjalta. Koska tällainen toiminta on 

kuitenkin yleensä laajuudeltaan 

rajoitettua, sitä koskevien vaatimusten 

olisi oltava vähemmän vaativia kuin 

vaatimukset, joita sovelletaan toimijoihin, 

jotka harjoittavat toimintaansa mainitun 

rajan ylittävillä ajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  66 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Yrityksille, jotka harjoittavat 

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan 

ammattia yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, olisi 

asetettava vakavaraisuuden vähimmäistaso 

sen varmistamiseksi, että niillä on riittävät 

varat harjoittaa liikennettä vakaalta ja 

pitkäaikaiselta pohjalta. Koska tällainen 

toiminta on kuitenkin yleensä 

laajuudeltaan rajoitettua, sitä koskevien 

(10) Yrityksille, jotka harjoittavat 

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan 

ammattia yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, olisi 

asetettava vakavaraisuuden vähimmäistaso 

sen varmistamiseksi, että niillä on riittävät 

varat harjoittaa liikennettä vakaalta ja 

pitkäaikaiselta pohjalta. 
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vaatimusten olisi oltava vähemmän 

vaativia kuin vaatimukset, joita 

sovelletaan toimijoihin, jotka harjoittavat 

toimintaansa mainitun rajan ylittävillä 

ajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä. 

Or. en 

Perustelu 

Kevyiden hyötyajoneuvojen lisääntyvä käyttö kansainvälisessä liikenteessä ei ole peruste 

erityiskohtelulle, mikäli haluamme saavuttaa valvonnan parantamista koskevan tavoitteen. 

 

Tarkistus  67 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Yrityksille, jotka harjoittavat 

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan 

ammattia yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, olisi 

asetettava vakavaraisuuden vähimmäistaso 

sen varmistamiseksi, että niillä on riittävät 

varat harjoittaa liikennettä vakaalta ja 

pitkäaikaiselta pohjalta. Koska tällainen 

toiminta on kuitenkin yleensä laajuudeltaan 

rajoitettua, sitä koskevien vaatimusten olisi 

oltava vähemmän vaativia kuin 

vaatimukset, joita sovelletaan toimijoihin, 

jotka harjoittavat toimintaansa mainitun 

rajan ylittävillä ajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä. 

(10) Yrityksille, jotka harjoittavat 

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan 

ammattia yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, olisi 

asetettava riittävä vakavaraisuuden 

vähimmäistaso sen varmistamiseksi, että 

niillä on riittävät varat harjoittaa liikennettä 

vakaalta ja pitkäaikaiselta pohjalta ja että 

ne pystyvät täyttämään alan 

työntekijöiden palkkoihin ja 

sosiaaliturvamaksuihin liittyvät 

velvoitteensa. Koska tällainen toiminta on 

kuitenkin yleensä laajuudeltaan rajoitettua, 

sitä koskevien vaatimusten olisi oltava 

vähemmän vaativia kuin vaatimukset, joita 

sovelletaan toimijoihin, jotka harjoittavat 

toimintaansa mainitun rajan ylittävillä 

ajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä. 

Or. en 
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Tarkistus  68 

Robert Rochefort 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Yrityksille, jotka harjoittavat 

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan 

ammattia yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, olisi 

asetettava vakavaraisuuden 

vähimmäistaso sen varmistamiseksi, että 

niillä on riittävät varat harjoittaa 

liikennettä vakaalta ja pitkäaikaiselta 

pohjalta. Koska tällainen toiminta on 

kuitenkin yleensä laajuudeltaan 

rajoitettua, sitä koskevien vaatimusten 
olisi oltava vähemmän vaativia kuin 

vaatimukset, joita sovelletaan toimijoihin, 

jotka harjoittavat toimintaansa mainitun 

rajan ylittävillä ajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä. 

(10) Jotta sellaisten yritysten kilpailun 

vääristymät voidaan välttää, jotka 

harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattia yksinomaan 

sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ja 

jotta niiden kansainvälisen 

kuljetustoiminnan kehittymistä voidaan 

seurata, olisi näihin yrityksiin sovellettava 

samanlaisia vaatimuksia kuin 

vaatimukset, joita sovelletaan toimijoihin, 

jotka harjoittavat toimintaansa mainitun 

rajan ylittävillä ajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  69 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Yrityksille, jotka harjoittavat 

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan 

ammattia yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, olisi 

asetettava vakavaraisuuden vähimmäistaso 

sen varmistamiseksi, että niillä on riittävät 

varat harjoittaa liikennettä vakaalta ja 

pitkäaikaiselta pohjalta. Koska tällainen 

(10) Yrityksille, jotka harjoittavat 

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan 

ammattia yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, olisi 

asetettava vakavaraisuuden vähimmäistaso 

sen varmistamiseksi, että niillä on riittävät 

varat harjoittaa liikennettä vakaalta ja 

pitkäaikaiselta pohjalta. Koska tällainen 
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toiminta on kuitenkin yleensä laajuudeltaan 

rajoitettua, sitä koskevien vaatimusten olisi 

oltava vähemmän vaativia kuin 

vaatimukset, joita sovelletaan toimijoihin, 

jotka harjoittavat toimintaansa mainitun 

rajan ylittävillä ajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä. 

toiminta on kuitenkin yleensä laajuudeltaan 

rajoitettua, sitä koskevien vaatimusten olisi 

oltava vähemmän vaativia kuin 

vaatimukset, joita sovelletaan toimijoihin, 

jotka käyttävät toimintaansa mainitun rajan 

ylittäviä ajoneuvoja tai 

ajoneuvoyhdistelmiä, eivätkä ne saa 

muodostaa kohtuutonta rasitetta pienille 

yrityksille tai itsenäisille 

ammatinharjoittajille. 

Or. nl 

 

Tarkistus  70 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Yrityksille, jotka harjoittavat 

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan 

ammattia yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, olisi 

asetettava vakavaraisuuden vähimmäistaso 

sen varmistamiseksi, että niillä on riittävät 

varat harjoittaa liikennettä vakaalta ja 

pitkäaikaiselta pohjalta. Koska tällainen 

toiminta on kuitenkin yleensä 

laajuudeltaan rajoitettua, sitä koskevien 

vaatimusten olisi oltava vähemmän 

vaativia kuin vaatimukset, joita 

sovelletaan toimijoihin, jotka harjoittavat 

toimintaansa mainitun rajan ylittävillä 

ajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä. 

(10) Yrityksille, jotka harjoittavat 

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan 

ammattia yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, olisi 

asetettava vakavaraisuuden vähimmäistaso 

sen varmistamiseksi, että niillä on riittävät 

varat harjoittaa liikennettä vakaalta ja 

pitkäaikaiselta pohjalta. Ne maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin 

pääsyyn sovellettavat säännöt, jotka 

koskevat ammatin harjoittamista 

sellaisilla ajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, on 

vahvistettu asetuksessa (EY) 

N:o 1071/2009. 

Or. fr 

 

Tarkistus  71 

Verónica Lope Fontagné 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Liikenteenharjoittajista 

kansallisissa sähköisissä rekistereissä 

olevien tietojen olisi oltava 

mahdollisimman täydellisiä, jotta 

asianomaisten sääntöjen täytäntöönpanon 

valvonnasta vastaavat kansalliset 

viranomaiset saavat riittävän kuvan 

tarkastuksen kohteena olevista 

liikenteenharjoittajista. Erityisesti ne tiedot, 

jotka koskevat liikenteenharjoittajan 

käytössä olevien ajoneuvojen 

rekisterinumeroita, palkattujen 

työntekijöiden määrää, riskiluokitusta ja 

rahoitusasemaa, helpottavat asetusten 

(EY) N:o 1071/2009 ja (EY) N:o 

1072/2009 säännösten täytäntöönpanon 

kansallisesti ja rajojen yli tapahtuvaa 

valvontaa. Sen vuoksi kansallista sähköistä 

rekisteriä koskevia sääntöjä olisi 

muutettava. 

(11) Liikenteenharjoittajista 

kansallisissa sähköisissä rekistereissä 

olevien tietojen olisi oltava 

mahdollisimman täydellisiä, jotta 

asianomaisten sääntöjen täytäntöönpanon 

valvonnasta vastaavat kansalliset 

viranomaiset saavat riittävän kuvan 

tarkastuksen kohteena olevista 

liikenteenharjoittajista. Erityisesti ne tiedot, 

jotka koskevat liikenteenharjoittajan 

käytössä olevien ajoneuvojen 

rekisterinumeroita ja palkattujen 

työntekijöiden määrää, helpottavat 

asetusten (EY) N:o 1071/2009 ja (EY) N:o 

1072/2009 säännösten täytäntöönpanon 

kansallisesti ja rajojen yli tapahtuvaa 

valvontaa. Sen vuoksi kansallista sähköistä 

rekisteriä koskevia sääntöjä olisi 

muutettava. 

Or. es 

 

Tarkistus  72 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Liikenteenharjoittajista 

kansallisissa sähköisissä rekistereissä 

olevien tietojen olisi oltava 

mahdollisimman täydellisiä, jotta 

asianomaisten sääntöjen täytäntöönpanon 

valvonnasta vastaavat kansalliset 

viranomaiset saavat riittävän kuvan 

tarkastuksen kohteena olevista 

liikenteenharjoittajista. Erityisesti ne tiedot, 

(11) Liikenteenharjoittajista 

kansallisissa sähköisissä rekistereissä 

olevia tietoja olisi päivitettävä jatkuvasti, 

jotta asianomaisten sääntöjen 

täytäntöönpanon valvonnasta vastaavat 

kansalliset viranomaiset saavat riittävän 

kuvan tarkastuksen kohteena olevista 

liikenteenharjoittajista. Erityisesti ne tiedot, 

jotka koskevat liikenteenharjoittajan 
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jotka koskevat liikenteenharjoittajan 

käytössä olevien ajoneuvojen 

rekisterinumeroita, palkattujen 

työntekijöiden määrää, riskiluokitusta ja 

rahoitusasemaa, helpottavat asetusten (EY) 

N:o 1071/2009 ja (EY) N:o 1072/2009 

säännösten täytäntöönpanon kansallisesti ja 

rajojen yli tapahtuvaa valvontaa. Sen 

vuoksi kansallista sähköistä rekisteriä 

koskevia sääntöjä olisi muutettava. 

käytössä olevien ajoneuvojen 

rekisterinumeroita, palkattujen 

työntekijöiden määrää, riskiluokitusta ja 

rahoitusasemaa, helpottavat asetusten (EY) 

N:o 1071/2009 ja (EY) N:o 1072/2009 

säännösten täytäntöönpanon kansallisesti ja 

rajojen yli tapahtuvaa valvontaa. Lisäksi 

kansallisten sähköisten rekisterien olisi 

oltava yhteentoimivia ja 

tienvarsitarkastuksia suorittavilla 

kaikkien jäsenvaltioiden virkamiehillä, 

jotka vastaavat täytäntöönpanon 

valvonnasta, olisi oltava suora pääsy 

niiden sisältämiin tietoihin. Sen vuoksi 

kansallista sähköistä rekisteriä koskevia 

sääntöjä olisi muutettava. 

Or. en 

 

Tarkistus  73 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Liikenteenharjoittajista 

kansallisissa sähköisissä rekistereissä 

olevien tietojen olisi oltava 

mahdollisimman täydellisiä, jotta 

asianomaisten sääntöjen täytäntöönpanon 

valvonnasta vastaavat kansalliset 

viranomaiset saavat riittävän kuvan 

tarkastuksen kohteena olevista 

liikenteenharjoittajista. Erityisesti ne tiedot, 

jotka koskevat liikenteenharjoittajan 

käytössä olevien ajoneuvojen 

rekisterinumeroita, palkattujen 

työntekijöiden määrää, riskiluokitusta ja 

rahoitusasemaa, helpottavat asetusten (EY) 

N:o 1071/2009 ja (EY) N:o 1072/2009 

säännösten täytäntöönpanon kansallisesti ja 

rajojen yli tapahtuvaa valvontaa. Sen 

vuoksi kansallista sähköistä rekisteriä 

koskevia sääntöjä olisi muutettava. 

(11) Liikenteenharjoittajista 

kansallisissa sähköisissä rekistereissä 

olevien tietojen olisi oltava 

mahdollisimman täydellisiä, jotta 

asianomaisten sääntöjen täytäntöönpanon 

valvonnasta vastaavat kansalliset 

viranomaiset saavat riittävän kuvan 

tarkastuksen kohteena olevista 

liikenteenharjoittajista. Erityisesti ne tiedot, 

jotka koskevat liikenteenharjoittajan 

käytössä olevien ajoneuvojen 

rekisterinumeroita, palkattujen 

työntekijöiden määrää, riskiluokitusta ja 

rahoitusasemaa, helpottavat asetusten (EY) 

N:o 1071/2009 ja (EY) N:o 1072/2009 

säännösten täytäntöönpanon kansallisesti ja 

rajojen yli tapahtuvaa valvontaa. Lisäksi 

kansallisten sähköisten rekisterien olisi 

oltava yhteentoimivia ja 

tienvarsitarkastuksia suorittavilla 
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kaikkien jäsenvaltioiden virkamiehillä 

olisi oltava suora pääsy niiden sisältämiin 

tietoihin. Sen vuoksi kansallista sähköistä 

rekisteriä koskevia sääntöjä olisi 

muutettava. 

Or. fr 

 

Tarkistus  74 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin 

olevan liikenteenharjoittajan 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti 

harjoittamaa kansallista liikennettä 

(’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi 

oltava selkeitä ja yksinkertaisia ja niiden 

täytäntöönpanon valvonnan helppoa, ja 

samalla olisi säilytettävä tähän mennessä 

saavutettu taso sääntöjen purkamisessa. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 

 

Tarkistus  75 

Helga Stevens 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin 

olevan liikenteenharjoittajan 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti 

harjoittamaa kansallista liikennettä 

(’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi 

oltava selkeitä ja yksinkertaisia ja niiden 

täytäntöönpanon valvonnan helppoa, ja 

samalla olisi säilytettävä tähän mennessä 

saavutettu taso sääntöjen purkamisessa. 

(13) Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin 

olevan liikenteenharjoittajan 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti 

harjoittamaa kansallista liikennettä 

(’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi 

oltava selkeitä ja yksinkertaisia ja niiden 

täytäntöönpanon valvonnan helppoa, ja 

samalla olisi säilytettävä tähän mennessä 

saavutettu taso sääntöjen purkamisessa. 
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Kabotaasiliikenne täyttää 

ympäristötehokkuuden tavoitteen, ja 

koska ilman kuormaa ajamista vältetään, 

polttoaineen kulutusta ja 

kasvihuonekaasupäästöjä voidaan 

vähentää. Kabotaasia ei saa kuitenkaan 

käyttää väärin vastaanottavan 

jäsenvaltion sovellettavan työ- ja 

sosiaalilainsäädännön kiertämiseksi. 

Tämä heikentää tasapuolisten 

toimintaedellytysten lisäksi työntekijöiden 

oikeuksia ja tieturvallisuutta. 

Or. nl 

 

Tarkistus  76 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin 

olevan liikenteenharjoittajan 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti 

harjoittamaa kansallista liikennettä 

(’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi 

oltava selkeitä ja yksinkertaisia ja niiden 

täytäntöönpanon valvonnan helppoa, ja 

samalla olisi säilytettävä tähän mennessä 

saavutettu taso sääntöjen purkamisessa. 

(13) Jotta vältetään se, että 

kuljetusajoneuvot ajavat tyhjinä, muun 

kuin jäsenvaltiosta peräisin olevan 

liikenteenharjoittajan vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tilapäisesti harjoittamaa 

kansallista liikennettä (’kabotaasi’) 

koskevien sääntöjen olisi oltava selkeitä ja 

liikenteenharjoittajille yksinkertaisia 

soveltaa ja niiden täytäntöönpanon 

valvonnan helppoa, jotta voidaan 

varmistaa tieliikenteen alan 

työntekijöiden oikeudet ja edistää 

yritystenvälistä tervettä kilpailua 

tinkimättä kuitenkaan palveluiden vapaan 

liikkuvuuden perusperiaatteesta 

sisämarkkinoilla. 

Or. fr 

 

Tarkistus  77 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 



 

AM\1144073FI.docx 35/151 PE616.759v01-00 

 FI 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin 

olevan liikenteenharjoittajan 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti 

harjoittamaa kansallista liikennettä 

(’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi 

oltava selkeitä ja yksinkertaisia ja niiden 

täytäntöönpanon valvonnan helppoa, ja 

samalla olisi säilytettävä tähän mennessä 

saavutettu taso sääntöjen purkamisessa. 

(13) Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin 

olevan liikenteenharjoittajan 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti 

harjoittamaa kansallista liikennettä 

(’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi 

oltava selkeitä, yksinkertaisia, tasapuolisia 

ja niiden täytäntöönpanon valvonnan 

helppoa, millä taataan tasapuoliset 

toimintaedellytykset 

liikenteenharjoittajille samalla, kun 

turvataan unionin sisämarkkinoiden edut 

ja eheys. Tässä tarkoituksessa on 

ehdottoman tärkeää, että 

kabotaasimatkan alkaessa sovelletaan 

työntekijöiden lähettämistä koskevia EU:n 

sääntöjä ja sopimusvelvoitteisiin 

sovellettavaa lainsäädäntöä. 

Or. en 

 

Tarkistus  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin 

olevan liikenteenharjoittajan 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti 

harjoittamaa kansallista liikennettä 

(’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi 

oltava selkeitä ja yksinkertaisia ja niiden 

täytäntöönpanon valvonnan helppoa, ja 

samalla olisi säilytettävä tähän mennessä 

saavutettu taso sääntöjen purkamisessa. 

(13) Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin 

olevan liikenteenharjoittajan 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti 

harjoittamaa kansallista liikennettä 

(’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi 

oltava selkeitä ja yksinkertaisia ja niiden 

täytäntöönpanon valvonnan helppoa. 

Or. fr 



 

PE616.759v01-00 36/151 AM\1144073FI.docx 

FI 

 

Tarkistus  79 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin 

olevan liikenteenharjoittajan 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti 

harjoittamaa kansallista liikennettä 

(’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi 

oltava selkeitä ja yksinkertaisia ja niiden 

täytäntöönpanon valvonnan helppoa, ja 

samalla olisi säilytettävä tähän mennessä 

saavutettu taso sääntöjen purkamisessa. 

(13) Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin 

olevan liikenteenharjoittajan 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti 

harjoittamaa kansallista liikennettä 

(’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi 

oltava selkeitä ja yksinkertaisia ja niiden 

täytäntöönpanon valvonnan helppoa. 

Or. en 

 

Tarkistus  80 

Georges Bach 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin 

olevan liikenteenharjoittajan 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti 

harjoittamaa kansallista liikennettä 

(’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi 

oltava selkeitä ja yksinkertaisia ja niiden 

täytäntöönpanon valvonnan helppoa, ja 

samalla olisi säilytettävä tähän mennessä 

saavutettu taso sääntöjen purkamisessa. 

(13) Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin 

olevan liikenteenharjoittajan 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti 

harjoittamaa kansallista liikennettä 

(’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi 

oltava selkeitä, yksinkertaisia, tasapuolisia 

ja niiden täytäntöönpanon valvonnan 

helppoa, ja samalla olisi taattava 

tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille 

liikenteenharjoittajille tarvitsematta 

toteuttaa lisätoimia sääntöjen 

purkamiseksi. 

Or. en 
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Tarkistus  81 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin 

olevan liikenteenharjoittajan 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti 

harjoittamaa kansallista liikennettä 

(’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi 

oltava selkeitä ja yksinkertaisia ja niiden 

täytäntöönpanon valvonnan helppoa, ja 

samalla olisi säilytettävä tähän mennessä 

saavutettu taso sääntöjen purkamisessa. 

(13) Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin 

olevan liikenteenharjoittajan 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti 

harjoittamaa kansallista liikennettä 

(’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi 

oltava selkeitä ja yksinkertaisia ja niiden 

täytäntöönpanon valvonnan helppoa, 

minkä lisäksi niillä olisi tuettava 

tasapuolista kilpailua. 

Or. en 

 

Tarkistus  82 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin 

olevan liikenteenharjoittajan 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti 

harjoittamaa kansallista liikennettä 

(’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi 

oltava selkeitä ja yksinkertaisia ja niiden 

täytäntöönpanon valvonnan helppoa, ja 

samalla olisi säilytettävä tähän mennessä 

saavutettu taso sääntöjen purkamisessa. 

(13) Muun kuin jäsenvaltiosta peräisin 

olevan liikenteenharjoittajan 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa tilapäisesti 

harjoittamaa kansallista liikennettä 

(’kabotaasi’) koskevien sääntöjen olisi 

oltava selkeitä ja yksinkertaisia ja niiden 

täytäntöönpanon valvonnan helppoa, ja 

samalla olisi jatkettava sääntöjen 

purkamista. 

Or. pl 

 

Tarkistus  83 

Verónica Lope Fontagné 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) Tilapäisyyden takaamiseksi ja 

postilaatikkoyritysten ja kiertävien 

kuljettajien aiheuttamien mahdollisten 

markkinavääristymien välttämiseksi on 

taattava, että kabotaasitoimintojen 

tarkoituksena on palaaminen yrityksen 

sijoittautumismaahan. 

Or. es 

 

Tarkistus  84 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 

tarkastusten helpottamiseksi ja 

epävarmuuden poistamiseksi 

kansainvälisten kuljetusten jälkeisten 

kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva 

rajoitus olisi poistettava ja vähennettävä 

sen sijaan tällaisiin matkoihin 

käytettävissä olevien päivien lukumäärää. 

Poistetaan. 

Or. nl 

 

Tarkistus  85 

Mara Bizzotto 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 

tarkastusten helpottamiseksi ja 

epävarmuuden poistamiseksi 

Poistetaan. 
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kansainvälisten kuljetusten jälkeisten 

kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva 

rajoitus olisi poistettava ja vähennettävä 

sen sijaan tällaisiin matkoihin 

käytettävissä olevien päivien lukumäärää. 

Or. it 

 

Tarkistus  86 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 

tarkastusten helpottamiseksi ja 

epävarmuuden poistamiseksi 

kansainvälisten kuljetusten jälkeisten 

kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva 

rajoitus olisi poistettava ja vähennettävä 

sen sijaan tällaisiin matkoihin 

käytettävissä olevien päivien lukumäärää. 

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 

tarkastusten helpottamiseksi, 

epävarmuuden ja järjestelmällisen 

kabotaasin riskin poistamiseksi 

kansainvälisten kuljetusten jälkeisten 

kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva 

rajoitus olisi säilytettävä ja tällaisiin 

matkoihin käytettävissä olevien päivien 

lukumäärää olisi vähennettävä. 

Kabotaasin mahdollisuus olisi asetettava 

kolmeen päivään yhden kuljetuksen 

osalta, mikä riittää siihen, että tyhjät ajot 

vältetään kansainvälisissä kuljetuksissa. 

Or. fr 

 

Tarkistus  87 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 

tarkastusten helpottamiseksi ja 

epävarmuuden poistamiseksi 

(14) Jotta voidaan pienentää 

ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja 

välttää turhia ajoja, kabotaasiliikenne 
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kansainvälisten kuljetusten jälkeisten 

kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva 

rajoitus olisi poistettava ja vähennettävä 

sen sijaan tällaisiin matkoihin käytettävissä 

olevien päivien lukumäärää. 

olisi sallittava kansainvälisen kuljetuksen 

jälkeen liikenteenharjoittajan 

sijoittautumismaahan tai sieltä pois. 
Tarkastusten helpottamiseksi ja 

epävarmuuden poistamiseksi kyseisten 

kansainvälisten kuljetusten jälkeisten 

kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva 

rajoitus olisi poistettava ja vähennettävä 

sen sijaan tällaisiin matkoihin kyseessä 

olevassa jäsenvaltiossa käytettävissä 

olevaa aikaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  88 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 

tarkastusten helpottamiseksi ja 

epävarmuuden poistamiseksi 

kansainvälisten kuljetusten jälkeisten 

kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva 

rajoitus olisi poistettava ja vähennettävä 

sen sijaan tällaisiin matkoihin käytettävissä 

olevien päivien lukumäärää. 

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 

tarkastusten helpottamiseksi ja 

epävarmuuden poistamiseksi 

kansainvälisten kuljetusten jälkeisten 

kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva 

rajoitus olisi poistettava ja säänneltävä sen 

sijaan tällaisiin matkoihin käytettävissä 

olevien päivien lukumäärää 

oikeasuhtaisesti, jotta torjutaan 

tyhjänäajoa ja vilpillisiä 

kilpailukäytäntöjä. 

Or. en 

 

Tarkistus  89 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 

tarkastusten helpottamiseksi ja 

epävarmuuden poistamiseksi 

kansainvälisten kuljetusten jälkeisten 

kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva 

rajoitus olisi poistettava ja vähennettävä 

sen sijaan tällaisiin matkoihin käytettävissä 

olevien päivien lukumäärää. 

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 

tarkastusten helpottamiseksi, tasapuolisten 

toimintaedellytysten parantamiseksi ja 

epävarmuuden sekä vilpillisen kilpailun 

poistamiseksi kansainvälisten kuljetusten 

jälkeisten kabotaasimatkojen lukumäärää 

koskeva rajoitus olisi poistettava ja 

vähennettävä sen sijaan merkittävästi 

tällaisiin matkoihin käytettävissä olevien 

päivien lukumäärää. 

Or. en 

 

Tarkistus  90 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 

tarkastusten helpottamiseksi ja 

epävarmuuden poistamiseksi 

kansainvälisten kuljetusten jälkeisten 

kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva 

rajoitus olisi poistettava ja vähennettävä 

sen sijaan tällaisiin matkoihin 

käytettävissä olevien päivien lukumäärää. 

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 

tarkastusten helpottamiseksi ja 

epävarmuuden poistamiseksi 

kansainvälisten kuljetusten jälkeisten 

kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva 

rajoitus olisi poistettava. 

Or. pl 

Perustelu 

Valkoisen kirjan olettamusten mukaisesti Euroopan unionissa on odotettavissa 

kabotaasipalvelujen asteittainen vapauttaminen. Tästä syystä ehdotetaan, että 

kabotaasimatkojen toteuttamiselle asetettu määräaika säilytetään seitsemänä päivänä, ilman 

vaikeasti valvottavaa matkojen enimmäismäärää. 

 

Tarkistus  91 

Helga Stevens 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 

tarkastusten helpottamiseksi ja 

epävarmuuden poistamiseksi 

kansainvälisten kuljetusten jälkeisten 

kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva 

rajoitus olisi poistettava ja vähennettävä 

sen sijaan tällaisiin matkoihin käytettävissä 

olevien päivien lukumäärää. 

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 

tarkastusten helpottamiseksi ja 

epävarmuuden poistamiseksi 

kansainvälisten kuljetusten jälkeisten 

kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva 

rajoitus olisi poistettava ja vähennettävä 

sen sijaan tällaisiin matkoihin käytettävissä 

olevien päivien lukumäärää kabotaasin 

varsinaisen tavoitteen mukaisesti. 

Or. nl 

 

Tarkistus  92 

Robert Rochefort 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 

tarkastusten helpottamiseksi ja 

epävarmuuden poistamiseksi 

kansainvälisten kuljetusten jälkeisten 

kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva 

rajoitus olisi poistettava ja vähennettävä 

sen sijaan tällaisiin matkoihin 

käytettävissä olevien päivien lukumäärää. 

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 

tarkastusten helpottamiseksi, 

epävarmuuden poistamiseksi, ja ottaen 

huomioon sen, ettei kabotaasi kuulu 

maantiekuljetusten tavanomaisiin 

toimintamalleihin, kansainvälisten 

kuljetusten jälkeisten kabotaasimatkojen 

lukumäärää koskeva rajoitus olisi 

säilytettävä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  93 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 

tarkastusten helpottamiseksi ja 

epävarmuuden poistamiseksi 

kansainvälisten kuljetusten jälkeisten 

kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva 

rajoitus olisi poistettava ja vähennettävä 

sen sijaan tällaisiin matkoihin 

käytettävissä olevien päivien lukumäärää. 

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 

tarkastusten helpottamiseksi ja 

epävarmuuden poistamiseksi kabotaasi 

tulkittuna, kuten tähän asti, 

poikkeukseksi vastaanottavan 

jäsenvaltion lainsäädännöstä on 

kiellettyä. Kabotaasimatkoista 

maksettavan korvauksen olisi 

määräydyttävä sen valtion voimassa 

olevien määräysten mukaisesti, jossa 

kabotaasimatka tapahtuu. 

Or. fr 

 

Tarkistus  94 

Mara Bizzotto 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 

tarkastusten helpottamiseksi ja 

epävarmuuden poistamiseksi 

kansainvälisten kuljetusten jälkeisten 

kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva 

rajoitus olisi poistettava ja vähennettävä 

sen sijaan tällaisiin matkoihin 

käytettävissä olevien päivien lukumäärää. 

(14) Kabotaasi lisäisi alan epävakautta 

ja edistäisi epätervettä ja pidäkkeetöntä 

kilpailua, liikenneturvallisuuden 

heikentymistä ja kannattavuuden 

alenemista, minkä vuoksi kaikkia toimia 

sen vapauttamiseksi vastustetaan tiukasti. 

Or. it 

 

Tarkistus  95 

Helga Stevens 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) Asetuksen (EY) N:o 1072/2009 
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johdanto-osan 17 kappaleessa todetaan 

nimenomaisesti, että kabotaasiliikennettä 

harjoittavat kuljetusyritykset kuuluvat 

työntekijöiden lähettämistä koskevan 

direktiivin soveltamisalaan. Koska 

kabotaasi merkitsee suoraa osallistumista 

vastaanottavan jäsenvaltion 

kuljetusmarkkinoille, tasapuoliset 

toimintaedellytykset voidaan saavuttaa 

vain tällä tavoin. 

Or. nl 

 

Tarkistus  96 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) Kabotaasi on kiellettyä 

kuorma-autolla, joka on rekisteröity 

ulkomailla. 

Or. fr 

 

Tarkistus  97 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (14 b) Tämän asetuksen tehokasta 

täytäntöönpanoa ja sen valvontaa 

heikennetään, kun liikenteenharjoittajat 

käyttävät muuta unionin lainsäädäntöä 

aiheettomasti kabotaasisääntöjen 

kiertämiseen lainsäätäjän tahdon 

vastaisesti. Näin ollen olisi muutettava 

neuvoston direktiiviä 92/106/ETY1bis 

(’yhdistettyjä kuljetuksia koskeva 

direktiivi’) siten, etteivät 
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liikenteenharjoittajat voi käyttää sitä tässä 

asetuksessa vahvistettujen 

kabotaasiliikenteen sääntöjen 

kiertämiseksi. 

 __________________ 

 1bis Neuvoston direktiivi 92/106/ETY, 

annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, 

tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä 

tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia 

koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 

368, 17.12.1992, s. 38). 

Or. fr 

 

Tarkistus  98 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Olisi selkeytettävä, millä tavoin 

maantieliikenteen harjoittajat voivat 

osoittaa kabotaasiliikennettä koskevien 

sääntöjen noudattamisen. Sähköisten 

kuljetustietojen käyttö ja toimittaminen 

olisi tunnustettava sellaisiksi tavoiksi, 

jolloin asianmukaisten todisteiden 

toimittaminen ja niiden käsittely 

toimivaltaisessa viranomaisessa 

yksinkertaistuvat. Tiedot olisi toimitettava 

sellaisessa muodossa, jolla varmistetaan 

tietojen luotettavuus ja aitous. Koska 

kuljetuksessa ja logistiikassa käytetään yhä 

enemmän tehokasta sähköistä 

tiedonvaihtoa, on tärkeä varmistaa 

johdonmukaisuus sääntelykehysten sekä 

hallinnollisten menettelyjen 

yksinkertaistamista koskevien sääntöjen 

välillä. 

(15) Sääntöjen täytäntöönpanon 

tosiasiallinen ja tehokas valvonta on 

ennakkoedellytys tasapuoliselle kilpailulle 

sisämarkkinoilla ja työntekijöiden 

oikeuksien suojelun varmistamiselle. 

Valvonnan digitalisoinnin jatkaminen on 

olennaisen tärkeää, jotta 

valvontakapasiteettia vapautetaan, 

tarpeettomia hallinnollisia rasitteita 

vähennetään ja suuririskisten 

liikenteenharjoittajien kohdentamista 

helpotetaan. Älykkäiden ajopiirtureiden ja 

sähköisten kuljetusasiakirjojen (eCMR) 

nopea päivittäminen ja käyttö on 

välttämätöntä. Olisi selkeytettävä, millä 

tavoin maantieliikenteen harjoittajat voivat 

osoittaa kabotaasiliikennettä koskevien 

sääntöjen noudattamisen. Sähköisten 

kuljetustietojen käyttö ja toimittaminen 

olisi tunnustettava sellaisiksi tavoiksi, 

jolloin asianmukaisten todisteiden 

toimittaminen ja niiden käsittely 

toimivaltaisessa viranomaisessa 
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yksinkertaistuvat. Tiedot olisi toimitettava 

sellaisessa muodossa, jolla varmistetaan 

tietojen luotettavuus ja aitous. Koska 

kuljetuksessa ja logistiikassa käytetään yhä 

enemmän tehokasta sähköistä 

tiedonvaihtoa, on tärkeä varmistaa 

johdonmukaisuus sääntelykehysten sekä 

hallinnollisten menettelyjen 

yksinkertaistamista koskevien sääntöjen 

välillä. 

Or. en 

 

Tarkistus  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort, Renate Weber 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (15 a) Täytäntöönpanon 

valvontavälineiden digitalisoinnin 

syventäminen on sisämarkkinoiden 

moitteettoman toiminnan 

ennakkoedellytys, koska siten voidaan 

vähentää tarpeetonta hallinnollista 

rasitetta ja valvoa vaikuttavasti ja 

tehokkaasti tieliikennealan sääntöjen 

täytäntöönpanoa. 

Or. en 

 

Tarkistus  100 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Kuljetusyrityksiä sitovat 

kansainvälisiä kuljetuksia koskevat 

(16) Kuljetusyrityksiä sitovat 

kansainvälisiä kuljetuksia koskevat 
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säännöt, joiden rikkomisesta on niille 

seurauksia. Kuljetuspalveluja 

maantieliikenteen tavaraliikenteen 

harjoittajilta sopimussuhteisesti hankkivien 

yritysten väärinkäytösten estämiseksi 

jäsenvaltioiden olisi kuitenkin säädettävä 

myös rahtaajille ja huolitsijoille 

määrättävistä seuraamuksista silloin, jos ne 

tietoisesti tilaavat kuljetuspalveluja, joihin 

liittyy asetuksen (EY) N:o 1072/2009 

säännösten rikkomista. 

säännöt, joiden rikkomisesta on niille 

seurauksia. Kuljetuspalveluja 

maantieliikenteen tavaraliikenteen 

harjoittajilta sopimussuhteisesti hankkivien 

yritysten väärinkäytösten estämiseksi 

jäsenvaltioiden olisi kuitenkin säädettävä 

myös rahtaajille ja huolitsijoille samoin 

kuin muille toimeksisaajille määrättävistä 

seuraamuksista, kun ne tietoisesti tilaavat 

kuljetuspalveluja, joihin liittyy 

asetuksen (EY) N:o 1072/2009 säännösten 

rikkomista. 

Or. en 

Perustelu 

On erittäin tärkeää, että tässä säännöksessä katetaan kaikki, jotka tietoisesti tilaavat 

kuljetuspalveluja, joihin liittyy säännösten rikkomista. 

 

Tarkistus  101 

Georgi Pirinski 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Koska tässä asetuksessa tehdään 

yhdenmukaistusta tietyillä aloilla, joita ei 

vielä ole yhdenmukaistettu unionin 

lainsäädännössä, erityisesti kevyillä 

hyötyajoneuvoilla harjoitettavan 

kuljetuksen ja täytäntöönpanon 

valvontakäytäntöjen osalta, asetuksen 

tavoitteita eli kilpailuolosuhteiden 

lähentämistä ja täytäntöönpanon valvonnan 

parantamista ei voida saavuttaa riittävästi 

jäsenvaltioiden tasolla vaan näiden 

tavoitteiden luonteen ja maantieliikenteen 

rajat ylittävän luonteen vuoksi ne voidaan 

saavuttaa paremmin unionin tasolla. Unioni 

voi sen vuoksi toteuttaa toimenpiteitä 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

(17) Koska tässä asetuksessa tehdään 

yhdenmukaistusta tietyillä aloilla, joita ei 

vielä ole yhdenmukaistettu unionin 

lainsäädännössä, asetuksen tavoitteita eli 

kilpailuolosuhteiden lähentämistä ja 

täytäntöönpanon valvonnan parantamista ei 

voida saavuttaa riittävästi jäsenvaltioiden 

tasolla vaan näiden tavoitteiden luonteen ja 

maantieliikenteen rajat ylittävän luonteen 

vuoksi ne voidaan saavuttaa paremmin 

unionin tasolla. Unioni voi sen vuoksi 

toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen. 
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Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen. 

Or. en 

 

Tarkistus  102 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

1 artikla – 1 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 1 a. Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

  

 ”Tätä asetusta sovelletaan myös 

neuvoston direktiivin 92/106/ETY niihin 

säännöksiin, jotka koskevat saapuvaa tai 

lähtevää maanteiden tavaraliikennettä 

yhdistettyjen kuljetusten kuormauspaikan 

ja/tai purkupaikan yhteydessä.” 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN) 

 

Tarkistus  103 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) poistetaan a alakohta; Poistetaan. 

Or. nl 
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Tarkistus  104 

Georgi Pirinski 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) poistetaan a alakohta; Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  105 

Helga Stevens 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

1 artikla – 4 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) poistetaana alakohta; i) korvataan a alakohta seuraavasti: 

 ”yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ja 

jotka harjoittavat pelkästään kansallista 

liikennettä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 

alentaa tätä rajaa joko kaikkien tai 

joidenkin maantiekuljetusluokkien 

osalta;” 

Or. nl 

 

Tarkistus  106 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta 
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Asetus (EY) N:o 1071/2009 

1 artikla – 4 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) poistetaan a alakohta; i) korvataan a alakohta seuraavasti: 

 ”a) yrityksiin, jotka harjoittavat 

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan 

ammattia yksinomaan sellaisilla 

ainoastaan kansalliseen liikenteeseen 

tarkoitetuilla moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia;” 

Or. it 

 

Tarkistus  107 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

1 artikla – 4 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) poistetaan a alakohta; i) korvataan a alakohta seuraavasti: 

 ”a) yrityksiin, jotka harjoittavat 

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan 

ammattia yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia;” 

Or. en 

Perustelu 

Kevyemmät ajoneuvot olisi sisällytettävä asetuksen soveltamisalaan. 

 

Tarkistus  108 

Georges Bach 
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Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

1 artikla – 4 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 i a) a) yrityksiin, jotka harjoittavat 

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan 

ammattia yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 2,4 tonnia; 

 a a) yrityksiin, jotka harjoittavat 

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan 

ammattia yksinomaan sellaisilla 

ainoastaan kansalliseen liikenteeseen 

tarkoitetuilla moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia; 

Or. en 

Perustelu 

Kevyet hyötyajoneuvot, joilla harjoitetaan kansainvälistä liikennettä ja joiden sallittu 

kokonaismassa on 2,4–3,5 tonnia, on sisällytetty soveltamisalaan, jotta varmistetaan 

tasapuoliset toimintaedellytykset raskaiden hyötyajoneuvojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen 

välillä. 

 

Tarkistus  109 

Robert Rochefort 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

1 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) Lisätään 6 kohta seuraavasti: Poistetaan. 

”  

6.   

– Yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 
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yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ei 

sovelleta 3 artiklan 1 kohdan b ja d 

alakohtaa eikä 4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 

artiklaa. 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin  

a) vaatia näitä yrityksiä soveltamaan 

joitakin ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitetuista säännöksistä tai niitä 

kaikkia; 

 

b) alentaa ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettua rajaa joidenkin 

tai kaikkien maantiekuljetusluokkien 

osalta. 

 

”.  

Or. fr 

Perustelu 

Ottaen huomioon kevyiden hyötyajoneuvojen lisääntyvän käytön kansainvälisissä 

kuljetuksissa ja jotta varmistetaan hyvät kilpailuedellytykset raskaiden ja kevyiden 

hyötyajoneuvojen välillä, on ensiarvoisen tärkeää laajentaa tieliikenteen harjoittajan 

ammattiin pääsyä koskevat säännöt yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattia sellaisilla kevyillä hyötyajoneuvoilla, joiden sallittu kokonaismassa on 

enintään 3,5 tonnia. 

 

Tarkistus  110 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

1 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) Lisätään 6 kohta seuraavasti: Poistetaan. 

”  

6.   

Yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden  
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tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ei 

sovelleta 3 artiklan 1 kohdan b ja d 

alakohtaa eikä 4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 

artiklaa. 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin  

a) vaatia näitä yrityksiä soveltamaan 

joitakin ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitetuista säännöksistä tai niitä 

kaikkia; 

 

b) alentaa ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettua rajaa joidenkin 

tai kaikkien maantiekuljetusluokkien 

osalta. 

 

”  

Or. it 

 

Tarkistus  111 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

1 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) Lisätään 6 kohta seuraavasti: Poistetaan. 

”  

6.   

Yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ei 

sovelleta 3 artiklan 1 kohdan b ja d 

alakohtaa eikä 4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 

artiklaa. 
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Jäsenvaltiot voivat kuitenkin  

a) vaatia näitä yrityksiä soveltamaan 

joitakin ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitetuista säännöksistä tai niitä 

kaikkia; 

 

b) alentaa ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettua rajaa joidenkin 

tai kaikkien maantiekuljetusluokkien 

osalta. 

 

”  

Or. nl 

 

Tarkistus  112 

Georges Bach 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

1 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) Lisätään 6 kohta seuraavasti: Poistetaan. 

  

”6.   

Yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ei 

sovelleta 3 artiklan 1 kohdan b ja 

d alakohtaa eikä 4, 8, 9, 14, 19 ja 

21 artiklaa. 

 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin  

a) vaatia näitä yrityksiä soveltamaan 

joitakin ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitetuista säännöksistä tai niitä 

kaikkia; 

 

b) alentaa ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettua rajaa joidenkin 

tai kaikkien maantiekuljetusluokkien 
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osalta.” 

  

Or. en 

Perustelu 

Kevyet hyötyajoneuvot, joilla harjoitetaan kansainvälistä liikennettä ja joiden sallittu 

kokonaismassa on 2,4–3,5 tonnia, on sisällytetty soveltamisalaan, jotta varmistetaan 

tasapuoliset toimintaedellytykset raskaiden hyötyajoneuvojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen 

välillä. Tästä syystä kaikkia neljää vaatimusta olisi sovellettava niihin, jotka aikovat ryhtyä 

harjoittamaan maantieliikenteen harjoittajan ammattia. 

 

Tarkistus  113 

Georgi Pirinski 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

1 artikla – 6 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) Lisätään 6 kohta seuraavasti: Poistetaan. 

  

”6.   

Yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ei 

sovelleta 3 artiklan 1 kohdan b ja 

d alakohtaa eikä 4, 8, 9, 14, 19 ja 

21 artiklaa. 

 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin  

a) vaatia näitä yrityksiä soveltamaan 

joitakin ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitetuista säännöksistä tai niitä 

kaikkia; 

 

b) alentaa ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettua rajaa joidenkin 

tai kaikkien maantiekuljetusluokkien 
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osalta.” 

  

Or. en 

 

Tarkistus  114 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

1 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) Lisätään 6 kohta seuraavasti: Poistetaan. 

  

”6.   

Yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ei 

sovelleta 3 artiklan 1 kohdan b ja 

d alakohtaa eikä 4, 8, 9, 14, 19 ja 

21 artiklaa. 

 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin  

a) vaatia näitä yrityksiä soveltamaan 

joitakin ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitetuista säännöksistä tai niitä 

kaikkia; 

 

b) alentaa ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettua rajaa joidenkin 

tai kaikkien maantiekuljetusluokkien 

osalta.” 

 

  

Or. en 
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Perustelu 

Näistä poikkeuksista aiheutuu vilpillistä kilpailuetua ajoneuvoille, joiden kokonaismassa on 

enintään 3,5 tonnia. 

 

Tarkistus  115 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

1 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) Lisätään 6 kohta seuraavasti: Poistetaan. 

  

”6.   

Yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ei 

sovelleta 3 artiklan 1 kohdan b ja 

d alakohtaa eikä 4, 8, 9, 14, 19 ja 

21 artiklaa. 

 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin  

a) vaatia näitä yrityksiä soveltamaan 

joitakin ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitetuista säännöksistä tai niitä 

kaikkia; 

 

b) alentaa ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettua rajaa joidenkin 

tai kaikkien maantiekuljetusluokkien 

osalta.” 

 

  

Or. en 
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Tarkistus  116 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

1 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) Lisätään 6 kohta seuraavasti: Poistetaan. 

  

”6.   

Yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ei 

sovelleta 3 artiklan 1 kohdan b ja 

d alakohtaa eikä 4, 8, 9, 14, 19 ja 

21 artiklaa. 

 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin  

a) vaatia näitä yrityksiä soveltamaan 

joitakin ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitetuista säännöksistä tai niitä 

kaikkia; 

 

b) alentaa ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettua rajaa joidenkin 

tai kaikkien maantiekuljetusluokkien 

osalta.” 

 

  

Or. en 

 

Tarkistus  117 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

1 artikla – 6 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

- Yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ei 

sovelleta 3 artiklan 1 kohdan b ja d 

alakohtaa eikä 4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 

artiklaa. 

- Myös sellaisiin yrityksiin, jotka 

harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattia sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, 

sovelletaan 3 artiklan 1 kohdan b ja d 

alakohtaa sekä 4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 

artiklaa. 

Or. fr 

Perustelu 

Kaikkia toimintaedellytyksiä, jotka on vahvistettu maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan 

ammattia koskevassa asetuksessa (EU) N:o 1071/2009, on sovellettava yhtäläisesti, mukaan 

luettuna niihin moottoriajoneuvoihin tai ajoneuvoyhdistelmiin, joiden sallittu kokonaismassa 

on enintään 3,5 tonnia. 

 

Tarkistus  118 

Claude Rolin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

1 artikla – 6 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

- Yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ei 

sovelleta 3 artiklan 1 kohdan b ja d 

alakohtaa eikä 4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 

artiklaa. 

- Myös sellaisiin yrityksiin, jotka 

harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattia yksinomaan 

sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, 

sovelletaan 3 artiklan 1 kohdan b ja d 

alakohtaa sekä 4, 6, 8, 9, 14, 19 ja 21 

artiklaa. 

Or. fr 
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Tarkistus  119 

Claude Rolin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

1 artikla – 6 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin Poistetaan. 

a) vaatia näitä yrityksiä soveltamaan 

joitakin ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitetuista säännöksistä tai niitä 

kaikkia; 

 

b) alentaa ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettua rajaa joidenkin 

tai kaikkien maantiekuljetusluokkien 

osalta. 

 

Or. fr 

 

Tarkistus  120 

Helga Stevens 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

3 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2) Poistetaan 3 artiklan 2 kohta; Poistetaan. 

Or. nl 

 

Tarkistus  121 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2) Poistetaan 3 artiklan 2 kohta; Poistetaan. 

Or. nl 

 

Tarkistus  122 

Mara Bizzotto 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2) Poistetaan 3 artiklan 2 kohta; Poistetaan. 

Or. it 

 

Tarkistus  123 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2) Poistetaan 3 artiklan 2 kohta; Poistetaan. 

Or. it 

 

Tarkistus  124 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

3 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2) Poistetaan 3 artiklan 2 kohta; Poistetaan. 
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Or. en 

Perustelu 

Maantieliikenteen alan sääntöjen täytäntöön panemiseksi on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot 

voivat ottaa käyttöön tarvittavia vaatimuksia. 

 

Tarkistus  125 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

3 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2) Poistetaan 3 artiklan 2 kohta; 2) Korvataan 3 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

  

 ”2. Jäsenvaltiot voivat päättää asettaa 

lisävaatimuksia, joiden on oltava 

oikeasuhteisia ja syrjimättömiä ja jotka 

yritysten on täytettävä voidakseen saada 

luvan harjoittaa maantieliikennettä.” 

  

Or. en 

 

Tarkistus  126 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

5 artikla – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”a) yrityksellä on tilat, joissa se 

säilyttää yrityksen keskeisiä asiakirjoja, 

”a) yrityksellä on yrityksen toiminnan 

kannalta asianmukaiset tilat, joissa se 
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erityisesti sen kaupallisia sopimuksia, 

kirjanpitoon ja henkilöstöhallintoon 

liittyviä asiakirjoja, työsopimuksia, ajo- ja 

lepoaikoja koskevia tietoja sisältäviä 

asiakirjoja sekä muita asiakirjoja, jotka 

toimivaltaisen viranomaisen on voitava 

saada käyttöönsä tarkistaakseen tässä 

asetuksessa säädettyjen edellytysten 

noudattamisen.” 

huolehtii oikeudesta tutustua yrityksen 

keskeisiin asiakirjoihin joko kirjallisesti 

tai sähköisessä muodossa tai säilyttää 

niitä, erityisesti sen kaupallisia 

sopimuksia, kirjanpitoon ja 

henkilöstöhallintoon liittyviä asiakirjoja, 

työsopimuksia, kabotaasia, työntekijöiden 

lähettämistä koskevia sääntöjä sekä ajo- ja 

lepoaikoja koskevia tietoja sisältäviä 

asiakirjoja sekä muita asiakirjoja, jotka 

toimivaltaisen viranomaisen on voitava 

saada käyttöönsä tarkistaakseen tässä 

asetuksessa säädettyjen edellytysten 

noudattamisen.” 

Or. en 

Perustelu 

Postilaatikkoyritysten tehokkaaksi torjumiseksi on keskityttävä merkittävään 

ajoneuvoliikenteeseen sijoittautumisjäsenvaltiossa. 

 

Tarkistus  127 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

5 artikla – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”a) yrityksellä on tilat, joissa se 

säilyttää yrityksen keskeisiä asiakirjoja, 

erityisesti sen kaupallisia sopimuksia, 

kirjanpitoon ja henkilöstöhallintoon 

liittyviä asiakirjoja, työsopimuksia, ajo- ja 

lepoaikoja koskevia tietoja sisältäviä 

asiakirjoja sekä muita asiakirjoja, jotka 

toimivaltaisen viranomaisen on voitava 

saada käyttöönsä tarkistaakseen tässä 

asetuksessa säädettyjen edellytysten 

noudattamisen.” 

”a) yrityksellä on tilat, joissa se 

säilyttää yrityksen keskeisiä asiakirjoja, 

erityisesti sen kaupallisia sopimuksia, 

kirjanpitoon ja henkilöstöhallintoon 

liittyviä asiakirjoja, työsopimuksia, ajo- ja 

lepoaikoja koskevia tietoja sisältäviä 

asiakirjoja sekä muita asiakirjoja, jotka 

toimivaltaisen viranomaisen on voitava 

saada käyttöönsä tarkistaakseen tässä 

asetuksessa säädettyjen edellytysten 

noudattamisen. Jäsenvaltiot voivat 

edellyttää, että niiden alueelle 

sijoittautuneiden liikenteenharjoittajien 
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tiloissa on jatkuvasti saatavilla myös 

muita asiakirjoja.” 

Or. en 

 

Tarkistus  128 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

5 artikla – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”a) yrityksellä on tilat, joissa se 

säilyttää yrityksen keskeisiä asiakirjoja, 

erityisesti sen kaupallisia sopimuksia, 

kirjanpitoon ja henkilöstöhallintoon 

liittyviä asiakirjoja, työsopimuksia, ajo- ja 

lepoaikoja koskevia tietoja sisältäviä 

asiakirjoja sekä muita asiakirjoja, jotka 

toimivaltaisen viranomaisen on voitava 

saada käyttöönsä tarkistaakseen tässä 

asetuksessa säädettyjen edellytysten 

noudattamisen.” 

”a) yrityksellä on yrityksen toiminnan 

kannalta asianmukaiset tilat, joissa se 

säilyttää yrityksen keskeisiä asiakirjoja 

painetussa ja/tai sähköisessä muodossa, 

erityisesti sen kaupallisia sopimuksia, 

kirjanpitoon ja henkilöstöhallintoon 

liittyviä asiakirjoja, työsopimuksia, 

lähettämistä ja ajo- ja lepoaikoja koskevia 

tietoja sisältäviä asiakirjoja sekä muita 

asiakirjoja, jotka toimivaltaisen 

viranomaisen on voitava saada käyttöönsä 

milloin tahansa tarkistaakseen tässä 

asetuksessa säädettyjen edellytysten 

noudattamisen.” 

Or. it 

 

Tarkistus  129 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta 

1071/2009 

5 artikla – a 

 

Komission teksti Tarkistus 

”a) yrityksellä on tilat, joissa se 

säilyttää yrityksen keskeisiä asiakirjoja, 

erityisesti sen kaupallisia sopimuksia, 

”a) yrityksellä on tilat, joissa se 

säilyttää yrityksen keskeisiä asiakirjoja, 

erityisesti sen kaupallisia sopimuksia, 
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kirjanpitoon ja henkilöstöhallintoon 

liittyviä asiakirjoja, työsopimuksia, ajo- ja 

lepoaikoja koskevia tietoja sisältäviä 

asiakirjoja sekä muita asiakirjoja, jotka 

toimivaltaisen viranomaisen on voitava 

saada käyttöönsä tarkistaakseen tässä 

asetuksessa säädettyjen edellytysten 

noudattamisen.” 

kirjanpitoon ja henkilöstöhallintoon 

liittyviä asiakirjoja, työsopimuksia, 

kabotaasiajo- ja -lepoaikoja, työntekijän 

lähettämistä koskevia tietoja sisältäviä 

asiakirjoja sekä muita asiakirjoja, jotka 

toimivaltaisen viranomaisen on voitava 

saada käyttöönsä tarkistaakseen tässä 

asetuksessa säädettyjen edellytysten 

noudattamisen.” 

Or. fr 

 

Tarkistus  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

5 artikla – a a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) Lisätään alakohta seuraavasti: 

 ”a a) yrityksen pysäköintialueiden koko 

on suhteutettu omien ajoneuvojen 

määrään;” 

Or. it 

 

Tarkistus  131 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

5 artikla – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) yritysten on harjoitettava 

merkittävää osaa liikenteestään käyttäen 

edellä b kohdassa tarkoitettuja ajoneuvoja 

sijoittautumisjäsenvaltiossa; 
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Or. en 

Perustelu 

Perustamista koskevien vaatimusten on oltava paljon selkeämpiä ja täsmällisempiä, jotta 

voidaan tehokkaasti torjua niin sanottuja ”postilaatikkoyhtiöitä”. 

 

Tarkistus  132 

Claude Rolin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) hän harjoittaa huomattavan osan 

toiminnastaan 

sijoittautumisjäsenvaltiossaan; 

Or. fr 

 

Tarkistus  133 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

5 artikla – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”d) yrityksen on hallinnoitava 

b alakohdassa tarkoitetuilla ajoneuvoilla 

harjoitettavaa liikennettä kyseisessä 

jäsenvaltiossa sijaitsevilla asianmukaisilla 

teknisillä välineillä;” 

”d) yrityksen on hallinnoitava 

tehokkaasti ja säännöllisesti merkittävää 

osaa b alakohdassa tarkoitetuilla 

ajoneuvoilla harjoitettavasta liikenteestä 

sijoittautumisjäsenvaltiossa ja tarjottava 

ajoneuvojen määrään suhteutettuja 

pysäköintipaikkoja ja kyseisessä 

jäsenvaltiossa sijaitsevia asianmukaisia 

teknisiä välineitä;” 

Or. en 
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Tarkistus  134 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta 

1071/2009 

5 artikla – d 

 

Komission teksti Tarkistus 

”d) yrityksen on hallinnoitava b 

alakohdassa tarkoitetuilla ajoneuvoilla 

harjoitettavaa liikennettä kyseisessä 

jäsenvaltiossa sijaitsevilla asianmukaisilla 

teknisillä välineillä;” 

”d) yrityksen on hallinnoitava b 

alakohdassa tarkoitetuilla ajoneuvoilla 

harjoitettavaa liikennettä kyseisessä 

jäsenvaltiossa sijaitsevilla asianmukaisilla 

teknisillä välineillä siten, että 

pysäköintipaikkojen määrä on suhteutettu 

ajoneuvojen määrään;” 

Or. fr 

 

Tarkistus  135 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

5 artikla – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”d) yrityksen on hallinnoitava 

b alakohdassa tarkoitetuilla ajoneuvoilla 

harjoitettavaa liikennettä kyseisessä 

jäsenvaltiossa sijaitsevilla asianmukaisilla 

teknisillä välineillä;” 

”d) yrityksellä on oltava kyseisessä 

jäsenvaltiossa sijaitseva varikko, jossa on 

riittävä määrä pysäköintipaikkoja 
b alakohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen 

säännöllistä käyttöä varten ja 

asianmukaisia teknisiä välineitä;” 

Or. en 

 

Tarkistus  136 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d alakohta 
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Asetus (EY) N:o 1071/2009 

5 artikla – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”e) yrityksellä on oltava varoja ja 

palkattua henkilökuntaa oikeassa suhteessa 

sen toimipaikan toimintaan nähden.” 

”e) yrityksellä on oltava varoja ja 

palkattua henkilökuntaa oikeassa suhteessa 

yrityksen toimintoihin nähden.” 

Or. en 

 

Tarkistus  137 

Helga Stevens 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

5 artikla – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”e) yrityksellä on oltava varoja ja 

palkattua henkilökuntaa oikeassa 

suhteessa sen toimipaikan toimintaan 

nähden.” 

”e) yrityksellä on oltava tarvittavat 

keinot täyttää edellä mainitut 

vaatimukset;” 

Or. nl 

 

Tarkistus  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) Lisätään f alakohta seuraavasti: 

 ”f) edellä b kohdassa tarkoitetuilla 

ajoneuvoilla toteutetulla 

kuljetustoiminnalla on selkeä yhteys 

yrityksen sijoittautumisjäsenvaltioon.” 

Or. fr 
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Tarkistus  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d b alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d b) Lisätään g alakohta seuraavasti: 

 ”g) toimipaikalla on kaikissa 

jäsenvaltioissa, joissa se toimii 

säännöllisesti, edustaja, joka voi antaa 

saataville kaikki asiakirjat, joiden avulla 

tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten 

noudattaminen voidaan tarkistaa.” 

Or. fr 

 

Tarkistus  140 

Claude Rolin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) Lisätään f alakohta seuraavasti: 

 ”f) kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitseva 

varikko, jossa on tarvittavat tilat ja 

välineet, erityisesti riittävä määrä 

pysäköintipaikkoja yrityksen ajoneuvojen 

säännöllistä käyttöä varten.” 

Or. fr 

 

Tarkistus  141 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 d a) Lisätään f alakohta seuraavasti: 

 ”f) yrityksen on harjoitettava 

merkittävää osaa liikenteestä 

sijoittautumisjäsenvaltiossa käyttäen 

b alakohdassa tarkoitettuja ajoneuvoja.” 

Or. en 

 

Tarkistus  142 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) Lisätään f alakohta seuraavasti: 

 ”f) yrityksellä on oltava kyseisessä 

jäsenvaltiossa sijaitseva varikko, jossa on 

tarvittavat tilat ja välineet, erityisesti 

riittävä määrä pysäköintipaikkoja 

b kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen 

säännöllistä käyttöä varten.” 

Or. en 

Perustelu 

Tämä Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton ehdottama tarkistus perustuu Euroopan 

komission alkuperäiseen ehdotukseen asetukseksi ammatin harjoittamiseksi täytettävistä 

edellytyksistä (COM(2007)0263 final/2). 

 

Tarkistus  143 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 d a) Lisätään f alakohta seuraavasti: 

 ”f) edellä b kohdassa tarkoitetuilla 

ajoneuvoilla toteutetulla 

kuljetustoiminnalla on selkeä yhteys 

yrityksen sijoittautumisjäsenvaltioon.” 

Or. en 

 

Tarkistus  144 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) Lisätään f alakohta seuraavasti: 

 ”f) asiakkaiden suoralaskutus 

yritysten tarjoamista palveluista tai, 

tytäryritysten kohdalla, emoyhtiön 

oikeasuhtaisella tavalla hoitama 

laskutus;” 

Or. en 

 

Tarkistus  145 

Helga Stevens 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

5 artikla – 2 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a) lisätään 2 kohta seuraavasti: 

 ”Yrityksen tosiasiallista ja pysyvää 

toimipaikkaa koskeva arviointi on aina 

yksilöllinen ja kokonaisvaltainen 

arviointi, jossa otetaan huomioon kaikki 
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olennaiset tekijät.” 

Or. nl 

 

Tarkistus  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – iii alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”xi) työntekijöiden lähettäminen; Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  147 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – iii alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

6 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

”xi) työntekijöiden lähettäminen; ”xi) sosiaali- ja työlainsäädäntö; 

Or. pl 

Perustelu 

On edelleen epäselvää, miten lähettämistä koskevia sääntöjä tulisi soveltaa kansainväliseen 

kuljetukseen, ja siksi yrityksen hyvän maineen ei pitäisi olla riippuvainen näiden sääntöjen 

noudattamisesta. Niiden rikkominen ei välttämättä ole tarkoituksellista, vaan se voi johtua 

oikeudellisen sääntelyn epäselvyydestä. 

 

Tarkistus  148 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – xi a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 xi a) kabotaasi; 

Or. en 

 

Tarkistus  149 

Helga Stevens 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

6 artikla – 1 kohta – b alakohta – xi a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 xi a) kabotaasi; 

Or. nl 

 

Tarkistus  150 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 xii a) kabotaasi; 

Or. en 

 

Tarkistus  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 xii a) kabotaasi; 

Or. it 

 

Tarkistus  152 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 xii a) kabotaasi; 

Or. en 

Perustelu 

Sellaisille maantieliikennettä harjoittaville yrityksille, joiden havaitaan rikkovan 

työntekijöiden lähettämistä koskevia sääntöjä, olisi aiheuduttava seuraamuksia hyvän 

maineen ja yhteisön liikenneluvan mahdollisena menettämisenä. 

 

Tarkistus  153 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 xii a) kabotaasiliikenne; 
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Or. fr 

 

Tarkistus  154 

Robert Rochefort 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 xii a) kabotaasiliikenne; 

Or. fr 

 

Tarkistus  155 

Claude Rolin 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 xii a) kabotaasiliikenne. 

Or. fr 

 

Tarkistus  156 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä 1 kohdan kolmannen alakohdan 

b alakohdan soveltamiseksi, kun 

Edellä 1 kohdan kolmannen alakohdan 

b alakohdan soveltamiseksi, kun 
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liikenteestä vastaava henkilö tai 

kuljetusyritys on yhdessä tai useammassa 

jäsenvaltiossa tuomittu taikka hänelle tai 

sille on määrätty seuraamuksia jostain 

liitteessä IV vahvistetuista unionin 

sääntöjen vakavimmista rikkomuksista, 

sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen 

viranomaisen on toteutettava ja saatettava 

päätökseen sopivalla tavalla ja viipymättä 

hallinnollinen menettely, johon sisältyy 

tarvittaessa tarkastus asianomaisen 

yrityksen tiloissa. 

liikenteestä vastaava henkilö tai 

kuljetusyritys on yhdessä tai useammassa 

jäsenvaltiossa tuomittu taikka hänelle tai 

sille on määrätty seuraamuksia jostain 

liitteessä IV vahvistetuista unionin 

sääntöjen rikkomuksista, 

sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen 

viranomaisen on toteutettava ja saatettava 

päätökseen sopivalla tavalla ja viipymättä 

hallinnollinen menettely, johon sisältyy 

tarvittaessa tarkastus asianomaisen 

yrityksen tiloissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  157 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

6 artikla – 2 a kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) määrittää rikkomusten vakavuuden 

sen mukaan, miten todennäköisesti niihin 

liittyy kuolonuhrien tai vakavien 

loukkaantumisten riski ja kilpailun 

vääristymistä 

maantieliikennemarkkinoilla; riski voi 

aiheutua muun muassa kuljetusalan 

työntekijöiden työolojen heikkenemisestä; 

b) määrittää rikkomusten vakavuuden 

sen mukaan, miten todennäköisesti niihin 

liittyy kuolonuhrien tai vakavien 

loukkaantumisten riski; 

Or. en 

 

Tarkistus  158 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

6 artikla – 2 a kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

b) määrittää rikkomusten vakavuuden 

sen mukaan, miten todennäköisesti niihin 

liittyy kuolonuhrien tai vakavien 

loukkaantumisten riski ja kilpailun 

vääristymistä maantieliikennemarkkinoilla; 

riski voi aiheutua muun muassa 

kuljetusalan työntekijöiden työolojen 

heikkenemisestä; 

b) määrittää rikkomusten vakavuuden 

sen mukaan, miten todennäköisesti niihin 

liittyy kuolonuhrien tai vakavien 

loukkaantumisten riski ja kilpailun 

vääristymistä maantieliikennemarkkinoilla; 

riski voi aiheutua muun muassa 

kuljetusalan työntekijöiden työolojen 

heikkenemisestä tai siitä, että sovellettavaa 

EU:n työlainsäädäntöä ei noudateta tai se 

pannaan puutteellisesti täytäntöön; 

Or. nl 

 

Tarkistus  159 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) määrittää rikkomusten vakavuuden 

sen mukaan, miten todennäköisesti niihin 

liittyy kuolonuhrien tai vakavien 

loukkaantumisten riski ja kilpailun 

vääristymistä 

maantieliikennemarkkinoilla; riski voi 

aiheutua muun muassa kuljetusalan 

työntekijöiden työolojen heikkenemisestä; 

b) määrittää rikkomusten vakavuuden 

sen mukaan, miten todennäköisesti niihin 

liittyy kuolonuhrien tai vakavien 

loukkaantumisten riski ja 

työlainsäädännön noudattamatta 

jättämisestä työntekijän terveydelle ja 

turvallisuudelle aiheutuva uhka; 

Or. pl 

Perustelu 

Markkinoiden vääristymisen riskiä ei voida pitää yhtä vakavana kuin uhkaa terveydelle. Tulee 

keskittyä vaarallisimpiin riskeihin, minkä vuoksi työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle 

aiheutuva uhka tulee sisällyttää säännökseen. 
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Tarkistus  160 

Helga Stevens 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

6 artikla – 2 a kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) määrittää rikkomusten vakavuuden 

sen mukaan, miten todennäköisesti niihin 

liittyy kuolonuhrien tai vakavien 

loukkaantumisten riski ja kilpailun 

vääristymistä maantieliikennemarkkinoilla; 

riski voi aiheutua muun muassa 

kuljetusalan työntekijöiden työolojen 

heikkenemisestä; 

b) määrittää rikkomusten vakavuuden 

sen mukaan, miten todennäköisesti niihin 

liittyy kuolonuhrien tai vakavien 

loukkaantumisten riski ja kilpailun 

vääristymistä maantieliikennemarkkinoilla; 

riski voi aiheutua muun muassa 

sovellettavan työ- ja 

sosiaalilainsäädännön kiertämisestä; 

Or. nl 

 

Tarkistus  161 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) Korvataan 1 kohdan ensimmäinen 

alakohta seuraavasti: 

Poistetaan. 

  

”Täyttääkseen 3 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa säädetyn vaatimuksen 

yrityksen on pystyttävä pysyvästi 

vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan 

vuotuisen tilikauden aikana. Yrityksen on 

osoitettava tilintarkastajan tai 

asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 

vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 

pohjalta, että sillä on kunakin vuonna 

käytössään omaa pääomaa yhteensä 

vähintään 9 000 euron arvosta, kun 

käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 
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vähintään 5 000 euron arvosta kunkin sen 

lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta. 

Yritysten, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, on 

osoitettava tilintarkastajan tai 

asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 

vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 

pohjalta, että niillä on kunakin vuonna 

käytössään omaa pääomaa yhteensä 

vähintään 1 800 euron arvosta, kun 

käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 

vähintään 900 euron arvosta kunkin sen 

lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta.” 

  

Or. en 

 

Tarkistus  162 

Georgi Pirinski 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Täyttääkseen 3 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa säädetyn vaatimuksen 

yrityksen on pystyttävä pysyvästi 

vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan 

vuotuisen tilikauden aikana. Yrityksen on 

osoitettava tilintarkastajan tai 

asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 

vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 

pohjalta, että sillä on kunakin vuonna 

käytössään omaa pääomaa yhteensä 

vähintään 9 000 euron arvosta, kun 

käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 

vähintään 5 000 euron arvosta kunkin sen 

lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta. 

Yritysten, jotka harjoittavat maanteiden 

”Täyttääkseen 3 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa säädetyn vaatimuksen 

yrityksen on pystyttävä pysyvästi 

vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan 

vuotuisen tilikauden aikana. Yrityksen on 

osoitettava tilintarkastajan tai 

asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 

vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 

pohjalta, että sillä on kunakin vuonna 

käytössään omaa pääomaa yhteensä 

vähintään 9 000 euron arvosta, kun 

käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 

vähintään 5 000 euron arvosta kunkin sen 

lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta, jonka 

sallittu kokonaismassa on enintään 
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tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, on 

osoitettava tilintarkastajan tai 

asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 

vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 

pohjalta, että niillä on kunakin vuonna 

käytössään omaa pääomaa yhteensä 

vähintään 1 800 euron arvosta, kun 

käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 

vähintään 900 euron arvosta kunkin sen 

lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta.” 

3,5 tonnia.” 

Or. en 

 

Tarkistus  163 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Täyttääkseen 3 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa säädetyn vaatimuksen 

yrityksen on pystyttävä pysyvästi 

vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan 

vuotuisen tilikauden aikana. Yrityksen on 

osoitettava tilintarkastajan tai 

asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 

vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 

pohjalta, että sillä on kunakin vuonna 

käytössään omaa pääomaa yhteensä 

vähintään 9 000 euron arvosta, kun 

käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 

vähintään 5 000 euron arvosta kunkin sen 

lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta. 

Yritysten, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

”Täyttääkseen 3 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa säädetyn vaatimuksen 

yrityksen on pystyttävä pysyvästi 

vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan 

vuotuisen tilikauden aikana. Yrityksen on 

osoitettava tilintarkastajan tai 

asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 

vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 

pohjalta, että sillä on kunakin vuonna 

käytössään omaa pääomaa yhteensä 

vähintään 9 000 euron arvosta, kun 

käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 

vähintään 5 000 euron arvosta kunkin sen 

lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta. 

Yritysten, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 
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kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, on 

osoitettava tilintarkastajan tai 

asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 

vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 

pohjalta, että niillä on kunakin vuonna 

käytössään omaa pääomaa yhteensä 

vähintään 1 800 euron arvosta, kun 

käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 

vähintään 900 euron arvosta kunkin sen 

lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta.” 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, on 

osoitettava tilintarkastajan tai 

asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 

vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 

pohjalta, että niillä on kunakin vuonna 

käytössään omaa pääomaa yhteensä 

vähintään 1 800 euron arvosta, kun 

käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 

vähintään 900 euron arvosta kunkin sen 

lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta. Yritysten 

on lisäksi osoitettava, että niillä on 

käytössään määrä, joka vastaa liikkuvan 

työntekijän yhden kuukauden palkkaa 

siinä jäsenvaltiossa, jossa ne tavallisesti 

harjoittavat toimintaansa.” 

Or. en 

 

Tarkistus  164 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Täyttääkseen 3 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa säädetyn vaatimuksen 

yrityksen on pystyttävä pysyvästi 

vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan 

vuotuisen tilikauden aikana. Yrityksen on 

osoitettava tilintarkastajan tai 

asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 

vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 

pohjalta, että sillä on kunakin vuonna 

käytössään omaa pääomaa yhteensä 

vähintään 9 000 euron arvosta, kun 

käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 

vähintään 5 000 euron arvosta kunkin sen 

lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta. 

Yritysten, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

”Täyttääkseen 3 artiklan 1 kohdan 

c alakohdassa säädetyn vaatimuksen 

yrityksen on pystyttävä keskeytyksettä 

vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan 

vuotuisen tilikauden aikana. Yrityksen on 

osoitettava tilintarkastajan tai 

asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 

vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 

pohjalta, että sillä on kunakin vuonna 
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ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, on 

osoitettava tilintarkastajan tai 

asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 

vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 

pohjalta, että niillä on kunakin vuonna 

käytössään omaa pääomaa yhteensä 

vähintään 1 800 euron arvosta, kun 

käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 

vähintään 900 euron arvosta kunkin sen 

lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta.” 

 a) käytössään omaa pääomaa yhteensä 

vähintään 9 000 euron arvosta, kun 

käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 

vähintään 5 000 euron arvosta kunkin sen 

lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta ja 

 b) määrä, joka vastaa palkatun 

liikkuvan työntekijän kahden kuukauden 

palkkaa siinä jäsenvaltiossa, jossa tai 

josta se tavallisesti harjoittaa 

toimintaansa. 

 Yritysten, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, on 

osoitettava tilintarkastajan tai 

asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 

vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 

pohjalta, että niillä on kunakin vuonna 

käytössään omaa pääomaa yhteensä 

vähintään 1 800 euron arvosta, kun 

käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 

vähintään 900 euron arvosta kunkin sen 

lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta.” 

Or. en 

Perustelu 

Tämän säädöksen nojalla liikenteenharjoittajien on otettava käyttöön sosiaalitakuurahasto, 

joka on oikeassa suhteessa sijoittautumisjäsenvaltiossa rekrytoitujen kuljettajien määrään. 

Näin varmistettaisiin, että liikenteenharjoittajat pystyvät keskeytyksettä täyttämään palkkoihin 

ja sosiaaliturvamaksuihin liittyvät velvoitteensa, minkä lisäksi on mahdollista lopettaa 

nykyiset käytännöt, joiden mukaisesti liikenteenharjoittajat ilmoittavat tehneensä konkurssin 

ja lakkauttavat tytäryrityksensä, vaikka ne eivät ole maksaneet palkkoja kuljettajille eivätkä 
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sosiaaliturvamaksuja jäsenvaltioille. 

 

Tarkistus  165 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Täyttääkseen 3 artiklan 1 kohdan c 

alakohdassa säädetyn vaatimuksen 

yrityksen on pystyttävä keskeytyksettä 

vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan 

vuotuisen tilikauden aikana. Tätä varten 

yrityksen on osoitettava tilintarkastajan tai 

asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 

vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 

pohjalta, että sillä on kunakin vuonna 

käytössään pääomaa ja vararahastoja 

yhteensä vähintään 9 000 euron arvosta, 

kun käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 

vähintään 5 000 euron arvosta kunkin sen 

lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta. 

Yritysten, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, on 

osoitettava tilintarkastajan tai 

asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 

vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 

pohjalta, että niillä on kunakin vuonna 

käytössään omaa pääomaa yhteensä 

vähintään 1 800 euron arvosta, kun 

käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 

vähintään 900 euron arvosta kunkin sen 

lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta.” 

”Täyttääkseen 3 artiklan 1 kohdan c 

alakohdassa säädetyn vaatimuksen 

yrityksen on pystyttävä keskeytyksettä 

vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan 

vuotuisen tilikauden aikana. Yrityksen on 

osoitettava tilintarkastajan tai 

asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 

vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 

pohjalta, että sillä on kunakin vuonna 

käytössään omaa pääomaa yhteensä 

vähintään 9 000 euron arvosta, kun 

käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 

vähintään 5 000 euron arvosta kunkin sen 

lisäksi käytetyn yli 3,5 tonnia painavan 

ajoneuvon osalta tai 1 000 euron arvosta 

kunkin sen lisäksi käytetyn enintään 3,5 

tonnia painavan ajoneuvon osalta. 

Yritysten, jotka harjoittavat maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 

yksinomaan sellaisilla 

moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, on 

osoitettava tilintarkastajan tai 

asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 

vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 

pohjalta, että niillä on kunakin vuonna 

käytössään omaa pääomaa yhteensä 

vähintään 1 800 euron arvosta, kun 

käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 

vähintään 900 euron arvosta kunkin sen 

lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta.” 

Or. nl 
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Tarkistus  166 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

7 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 

säädetään, toimivaltaisen viranomaisen on 

hyväksyttävä, että yritys osoittaa 

vakavaraisuutensa pankkitakauksen 

kaltaisella todistuksella, rahoituslaitoksen 

antamalla asiakirjalla, joka osoittaa, että 

tämä on valmis antamaan yritykselle 

luottoa, tai muulla sitovalla asiakirjalla, 

joka osoittaa, että yrityksellä on 

käytettävissään 1 kohdan ensimmäisessä 

alakohdassa vahvistetut määrät.” 

”2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 

säädetään, toimivaltaisen viranomaisen on 

hyväksyttävä, että yritys osoittaa 

vakavaraisuutensa pankkitakauksen 

kaltaisella todistuksella, vakuutuksella, 

rahoituslaitoksen antamalla asiakirjalla, 

joka osoittaa, että tämä on valmis antamaan 

yritykselle luottoa, tai muulla sitovalla 

asiakirjalla, joka osoittaa, että yrityksellä 

on käytettävissään 1 kohdan 

ensimmäisessä alakohdassa vahvistetut 

määrät.” 

Or. hu 

Tarkistus  167 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

8 artikla – 5 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 6 a) Muutetaan 8 artiklan 5 kohta 

seuraavasti: 

Jäsenvaltiot voivat edistää liitteessä I 

lueteltuja aihepiirejä koskevaa 

jatkokoulutusta kymmenen vuoden välein, 

jotta varmistetaan, että liikenteestä 

vastaavat henkilöt ovat tietoisia alan 

kehityksestä. 

”Jäsenvaltiot voivat edistää liitteessä I 

lueteltuja aihepiirejä koskevaa 

jatkokoulutusta kolmen vuoden välein, 

jotta varmistetaan, että 8 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettu henkilö tai 

tarkoitetut henkilöt ovat riittävän tietoisia 

alan kehityksestä.” 
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Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) 

 

Tarkistus  168 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8) Poistetaan 12 artiklan 2 kohdan 

toinen alakohta; 

8) Korvataan 12 artiklan 2 kohdan 

toinen alakohta seuraavasti: 

 ”Jäsenvaltioiden on suoritettava 

vähintään joka kolmas vuosi tarkastuksia 

tarkistaakseen, että yritykset täyttävät 

kaikki 3 artiklassa säädetyt vaatimukset.” 

Or. en 

 

Tarkistus  169 

Karima Delli 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

12 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8) Poistetaan 12 artiklan 2 kohdan 

toinen alakohta; 

8) Korvataan 12 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

 ”Jäsenvaltioiden on suoritettava 

vähintään joka kolmas vuosi tarkastuksia 

tarkistaakseen, että yritykset täyttävät 

kaikki 3 artiklassa säädetyt vaatimukset.” 

Or. en 
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Tarkistus  170 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1071/2009/EY 

12 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 a) Jäsenvaltioiden on suoritettava 

vähintään joka kolmas vuosi tarkastuksia 

tarkistaakseen, että yritykset täyttävät 

kaikki 3 artiklassa säädetyt vaatimukset. 

Or. en 

 

Tarkistus  171 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

12 artikla – 2 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 8 a) Muutetaan 12 artiklan 2 kohdan 

ensimmäinen alakohta seuraavasti:  

2. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 

joulukuuta 2014 saakka suoritettava 

vähintään joka viides vuosi tarkastuksia 

tarkistaakseen, että yritykset täyttävät 

kaikki 3 artiklassa säädetyt vaatimukset. 

”2. Jäsenvaltioiden on suoritettava 

vähintään joka toinen vuosi tarkastuksia 

tarkistaakseen, että yritykset täyttävät 

kaikki 3 artiklassa säädetyt vaatimukset.” 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Tarkistus  172 

Claude Rolin 
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Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

16 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti: 

 ”1. Tämän asetuksen ja etenkin sen 

11–14 ja 26 artiklan 

täytäntöönpanemiseksi kunkin 

jäsenvaltion on ylläpidettävä kansallista 

sähköistä rekisteriä 

maantiekuljetusyrityksistä, joille 

jäsenvaltion nimeämä toimivaltainen 

viranomainen on antanut luvan harjoittaa 

maantieliikenteen harjoittajan ammattia. 

Rekisteriin sisältyviä tietoja on käsiteltävä 

tätä tarkoitusta varten nimetyn 

viranomaisen valvonnassa. Kansalliseen 

sähköiseen rekisteriin sisältyvien tietojen 

on oltava reaaliaikaisesti kaikkien 

kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten 

viranomaisten käytettävissä.” 

Or. fr 

 

Tarkistus  173 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

16 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -a) Lisätään kohta seuraavasti: 

 ”1 a. Rajat ylittävän täytäntöönpanon 

valvonnan ja kohdennettujen tarkastusten 

tehostamiseksi kansallisten sähköisten 

rekisterien sisältämien tietojen on oltava 

reaaliaikaisesti kaikkien jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten tarkastusviranomaisten 

saatavilla. 
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 Euroopan työvoimaviranomainen vastaa 

kansallisten sähköisten rekisterien 

sisältämien tietojen valvonnasta ja niihin 

pääsystä.” 

Or. en 

Perustelu 

Täytäntöönpanon valvonnan parantaminen edellyttää, että kansallisten sähköisten rekisterien 

sisältämät tiedot ovat reaaliaikaisesti kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

tarkastusviranomaisten saatavilla. Ilmailualalla käytettävien mustien listojen kaltaisten 

luetteloiden luominen auttaisi estämään sellaisia yrityksiä, jotka eivät noudata näitä 

säädöksiä, harjoittamasta kansainvälistä liikennettä. Näiden asioiden olisi kuuluttava 

vuoden 2018 loppuun mennessä perustettavan Euroopan työvoimaviranomaisen toimialaan, 

kuten Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker mainitsi puheessaan, joka 

koski unionin tilaa vuonna 2017. 

 

Tarkistus  174 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – i alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) lisätään g, h, i ja j alakohta 

seuraavasti: 

i) lisätään g, h, i, j ja k alakohta 

seuraavasti: 

Or. en 

 

Tarkistus  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – i alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) lisätään g, h, i ja j alakohta 

seuraavasti: 

i) lisätään g ja h alakohta seuraavasti: 

Or. es 



 

AM\1144073FI.docx 89/151 PE616.759v01-00 

 FI 

 

Tarkistus  176 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – i alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

16 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 g a) seuraavat tiedot jokaisesta 

työntekijästä, liikkuva henkilöstö mukaan 

lukien: nimi, kansallisuus, 

asuinjäsenvaltio, jäsenvaltio, jossa 

työsopimus on rekisteröity, jäsenvaltio, 

johon sosiaaliturvamaksut maksetaan, ja 

sosiaaliturvatunnus tai kansallinen 

sosiaaliturvatunnus; 

Or. en 

 

Tarkistus  177 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – i alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

16 artikla – 2 kohta – g b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 g b) taseet, vastuut, oma pääoma ja 

liikevaihto kahdelta edelliseltä vuodelta; 

Or. en 

 

Tarkistus  178 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – i alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

16 artikla – 2 kohta – g c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 g c) yrityksen riskiluokitus 

direktiivin 2006/22/EY 9 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  179 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – i alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

16 artikla – 2 kohta – h alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

h) työntekijöiden lukumäärä; h) työntekijöiden lukumäärä, heidän 

nimensä, kansallisuutensa, asuinmaansa, 

jäsenvaltio, johon sosiaaliturvamaksut 

maksetaan, ja sosiaaliturvatunnuksensa; 

Or. en 

 

Tarkistus  180 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – i alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

h) työntekijöiden lukumäärä; h) yrityksen palveluksessa viimeisen 

kalenterivuoden aikana olevien 

työntekijöiden lukumäärä; 
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Or. pl 

Perustelu 

Vertailujakson lisääminen parantaa säännöksen oikeusvarmuutta. 

 

Tarkistus  181 

Karima Delli 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – i alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

2 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 h a) seuraavat tiedot jokaisesta 

työntekijästä, liikkuva henkilöstö mukaan 

lukien: nimi, kansallisuus, 

asuinjäsenvaltio, jäsenvaltio, jossa 

työsopimus on rekisteröity, jäsenvaltio, 

johon sosiaaliturvamaksut maksetaan, ja 

sosiaaliturvatunnus tai kansallinen 

sosiaaliturvatunnus; 

Or. en 

 

Tarkistus  182 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – i alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) taseet, vastuut, oma pääoma ja 

liikevaihto kahdelta viimeksi kuluneelta 

vuodelta; 

Poistetaan. 

Or. es 
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Tarkistus  183 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – i alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

16 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 j a) seuraavat tiedot yrityksen 

kuljettajista: nimi, kansallisuus, 

asuinmaa, jäsenvaltio, jossa työsopimus 

on rekisteröity, jäsenvaltio, johon 

sosiaaliturvamaksut maksetaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  184 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – i alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) taseet, vastuut, oma pääoma ja 

liikevaihto kahdelta viimeksi kuluneelta 

vuodelta; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  185 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – i alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) taseet, vastuut, oma pääoma ja i) jäljennös vuosikertomuksesta tai 
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liikevaihto kahdelta viimeksi kuluneelta 

vuodelta; 
muista asiakirjoista, jotka osoittavat 7 

artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 

vakavaraisuuden; 

Or. pl 

Perustelu 

Komission ehdottamien tietojen toimittamisen perusteltavuus herättää epäilyksiä. On vaikea 

löytää perusteluja sille, että tällaiset tiedot parantaisivat maantieliikenteen harjoittajan 

ammattiin pääsyä koskevien säännösten täytäntöönpanoa. Siksi ehdotetaan tietojen 

tarkastamista sellaisista asiakirjoista, jotka todella voivat vahvistaa yhtiön vakavaraisuuden. 

 

Tarkistus  186 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – i alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

 

Komission teksti Tarkistus 

j) yrityksen riskiluokitus direktiivin 

2006/22/EY 9 artiklan mukaisesti.” 

Poistetaan. 

Or. es 

 

Tarkistus  187 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 i a) Lisätään c a alakohta seuraavasti: 

  

 ”c a) liikenteestä vastaavien henkilöiden 

aiemmin johtamien kuljetusyritysten 

nimet ja kaikki asiaankuuluvat tiedot;” 



 

PE616.759v01-00 94/151 AM\1144073FI.docx 

FI 

  

Or. en 

 

Tarkistus  188 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – ii alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Jäsenvaltiot voivat säilyttää ensimmäisen 

alakohdan e–j alakohdassa tarkoitetut 

tiedot erillisissä rekistereissä. Siinä 

tapauksessa tietojen on oltava kyseisen 

jäsenvaltion kaikkien toimivaltaisten 

viranomaisten saatavilla pyynnöstä tai 

suoraan niiden käytettävissä. Pyydetyt 

tiedot on toimitettava viiden työpäivän 

kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 

Ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa 

tarkoitettujen tietojen on oltava julkisesti 

käytettävissä henkilötietojen suojaa 

koskevien asiaankuuluvien säännösten 

mukaisesti. 

”Jäsenvaltiot voivat säilyttää ensimmäisen 

alakohdan e–j alakohdassa tarkoitetut 

tiedot erillisissä rekistereissä. Siinä 

tapauksessa tietojen on oltava suoraan 

kyseisen jäsenvaltion kaikkien 

toimivaltaisten viranomaisten 

käytettävissä. Pyydetyt tiedot on 

toimitettava viiden työpäivän kuluessa 

pyynnön vastaanottamisesta. Ensimmäisen 

alakohdan a–d alakohdassa tarkoitettujen 

tietojen on oltava julkisesti käytettävissä 

henkilötietojen suojaa koskevien 

asiaankuuluvien säännösten mukaisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  189 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta – ii alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Jäsenvaltiot voivat säilyttää ensimmäisen 

alakohdan e–j alakohdassa tarkoitetut 

tiedot erillisissä rekistereissä. Siinä 

tapauksessa tietojen on oltava kyseisen 

”Jäsenvaltiot voivat säilyttää ensimmäisen 

alakohdan e–h alakohdassa tarkoitetut 

tiedot erillisissä rekistereissä. Siinä 

tapauksessa tietojen on oltava kyseisen 
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jäsenvaltion kaikkien toimivaltaisten 

viranomaisten saatavilla pyynnöstä tai 

suoraan niiden käytettävissä. Pyydetyt 

tiedot on toimitettava viiden työpäivän 

kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 

Ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa 

tarkoitettujen tietojen on oltava julkisesti 

käytettävissä henkilötietojen suojaa 

koskevien asiaankuuluvien säännösten 

mukaisesti. 

jäsenvaltion kaikkien toimivaltaisten 

viranomaisten saatavilla pyynnöstä tai 

suoraan niiden käytettävissä. Pyydetyt 

tiedot on toimitettava viiden työpäivän 

kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 

Ensimmäisen alakohdan a–d alakohdassa 

tarkoitettujen tietojen on oltava julkisesti 

käytettävissä henkilötietojen suojaa 

koskevien asiaankuuluvien säännösten 

mukaisesti. 

Or. es 

 

Tarkistus  190 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) Lisätään -1 kohta seuraavasti: 

 ”Rajat ylittävän täytäntöönpanon 

valvonnan tehostamiseksi kansallisten 

sähköisten rekisterien sisältämien tietojen 

on oltava reaaliaikaisesti ja 

täysimääräisesti kaikkien jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten tarkastusviranomaisten 

saatavilla;” 

Or. en 

 

Tarkistus  191 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

16 artikla – 2 kohta – c alakohta 
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Nykyinen teksti Tarkistus 

 a a) Muutetaan 16 artiklan 2 kohdan c 

alakohta seuraavasti: 

c) hyvää mainetta ja ammatillista 

pätevyyttä koskevan vaatimuksen 

täyttämiseksi nimettyjen liikenteestä 

vastaavien henkilöiden nimet tai 

tarvittaessa laillisen edustajan nimi; 

”c) hyvää mainetta ja ammatillista 

pätevyyttä koskevan vaatimuksen 

täyttämiseksi nimettyjen liikenteestä 

vastaavien henkilöiden nimet tai 

tarvittaessa laillisen edustajan nimi; 

liikenteestä vastaavien henkilöiden 

aiemmin johtamien yritysten nimet;” 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Tarkistus  192 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a b alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

16 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 a b) Muutetaan 16 artiklan 2 kohdan 

c alakohta seuraavasti: 

c) hyvää mainetta ja ammatillista 

pätevyyttä koskevan vaatimuksen 
täyttämiseksi nimettyjen liikenteestä 

vastaavien henkilöiden nimet tai 

tarvittaessa laillisen edustajan nimi; 

”c) hyvään maineeseen ja 

ammatilliseen pätevyyteen liittyvien 

3 artiklassa vahvistettujen vaatimuksien 
täyttämiseksi nimettyjen liikenteestä 

vastaavien henkilöiden nimet tai 

tarvittaessa laillisen edustajan nimi;” 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32009R1071) 
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Tarkistus  193 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

16 artikla – 5 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 b a) Korvataan 5 kohta seuraavasti: 

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että kansalliset sähköiset 

rekisterit on liitetty yhteen ja niihin on 

pääsy koko yhteisössä 18 artiklassa 

tarkoitettujen kansallisten yhteyspisteiden 

kautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

1 ja 2 kohdan soveltamista. Pääsy 

kansallisten yhteyspisteiden kautta ja 

yhteenliittäminen on toteutettava 

31 päivään joulukuuta 2012 mennessä 
siten, että kaikkien jäsenvaltioiden 

toimivaltaiset viranomaiset voivat hakea 

tietoja kaikkien jäsenvaltioiden 

kansallisista sähköisistä rekistereistä. 

”5. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että kansalliset sähköiset 

rekisterit on liitetty yhteen ja ne ovat 

yhteentoimivia koko unionissa ja että ne 

on yhdistetty asetuksessa (EU) N:o 

165/2014 tarkoitettuun portaaliin siten, 

että 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat 

suoraan kaikkien jäsenvaltioiden kaikkien 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

tarkastuslaitosten saatavilla.” 

 ” 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Tarkistus  194 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b b alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

16 artikla – 6 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 b b) Korvataan 6 kohta seuraavasti: 

6. Komissio päättää 25 artiklan 2 

kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 

menettelyä noudattaen ja ensimmäisen 

”6. Siirretään komissiolle valta antaa 

24 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla laaditaan ja saatetaan 
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kerran viimeistään 31 päivänä joulukuuta 

2010 5 kohdan täytäntöönpanoa 

koskevista yhteisistä säännöistä, kuten 
vaihdettavien tietojen muodosta, muiden 

jäsenvaltioiden kansallisissa sähköisissä 

rekistereissä tehtäviin automaattisiin 

tiedonhakuihin liittyvistä teknisistä 

menettelyistä sekä näiden rekistereiden ja 

muiden asianomaisten tietokantojen 

välisen yhteentoimivuuden edistämisestä. 

Näissä yhteisissä säännöissä on 

määritettävä, mikä viranomainen on 

vastuussa tietojen saatavuudesta, niiden 

myöhemmästä käytöstä ja ajan tasalle 

saattamisesta niiden saannin jälkeen, ja 

tätä varten niiden on sisällettävä tietojen 

kirjausta ja valvontaa koskevia sääntöjä. 

ajan tasalle yhteiset säännöt sen 

varmistamiseksi, että kansalliset sähköiset 

rekisterit ovat täysin yhteenliitettyjä ja 

yhteentoimivia sekä keskenään että 

asetuksessa (EU) N:o 165/2014 

tarkoitetun portaalin kanssa siten, että 

toimivaltaisen viranomaisen tai 

tarkastuslaitoksen missä tahansa 

jäsenvaltiossa on mahdollisuus käyttää 

niitä suoraan kaikkien jäsenvaltioiden 

kansallisista sähköisistä rekistereistä, 

joista säädetään 5 kohdassa. Nämä 

yhteiset säännöt sisältävät sääntöjä 
vaihdettavien tietojen muodosta, muiden 

jäsenvaltioiden kansallisissa sähköisissä 

rekistereissä tehtäviin automaattisiin 

tiedonhakuihin liittyvistä teknisistä 

menettelyistä ja näiden rekistereiden 

yhteentoimivuudesta, sekä erityisiä 
tietojen saatavuutta, kirjausta ja valvontaa 

koskevia sääntöjä. 

 ” 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Tarkistus  195 

Karima Delli 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 11 a) Sen varmistamiseksi, että kaikki 

liikkuviin työntekijöihin sovellettavat 

EU:n säännöt pannaan täytäntöön 

tasapuolisesti, yksinkertaisesti ja 

tehokkaasti, Euroopan 

työvoimaviranomainen vastaa sääntöjen 

tarkastamisesta ja täytäntöönpanon 

valvonnasta. Se antaa toimintaa koskevaa 

ja oikeudellista tukea jäsenvaltioille, 

työmarkkinaosapuolille ja työntekijöille 

sosiaalilainsäädännön täytäntöönpanon 

valvonnan ja suorittaa EU:n laajuisia 
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tarkastuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  196 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

16 artikla – 2 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -a) Muutetaan 2 kohta seuraavasti: 

2. Kansallisissa sähköisissä 

rekistereissä on oltava ainakin seuraavat 

tiedot: a) yrityksen nimi ja oikeudellinen 

muoto; b) sen toimipaikan osoite; c) hyvää 

mainetta ja ammatillista pätevyyttä 

koskevan vaatimuksen täyttämiseksi 

nimettyjen liikenteestä vastaavien 

henkilöiden nimet tai tarvittaessa laillisen 

edustajan nimi; d) lupatyyppi, luvan 

kattamien ajoneuvojen lukumäärä sekä 

tarvittaessa yhteisön liikenneluvan ja sen 

oikeaksi todistettujen jäljennösten 

sarjanumerot; e) sellaisten 6 artiklan 

1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen 

vakavien rikkomusten lukumäärä, luokka 

ja tyyppi, joista on annettu tuomio tai 

määrätty seuraamus kahden viimeksi 

kuluneen vuoden aikana; f) niiden 

henkilöiden nimet, jotka on julistettu 

soveltumattomiksi johtamaan yrityksen 

kuljetustoimintoja, niin kauan kuin näiden 

henkilöiden hyvää mainetta ei ole 

6 artiklan 3 kohdan mukaisesti palautettu, 

sekä sovellettavat korjaavat toimenpiteet. 

Edellä olevan e alakohdan soveltamiseksi 

jäsenvaltiot voivat 31 päivään 

joulukuuta 2015 saakka päättää sisällyttää 

kansalliseen sähköiseen rekisteriin 

ainoastaan vakavimmat liitteessä IV 

esitetyt rikkomukset. 

”2. Kansallisissa sähköisissä 

rekistereissä on oltava ainakin seuraavat 

tiedot: a) yrityksen nimi ja oikeudellinen 

muoto; b) sen toimipaikan osoite; c) hyvää 

mainetta ja ammatillista pätevyyttä 

koskevan vaatimuksen täyttämiseksi 

nimettyjen liikenteestä vastaavien 

henkilöiden nimet tai tarvittaessa laillisen 

edustajan nimi; d) lupatyyppi, luvan 

kattamien ajoneuvojen lukumäärä sekä 

tarvittaessa yhteisön liikenneluvan ja sen 

oikeaksi todistettujen jäljennösten 

sarjanumerot; e) sellaisten 6 artiklan 

1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen 

vakavien rikkomusten lukumäärä, luokka 

ja tyyppi, joista on annettu tuomio tai 

määrätty seuraamus kahden viimeksi 

kuluneen vuoden aikana; f) niiden 

henkilöiden nimet, jotka on julistettu 

soveltumattomiksi johtamaan yrityksen 

kuljetustoimintoja, niin kauan kuin näiden 

henkilöiden hyvää mainetta ei ole 

6 artiklan 3 kohdan mukaisesti palautettu, 

sekä sovellettavat korjaavat toimenpiteet. 

Edellä olevan e alakohdan soveltamiseksi 

jäsenvaltiot voivat 31 päivään 

joulukuuta 2015 saakka päättää sisällyttää 

kansalliseen sähköiseen rekisteriin 

ainoastaan vakavimmat liitteessä IV 

esitetyt rikkomukset. 
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 Rajat ylittävän täytäntöönpanon 

valvonnan tehostamiseksi kansallisten 

sähköisten rekisterien sisältämien tietojen 

on oltava reaaliaikaisesti kaikkien 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten saatavilla.” 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Tarkistus  197 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

Direktiivi (EY) N:o 1071/2009 

18 a artikla – 3 a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Viranomaisten välisen yhteistyön 

ja valvontaa koskevien parhaiden 

käytäntöjen vaihdon helpottamiseksi 

jäsenvaltiot työskentelevät yhdessä 

pimeän työn torjunnan foorumin ja 

Euroopan työviranomaisen kanssa. 

Or. fr 

 

Tarkistus  198 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

18 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos pyynnön vastaanottanut 

jäsenvaltio katsoo, ettei pyynnölle ole 

4. Edellä olevaan 1 ja 2 kohtaan 

liittyen, jos pyynnön vastaanottanut 
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riittäviä perusteita, sen on ilmoitettava tästä 

pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle 

kymmenen työpäivän kuluessa. Tämän 

jälkeen pyynnön esittäneen jäsenvaltion on 

esitettävä lisäperusteita. Jos tämä ei ole 

mahdollista, pyynnön vastaanottanut 

jäsenvaltio voi hylätä pyynnön. 

jäsenvaltio katsoo, ettei pyynnölle ole 

riittäviä perusteita, sen on ilmoitettava tästä 

pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle viiden 

työpäivän kuluessa. Tämän jälkeen 

pyynnön esittäneen jäsenvaltion on 

esitettävä lisäperusteita, ja kyseisten 

jäsenvaltioiden on keskusteltava 

keskenään, jotta esiin tulleet ongelmat 

saataisiin ratkaistua. Jos tämä ei ole 

mahdollista, pyynnön vastaanottanut 

jäsenvaltio voi hylätä pyynnön. Siinä 

tapauksessa pyynnön esittänyt jäsenvaltio 

voi saattaa valituksen komission 

tarkasteltavaksi, ja se voi toteuttaa 

tarvittavia toimia soveltuvilta osin. 

Or. en 

 

Tarkistus  199 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

18 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jos tietopyyntöön vastaaminen 

taikka tarkastusten ja tutkimusten 

suorittaminen on vaikeaa tai mahdotonta, 

jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta 

pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle 

kymmenen työpäivän kuluessa ja esitettävä 

syyt tähän. Kyseisten jäsenvaltioiden on 

keskusteltava keskenään, jotta esiin tulleet 

ongelmat saataisiin ratkaistua. 

5. Jos tietopyyntöön vastaaminen 

taikka tarkastusten ja tutkimusten 

suorittaminen on vaikeaa tai mahdotonta, 

jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta 

pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle 

kymmenen työpäivän kuluessa ja esitettävä 

syyt tähän. Kyseisten jäsenvaltioiden on 

työskenneltävä ja keskusteltava keskenään, 

jotta esiin tulleet ongelmat saataisiin 

ratkaistua. 

Or. nl 

 

Tarkistus  200 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 
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Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

18 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jäsenvaltioiden on reagoitava 

3 kohdan mukaisiin pyyntöihin 

toimittamalla pyydetyt tiedot ja 

suorittamalla tarvittavat tarkastukset ja 

tutkimukset 25 työpäivän kuluessa 

pyynnön vastaanottamisesta, elleivät ne ole 

ilmoittaneet pyynnön esittäneelle 

jäsenvaltiolle 4 kohdan mukaisesti, ettei 

pyynnölle ole riittäviä perusteita, tai 

5 kohdan mukaisesti, että vastaaminen on 

mahdotonta tai vaikeaa. 

6. Jäsenvaltioiden on reagoitava 

3 kohdan mukaisiin pyyntöihin 

toimittamalla pyydetyt tiedot ja 

suorittamalla tarvittavat tarkastukset ja 

tutkimukset 15 työpäivän kuluessa 

pyynnön vastaanottamisesta, elleivät 

kyseiset jäsenvaltiot ole sopineet 

keskenään jostakin muusta aikarajasta. 

Jos tämä ei ole mahdollista, pyynnön 

vastaanottanut jäsenvaltio voi hylätä 

pyynnön. Siinä tapauksessa pyynnön 

esittänyt jäsenvaltio voi saattaa valituksen 

komission tarkasteltavaksi, ja se voi 

toteuttaa tarvittavia toimia soveltuvilta 

osin. 

Or. en 

 

Tarkistus  201 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

18 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

 9 a. Jäsenvaltiot toteuttavat eri maissa 

valvontatoimia, jotka koskevat 

asianomaisia kuljetusyrityksiä (emoyhtiöt 

– tytäryritykset) tuodakseen julki 

suhteettomiin voitonsiirtoihin tai 

alilaskutukseen liittyviä rikkomisia. 

Or. en 
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Tarkistus  202 

Karima Delli 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 9 a. Yhteisön luettelo maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajista, jotka eivät 

täytä asiaa koskevia lakisääteisiä 

vaatimuksia, julkistetaan 

mahdollisimman suuren avoimuuden 

varmistamiseksi. Yhteisön luettelo 

perustuu yhteisössä laadittuihin yhteisiin 

kriteereihin, ja Euroopan 

työvoimaviranomainen tarkistaa sen 

vuosittain. Yhteisön luettelossa luetellut 

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat 

määrätään toimintakieltoon. Yhteisön 

luettelon mukaisia toimintakieltoja 

sovelletaan jäsenvaltioiden koko alueella. 

Jäsenvaltioiden on voitava toteuttaa 

poikkeuksellisissa tapauksissa 

yksipuolisia toimia. Hätätilanteessa ja 

ennakoimattoman turvallisuusongelman 

vuoksi jäsenvaltiot voivat välittömästi 

määrätä toimintakiellon omalla 

alueellaan. 

Or. en 

Perustelu 

Ilmailualalla on maailmanlaajuinen musta lista lentoyhtiöistä, jotka eivät täytä 

turvallisuusnormeja. Listan yhtiöt ovat toimintakiellossa niin kauan kuin ne ovat listattuina. 

Koska tieliikenteen alalla sääntöjen noudattaminen on tiiviisti sidoksissa 

liikenneturvallisuuteen, samanlainen luettelo olisi laadittava mahdollisimman pian ja 

sisällytettävä perusteilla olevan Euroopan työvoimaviranomaisen vastuualaan. 

 

Tarkistus  203 

Georgi Pirinski 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta 
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Asetus (EY) N:o 1071/2009 

26 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

16) Lisätään 26 artiklaan 3, 4 ja 

5 kohta seuraavasti: 

Poistetaan. 

  

”3. Jäsenvaltioiden on vuosittain 

laadittava kertomus sellaisten 

moottoriajoneuvojen tai 

ajoneuvoyhdistelmien käytöstä niiden 

alueella, joiden sallittu kokonaismassa on 

enintään 3,5 tonnia, ja toimitettava se 

komissiolle viimeistään 30 päivänä 

kesäkuuta raportointikauden päättymistä 

seuraavana vuonna. Kertomuksen on 

sisällettävä seuraavat tiedot: 

 

a) liikenteenharjoittajille, jotka 

harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajan ammattia yksinomaan 

sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai 

ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, 

myönnettyjen lupien lukumäärä; 

 

b) jäsenvaltiossa kunakin 

kalenterivuonna rekisteröityjen 

ajoneuvojen, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, 

lukumäärä; 

 

c) jäsenvaltiossa kunkin vuoden 

31 päivään joulukuuta mennessä 

rekisteröityjen ajoneuvojen, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, 

kokonaismäärä; 

 

d) arvio sellaisten 

moottoriajoneuvojen tai 

ajoneuvoyhdistelmien, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, 

osuudesta suhteessa kaikilla 

jäsenvaltiossa rekisteröidyillä 

ajoneuvoilla kaiken kaikkiaan 

harjoitettavaan maantieliikenteeseen 

jaoteltuna kansalliseen, kansainväliseen 

ja kabotaasiliikenteeseen. 
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4. Komissio esittää viimeistään 

31 päivänä joulukuuta 2024 Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle 3 kohdan 

mukaisesti keräämiinsä tietoihin ja 

lisänäyttöön perustuvan kertomuksen 

siitä, kuinka kansallisessa ja 

kansainvälisessä maantieliikenteessä 

käytettävien sellaisten 

moottoriajoneuvojen tai 

ajoneuvoyhdistelmien, joiden sallittu 

kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, 

kokonaismäärä on muuttunut. Tämän 

kertomuksen perusteella komissio arvioi, 

onko tarpeen ehdottaa lisätoimenpiteitä. 

 

5. Jäsenvaltioiden on vuosittain 

raportoitava komissiolle niille 18 artiklan 

3 ja 4 kohdan mukaisesti esitetyistä 

pyynnöistä, muilta jäsenvaltioilta 

saamistaan vastauksista ja toimista, joita 

ne ovat toteuttaneet toimitettujen tietojen 

perusteella.” 

 

  

Or. en 

 

Tarkistus  204 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Tyhjien konttien tai kuormalavojen 

kuljetusta pidetään toisen lukuun 

harjoitettavana liikenteenä, jos siitä on 

tehty kuljetussopimus.” 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  205 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 
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Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

”Tyhjien konttien tai kuormalavojen 

kuljetusta pidetään toisen lukuun 

harjoitettavana liikenteenä, jos siitä on 

tehty kuljetussopimus.” 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  206 

Georges Bach 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

”Tyhjien konttien tai kuormalavojen 

kuljetusta pidetään toisen lukuun 

harjoitettavana liikenteenä, jos siitä on 

tehty kuljetussopimus.” 

”Tyhjien konttien tai kuormalavojen 

kuljetusta ei pidetä III luvussa 

tarkoitettuna toisen lukuun harjoitettavana 

kansainvälisenä liikenteenä.” 

Or. en 

Perustelu 

Kabotaasi voi lisätä liikenteen tehokkuutta ja vähentää tarpeettomia tyhjiä ajoja, kun se on 

tilapäistä ja selkeästi sidoksissa aitoon kansainväliseen liikenteeseen. Nykyistä 

kabotaasijärjestelmää käytetään väärin, kun yritykset harjoittavat järjestelmällistä 

kabotaasia, joka on estettävä tasapuolisten toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi. Tästä 

syystä ei pitäisi myöntää oikeutta harjoittaa kansainvälistä liikennettä ainoastaan tyhjillä 

konteilla tai kuormalavoilla. 

 

Tarkistus  207 

Helga Stevens 
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Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Tyhjien konttien tai kuormalavojen 

kuljetusta pidetään toisen lukuun 

harjoitettavana liikenteenä, jos siitä on 

tehty kuljetussopimus.” 

”Kabotaasia koskevan III luvun 

soveltamiseksi tyhjien konttien tai 

kuormalavojen kuljetusta ei pidetä toisen 

lukuun harjoitettavana liikenteenä.” 

Or. nl 

 

Tarkistus  208 

Karima Delli 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

1 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti: 

 ”1 a) Tätä asetusta sovelletaan myös 

neuvoston direktiivin 92/106/ETY niihin 

säännöksiin, jotka koskevat saapuvaa tai 

lähtevää maanteiden tavaraliikennettä 

yhdistettyjen kuljetusten yhteydessä.” 

Or. en 

 

Tarkistus  209 

Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

1 artikla – 2 kohta 
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Nykyinen teksti Tarkistus 

 1 a) Muutetaan 1 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

2. Kun on kyse kuljetuksesta 

jäsenvaltiosta kolmanteen maahan tai 

päinvastoin, tätä asetusta sovelletaan siihen 

osaan matkasta, joka tapahtuu minkä 

tahansa jäsenvaltion alueella, jonka kautta 

liikennöidään. Sitä ei sovelleta sen 

jäsenvaltion alueella tapahtuvaan matkan 

osaan, jossa kuormaus tai purkaminen 

tapahtuu, kunnes yhteisön ja kyseisen 

kolmannen maan välillä on tehty tarvittava 

sopimus. 

”2. Kun on kyse kuljetuksesta 

jäsenvaltiosta kolmanteen maahan tai 

päinvastoin, tätä asetusta sovelletaan siihen 

osaan matkasta, joka tapahtuu minkä 

tahansa jäsenvaltion alueella, jonka kautta 

liikennöidään. Työntekijöiden 

lähettämisestä annettu direktiivi kattaa 

tämän kauttakulkumatkan. Sitä ei 

sovelleta sen jäsenvaltion alueella 

tapahtuvaan matkan osaan, jossa kuormaus 

tai purkaminen tapahtuu, kunnes yhteisön 

ja kyseisen kolmannen maan välillä on 

tehty tarvittava sopimus.” 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 

Tarkistus  210 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Franck 

Proust, Geoffroy Didier 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

1 artikla – 5 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Kumotaan 1 artiklan 5 kohdan c 

alakohta. 

Or. fr 

Perustelu 

Asetusta (EY) N:o 1072/2009 ja kaikkia sen säännöksiä on sovellettava myös sellaisiin 

maanteiden tavaraliikenteessä käytettäviin ajoneuvoihin tai ajoneuvoyhdistelmiin, joiden 

sallittu kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 
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Tarkistus  211 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

2 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”6) ’kabotaasiliikenteellä’ kansallista 

liikennettä, jota harjoitetaan tilapäisesti 

toisen lukuun vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa ja johon sisältyy yhdestä tai 

useammasta kuormaamispaikasta 

noudettujen tavaroiden kuljettaminen 

siihen asti kun ne toimitetaan yhteen tai 

useampaan purkamispaikkaan rahtikirjan 

mukaisesti;” 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  212 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

2 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”6) ’kabotaasiliikenteellä’ kansallista 

liikennettä, jota harjoitetaan tilapäisesti 

toisen lukuun vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa ja johon sisältyy yhdestä tai 

useammasta kuormaamispaikasta 

noudettujen tavaroiden kuljettaminen 

siihen asti kun ne toimitetaan yhteen tai 

useampaan purkamispaikkaan rahtikirjan 

mukaisesti;” 

”6) ’kabotaasiliikenteellä’ kansallista 

liikennettä, jota harjoitetaan tilapäisesti 

toisen lukuun vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa ja johon sisältyy yhdestä tai 

useammasta kuormaamispaikasta 

noudettujen tavaroiden kuljettaminen 

siihen asti kun ne toimitetaan yhteen tai 

useampaan purkamispaikkaan rahtikirjan 

mukaisesti ja jonka päätarkoituksena on 

välttää se, että kuorma-autot ajavat 

tyhjinä;” 
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Or. fr 

Perustelu 

Kabotaasikuljetuksista ei saa tulla tavanomaista toimintamallia maantiekuljetuksissa. Sen 

päätarkoituksena on oltava se, etteivät kuorma-autot aja tyhjinä. 

 

Tarkistus  213 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

2 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”6) ’kabotaasiliikenteellä’ kansallista 

liikennettä, jota harjoitetaan tilapäisesti 

toisen lukuun vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa ja johon sisältyy yhdestä tai 

useammasta kuormaamispaikasta 

noudettujen tavaroiden kuljettaminen 

siihen asti kun ne toimitetaan yhteen tai 

useampaan purkamispaikkaan rahtikirjan 

mukaisesti;” 

”6) ’kabotaasiliikenteellä’ kansallista 

liikennettä, jota harjoitetaan tilapäisesti 

toisen lukuun vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa ja johon sisältyy yhdestä 

kuormaamispaikasta noudettujen 

tavaroiden kuljettaminen siihen asti kun ne 

toimitetaan yhteen purkamispaikkaan;” 

Or. en 

 

Tarkistus  214 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

2 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”6) ’kabotaasiliikenteellä’ kansallista 

liikennettä, jota harjoitetaan tilapäisesti 

toisen lukuun vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa ja johon sisältyy yhdestä tai 

useammasta kuormaamispaikasta 

”6) ’kabotaasiliikenteellä’ kansallista 

liikennettä, jota harjoitetaan tilapäisesti 

toisen lukuun vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa ja johon sisältyy yhdestä 

kuormaamispaikasta noudettujen 
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noudettujen tavaroiden kuljettaminen 

siihen asti kun ne toimitetaan yhteen tai 

useampaan purkamispaikkaan rahtikirjan 

mukaisesti;” 

tavaroiden kuljettaminen siihen asti kun ne 

toimitetaan yhteen purkamispaikkaan;” 

Or. en 

Perustelu 

Vaikka kabotaasi voi lisätä liikenteen tehokkuutta ja vähentää tarpeettomia tyhjiä ajoja, kun 

se on tilapäistä ja selkeästi sidoksissa aitoon kansainväliseen liikenteeseen 

liikenteenharjoittajan sijoittautumismaahan tai sieltä pois, nykyistä kabotaasijärjestelmää 

käytetään väärin, kun yritykset harjoittavat järjestelmällistä kabotaasia kiertävien kuljettajien 

kanssa. Tällainen järjestelmällinen kabotaasi on estettävä. 

 

Tarkistus  215 

Claude Rolin 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

2 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”6) ’kabotaasiliikenteellä’ kansallista 

liikennettä, jota harjoitetaan tilapäisesti 

toisen lukuun vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa ja johon sisältyy yhdestä tai 

useammasta kuormaamispaikasta 

noudettujen tavaroiden kuljettaminen 

siihen asti kun ne toimitetaan yhteen tai 

useampaan purkamispaikkaan;” 

”6) ’kabotaasiliikenteellä’ kansallista 

liikennettä, jota harjoitetaan tilapäisesti 

toisen lukuun vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa ja johon sisältyy yhdestä 

kuormaamispaikasta noudettujen 

tavaroiden kuljettaminen siihen asti kun ne 

toimitetaan yhteen purkamispaikkaan;” 

Or. fr 

 

Tarkistus  216 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

3 artikla 
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Nykyinen teksti Tarkistus 

 2 a) Korvataan 3 artikla seuraavasti: 

Yleinen periaate ”Yleinen periaate 

Kansainvälisten kuljetusten suorittajalla on 

oltava yhteisön liikennelupa sekä lisäksi 

kuljettajatodistus, jos kuljettaja on 

kolmannen maan kansalainen. 

Kansainvälisten kuljetusten suorittajalla on 

oltava Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU) 

N:o 165/2014* tarkoitettu älykäs 

ajopiirturi, josta säädetään II luvussa, 
yhteisön liikennelupa sekä lisäksi 

kuljettajatodistus, jos kuljettaja on 

kolmannen maan kansalainen.” 

  

 __________________ 

 * Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 

4 päivänä helmikuuta 2014, 

tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, 

tieliikenteen valvontalaitteista annetun 

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 

kumoamisesta sekä tieliikenteen 

sosiaalilainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 60, 

28.2.2014, s. 1). 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

Perustelu 

Älykkään ajopiirturin avulla helpotetaan ajoneuvon sijainnin pakollista ja automaattista 

tallentamista työpäivän aluksi ja päätteeksi sekä mahdollistetaan kumulatiivista ajoaikaa 

tietyssä jäsenvaltiossa koskeva tiedonkeruu. Näin on mahdollista osoittaa muun muassa 

työntekijöiden lähettämistä ja kabotaasia koskevien sääntöjen noudattaminen. 

 

Tarkistus  217 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 
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Asetus (EY) N:o 1072/2009 

3 artikla 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 2 a) Korvataan 3 artikla seuraavasti: 

Kansainvälisten kuljetusten suorittajalla on 

oltava yhteisön liikennelupa sekä lisäksi 

kuljettajatodistus, jos kuljettaja on 

kolmannen maan kansalainen. 

”Kansainvälisten kuljetusten suorittajalla 

on oltava yhteisön liikennelupa, 

asetuksessa (EU) N:o 165/2014 tarkoitettu 

älykäs ajopiirturi sekä lisäksi 

kuljettajatodistus, jos kuljettaja on 

kolmannen maan kansalainen. 

 ” 

Or. it 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0072:0087:FI:PDF) 

 

Tarkistus  218 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

3 artikla Yleinen periaate 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 2 a) Muutetaan 3 artikla seuraavasti: 

Kansainvälisten kuljetusten suorittajalla on 

oltava yhteisön liikennelupa sekä lisäksi 

kuljettajatodistus, jos kuljettaja on 

kolmannen maan kansalainen. 

”Kansainvälisten kuljetusten suorittajalla 

on oltava asetuksessa (EU) N:o 165/2014 

tarkoitettu älykäs ajopiirturi, josta 

säädetään II luvussa, yhteisön 

liikennelupa sekä lisäksi kuljettajatodistus, 

jos kuljettaja on kolmannen maan 

kansalainen.” 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN) 
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Tarkistus  219 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) Korvataan 2 kohta seuraavasti: Poistetaan. 

”  

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava viiden päivän kuluessa siitä, 

kun kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin. 

 

”  

Or. nl 

 

Tarkistus  220 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 
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kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava viiden päivän kuluessa siitä, kun 

kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin.” 

enintään kolme kabotaasimatkaa 

kansainvälisen kuljetuksen jälkeen 

toisesta jäsenvaltiosta tai toisesta 

kolmannesta valtiosta kabotaasiliikennettä 

vastaanottavaan jäsenvaltioon, kun 

kyseisessä kansainvälisessä kuljetuksessa 

toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta 

maasta vastaanottavaan jäsenvaltioon 

tuodut tavarat on toimitettu. 

Kabotaasimatkan ensimmäinen 

kuormaaminen voi alkaa klo 00.00 alkaen 

kansainvälisessä kuljetuksessa tuotujen 

tavaroiden viimeistä purkamista 

seuraavana päivänä. Viimeisin 

vastaanottavasta jäsenvaltiosta 

poistumista edeltävään kabotaasimatkaan 

kuuluva kuorma on purettava seitsemän 

päivän kuluessa siitä, kun kansainvälisessä 

kuljetuksessa vastaanottavaan 

jäsenvaltioon tuotu kuorma viimeksi 

purettiin. Liikenteenharjoittajat voivat 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 

määräajan kuluessa suorittaa jonkin tai 

kaikki mainitussa alakohdassa sallituista 

kabotaasimatkoista missä tahansa 

jäsenvaltiossa edellyttäen, että ne 

suorittavat vain yhden kabotaasimatkan 

kussakin jäsenvaltiossa niiden kolmen 

päivän aikana, jotka seuraavat ilman 

kuormaa kyseiseen jäsenvaltioon 

saapumista. Kabotaasijakso päättyy 

seitsemäntenä päivänä klo 24.00.” 

Or. en 

 

Tarkistus  221 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut ”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
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liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava viiden päivän kuluessa siitä, kun 

kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin.” 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava 24 tunnin kuluessa siitä, kun 

kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin. 

 Kuljetusyritykset eivät saa harjoittaa 

kabotaasiliikennettä samalla ajoneuvolla 

tai, jos kyseessä on ajoneuvoyhdistelmä, 

sen vetovaunulla, vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa seitsemän päivän kuluessa 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 

24 tunnin jakson päättymisestä.” 

Or. en 

 

Tarkistus  222 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 
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kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava viiden päivän kuluessa siitä, kun 

kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin.” 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava yhden päivän kuluessa siitä, kun 

kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin. 

 Kuljetusyritykset eivät saa harjoittaa 

kabotaasiliikennettä samalla ajoneuvolla 

tai, jos kyseessä on ajoneuvoyhdistelmä, 

sen vetovaunulla, samassa 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa seitsemän 

päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun 

yhden päivän jakson päättymisestä.” 

Or. en 

 

Tarkistus  223 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava viiden päivän kuluessa siitä, 

kun kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin.” 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat eivät saa harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu.” 

Or. fr 
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Tarkistus  224 

Georges Bach 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava viiden päivän kuluessa siitä, kun 

kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin.” 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava kolmen päivän kuluessa siitä, 

kun tässä kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon 

kuljetussopimuksella tuotu kuorma 

viimeksi purettiin. Tällä samalla 

ajoneuvolla ei saa harjoittaa 

kabotaasiliikennettä samassa 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa seitsemän 

päivän kuluessa sen kabotaasimatkan 

päättymisestä.” 

Or. en 

Perustelu 

Järjestelmällisen kabotaasin torjumiseksi liikenteenharjoittajan kabotaasimatkan jälkeen olisi 

seurattava karenssiaika, ennen kuin liikenteenharjoittaja saa tehdä toisen kabotaasimatkan 

samaan vastaanottavaan jäsenvaltioon. 

 

Tarkistus  225 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 
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Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava viiden päivän kuluessa siitä, kun 

kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin.” 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava kolmen päivän kuluessa siitä, 

kun kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin. 

 Tämän kohdan ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen 

on palattava lähtöjäsenvaltioon 

viimeistään kahden viikon kuluttua 

kyseisestä jäsenvaltiosta poistumisesta.” 

Or. it 

 

Tarkistus  226 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

”2. Välttääkseen ajoa tyhjänä edellä 1 

kohdassa tarkoitetut liikenteenharjoittajat 

saavat harjoittaa samalla ajoneuvolla tai, 

jos kyseessä on ajoneuvoyhdistelmä, sen 

vetovaunulla, kabotaasiliikennettä 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa, kun 

kyseisessä kansainvälisessä kuljetuksessa 
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kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava viiden päivän kuluessa siitä, kun 

kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin.” 

toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta 

maasta vastaanottavaan jäsenvaltioon 

tuodut tavarat on toimitettu. Viimeisin 

yhteen sallittuun kabotaasimatkaan 

kuuluva kuorma on purettava kolmen 

päivän kuluessa siitä, kun kansainvälisessä 

kuljetuksessa vastaanottavaan 

jäsenvaltioon tuotu kuorma viimeksi 

purettiin.” 

Or. fr 

Perustelu 

Kabotaasikuljetuksen on rajoituttava yhteen, kolmen päivän sisällä tapahtuvaan kuljetukseen, 

jotta vältetään epäterve kilpailu liikenteenharjoittajien välillä. Tästä käytännöstä ei saa tulla 

tavanomaista toimintamallia maantiekuljetuksissa. Sen on ainoastaan vastattava ympäristöä 

ja kansainvälisten kuljetusten taloudellista kannattavuutta koskeviin näkökohtiin 

mahdollistamalla sen, etteivät kuorma-autot aja tyhjinä. 

 

Tarkistus  227 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava viiden päivän kuluessa siitä, kun 

kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin.” 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava kuuden päivän kuluessa siitä, 

kun kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin.” 
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Or. en 

 

Tarkistus  228 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava viiden päivän kuluessa siitä, kun 

kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin.” 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava seitsemän päivän kuluessa siitä, 

kun kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin.” 

Or. pl 

Perustelu 

Valkoisen kirjan olettamusten mukaisesti Euroopan unionissa on odotettavissa 

kabotaasipalvelujen asteittainen vapauttaminen. Tästä syystä ehdotetaan, että 

kabotaasimatkojen toteuttamiselle asetettu määräaika säilytetään seitsemänä päivänä, ilman 

vaikeasti valvottavaa matkojen enimmäismäärää. 

Tarkistus  229 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava kuuden päivän kuluessa siitä, 

kun kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin.” 

”2. Liikenteenharjoittaja saa harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa 

liikenteenharjoittajan 

sijoittautumisjäsenvaltiosta tai 

-jäsenvaltioon tuodut tavarat on toimitettu. 

Viimeisin kabotaasimatkaan kuuluva 

kuorma on purettava 48 tunnin kuluessa 

siitä, kun kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon 

kuljetussopimuksella tuotu kuorma 

viimeksi purettiin.” 

Or. en 

 

Tarkistus  230 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava viiden päivän kuluessa siitä, kun 

kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava seitsemän päivän kuluessa siitä, 

kun kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 
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kuorma viimeksi purettiin.” kuorma viimeksi purettiin.” 

Or. en 

 

Tarkistus  231 

Georgi Pirinski 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava viiden päivän kuluessa siitä, kun 

kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin.” 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava seitsemän päivän kuluessa siitä, 

kun kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin.” 

Or. en 

 

Tarkistus  232 

Helga Stevens 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 
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samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava viiden päivän kuluessa siitä, kun 

kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin.” 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava kolmen päivän kuluessa siitä, 

kun kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin.” 

Or. nl 

 

Tarkistus  233 

Claude Rolin 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava viiden päivän kuluessa siitä, kun 

kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin.” 

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 

samalla ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

ajoneuvoyhdistelmä, sen vetovaunulla, 

kabotaasiliikennettä vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa tai viereisissä 

jäsenvaltioissa, kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa toisesta 

jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisin 

kabotaasimatkaan kuuluva kuorma on 

purettava yhden päivän kuluessa siitä, kun 

kansainvälisessä kuljetuksessa 

vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu 

kuorma viimeksi purettiin.” 

Or. fr 
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Tarkistus  234 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – -a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 2 a kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) Lisätään 2 a kohta seuraavasti: 

 ”2 a. Kabotaasikuljetuksista 

maksettavan korvauksen olisi 

määräydyttävä sen valtion voimassa 

olevien määräysten mukaisesti, jossa 

kabotaasikuljetus tapahtuu, tai 

työntekijöiden lähettämisen puitteissa. 

Kabotaasi tulkittuna, kuten tähän asti, 

poikkeukseksi vastaanottavan 

jäsenvaltion lainsäädännöstä on näin 

ollen kielletty.” 

Or. fr 

 

Tarkistus  235 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – -a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Näiden toimintojen harjoittamisen 

tarkoituksena on palaaminen siihen 

jäsenvaltioon, johon yritys on 

sijoittautunut. 

Or. es 

Tarkistus  236 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta 
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Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Muun kuin jäsenvaltiosta olevan 

liikenteenharjoittajan vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa harjoittamaa kansallista 

maanteiden tavaraliikennettä pidetään 

tämän asetuksen mukaisena vain, jos 

liikenteenharjoittaja voi esittää selvät 

todisteet edellisestä kansainvälisestä 

kuljetuksestaan.” 

”Muun kuin jäsenvaltiosta olevan 

liikenteenharjoittajan vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa harjoittamaa kansallista 

maanteiden tavaraliikennettä pidetään 

tämän asetuksen mukaisena vain, jos 

liikenteenharjoittaja voi esittää selvät 

todisteet edellisestä kansainvälisestä 

kuljetuksestaan sekä jokaisesta sitä 

seuraavasta rahtikirjan mukaisesta 

kabotaasimatkasta. Rahtikirjojen olisi 

oltava helposti saatavilla ajoneuvossa. 

 Jokainen rahtikirja sisältää käytetyn 

moottoriajoneuvon ja perävaunun 

rekisterinumeron. Rahtikirja voidaan 

esittää sähköisesti käyttämällä 

mukautettavaa ja suoraan 

tallennettavaksi ja tietokoneella 

käsiteltäväksi soveltuvaa jäsenneltyä 

mallipohjaa, esimerkiksi eCMR:ää. 

 Tässä artiklassa säädettyjen ehtojen 

täyttymisen osoittamiseksi ei vaadita 

mitään muita asiakirjoja. 

 Tallenteet on säilytettävä edeltävien 

28 päivän ajalta. Tallenteet olisi 

säilytettävä yrityksessä. Kuljettaja saa 

tienvarsitarkastuksen aikana ottaa 

yhteyttä yrityksen pääkonttoriin, 

liikenteestä vastaavaan henkilöön tai 

muuhun tahoon, joka voi esittää 

rahtikirjat edeltävien 28 päivän ajalta.” 

Or. en 

 

Tarkistus  237 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

”Muun kuin jäsenvaltiosta olevan 

liikenteenharjoittajan vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa harjoittamaa kansallista 

maanteiden tavaraliikennettä pidetään 

tämän asetuksen mukaisena vain, jos 

liikenteenharjoittaja voi esittää selvät 

todisteet edellisestä kansainvälisestä 

kuljetuksestaan.” 

”Muun kuin jäsenvaltiosta olevan 

liikenteenharjoittajan vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa harjoittamaa kansallista 

maanteiden tavaraliikennettä pidetään 

tämän asetuksen mukaisena, jos 

liikenteenharjoittaja voi esittää selvät 

todisteet edellisestä kansainvälisestä 

kuljetuksestaan 

sijoittautumisjäsenvaltioonsa tai sieltä 

pois ja jos edeltävän kansainvälisen 

kuljetuksen kuljetussopimuksen arvo ei 

ole ilmeisesti pienempi kuin 

kabotaasiliikenteen kuljetussopimusten 

yhteenlaskettu arvo.” 

Or. en 

 

Tarkistus  238 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – b – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Muun kuin jäsenvaltiosta olevan 

liikenteenharjoittajan vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa harjoittamaa kansallista 

maanteiden tavaraliikennettä pidetään 

tämän asetuksen mukaisena vain, jos 

liikenteenharjoittaja voi esittää selvät 

todisteet edellisestä kansainvälisestä 

kuljetuksestaan.” 

”Muun kuin jäsenvaltiosta olevan 

liikenteenharjoittajan vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa harjoittamaa kansallista 

maanteiden tavaraliikennettä pidetään 

tämän asetuksen mukaisena.” 

Or. fr 

 

Tarkistus  239 

Helga Stevens 
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Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Muun kuin jäsenvaltiosta olevan 

liikenteenharjoittajan vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa harjoittamaa kansallista 

maanteiden tavaraliikennettä pidetään 

tämän asetuksen mukaisena vain, jos 

liikenteenharjoittaja voi esittää selvät 

todisteet edellisestä kansainvälisestä 

kuljetuksestaan.” 

”Muun kuin jäsenvaltiosta olevan 

liikenteenharjoittajan vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa harjoittamaa kansallista 

maanteiden tavaraliikennettä pidetään 

tämän asetuksen mukaisena vain, jos 

liikenteenharjoittaja voi esittää selvät 

todisteet edellisestä todellisesta 

kansainvälisestä kuljetuksestaan.” 

Or. nl 

 

Tarkistus  240 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) Lisätään kohta seuraavasti: 

 ”3 a. Tässä artiklassa säädettyjen 

ehtojen täyttymisen osoittamiseksi 

kabotaasikuljetuksen vastaanottavan 

jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 

on tarkastettava 

 a) ajopiirturin tiedot kyseisen päivän 

ja edeltävien 56 päivän ajalta 

 b) sähköisen rahtikirjan tiedot 

kyseisen päivän ja edeltävien 56 päivän 

ajalta 

 c) 1 kohdassa tarkoitetut 

ilmoitukset.” 

  

Or. en 
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Tarkistus  241 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 4 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 b a) Korvataan 8 artiklan 4 kohta 

seuraavasti: 

Tässä artiklassa säädettyjen ehtojen 

täyttymisen osoittamiseksi ei vaadita 

mitään muita asiakirjoja. 

”Tässä artiklassa säädettyjen ehtojen 

täyttymisen osoittamiseksi 

kabotaasikuljetuksen vastaanottavan 

jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 

voivat vaatia lisäasiakirjoja ja tarkastaa 

tietoja, jotka liittyvät 

 a) ajopiirturiin 

 b) sähköiseen rahtikirjaan.” 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1072-

20130701&from=en) 

 

Tarkistus  242 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 4 a kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä 3 kohdassa tarkoitetut todisteet on 

esitettävä tai toimitettava vastaanottavan 

jäsenvaltion toimivaltaiselle 

tarkastusviranomaiselle pyynnöstä ja 

tienvarsitarkastuksen kuluessa. Ne voidaan 

Edellä 3 kohdassa tarkoitetut todisteet on 

säilytettävä ajoneuvossa ja esitettävä tai 

toimitettava vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltaiselle tarkastusviranomaiselle 

pyynnöstä ja tienvarsitarkastuksen 
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esittää tai toimittaa sähköisesti käyttämällä 

mukautettavaa ja suoraan tallennettavaksi 

ja tietokoneella käsiteltäväksi soveltuvaa 

jäsenneltyä mallipohjaa, esimerkiksi 

eCMR:ää.* Kuljettaja saa 

tienvarsitarkastuksen aikana ottaa yhteyttä 

pääkonttoriin, liikenteestä vastaavaan 

henkilöön tai muuhun tahoon, joka voi 

antaa 3 kohdassa tarkoitetut todisteet. 

kuluessa. Ne voidaan esittää tai toimittaa 

sähköisesti käyttämällä mukautettavaa ja 

suoraan tallennettavaksi ja tietokoneella 

käsiteltäväksi soveltuvaa jäsenneltyä 

mallipohjaa, esimerkiksi sähköistä 

rahtikirjaa (eCMR).* Kuljettaja saa 

tienvarsitarkastuksen aikana ottaa yhteyttä 

pääkonttoriin, liikenteestä vastaavaan 

henkilöön tai muuhun tahoon, joka voi 

antaa 3 kohdassa tarkoitetut lisätodisteet. 

Or. en 

 

Tarkistus  243 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 4 a kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä 3 kohdassa tarkoitetut todisteet on 

esitettävä tai toimitettava vastaanottavan 

jäsenvaltion toimivaltaiselle 

tarkastusviranomaiselle pyynnöstä ja 

tienvarsitarkastuksen kuluessa. Ne voidaan 

esittää tai toimittaa sähköisesti käyttämällä 

mukautettavaa ja suoraan tallennettavaksi 

ja tietokoneella käsiteltäväksi soveltuvaa 

jäsenneltyä mallipohjaa, esimerkiksi 

eCMR:ää.* Kuljettaja saa 

tienvarsitarkastuksen aikana ottaa yhteyttä 

pääkonttoriin, liikenteestä vastaavaan 

henkilöön tai muuhun tahoon, joka voi 

antaa 3 kohdassa tarkoitetut todisteet. 

Edellä 3 kohdassa tarkoitetut todisteet on 

säilytettävä ajoneuvossa ja esitettävä tai 

toimitettava vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltaiselle tarkastusviranomaiselle 

pyynnöstä ja tienvarsitarkastuksen 

kuluessa. Ne voidaan esittää tai toimittaa 

sähköisesti käyttämällä mukautettavaa ja 

suoraan tallennettavaksi ja tietokoneella 

käsiteltäväksi soveltuvaa jäsenneltyä 

mallipohjaa, esimerkiksi eCMR:ää.* 

Kuljettaja saa tienvarsitarkastuksen aikana 

ottaa yhteyttä pääkonttoriin, liikenteestä 

vastaavaan henkilöön tai muuhun tahoon, 

joka voi antaa 3 kohdassa tarkoitetut 

todisteet. 

Or. en 

 

Tarkistus  244 

Claude Rolin 
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Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 4 a kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä 3 kohdassa tarkoitetut todisteet on 

esitettävä tai toimitettava vastaanottavan 

jäsenvaltion toimivaltaiselle 

tarkastusviranomaiselle pyynnöstä ja 

tienvarsitarkastuksen kuluessa. Ne voidaan 

esittää tai toimittaa sähköisesti käyttämällä 

mukautettavaa ja suoraan tallennettavaksi 

ja tietokoneella käsiteltäväksi soveltuvaa 

jäsenneltyä mallipohjaa, esimerkiksi 

eCMR:ää.* Kuljettaja saa 

tienvarsitarkastuksen aikana ottaa yhteyttä 

pääkonttoriin, liikenteestä vastaavaan 

henkilöön tai muuhun tahoon, joka voi 

antaa 3 kohdassa tarkoitetut todisteet. 

Edellä 3 kohdassa tarkoitetut todisteet on 

esitettävä vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltaiselle tarkastusviranomaiselle 

pyynnöstä ja tienvarsitarkastuksen 

kuluessa. Ne voidaan esittää tai toimittaa 

sähköisesti käyttämällä mukautettavaa ja 

suoraan tallennettavaksi ja tietokoneella 

käsiteltäväksi soveltuvaa jäsenneltyä 

mallipohjaa, esimerkiksi eCMR:ää.* 

Kuljettaja saa tienvarsitarkastuksen aikana 

ottaa yhteyttä pääkonttoriin, liikenteestä 

vastaavaan henkilöön tai muuhun tahoon, 

joka voi antaa 3 kohdassa tarkoitetut 

todisteet. 

Or. fr 

 

Tarkistus  245 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Renate Weber 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

_________________ Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Vanhentunut. 

 

Tarkistus  246 

Karima Delli, Terry Reintke 
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Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 4 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) Lisätään kohta seuraavasti: 

 ”4 b. Tämän asetuksen noudattamisen 

tosiasialliseksi valvomiseksi 

kuljetusyritysten on ilmoitettava 

kirjallisesti ilmoituksen muodossa 

kabotaasikuljetuksen vastaanottavan 

jäsenvaltion asiaankuuluville kansallisille 

toimivaltaisille viranomaisille, viimeistään 

kabotaasimatkan alkaessa ja (yhdellä) 

vastaanottavan jäsenvaltion virallisella 

kielellä tai virallisilla kielillä tai jollakin 

toisella vastaanottavan jäsenvaltion 

hyväksymällä kielellä tai hyväksymillä 

kielillä, tarvittavat asiaankuuluvat tiedot 

kabotaasiliikenteen tosiasialliseksi 

valvomiseksi, kuten vähintään seuraavat 

tiedot: 

 a) lähettäjän tunnistetiedot 

 b) kabotaasimatkan arvioitu kesto 

 c) seuraavat tiedot jokaisesta 

kuljettajasta: nimi, asuinjäsenvaltio, 

jäsenvaltio, jossa työsopimus on 

rekisteröity, jäsenvaltio, johon 

sosiaaliturvamaksut maksetaan, 

sosiaaliturvatunnus tai kansallinen 

sosiaaliturvatunnus.” 

Or. en 

 

Tarkistus  247 

Georges Bach 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

9 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 



 

AM\1144073FI.docx 133/151 PE616.759v01-00 

 FI 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 a) Muutetaan 9 artikla seuraavasti: 

9 artikla ”9 artikla 

Kabotaasiliikenteeseen sovellettavat 

säännöt 

Kabotaasiliikenteeseen sovellettavat 

säännöt 

1. Jollei muussa yhteisön 

lainsäädännössä toisin säädetä, 

kabotaasiliikenteen harjoittamiseen 

sovelletaan vastaanottavan jäsenvaltion 

voimassa olevia lakeja, asetuksia ja 

hallinnollisia määräyksiä seuraavin osin: 

1. Jollei muussa yhteisön 

lainsäädännössä toisin säädetä, 

kabotaasiliikenteen harjoittamiseen 

sovelletaan vastaanottavan jäsenvaltion 

voimassa olevia lakeja, asetuksia ja 

hallinnollisia määräyksiä seuraavin osin: 

a) kuljetussopimusta koskevat ehdot; a) kuljetussopimusta koskevat ehdot; 

b) tieliikenteen ajoneuvojen painot ja 

mitat; 

b) tieliikenteen ajoneuvojen painot ja 

mitat; 

c) tiettyjen tavaralajien, erityisesti 

vaarallisten aineiden, helposti pilaantuvien 

elintarvikkeiden ja elävien eläinten 

kuljetuksia koskevat vaatimukset; 

c) tiettyjen tavaralajien, erityisesti 

vaarallisten aineiden, helposti pilaantuvien 

elintarvikkeiden ja elävien eläinten 

kuljetuksia koskevat vaatimukset; 

d) ajo- ja lepoajat; d) ajo- ja lepoajat; 

e) liikenteen arvonlisävero. e) liikenteen arvonlisävero; 

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 

tarkoitetut painot ja mitat voivat 

tarvittaessa ylittää ne painot ja mitat, joita 

sovelletaan liikenteenharjoittajan 

sijoittautumisjäsenvaltiossa, mutta ne eivät 

saa missään tapauksessa ylittää 

vastaanottavan jäsenvaltion kansalliselle 

liikenteelle asettamia rajoituksia eivätkä 

niitä teknisiä ominaisuuksia, jotka on 

merkitty tiettyjen yhteisössä liikkuvien 

tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista 

kansallisessa ja kansainvälisessä 

liikenteessä sallituista mitoista ja 

suurimmista kansainvälisessä liikenteessä 

sallituista painoista 25 päivänä 

heinäkuuta 1996 annetun neuvoston 

direktiivin 96/53/EY 6 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettuihin todisteisiin. 

e a) palkan ja palkallisen vuosiloman 

vähimmäistasot Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 

1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja 

c alakohdan mukaisesti. 

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja lakeja, 

asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä on 

sovellettava muihin kuin jäsenvaltiosta 

oleviin liikenteenharjoittajiin samoin 

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 

tarkoitetut painot ja mitat voivat 

tarvittaessa ylittää ne painot ja mitat, joita 

sovelletaan liikenteenharjoittajan 
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edellytyksin kuin vastaanottavaan 

jäsenvaltioon sijoittautuneisiin 

liikenteenharjoittajiin siten, että estetään 

kaikki kansalaisuuteen tai 

sijoittautumispaikkaan perustuva syrjintä. 

sijoittautumisjäsenvaltiossa, mutta ne eivät 

saa missään tapauksessa ylittää 

vastaanottavan jäsenvaltion kansalliselle 

liikenteelle asettamia rajoituksia eivätkä 

niitä teknisiä ominaisuuksia, jotka on 

merkitty tiettyjen yhteisössä liikkuvien 

tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista 

kansallisessa ja kansainvälisessä 

liikenteessä sallituista mitoista ja 

suurimmista kansainvälisessä liikenteessä 

sallituista painoista 25 päivänä 

heinäkuuta 1996 annetun neuvoston 

direktiivin 96/53/EY 6 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettuihin todisteisiin. 

 Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja lakeja, 

asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä on 

sovellettava muihin kuin jäsenvaltiosta 

oleviin liikenteenharjoittajiin samoin 

edellytyksin kuin vastaanottavaan 

jäsenvaltioon sijoittautuneisiin 

liikenteenharjoittajiin siten, että estetään 

kaikki kansalaisuuteen tai 

sijoittautumispaikkaan perustuva 

syrjintä.” 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.300.01.0072.01.FIN&toc=OJ:L:2009:300:TOC) 

Perustelu 

Tarkistuksella selvennetään, että lähetettyjä työntekijöitä koskevia ehtoja (palkkojen ja 

palkallisen vuosiloman vähimmäistasoja) sovelletaan suoraan ja kokonaan kaikkeen 

kabotaasiliikenteeseen ensimmäisestä päivästä alkaen, koska liikennettä harjoitetaan 

kokonaisuudessaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa. 

 

Tarkistus  248 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 
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Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a) Lisätään 8 a artikla seuraavasti: 

  

 ”Sähköinen ilmoitus 

 Kuljetusyritysten on varmistettava, 

tekemällä sähköinen tai kirjallinen 

ilmoitus ennen jokaista 

kabotaasikuljetusta, että kaikkien 

jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

viranomaisille on tiedotettu 

asianmukaisesti kabotaasikuljetuksesta ja 

että niille on annettu asiaankuuluvaa 

tietoa, joka mahdollistaa 

kabotaasikuljetusten tosiasiallisen 

valvonnan, viimeistään kabotaasimatkan 

alkaessa. Ilmoitus annetaan jollakin 

vastaanottavan jäsenvaltion virallisella 

kielellä tai jollakin toisella 

hyväksyttävällä kielellä, ja siinä on 

esitettävä seuraavat tiedot: 

 i) lähettäjän nimi 

 ii) toiminnan arvioitu kesto 

 iii) kuljettajan nimi, hänen 

asuinvaltionsa, valtio, johon hän maksaa 

sosiaaliturvamaksunsa, ja hänen 

sosiaaliturvatunnuksensa;” 

  

Or. en 

 

Tarkistus  249 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

9 artikla – 1 kohta – f alakohta (uusi) 
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Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 a) Lisätään 9 artiklan 1 kohtaan 

f alakohta seuraavasti: 

 ”f) niiden sääntöjen soveltaminen, 

jotka johtuvat Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivistä 

direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta 

valvontavaatimusten osalta ja 

direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU 

koskevien eritysten sääntöjen 

vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse 

maantieliikenteen alan työntekijöiden 

lähettämisestä työhön toiseen 

jäsenvaltioon.” 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX:32009R1072) 

Perustelu 

Kaikkien alaa koskevien vaatimusten olisi perustuttava yksinomaan erityissäännöksiin. 

 

Tarkistus  250 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

9 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a) Lisätään 9 artiklan 1 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 ”e a) palkan ja palkallisen vuosiloman 

vähimmäistasot Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 

1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja c 

alakohdan mukaisesti.” 

Or. it 
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Tarkistus  251 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

9 artikla – 1 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 a) Muutetaan 9 artikla seuraavasti: 

1. Jollei muussa yhteisön 

lainsäädännössä toisin säädetä, 

kabotaasiliikenteen harjoittamiseen 

sovelletaan vastaanottavan jäsenvaltion 

voimassa olevia lakeja, asetuksia ja 

hallinnollisia määräyksiä seuraavin osin: a) 

kuljetussopimusta koskevat ehdot; b) 

tieliikenteen ajoneuvojen painot ja mitat; c) 

tiettyjen tavaralajien, erityisesti vaarallisten 

aineiden, helposti pilaantuvien 

elintarvikkeiden ja elävien eläinten 

kuljetuksia koskevat vaatimukset; d) ajo- ja 

lepoajat; e) liikenteen arvonlisävero. 

”1. Jollei muussa yhteisön 

lainsäädännössä toisin säädetä, 

kabotaasiliikenteen harjoittamiseen 

sovelletaan vastaanottavan jäsenvaltion 

voimassa olevia lakeja, asetuksia ja 

hallinnollisia määräyksiä seuraavin osin: a) 

kuljetussopimusta koskevat ehdot; b) 

tieliikenteen ajoneuvojen painot ja mitat; c) 

tiettyjen tavaralajien, erityisesti vaarallisten 

aineiden, helposti pilaantuvien 

elintarvikkeiden ja elävien eläinten 

kuljetuksia koskevat vaatimukset; d) ajo- ja 

lepoajat; e) liikenteen arvonlisävero; f) 

työntekijöiden lähettämistä koskevat 

edellytykset.” 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN) 

 

Tarkistus  252 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

9 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 b) Lisätään 9 artiklan 1 kohtaan 
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alakohta seuraavasti: 

 ”e a) palkan ja palkallisen vuosiloman 

vähimmäistasot Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 

1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja 

c alakohdan mukaisesti*.” 

 __________________ 

 * 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). 

Or. en 

 

Tarkistus  253 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

10 a artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

7) Lisätään 10 a artikla seuraavasti: Poistetaan. 

  

”10 a artikla  

Tarkastukset  

1. Jokaisen jäsenvaltion on 

järjestettävä tarkastukset niin, että 

1 päivästä tammikuuta 2020 vähintään 

kaksi prosenttia kaikesta niiden alueella 

harjoitettavasta kabotaasiliikenteestä 

tarkastetaan kerran kalenterivuoden 

aikana. Niiden on nostettava tämä osuus 

vähintään kolmeen prosenttiin 1 päivästä 

tammikuuta 2022. Prosenttiosuuden 

laskentaperuste on Eurostatin raportoima 

kabotaasiliikenteen kokonaismäärä 

jäsenvaltioissa tonnikilometreinä 
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vuonna t-2. 

2. Jäsenvaltioiden on keskitettävä 

tarkastukset yrityksiin, jotka on luokiteltu 

sellaisiksi, että niillä on lisääntynyt riski 

rikkoa niihin sovellettavia tämän luvun 

säännöksiä. Tätä varten jäsenvaltioiden 

on Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2006/22/EY*** 9 artiklan 

mukaisesti perustetussa ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1071/2009**** 12 artiklan 

mukaisesti laajennetussa 

riskiluokitusjärjestelmässä pidettävä 

tällaisten rikkomusten riskiä erillisenä 

riskinään. 

 

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä 

kabotaasiliikenteeseen kohdistuvia 

yhteisiä tienvarsitarkastuksia ainakin 

kolme kertaa vuodessa. 

Maantieliikennealan sääntöjen 

täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien 

kahden tai useamman jäsenvaltion 

kansallisten viranomaisten on tehtävä 

tällaisia tarkastuksia samanaikaisesti 

niin, että jokainen toimii omalla 

alueellaan. Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1071/2009**** 18 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti nimettyjen kansallisten 

yhteyspisteiden on yhteisten 

tienvarsitarkastusten päättymisen jälkeen 

vaihdettava tietoja havaittujen 

rikkomusten lukumäärästä ja tyypistä.” 

 

______________________  

***Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2006/22/EY, annettu 15 päivänä 

maaliskuuta 2006, tieliikenteen 

sosiaalilainsäädännöstä annettujen 

neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja 

(ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa 

koskevista vähimmäisedellytyksistä 

(EUVL L 102, 11.4.2006, s. 35). 

 

****Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 

21 päivänä lokakuuta 2009, 

maantieliikenteen harjoittajan ammatin 

harjoittamisen edellytyksiä koskevista 
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yhteisistä säännöistä ja neuvoston 

direktiivin 96/26/EY kumoamisesta 

(EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51). 

  

Or. en 

 

Tarkistus  254 

Siôn Simon 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

10 a artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 7 a) Lisätään 10 a artikla seuraavasti: 

 ”Tämän luvun velvoitteiden täytäntöön 

panemiseksi jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että niiden alueella on 

käytössä johdonmukainen kansallinen 

valvontastrategia. Strategiassa keskitytään 

yrityksiin, joilla on korkea riskiluokitus 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2006/22/EY* 9 artiklan 

mukaisesti, ja on käytettävä älykkäiden 

ajopiirtureiden 56 päivän ajalta 

kirjaamia, käsittelemiä tai tallentamia 

tietoja. Älykkäät ajopiirturit otetaan 

käyttöön pakollisina kaikissa 

ajoneuvoissa, joilla harjoitetaan 

kansainvälistä liikennettä ja kabotaasia, 

viimeistään 2 päivään tammikuuta 2020 

mennessä.” 

 __________________ 

 * Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2006/22/EY, annettu 15 päivänä 

maaliskuuta 2006, tieliikenteen 

sosiaalilainsäädännöstä annettujen 

neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja 

(ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa 

koskevista vähimmäisedellytyksistä ja 

neuvoston direktiivin 88/599/ETY 
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kumoamisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  255 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

10 a artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jokaisen jäsenvaltion on 

järjestettävä tarkastukset niin, että 

1 päivästä tammikuuta 2020 vähintään 

kaksi prosenttia kaikesta niiden alueella 

harjoitettavasta kabotaasiliikenteestä 

tarkastetaan kerran kalenterivuoden 

aikana. Niiden on nostettava tämä osuus 

vähintään kolmeen prosenttiin 1 päivästä 

tammikuuta 2022. Prosenttiosuuden 

laskentaperuste on Eurostatin raportoima 

kabotaasiliikenteen kokonaismäärä 

jäsenvaltioissa tonnikilometreinä 

vuonna t-2. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  256 

Helga Stevens 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

10 a artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jokaisen jäsenvaltion on 

järjestettävä tarkastukset niin, että 1 

päivästä tammikuuta 2020 vähintään kaksi 

prosenttia kaikesta niiden alueella 

harjoitettavasta kabotaasiliikenteestä 

1. Jokainen jäsenvaltio on vastuussa 

perusteellisesta ja tehokkaasta 

täytäntöönpanosta alueellaan. Jokainen 

jäsenvaltio järjestää siten tarkastukset 

niin, että 1 päivästä tammikuuta 2020 
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tarkastetaan kerran kalenterivuoden aikana. 

Niiden on nostettava tämä osuus vähintään 

kolmeen prosenttiin 1 päivästä tammikuuta 

2022. Prosenttiosuuden laskentaperuste on 

Eurostatin raportoima kabotaasiliikenteen 

kokonaismäärä jäsenvaltioissa 

tonnikilometreinä vuonna t-2. 

vähintään kaksi prosenttia kaikesta niiden 

alueella harjoitettavasta 

kabotaasiliikenteestä tarkastetaan kerran 

kalenterivuoden aikana. Niiden on 

nostettava tämä osuus vähintään kolmeen 

prosenttiin 1 päivästä tammikuuta 2022. 

Prosenttiosuuden laskentaperuste on 

Eurostatin raportoima kabotaasiliikenteen 

kokonaismäärä jäsenvaltioissa 

tonnikilometreinä vuonna t-2. 

Or. nl 

 

Tarkistus  257 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

10 a artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jokaisen jäsenvaltion on 

järjestettävä tarkastukset niin, että 1 

päivästä tammikuuta 2020 vähintään kaksi 

prosenttia kaikesta niiden alueella 

harjoitettavasta kabotaasiliikenteestä 

tarkastetaan kerran kalenterivuoden aikana. 

Niiden on nostettava tämä osuus vähintään 

kolmeen prosenttiin 1 päivästä tammikuuta 

2022. Prosenttiosuuden laskentaperuste on 

Eurostatin raportoima kabotaasiliikenteen 

kokonaismäärä jäsenvaltioissa 

tonnikilometreinä vuonna t-2. 

1. Ulkomailla rekisteröidyn 

liikenteenharjoittajan suorittama 

kabotaasikuljetus on kielletty. Jokaisen 

jäsenvaltion on järjestettävä tarkastukset 

niin, että 1 päivästä tammikuuta 2020 

vähintään neljä prosenttia kaikesta niiden 

alueella harjoitettavasta 

kabotaasiliikenteestä tarkastetaan kerran 

kalenterivuoden aikana. Niiden on 

nostettava tämä osuus vähintään kuuteen 

prosenttiin 1 päivästä tammikuuta 2022. 

Prosenttiosuuden laskentaperuste on 

Eurostatin raportoima kabotaasiliikenteen 

kokonaismäärä jäsenvaltioissa 

tonnikilometreinä vuonna t-2. 

Or. fr 

 

Tarkistus  258 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

10 a artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jokaisen jäsenvaltion on 

järjestettävä tarkastukset niin, että 

1 päivästä tammikuuta 2020 vähintään 

kaksi prosenttia kaikesta niiden alueella 

harjoitettavasta kabotaasiliikenteestä 

tarkastetaan kerran kalenterivuoden aikana. 

Niiden on nostettava tämä osuus vähintään 

kolmeen prosenttiin 1 päivästä 

tammikuuta 2022. Prosenttiosuuden 

laskentaperuste on Eurostatin raportoima 

kabotaasiliikenteen kokonaismäärä 

jäsenvaltioissa tonnikilometreinä vuonna t-

2. 

1. Jokaisen jäsenvaltion on 

järjestettävä tarkastukset niin, että 

1 päivästä tammikuuta 2020 vähintään 

kahdeksan prosenttia kaikesta niiden 

alueella harjoitettavasta 

kabotaasiliikenteestä tarkastetaan kerran 

kalenterivuoden aikana. Niiden on 

nostettava tämä osuus vähintään 

kymmeneen prosenttiin 1 päivästä 

tammikuuta 2022. Prosenttiosuuden 

laskentaperuste on Eurostatin raportoima 

kabotaasiliikenteen kokonaismäärä 

jäsenvaltioissa tonnikilometreinä vuonna t-

2. 

Or. en 

 

Tarkistus  259 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

10 a artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jokaisen jäsenvaltion on 

järjestettävä tarkastukset niin, että 

1 päivästä tammikuuta 2020 vähintään 

kaksi prosenttia kaikesta niiden alueella 

harjoitettavasta kabotaasiliikenteestä 

tarkastetaan kerran kalenterivuoden aikana. 

Niiden on nostettava tämä osuus vähintään 

kolmeen prosenttiin 1 päivästä 

tammikuuta 2022. Prosenttiosuuden 

laskentaperuste on Eurostatin raportoima 

kabotaasiliikenteen kokonaismäärä 

jäsenvaltioissa tonnikilometreinä vuonna t-

1. Jokaisen jäsenvaltion on 

järjestettävä tarkastukset niin, että 

1 päivästä tammikuuta 2020 vähintään 

kuusi prosenttia kaikesta niiden alueella 

harjoitettavasta kabotaasiliikenteestä 

tarkastetaan kerran kalenterivuoden aikana. 

Niiden on nostettava tämä osuus vähintään 

kahdeksaan prosenttiin 1 päivästä 

tammikuuta 2022. Prosenttiosuuden 

laskentaperuste on Eurostatin raportoima 

kabotaasiliikenteen kokonaismäärä 

jäsenvaltioissa tonnikilometreinä vuonna t-
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2. 2. 

Or. en 

 

Tarkistus  260 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

10 a artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jokaisen jäsenvaltion on 

järjestettävä tarkastukset niin, että 1 

päivästä tammikuuta 2020 vähintään kaksi 

prosenttia kaikesta niiden alueella 

harjoitettavasta kabotaasiliikenteestä 

tarkastetaan kerran kalenterivuoden aikana. 

Niiden on nostettava tämä osuus vähintään 

kolmeen prosenttiin 1 päivästä tammikuuta 

2022. Prosenttiosuuden laskentaperuste on 

Eurostatin raportoima kabotaasiliikenteen 

kokonaismäärä jäsenvaltioissa 

tonnikilometreinä vuonna t-2. 

1. Jokaisen jäsenvaltion on 

järjestettävä tarkastukset niin, että 1 

päivästä tammikuuta 2020 vähintään neljä 

prosenttia kaikesta niiden alueella 

harjoitettavasta kabotaasiliikenteestä 

tarkastetaan kerran kalenterivuoden aikana. 

Niiden on nostettava tämä osuus vähintään 

kuuteen prosenttiin 1 päivästä tammikuuta 

2022. Prosenttiosuuden laskentaperuste on 

Eurostatin raportoima kabotaasiliikenteen 

kokonaismäärä jäsenvaltioissa 

tonnikilometreinä vuonna t-2. 

Or. nl 

 

Tarkistus  261 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

10 a artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jokaisen jäsenvaltion on 

järjestettävä tarkastukset niin, että 1 

päivästä tammikuuta 2020 vähintään kaksi 

prosenttia kaikesta niiden alueella 

harjoitettavasta kabotaasiliikenteestä 

tarkastetaan kerran kalenterivuoden aikana. 

1. Jokaisen jäsenvaltion on 

järjestettävä tarkastukset niin, että 1 

päivästä tammikuuta 2020 vähintään viisi 

prosenttia kaikesta niiden alueella 

harjoitettavasta kabotaasiliikenteestä 

tarkastetaan kerran kalenterivuoden aikana. 
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Niiden on nostettava tämä osuus vähintään 

kolmeen prosenttiin 1 päivästä tammikuuta 

2022. Prosenttiosuuden laskentaperuste on 

Eurostatin raportoima kabotaasiliikenteen 

kokonaismäärä jäsenvaltioissa 

tonnikilometreinä vuonna t-2. 

Niiden on nostettava tämä osuus vähintään 

kymmeneen prosenttiin 1 päivästä 

tammikuuta 2022. Prosenttiosuuden 

laskentaperuste on Eurostatin raportoima 

kabotaasiliikenteen kokonaismäärä 

jäsenvaltioissa tonnikilometreinä vuonna t-

2. 

Or. it 

 

Tarkistus  262 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

10 a artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä 

kabotaasiliikenteeseen kohdistuvia yhteisiä 

tienvarsitarkastuksia ainakin kolme kertaa 

vuodessa. Maantieliikennealan sääntöjen 

täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien 

kahden tai useamman jäsenvaltion 

kansallisten viranomaisten on tehtävä 

tällaisia tarkastuksia samanaikaisesti niin, 

että jokainen toimii omalla alueellaan. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) 

N:o 1071/2009**** 18 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti nimettyjen kansallisten 

yhteyspisteiden on yhteisten 

tienvarsitarkastusten päättymisen jälkeen 

vaihdettava tietoja havaittujen rikkomusten 

lukumäärästä ja tyypistä. 

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä 

kabotaasiliikenteeseen kohdistuvia yhteisiä 

tienvarsitarkastuksia ainakin kuusi kertaa 

vuodessa, ja niitä voidaan tehdä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2006/22/EY mukaisesti 

suoritettujen tarkastuksien yhteydessä. 

Maantieliikennealan sääntöjen 

täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien 

kahden tai useamman jäsenvaltion 

kansallisten viranomaisten on tehtävä 

tällaisia tarkastuksia samanaikaisesti niin, 

että jokainen toimii omalla alueellaan. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) 

N:o 1071/2009**** 18 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti nimettyjen kansallisten 

yhteyspisteiden on yhteisten 

tienvarsitarkastusten päättymisen jälkeen 

vaihdettava tietoja havaittujen rikkomusten 

lukumäärästä ja tyypistä. 

Or. en 
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Tarkistus  263 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

10 a artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä 

kabotaasiliikenteeseen kohdistuvia yhteisiä 

tienvarsitarkastuksia ainakin kolme kertaa 

vuodessa. Maantieliikennealan sääntöjen 

täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien 

kahden tai useamman jäsenvaltion 

kansallisten viranomaisten on tehtävä 

tällaisia tarkastuksia samanaikaisesti niin, 

että jokainen toimii omalla alueellaan. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1071/2009**** 18 

artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen 

kansallisten yhteyspisteiden on yhteisten 

tienvarsitarkastusten päättymisen jälkeen 

vaihdettava tietoja havaittujen rikkomusten 

lukumäärästä ja tyypistä. 

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä 

kabotaasiliikenteeseen kohdistuvia yhteisiä 

tienvarsitarkastuksia ainakin kuusi kertaa 

vuodessa, ja ne voivat olla samoja kuin 

direktiivin 2006/22/EY 5 artiklan 

mukaisesti suoritettavat tarkastukset. 

Maantieliikennealan sääntöjen 

täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien 

kahden tai useamman jäsenvaltion 

kansallisten viranomaisten on tehtävä 

tällaisia tarkastuksia samanaikaisesti niin, 

että jokainen toimii omalla alueellaan. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1071/2009**** 18 

artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen 

kansallisten yhteyspisteiden on yhteisten 

tienvarsitarkastusten päättymisen jälkeen 

vaihdettava tietoja havaittujen rikkomusten 

lukumäärästä ja tyypistä. 

Or. nl 

Tarkistus  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

10 a artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä 

kabotaasiliikenteeseen kohdistuvia yhteisiä 

tienvarsitarkastuksia ainakin kolme kertaa 

vuodessa. Maantieliikennealan sääntöjen 

täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien 

kahden tai useamman jäsenvaltion 

3. Jäsenvaltioiden on tehtävä 

kabotaasiliikenteeseen kohdistuvia yhteisiä 

tienvarsitarkastuksia ainakin kuusi kertaa 

vuodessa, ja ne voivat olla samoja kuin 

direktiivin 2006/22/EY 5 artiklan 

mukaisesti suoritetut tarkastukset. 
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kansallisten viranomaisten on tehtävä 

tällaisia tarkastuksia samanaikaisesti niin, 

että jokainen toimii omalla alueellaan. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1071/2009**** 18 

artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen 

kansallisten yhteyspisteiden on yhteisten 

tienvarsitarkastusten päättymisen jälkeen 

vaihdettava tietoja havaittujen rikkomusten 

lukumäärästä ja tyypistä. 

Maantieliikennealan sääntöjen 

täytäntöönpanon valvonnasta vastaavien 

kahden tai useamman jäsenvaltion 

kansallisten viranomaisten on tehtävä 

tällaisia tarkastuksia samanaikaisesti niin, 

että jokainen toimii omalla alueellaan. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1071/2009**** 18 

artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen 

kansallisten yhteyspisteiden on yhteisten 

tienvarsitarkastusten päättymisen jälkeen 

vaihdettava tietoja havaittujen rikkomusten 

lukumäärästä ja tyypistä. 

Or. fr 

Tarkistus  265 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1071/2009 

10 a artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltioiden on vähintään 

kerran vuodessa suoritettava yhteisiä 

kirjanpitotarkastuksia sellaisissa 

kuljetusyrityksissä, joilla on tytäryrityksiä 

muissa jäsenvaltioissa, jotta voidaan 

havaita suhteettomat voitonsiirrot tai 

alilaskutusta koskevat käytännöt ja 

määrätä niiden johdosta seuraamuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  266 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

14 artikla 
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Komission teksti Tarkistus 

14 a artikla Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  267 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

14 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Vastuut Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  268 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

14 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on säädettävä lähettäjille, 

huolitsijoille, hankkijoille ja 

alihankkijoille II ja III luvun säännösten 

noudattamatta jättämisestä määrättävistä 

seuraamuksista, jos nämä tietoisesti 

tilaavat kuljetuspalveluja, joihin liittyy 

tämän asetuksen rikkomista. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  269 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 
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Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

14 a artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on säädettävä lähettäjille, 

huolitsijoille, hankkijoille ja alihankkijoille 

II ja III luvun säännösten noudattamatta 

jättämisestä määrättävistä seuraamuksista, 

jos nämä tietoisesti tilaavat 

kuljetuspalveluja, joihin liittyy tämän 

asetuksen rikkomista. 

Jäsenvaltioiden on säädettävä lähettäjille, 

huolitsijoille, hankkijoille ja alihankkijoille 

II ja III luvun säännösten noudattamatta 

jättämisestä määrättävistä tehokkaista ja 

varoittavista seuraamuksista, jos nämä 

tilaavat kuljetuspalveluja, joihin liittyy 

tämän asetuksen rikkomista. 

Or. en 

 

Tarkistus  270 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

14 a artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on säädettävä lähettäjille, 

huolitsijoille, hankkijoille ja alihankkijoille 

II ja III luvun säännösten noudattamatta 

jättämisestä määrättävistä seuraamuksista, 

jos nämä tietoisesti tilaavat 

kuljetuspalveluja, joihin liittyy tämän 

asetuksen rikkomista. 

Jäsenvaltioiden on säädettävä lähettäjille, 

huolitsijoille, hankkijoille ja alihankkijoille 

II ja III luvun säännösten noudattamatta 

jättämisestä määrättävistä tehokkaista, 

oikeasuhteisista ja varoittavista 
seuraamuksista, jos nämä tilaavat 

kuljetuspalveluja, joihin liittyy tämän 

asetuksen rikkomista. 

Or. it 

Tarkistus  271 

Georgi Pirinski 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi) 
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Asetus (EY) N:o 1072/2009 

17 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komissio laatii kertomuksen 

unionin maantieliikennemarkkinoiden 

tilanteesta vuoden 2022 loppuun 

mennessä. Kertomuksessa on oltava 

arviointi markkinatilanteesta, mukaan 

lukien arvio tarkastusten tehokkuudesta 

ja alan työehtojen kehityksestä sekä siitä, 

onko sääntöjen yhdenmukaistaminen 

muun muassa noudattamisen valvonnan, 

tienkäyttömaksujen sekä sosiaali- ja 

turvallisuuslainsäädännön aloilla 

edistynyt siinä määrin, että voitaisiin 

harkita maantieliikenteen 

kotimaanmarkkinoiden avaamista 

edelleen, kabotaasimarkkinat mukaan 

lukien.  

Or. en 

 

Tarkistus  272 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

17 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle vuosittain viimeistään 

31 päivään tammikuuta mennessä niiden 

kuljetusyritysten määrä, joilla on 

tytäryrityksiä muissa jäsenvaltioissa, ja 

niiden kuljetusyritysten määrä, jotka on 

tarkastettu alilaskutusta ja/tai suhteetonta 

voitonsiirtoa koskevien rikkomisten 

johdosta. 

Or. en 
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Tarkistus  273 

Michael Detjen 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1072/2009 

8 artikla – 2 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

(2) Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat ajaa samalla 

ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

yhdistelmäajoneuvo, sen vetovaunulla, 

enintään kolme peräkkäistä 

kabotaasimatkaa, jotka seuraavat 
välittömästi toisesta jäsenvaltiosta tai 

kolmannesta maasta vastaanottavaan 

jäsenvaltioon suuntautuvaa kansainvälistä 

kuljetusta sen jälkeen kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa tuodut 

tavarat on toimitettu. Viimeisimmän 

vastaanottavasta jäsenvaltiosta 

poistumista edeltävän kabotaasimatkan 
kuorma on purettava seitsemän päivän 

kuluessa siitä, kun kansainvälisessä 

kuljetuksessa vastaanottavaan 

jäsenvaltioon tuotu kuorma viimeksi 

purettiin. Liikenteenharjoittajat voivat 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 

määräajan kuluessa suorittaa jonkin tai 

kaikki mainitussa alakohdassa sallituista 

kabotaasimatkoista missä tahansa 

jäsenvaltiossa edellyttäen, että ne 

suorittavat vain yhden kabotaasimatkan 

kussakin jäsenvaltiossa niiden kolmen 

päivän aikana, jotka seuraavat ilman 

kuormaa kyseiseen jäsenvaltioon 

saapumista. 

(2) Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

liikenteenharjoittajat saavat ajaa samalla 

ajoneuvolla tai, jos kyseessä on 

yhdistelmäajoneuvo, sen vetovaunulla, 

yhden kabotaasimatkan, joka seuraa 
välittömästi toisesta jäsenvaltiosta tai 

kolmannesta maasta vastaanottavaan 

jäsenvaltioon suuntautuvaa kansainvälistä 

kuljetusta sen jälkeen kun kyseisessä 

kansainvälisessä kuljetuksessa tuodut 

tavarat on toimitettu. Kabotaasimatkan 

kuorma on purettava seitsemän päivän 

kuluessa siitä, kun kansainvälisessä 

kuljetuksessa vastaanottavaan 

jäsenvaltioon tuotu kuorma viimeksi 

purettiin. Tämän kabotaasimatkan jälkeen 

samassa vastaanottavassa jäsenvaltiossa 

ei seitsemän seuraavan päivän kuluessa 

saa ajaa muita kabotaasimatkoja. 

Yleissäännöstä poiketen kabotaasimatkan 

ajaminen on sallittua aina silloin, kun 

kabotaasimatkan kuorman 

maantieteellinen purkupaikka sijaitsee 

lähempänä yrityksen toimipaikkaa kuin 

sen ensimmäinen kuormauspaikka, 

kuitenkin siten, että ensimmäisen 

kuormauspaikan on oltava 200 kilometrin 

säteellä viimeisimmän kansainvälisen 

kuljetuksen kuorman purkupaikasta. 

  

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 


