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Tarkistus  14 

Mara Bizzotto 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Kuljettajien hyvät työolot ja 

liikenteenharjoittajien tasapuoliset 

liiketoimintaedellytykset ovat keskeisen 

tärkeitä, jotta voidaan luoda turvallinen, 

tehokas ja sosiaalisesti vastuullinen 

tieliikennesektori. Prosessin 

helpottamiseksi on olennaista, että 

unionin sosiaalialan säännöt ovat 

selkeitä, tarkoituksenmukaisia, helppoja 

soveltaa ja valvoa ja että ne pannaan 

täytäntöön tehokkaasti ja 

johdonmukaisesti kaikkialla unionissa. 

(1) Sisämarkkinoiden 

tieliikennesektorin moitteettoman 

toiminnan kannalta on keskeisen tärkeää 

varmistaa kuljettajien sosiaalisten olojen 

ja työolojen parantaminen, turvallisuus, 

hallinnollisten rasitteiden 

yksinkertaistaminen ja kansallisten ja 

ulkomaisten liikenteenharjoittajien 

välisen tasapuolisen kilpailun takaaminen 

asianmukaisella määrällä tarkastuksia; 

EU:n voimassa oleva tieliikennesektoria 

koskeva sosiaalilainsäädäntö lisää 

sosiaalista polkumyyntiä, tuotannon 

hallitsematonta siirtämistä ja yleisesti 

ottaen epärehellistä kilpailua synnyttävien 

laittomien menettelyjen, kuten laittoman 

kabotaasin tai postilaatikkoyritysten, 

lisääntymistä sektorilla. 

Or. it 

 

Tarkistus  15 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Kuljettajien hyvät työolot ja 

liikenteenharjoittajien tasapuoliset 

liiketoimintaedellytykset ovat keskeisen 

tärkeitä, jotta voidaan luoda turvallinen, 

tehokas ja sosiaalisesti vastuullinen 

(1) Kuljettajien hyvät työolot ja 

liikenteenharjoittajien tasapuoliset 

liiketoimintaedellytykset ovat keskeisen 

tärkeitä, jotta voidaan luoda turvallinen, 

tehokas ja sosiaalisesti vastuullinen 
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tieliikennesektori. Prosessin 

helpottamiseksi on olennaista, että unionin 

sosiaalialan säännöt ovat selkeitä, 

tarkoituksenmukaisia, helppoja soveltaa ja 

valvoa ja että ne pannaan täytäntöön 

tehokkaasti ja johdonmukaisesti kaikkialla 

unionissa. 

tieliikennesektori, jolla voidaan 

houkutella päteviä työntekijöitä. Prosessin 

helpottamiseksi on olennaista, että unionin 

sosiaalialan säännöt ovat selkeitä, 

tarkoituksenmukaisia, helppoja soveltaa ja 

valvoa ja että ne pannaan täytäntöön 

tehokkaasti ja johdonmukaisesti kaikkialla 

unionissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  16 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Kuljettajien hyvät työolot ja 

liikenteenharjoittajien tasapuoliset 

liiketoimintaedellytykset ovat keskeisen 

tärkeitä, jotta voidaan luoda turvallinen, 

tehokas ja sosiaalisesti vastuullinen 

tieliikennesektori. Prosessin 

helpottamiseksi on olennaista, että unionin 

sosiaalialan säännöt ovat selkeitä, 

tarkoituksenmukaisia, helppoja soveltaa ja 

valvoa ja että ne pannaan täytäntöön 

tehokkaasti ja johdonmukaisesti kaikkialla 

unionissa. 

(1) Kuljettajien hyvät työolot ja 

liikenteenharjoittajien tasapuoliset 

liiketoimintaedellytykset ovat keskeisen 

tärkeitä, jotta voidaan luoda turvallinen, 

tehokas ja sosiaalisesti vastuullinen 

tieliikennesektori. Prosessin 

helpottamiseksi on olennaista, että unionin 

sosiaalialan säännöt ovat selkeitä, 

oikeasuhteisia, tarkoituksenmukaisia, 

helppoja soveltaa ja valvoa ja että ne 

pannaan täytäntöön tehokkaasti ja 

johdonmukaisesti kaikkialla unionissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  17 

Karima Delli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Euroopan komission 

puheenjohtaja Jean-Claude Juncker 

mainitsi Euroopan työvoimaviranomaisen 
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ennakoitavissa olevan perustamisen 

unionin tilasta vuonna 2017 pitämässään 

puheessa. 

Or. en 

 

Tarkistus  18 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Voimassa olevien tieliikennettä 

koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja 

etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 561/20069 

täytäntöönpanon tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen 

oikeudellisissa puitteissa yksilöitiin tiettyjä 

puutteita. Viikoittaista lepoaikaa, 

lepotiloja ja monimiehitystilanteessa 

pidettäviä taukoja koskevien sääntöjen 

epäselvyys ja soveltumattomuus sekä 

kuljettajien kotiin palaamista koskevien 

sääntöjen puute johtavat erilaisiin 

tulkintoihin ja täytäntöönpanokäytäntöihin 

jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on 

hiljattain hyväksytty yksipuolisesti 

toimenpiteitä, joilla pahennetaan 

entisestään oikeudellista epävarmuutta ja 

kuljettajien ja liikenteenharjoittajien 

eriarvoista kohtelua. 

(2) Voimassa olevien tieliikennettä 

koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja 

etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 561/20069 

täytäntöönpanon tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen 

oikeudellisten puitteiden 

täytäntöönpanossa yksilöitiin tiettyjä 

puutteita. Lepotiloja ja 

monimiehitystilanteessa pidettäviä taukoja 

koskevien sääntöjen epäselvyys ja 

soveltumattomuus sekä kuljettajien kotiin 

palaamista koskevien sääntöjen puute 

johtavat erilaisiin tulkintoihin ja 

täytäntöönpanokäytäntöihin 

jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on 

hiljattain hyväksytty yksipuolisesti 

toimenpiteitä, joilla pahennetaan 

entisestään oikeudellista epävarmuutta ja 

kuljettajien ja liikenteenharjoittajien 

eriarvoista kohtelua. 

__________________ __________________ 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 

päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen 

sosiaalilainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta ja neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 

2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 3820/85 

kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 

päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen 

sosiaalilainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta ja neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 

2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 3820/85 

kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 
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1). 1). 

Or. en 

 

Tarkistus  19 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Voimassa olevien tieliikennettä 

koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja 

etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 561/20069 

täytäntöönpanon tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen 

oikeudellisissa puitteissa yksilöitiin tiettyjä 

puutteita. Viikoittaista lepoaikaa, 

lepotiloja ja monimiehitystilanteessa 

pidettäviä taukoja koskevien sääntöjen 

epäselvyys ja soveltumattomuus sekä 

kuljettajien kotiin palaamista koskevien 

sääntöjen puute johtavat erilaisiin 

tulkintoihin ja täytäntöönpanokäytäntöihin 

jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on 

hiljattain hyväksytty yksipuolisesti 

toimenpiteitä, joilla pahennetaan 

entisestään oikeudellista epävarmuutta ja 

kuljettajien ja liikenteenharjoittajien 

eriarvoista kohtelua. 

(2) Voimassa olevien tieliikennettä 

koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja 

etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 561/20069 

täytäntöönpanon tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen 

oikeudellisissa puitteissa yksilöitiin tiettyjä 

puutteita. Lepotiloja ja 

monimiehitystilanteessa pidettäviä taukoja 

koskevien sääntöjen epäselvyys ja 

soveltumattomuus sekä kuljettajien kotiin 

palaamista koskevien sääntöjen puute 

johtavat erilaisiin tulkintoihin ja 

täytäntöönpanokäytäntöihin 

jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on 

hiljattain hyväksytty yksipuolisesti 

toimenpiteitä, joilla pahennetaan 

entisestään oikeudellista epävarmuutta ja 

kuljettajien ja liikenteenharjoittajien 

eriarvoista kohtelua. 

__________________ __________________ 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 

päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen 

sosiaalilainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta ja neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 

2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 3820/85 

kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 

1). 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 

päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen 

sosiaalilainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta ja neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 

2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 3820/85 

kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 

1). 

Or. fr 
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Tarkistus  20 

Claude Rolin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Voimassa olevien tieliikennettä 

koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja 

etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 561/20069 

täytäntöönpanon tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen 

oikeudellisissa puitteissa yksilöitiin tiettyjä 

puutteita. Viikoittaista lepoaikaa, 

lepotiloja ja monimiehitystilanteessa 

pidettäviä taukoja koskevien sääntöjen 

epäselvyys ja soveltumattomuus sekä 

kuljettajien kotiin palaamista koskevien 

sääntöjen puute johtavat erilaisiin 

tulkintoihin ja täytäntöönpanokäytäntöihin 

jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on 

hiljattain hyväksytty yksipuolisesti 

toimenpiteitä, joilla pahennetaan 

entisestään oikeudellista epävarmuutta ja 

kuljettajien ja liikenteenharjoittajien 

eriarvoista kohtelua. 

(2) Voimassa olevien tieliikennettä 

koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja 

etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 561/20069 

täytäntöönpanon tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen 

oikeudellisissa puitteissa yksilöitiin tiettyjä 

puutteita. Lepotiloja ja 

monimiehitystilanteessa pidettäviä taukoja 

koskevien sääntöjen epäselvyys ja 

soveltumattomuus sekä kuljettajien kotiin 

palaamista koskevien sääntöjen puute 

johtavat erilaisiin tulkintoihin ja 

täytäntöönpanokäytäntöihin 

jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on 

hiljattain hyväksytty yksipuolisesti 

toimenpiteitä, joilla pahennetaan 

entisestään oikeudellista epävarmuutta ja 

kuljettajien ja liikenteenharjoittajien 

eriarvoista kohtelua. 

__________________ __________________ 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 

päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen 

sosiaalilainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta ja neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 

2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 3820/85 

kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 

1). 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 

päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen 

sosiaalilainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta ja neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 

2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 3820/85 

kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 

1). 

Or. fr 

 

Tarkistus  21 

Jeroen Lenaers 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Voimassa olevien tieliikennettä 

koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja 

etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 561/20069 

täytäntöönpanon tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen 

oikeudellisissa puitteissa yksilöitiin tiettyjä 

puutteita. Viikoittaista lepoaikaa, 

lepotiloja ja monimiehitystilanteessa 

pidettäviä taukoja koskevien sääntöjen 

epäselvyys ja soveltumattomuus sekä 

kuljettajien kotiin palaamista koskevien 

sääntöjen puute johtavat erilaisiin 

tulkintoihin ja täytäntöönpanokäytäntöihin 

jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on 

hiljattain hyväksytty yksipuolisesti 

toimenpiteitä, joilla pahennetaan 

entisestään oikeudellista epävarmuutta ja 

kuljettajien ja liikenteenharjoittajien 

eriarvoista kohtelua. 

(2) Voimassa olevien tieliikennettä 

koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja 

etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 561/20069 

täytäntöönpanon tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen 

oikeudellisissa puitteissa yksilöitiin tiettyjä 

puutteita. Lepotiloja ja 

monimiehitystilanteessa pidettäviä taukoja 

koskevien sääntöjen epäselvyys ja 

soveltumattomuus sekä kuljettajien kotiin 

palaamista koskevien sääntöjen puute 

johtavat erilaisiin tulkintoihin ja 

täytäntöönpanokäytäntöihin 

jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on 

hiljattain hyväksytty yksipuolisesti 

toimenpiteitä, joilla pahennetaan 

entisestään oikeudellista epävarmuutta ja 

kuljettajien ja liikenteenharjoittajien 

eriarvoista kohtelua. 

__________________ __________________ 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 

päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen 

sosiaalilainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta ja neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 

2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 3820/85 

kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 

1). 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 

päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen 

sosiaalilainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta ja neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 

2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 3820/85 

kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 

1). 

Or. nl 

 

Tarkistus  22 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Voimassa olevien tieliikennettä 

koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja 

etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 561/20069 

täytäntöönpanon tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen 

oikeudellisissa puitteissa yksilöitiin tiettyjä 

puutteita. Viikoittaista lepoaikaa, 

lepotiloja ja monimiehitystilanteessa 

pidettäviä taukoja koskevien sääntöjen 

epäselvyys ja soveltumattomuus sekä 

kuljettajien kotiin palaamista koskevien 

sääntöjen puute johtavat erilaisiin 

tulkintoihin ja täytäntöönpanokäytäntöihin 

jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on 

hiljattain hyväksytty yksipuolisesti 

toimenpiteitä, joilla pahennetaan 

entisestään oikeudellista epävarmuutta ja 

kuljettajien ja liikenteenharjoittajien 

eriarvoista kohtelua. 

(2) Voimassa olevien tieliikennettä 

koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja 

etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 561/20069 

täytäntöönpanon tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen 

oikeudellisissa puitteissa yksilöitiin tiettyjä 

puutteita. Lepotiloja ja 

monimiehitystilanteessa pidettäviä taukoja 

koskevien sääntöjen epäselvyys ja 

soveltumattomuus sekä kuljettajien kotiin 

palaamista koskevien sääntöjen puute 

johtavat erilaisiin tulkintoihin ja 

täytäntöönpanokäytäntöihin 

jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on 

hiljattain hyväksytty yksipuolisesti 

toimenpiteitä, joilla pahennetaan 

entisestään oikeudellista epävarmuutta ja 

kuljettajien ja liikenteenharjoittajien 

eriarvoista kohtelua. 

__________________ __________________ 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 

päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen 

sosiaalilainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta ja neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 

2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 3820/85 

kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 

1). 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 

päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen 

sosiaalilainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta ja neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 

2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 3820/85 

kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 

1). 

Or. en 

 

Tarkistus  23 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(2) Voimassa olevien tieliikennettä 

koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja 

etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 561/20069 

täytäntöönpanon tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen 

oikeudellisissa puitteissa yksilöitiin tiettyjä 

puutteita. Viikoittaista lepoaikaa, lepotiloja 

ja monimiehitystilanteessa pidettäviä 

taukoja koskevien sääntöjen epäselvyys ja 

soveltumattomuus sekä kuljettajien kotiin 

palaamista koskevien sääntöjen puute 

johtavat erilaisiin tulkintoihin ja 

täytäntöönpanokäytäntöihin 

jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on 

hiljattain hyväksytty yksipuolisesti 

toimenpiteitä, joilla pahennetaan 

entisestään oikeudellista epävarmuutta ja 

kuljettajien ja liikenteenharjoittajien 

eriarvoista kohtelua. 

(2) Voimassa olevien tieliikennettä 

koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja 

etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 561/20069 

täytäntöönpanon arvioinnin jälkeen 

oikeudellisissa puitteissa yksilöitiin tiettyjä 

puutteita. Viikoittaista lepoaikaa, lepotiloja 

ja monimiehitystilanteessa pidettäviä 

taukoja koskevien sääntöjen epäselvyys ja 

soveltumattomuus sekä kuljettajien kotiin 

palaamista koskevien sääntöjen puute 

johtavat erilaisiin tulkintoihin ja 

täytäntöönpanokäytäntöihin 

jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on 

hiljattain hyväksytty yksipuolisesti 

toimenpiteitä, joilla pahennetaan 

entisestään oikeudellista epävarmuutta ja 

kuljettajien ja liikenteenharjoittajien 

eriarvoista kohtelua. 

__________________ __________________ 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 

päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen 

sosiaalilainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta ja neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 

2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 3820/85 

kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 

1). 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 

päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen 

sosiaalilainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta ja neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 

2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 3820/85 

kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 

1). 

Or. fr 

 

Tarkistus  24 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Voimassa olevien tieliikennettä (2) Voimassa olevien tieliikennettä 



 

AM\1144455FI.docx 11/99 PE616.837v01-00 

 FI 

koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja 

etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 561/20069 

täytäntöönpanon tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen 

oikeudellisissa puitteissa yksilöitiin tiettyjä 

puutteita. Viikoittaista lepoaikaa, lepotiloja 

ja monimiehitystilanteessa pidettäviä 

taukoja koskevien sääntöjen epäselvyys ja 

soveltumattomuus sekä kuljettajien kotiin 

palaamista koskevien sääntöjen puute 

johtavat erilaisiin tulkintoihin ja 

täytäntöönpanokäytäntöihin 

jäsenvaltioissa. Useissa jäsenvaltioissa on 

hiljattain hyväksytty yksipuolisesti 

toimenpiteitä, joilla pahennetaan 

entisestään oikeudellista epävarmuutta ja 

kuljettajien ja liikenteenharjoittajien 

eriarvoista kohtelua. 

koskevien unionin sosiaalialan sääntöjen ja 

etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 561/20069 

täytäntöönpanon tehokkuuden ja 

vaikuttavuuden arvioinnin jälkeen 

oikeudellisissa puitteissa yksilöitiin tiettyjä 

puutteita. Viikoittaista lepoaikaa, lepotiloja 

ja monimiehitystilanteessa pidettäviä 

taukoja koskevien sääntöjen epäselvyys ja 

soveltumattomuus sekä kuljettajien kotiin 

tai muuhun kuljettajan valitsemaan 

yksityistilaan palaamista koskevien 

sääntöjen puute johtavat 

täytäntöönpanoviranomaisten erilaisiin 

tulkintoihin ja täytäntöönpanokäytäntöihin 

tai väärinkäytöksiin jäsenvaltioissa. 

Useissa jäsenvaltioissa on hiljattain 

hyväksytty yksipuolisesti toimenpiteitä, 

joilla pahennetaan entisestään oikeudellista 

epävarmuutta ja kuljettajien ja 

liikenteenharjoittajien eriarvoista kohtelua. 

__________________ __________________ 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 

päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen 

sosiaalilainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta ja neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 

2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 3820/85 

kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 

1). 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 

päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen 

sosiaalilainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta ja neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 

2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston 

asetuksen (ETY) N:o 3820/85 

kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 

1). 

Or. en 

 

Tarkistus  25 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Asetuksen (EY) N:o 561/2006 

jälkiarvioinnissa vahvistettiin, että unionin 

sosiaalialan sääntöjen epäjohdonmukainen 

(3) Asetuksen (EY) N:o 561/2006 

jälkiarvioinnissa vahvistettiin, että unionin 

sosiaalialan sääntöjen epäjohdonmukainen 
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ja tehoton täytäntöönpano johtuu 

pääasiassa epäselvistä säännöistä, 

valvontavälineiden tehottomasta käytöstä 

ja jäsenvaltioiden välisestä riittämättömästä 

hallinnollisesta yhteistyöstä. 

ja tehoton täytäntöönpano johtuu 

pääasiassa epäselvistä säännöistä, 

valvontavälineiden tehottomasta ja 

epätasaisesta käytöstä ja jäsenvaltioiden 

välisestä riittämättömästä hallinnollisesta 

yhteistyöstä. 

Or. en 

 

Tarkistus  26 

Mara Bizzotto 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Selvät, alalle soveltuvat ja 

tasapuolisesti täytäntöönpannut säännöt 

ovat ratkaisevan tärkeitä myös siltä 

kannalta, että saavutetaan kuljettajien 

työolojen kohentamista koskevat poliittiset 

tavoitteet ja varmistetaan erityisesti 

vääristymätön kilpailu 

liikenteenharjoittajien välillä ja edistetään 

kaikkien tienkäyttäjien 

liikenneturvallisuutta. 

(4) Selvät, oikeasuhteiset ja 

tasapuolisesti täytäntöönpannut säännöt, 

riittävä määrä tarkastuksia ja 

seuraamusten yhdenmukaistaminen 

sisämarkkinoilla ovat tärkeitä seikkoja 

siltä kannalta, että saavutetaan kaikkien 

tienkäyttäjien kannalta parempi 

liikenneturvallisuus ja 

liikenteenharjoittajien välinen 

vääristymätön kilpailu. On muistettava, 

että kuljettajien työolojen kohentaminen 

ja heidän hyvinvointinsa riippuvat myös 

pysäköintiin ja säännöllisten viikoittaisten 

lepoaikojen pitämiseen tarkoitettujen 

infrastruktuurien parantamisesta, sillä 

säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja ei 

saada Euroopan unionin tuomioistuimen 

tuomion C102/16 mukaisesti pitää 

ajoneuvossa, ja tällaisesta toiminnasta on 

säädettävä seuraamuksia. 

Or. it 

 

Tarkistus  27 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(4) Selvät, alalle soveltuvat ja 

tasapuolisesti täytäntöönpannut säännöt 

ovat ratkaisevan tärkeitä myös siltä 

kannalta, että saavutetaan kuljettajien 

työolojen kohentamista koskevat poliittiset 

tavoitteet ja varmistetaan erityisesti 

vääristymätön kilpailu 

liikenteenharjoittajien välillä ja edistetään 

kaikkien tienkäyttäjien 

liikenneturvallisuutta. 

(4) Selvät, alalle soveltuvat ja 

tasapuolisesti täytäntöönpannut säännöt 

ovat ratkaisevan tärkeitä myös siltä 

kannalta, että saavutetaan kuljettajien 

työolojen kohentamista koskevat poliittiset 

tavoitteet ja varmistetaan erityisesti 

vääristymätön ja tasapuolinen kilpailu 

liikenteenharjoittajien välillä ja edistetään 

kaikkien tienkäyttäjien 

liikenneturvallisuutta. 

Or. en 

 

Tarkistus  28 

Georges Bach 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Tavaraliikenne eroaa merkittävästi 

henkilöliikenteestä. Linja-auton 

kuljettajat ovat läheisessä yhteydessä 

matkustajiinsa, ja heillä olisi oltava 

enemmän joustavuutta pitää taukoja 

pidentämättä ajoaikoja tai lyhentämättä 

lepoaikoja ja taukoja. 

Or. en 

 

Tarkistus  29 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Pitkän matkan kansainvälisiä 

kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät 

(6) Pitkän matkan kansainvälisiä 

kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät 
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pitkiä kausia poissa kotoa. Säännöllistä 

viikoittaista lepoaikaa koskevat nykyiset 

vaatimukset pidentävät näitä kausia 

tarpeettomasti. Sen vuoksi on suotavaa 

mukauttaa säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa koskevaa säännöstä niin, että 

kuljettajien on helpompi suorittaa 

kuljetuksia sääntöjen mukaisesti ja 

mennä kotiinsa säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa varten ja saada täysi korvaus 

kaikista lyhennetyistä viikoittaisista 

lepoajoista. On myös tarpeen säätää, että 

liikenteenharjoittajat järjestävät 

kuljettajien työn niin, että nämä 
kotoapoissaolon kaudet eivät ole 

kohtuuttoman pitkiä. 

pitkiä kausia poissa kotoa. Jotta 

kotoapoissaolon kaudet eivät olisi 

kohtuuttoman pitkiä, on tarpeen säätää, 

että liikenteenharjoittajat järjestävät 

kuljettajien työn niin, että he voivat elää 

asianmukaisissa olosuhteissa 

asianmukaiseen majoitukseen riittävien 

korvausten tai palkkioiden myöntämisen 

ansiosta. On myös varmistettava, että 

liikenteenharjoittajat huolehtivat 

tarvittavista järjestelyistä, jotta kuljettavat 

voivat palata kotiinsa tai haluamaansa 

paikkaan vähintään kahden viikon välein. 

On olennaisen tärkeää, että paluumatkaa 

ei lasketa lepoaikaan ja että yritys ei käytä 

tapauksia, joissa kuljettaja haluaa viettää 

lepoaikansa muussa paikassa kuin 

kotonaan, millään tavoin keinona säästää 

kuljettajan paluukustannuksissa tai 

matkakorvauksissa. 

Or. fr 

 

Tarkistus  30 

Claude Rolin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Pitkän matkan kansainvälisiä 

kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät 

pitkiä kausia poissa kotoa. Säännöllistä 

viikoittaista lepoaikaa koskevat nykyiset 

vaatimukset pidentävät näitä kausia 

tarpeettomasti. Sen vuoksi on suotavaa 

mukauttaa säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa koskevaa säännöstä niin, että 

kuljettajien on helpompi suorittaa 

kuljetuksia sääntöjen mukaisesti ja 

mennä kotiinsa säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa varten ja saada täysi korvaus 

kaikista lyhennetyistä viikoittaisista 

lepoajoista. On myös tarpeen säätää, että 

liikenteenharjoittajat järjestävät kuljettajien 

työn niin, että nämä kotoapoissaolon 

(6) Pitkän matkan kansainvälisiä 

kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät 

pitkiä kausia poissa kotoa. On tarpeen 

säätää, että liikenteenharjoittajat järjestävät 

kuljettajien työn niin, että nämä 

kotoapoissaolon kaudet eivät ole 

kohtuuttoman pitkiä, että heillä on 

mahdollisuus palata säännöllisesti kotiin 

ja että säännöillä taataan, että kuljettajilla 

on asianmukaiset lepo-olot laadukkaassa 

majoituspaikassa. 
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kaudet eivät ole kohtuuttoman pitkiä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  31 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Pitkän matkan kansainvälisiä 

kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät 

pitkiä kausia poissa kotoa. Säännöllistä 

viikoittaista lepoaikaa koskevat nykyiset 

vaatimukset pidentävät näitä kausia 

tarpeettomasti. Sen vuoksi on suotavaa 

mukauttaa säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa koskevaa säännöstä niin, että 

kuljettajien on helpompi suorittaa 

kuljetuksia sääntöjen mukaisesti ja 

mennä kotiinsa säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa varten ja saada täysi korvaus 

kaikista lyhennetyistä viikoittaisista 

lepoajoista. On myös tarpeen säätää, että 

liikenteenharjoittajat järjestävät kuljettajien 

työn niin, että nämä kotoapoissaolon 

kaudet eivät ole kohtuuttoman pitkiä. 

(6) Pitkän matkan kansainvälisiä 

kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät 

pitkiä kausia poissa kotoa. Turvattujen 

pysäköintialueiden ja asianmukaisten 

lepotilojen nykyisen vähyyden vuoksi on 

tarpeen varmistaa, että 

liikenteenharjoittajat järjestävät kuljettajien 

työn niin, että nämä kotoapoissaolon 

kaudet eivät ole kohtuuttoman pitkiä ja että 

kuljettajilla on mahdollisuus palata kotiin 

säännöllisin väliajoin. 

Or. nl 

 

Tarkistus  32 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Pitkän matkan kansainvälisiä 

kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät 

pitkiä kausia poissa kotoa. Säännöllistä 

(6) Pitkän matkan kansainvälisiä 

kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät 

pitkiä kausia poissa kotoa. Asianmukaisten 
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viikoittaista lepoaikaa koskevat nykyiset 

vaatimukset pidentävät näitä kausia 

tarpeettomasti. Sen vuoksi on suotavaa 

mukauttaa säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa koskevaa säännöstä niin, että 

kuljettajien on helpompi suorittaa 

kuljetuksia sääntöjen mukaisesti ja 

mennä kotiinsa säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa varten ja saada täysi korvaus 

kaikista lyhennetyistä viikoittaisista 

lepoajoista. On myös tarpeen säätää, että 

liikenteenharjoittajat järjestävät kuljettajien 

työn niin, että nämä kotoapoissaolon 

kaudet eivät ole kohtuuttoman pitkiä. 

työolojen turvaamiseksi on tarpeen säätää, 

että liikenteenharjoittajat järjestävät 

kuljettajien työn niin, että nämä 

kotoapoissaolon kaudet eivät ole 

kohtuuttoman pitkiä ja että kuljettajilla on 

tilaisuus ja keinot käydä säännöllisesti 

kotona. 

Or. en 

 

Tarkistus  33 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Pitkän matkan kansainvälisiä 

kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät 

pitkiä kausia poissa kotoa. Säännöllistä 

viikoittaista lepoaikaa koskevat nykyiset 

vaatimukset pidentävät näitä kausia 

tarpeettomasti. Sen vuoksi on suotavaa 

mukauttaa säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa koskevaa säännöstä niin, että 

kuljettajien on helpompi suorittaa 

kuljetuksia sääntöjen mukaisesti ja mennä 

kotiinsa säännöllistä viikoittaista lepoaikaa 

varten ja saada täysi korvaus kaikista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista. On 

myös tarpeen säätää, että 

liikenteenharjoittajat järjestävät kuljettajien 

työn niin, että nämä kotoapoissaolon 

kaudet eivät ole kohtuuttoman pitkiä. 

(6) Pitkän matkan kansainvälisiä 

kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät 

pitkiä kausia poissa kotoa. Säännöllistä 

viikoittaista lepoaikaa koskevat nykyiset 

vaatimukset pidentävät näitä kausia 

tarpeettomasti. Sen vuoksi on suotavaa 

mukauttaa säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa koskevaa säännöstä niin, että 

kuljettajien on helpompi suorittaa 

kuljetuksia sääntöjen mukaisesti ja mennä 

kotiinsa säännöllistä viikoittaista lepoaikaa 

varten ja saada täysi korvaus kaikista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista. On 

myös tarpeen säätää, että 

liikenteenharjoittajat järjestävät kuljettajien 

työn niin, että nämä kotoapoissaolon 

kaudet eivät ole kohtuuttoman pitkiä. Jos 

kuljettaja päättää pitää lepoajan kotona, 

kuljetusyrityksen olisi tarjottava hänelle 

keinot kotiin palaamiseksi. 

Or. it 
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Tarkistus  34 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Pitkän matkan kansainvälisiä 

kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät 

pitkiä kausia poissa kotoa. Säännöllistä 

viikoittaista lepoaikaa koskevat nykyiset 

vaatimukset pidentävät näitä kausia 

tarpeettomasti. Sen vuoksi on suotavaa 

mukauttaa säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa koskevaa säännöstä niin, että 

kuljettajien on helpompi suorittaa 

kuljetuksia sääntöjen mukaisesti ja mennä 

kotiinsa säännöllistä viikoittaista lepoaikaa 

varten ja saada täysi korvaus kaikista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista. On 

myös tarpeen säätää, että 

liikenteenharjoittajat järjestävät kuljettajien 

työn niin, että nämä kotoapoissaolon 

kaudet eivät ole kohtuuttoman pitkiä. 

(6) Pitkän matkan kansainvälisiä 

kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät 

pitkiä kausia poissa kotoa. Säännöllistä 

viikoittaista lepoaikaa koskevat nykyiset 

vaatimukset pidentävät näitä kausia 

tarpeettomasti. Sen vuoksi on suotavaa 

mukauttaa säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa koskevaa säännöstä niin, että 

kuljettajien on helpompi suorittaa 

kuljetuksia sääntöjen mukaisesti ja mennä 

kotiinsa säännöllistä viikoittaista lepoaikaa 

varten ja saada täysi korvaus kaikista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista. On 

myös tarpeen säätää, että 

liikenteenharjoittajat järjestävät kuljettajien 

työn niin, että nämä kaudet poissa 

asuinpaikasta eivät ole kohtuuttoman 

pitkiä. Kuljettajilla tulisi olla myös 

mahdollisuus valita, miten he pitävät 

lepoaikansa. 

Or. pl 

 

Tarkistus  35 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Pitkän matkan kansainvälisiä 

kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät 

pitkiä kausia poissa kotoa. Säännöllistä 

viikoittaista lepoaikaa koskevat nykyiset 

vaatimukset pidentävät näitä kausia 

(6) Pitkän matkan kansainvälisiä 

kuljetuksia suorittavat kuljettajat viettävät 

pitkiä kausia poissa kotoa. Sen vuoksi on 

suotavaa valvoa voimassa olevan, 

säännöllistä viikoittaista lepoaikaa 
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tarpeettomasti. Sen vuoksi on suotavaa 

mukauttaa säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa koskevaa säännöstä niin, että 

kuljettajien on helpompi suorittaa 

kuljetuksia sääntöjen mukaisesti ja mennä 

kotiinsa säännöllistä viikoittaista lepoaikaa 

varten ja saada täysi korvaus kaikista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista. On 

myös tarpeen säätää, että 

liikenteenharjoittajat järjestävät kuljettajien 

työn niin, että nämä kotoapoissaolon 

kaudet eivät ole kohtuuttoman pitkiä. 

koskevan säännöksen soveltamista niin, 

että kuljettajien on helpompi suorittaa 

kuljetuksia voimassa olevien sääntöjen 

mukaisesti ja mennä kotiinsa säännöllistä 

viikoittaista lepoaikaa varten ja saada täysi 

korvaus kaikista lyhennetyistä 

viikoittaisista lepoajoista. On myös 

tarpeen, että liikenteenharjoittajat 

järjestävät kuljettajien työn niin, että nämä 

kotoapoissaolon kaudet eivät ole 

kohtuuttoman pitkiä. 

Or. en 

 

Tarkistus  36 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Kuljettajan olisi yleisesti voitava 

palata kotiin vähintään kerran viikossa. 

Or. fr 

 

Tarkistus  37 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 b) Tavanomaisen viikoittaisen 

lepoajan pitäisi edelleen olla 

pääsääntönä, ja lyhennetyn viikoittaisen 

lepoajan pitäisi olla poikkeus. 

Lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa on 

rajoitettava erityisesti, kun lepoaika 

vietetään hytissä. 

Or. fr 
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Tarkistus  38 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Jäsenvaltioiden välillä on eroja 

viikoittaista lepoaikaa koskevien 

vaatimusten tulkinnassa ja 

täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa 

viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. Sen 

vuoksi on aiheellista selventää vaatimusta 

sen varmistamiseksi, että kuljettajille 

tarjotaan asianmukainen majoituspaikka 

säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja 

varten, jos he eivät ole kotona. 

(7) Jäsenvaltioiden välillä on eroja 

viikoittaista lepoaikaa koskevien 

vaatimusten tulkinnassa ja 

täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa 

viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. Sen 

vuoksi on aiheellista selventää vaatimusta 

sen varmistamiseksi, että kuljettajille 

tarjotaan asianmukaiset tilat, jos he eivät 

ole kotona. 

Or. en 

 

Tarkistus  39 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Jäsenvaltioiden välillä on eroja 

viikoittaista lepoaikaa koskevien 

vaatimusten tulkinnassa ja 

täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa 

viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. Sen 

vuoksi on aiheellista selventää vaatimusta 

sen varmistamiseksi, että kuljettajille 

tarjotaan asianmukainen majoituspaikka 

säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja varten, 

jos he eivät ole kotona. 

(7) Jäsenvaltioiden välillä on eroja 

viikoittaista lepoaikaa koskevien 

vaatimusten tulkinnassa ja 

täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa 

viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. Sen 

vuoksi on aiheellista selventää vaatimusta 

sen varmistamiseksi, että kuljettajille 

tarjotaan asianmukainen majoituspaikka 

säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja varten, 

jos he eivät ole kotona. Tämän ehdon 

täyttäminen edellyttää jäsenvaltioilta 

riittäviä investointeja kuljettajien 

tarpeiden mukaisten turvallisten 

pysäköintipaikkojen rakentamiseen. 

Or. pl 
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Tarkistus  40 

Robert Rochefort 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Jäsenvaltioiden välillä on eroja 

viikoittaista lepoaikaa koskevien 

vaatimusten tulkinnassa ja 

täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa 

viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. Sen 

vuoksi on aiheellista selventää vaatimusta 

sen varmistamiseksi, että kuljettajille 

tarjotaan asianmukainen majoituspaikka 

säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja varten, 

jos he eivät ole kotona. 

(7) Jäsenvaltioiden välillä on eroja 

viikoittaista lepoaikaa koskevien 

vaatimusten tulkinnassa ja 

täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa 

viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. Jotta 

voidaan taata kuljettajien hyvät työolot ja 

turvallisuus, on aiheellista selventää 

vaatimusta sen varmistamiseksi, että 

kuljettajille tarjotaan asianmukainen 

majoituspaikka säännöllisiä ja lyhennettyjä 

viikoittaisia lepoaikoja varten, jos he eivät 

ole kotona. 

Or. fr 

 

Tarkistus  41 

Georgi Pirinski 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Jäsenvaltioiden välillä on eroja 

viikoittaista lepoaikaa koskevien 

vaatimusten tulkinnassa ja 

täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa 

viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. Sen 

vuoksi on aiheellista selventää vaatimusta 

sen varmistamiseksi, että kuljettajille 

tarjotaan asianmukainen majoituspaikka 

säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja varten, 

jos he eivät ole kotona. 

(7) Jäsenvaltioiden välillä on eroja 

viikoittaista lepoaikaa koskevien 

vaatimusten tulkinnassa ja 

täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa 

viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. Sen 

vuoksi on aiheellista selventää vaatimusta 

sen varmistamiseksi, että kuljettajille 

tarjotaan asianmukainen 

yksityismajoituspaikka tai muu kuljettajan 

valitsema ja työnantajan maksama tila 
säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja varten, 

jos he eivät ole kotona. 

Or. en 
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Tarkistus  42 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Jäsenvaltioiden välillä on eroja 

viikoittaista lepoaikaa koskevien 

vaatimusten tulkinnassa ja 

täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa 

viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. Sen 

vuoksi on aiheellista selventää vaatimusta 

sen varmistamiseksi, että kuljettajille 

tarjotaan asianmukainen majoituspaikka 

säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja varten, 

jos he eivät ole kotona. 

(7) Jäsenvaltioiden välillä on eroja 

viikoittaista lepoaikaa koskevien 

vaatimusten tulkinnassa ja 

täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa 

viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. Sen 

vuoksi on aiheellista selventää vaatimusta 

sen varmistamiseksi, että kuljettajille 

tarjotaan työnantajan maksama 

asianmukainen yksityismajoituspaikka 

säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja varten, 

jos he eivät ole kotona. 

Or. en 

 

Tarkistus  43 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Jäsenvaltioiden välillä on eroja 

viikoittaista lepoaikaa koskevien 

vaatimusten tulkinnassa ja 

täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa 

viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. Sen 

vuoksi on aiheellista selventää vaatimusta 

sen varmistamiseksi, että kuljettajille 

tarjotaan asianmukainen majoituspaikka 

säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja varten, 

jos he eivät ole kotona. 

(7) Jäsenvaltioiden välillä on eroja 

viikoittaista lepoaikaa koskevien 

vaatimusten tulkinnassa ja 

täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa 

viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. Sen 

vuoksi on aiheellista selventää vaatimusta 

sen varmistamiseksi, että kuljettajille 

tarjotaan heidän sukupuolensa huomioon 

ottaen asianmukainen majoituspaikka 

säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja varten, 

jos he eivät ole kotona. 

Or. en 
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Tarkistus  44 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Euroopan unionissa 

harjoitettavassa tieliikenteessä käytetään 

usein osalla matkaa lauttaa tai rautatietä. 

Sen vuoksi olisi annettava selvät ja 

asianmukaiset säännökset tällaista 

liikennettä koskevista lepoajoista ja 

tauoista. 

Or. en 

Perustelu 

Olisi säädettävä poikkeuksia viikoittaisiin lepoaikoihin pitkien lautta- tai junamatkojen 

yhteydessä, mikä koskee pääosin EU:n reuna-alueita. 

 

Tarkistus  45 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Tätä tarkoitusta varten on luotava 

varustettuja ja sertifioituja alueita, joilla 

taataan kuljettajien kannalta 

ihanteellinen lepo ja samalla 

kulkuvälineiden ja niissä kuljetettavien 

tavaroiden turvallisuus. 

Or. it 

 

Tarkistus  46 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Kuljettajat joutuvat usein 

ennakoimattomiin olosuhteisiin, joiden 

vuoksi haluttuun määräpaikkaan 

viikoittaisen lepoajan käyttämistä varten on 

mahdotonta päästä rikkomatta unionin 

sääntöjä. On suotavaa helpottaa 

olosuhteisiin mukautumista kuljettajien 

kannalta ja antaa heille mahdollisuus 

päästä viikoittaisen lepoajan viettämisen 

määräpaikkaan rikkomatta 

enimmäisajoaikaa koskevia vaatimuksia. 

(8) Kuljettajat joutuvat usein 

ennakoimattomiin olosuhteisiin, joiden 

vuoksi haluttuun määräpaikkaan 

viikoittaisen lepoajan käyttämistä varten on 

mahdotonta päästä rikkomatta unionin 

sääntöjä. On suotavaa helpottaa 

olosuhteisiin mukautumista kuljettajien 

kannalta ja antaa heille mahdollisuus 

päästä viikoittaisen lepoajan viettämisen 

määräpaikkaan rikkomatta 

enimmäisajoaikaa koskevia vaatimuksia. 

Lisätoimia kehotetaan toteuttamaan 

turvattujen pysäköintialueiden sekä 

asianmukaisten saniteetti- ja 

majoitustilojen perustamista ja/tai 

kohentamista varten. 

Or. en 

 

Tarkistus  47 

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

Rochefort 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Kuljettajien työolosuhteiden 

turvaamiseksi lastaus- ja purkupaikoilla 

tällaisten tilojen omistajien ja ylläpitäjien 

olisi tarjottava kuljettajille pääsy 

hygieniatiloihin. 

Or. en 

 

Tarkistus  48 

Mara Bizzotto 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Asetuksen (EY) N:o 561/2006 

yhdenmukaisten 

täytäntöönpanoedellytysten 

varmistamiseksi komissiolle olisi 

siirrettävä täytäntöönpanovaltaa 

asetuksen säännösten selkeyttämiseksi ja 

niiden soveltamista ja täytäntöönpanoa 

koskevien yhteisten sääntöjen 

vahvistamiseksi. Tätä valtaa olisi 

käytettävä asetuksen (EU) N:o 82/201110 

mukaisesti. 

Poistetaan. 

__________________  

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 

päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden 

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 

55, 28.2.2011, s. 13). 

 

Or. it 

 

Tarkistus  49 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Asetuksen (EY) N:o 561/2006 

yhdenmukaisten 

täytäntöönpanoedellytysten 

varmistamiseksi komissiolle olisi 

siirrettävä täytäntöönpanovaltaa asetuksen 

säännösten selkeyttämiseksi ja niiden 

soveltamista ja täytäntöönpanoa koskevien 

yhteisten sääntöjen vahvistamiseksi. Tätä 

valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 

182/201110 mukaisesti. 

(10) Asetuksen (EY) N:o 561/2006 

yhdenmukaisten 

täytäntöönpanoedellytysten 

varmistamiseksi komissiolle olisi 

siirrettävä täytäntöönpanovaltaa asetuksen 

säännösten selkeyttämiseksi ja niiden 

soveltamista ja täytäntöönpanoa koskevien 

yhteisten sääntöjen vahvistamiseksi. 

Euroopan tieliikenneviranomaisen olisi 

käytettävä tätä valtaa asetuksen (EU) 

N:o 182/201110 mukaisesti. 
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__________________ __________________ 

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 

päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden 

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 

päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden 

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

Or. en 

 

Tarkistus  50 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Sosiaalialan sääntöjen 

täytäntöönpanon kustannustehokkuuden 

parantamiseksi nykyisten ja tulevien 

ajopiirturijärjestelmien potentiaalia olisi 

hyödynnettävä täysimääräisesti. Sen 

vuoksi ajopiirturin toimintoja olisi 

parannettava, jotta paikannus olisi 

tarkempaa, etenkin kansainvälisissä 

kuljetuksissa. 

(11) Sosiaalialan sääntöjen 

täytäntöönpanon kustannustehokkuuden 

parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi 

kansainväliseen tavaraliikenteeseen 

käytettävissä ajoneuvoissa olisi vuoteen 

2023 mennessä otettava käyttöön älykkäät 

ajopiirturijärjestelmät, joiden myötä 
paikannus olisi tarkempaa, etenkin 

kansainvälisissä kuljetuksissa. 

Or. fr 

 

Tarkistus  51 

Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, 

Tania González Peñas 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Sosiaalialan sääntöjen 

täytäntöönpanon kustannustehokkuuden 

parantamiseksi nykyisten ja tulevien 

ajopiirturijärjestelmien potentiaalia olisi 

(11) Sosiaalialan sääntöjen 

täytäntöönpanon kustannustehokkuuden 

parantamiseksi nykyisten ja tulevien 

ajopiirturijärjestelmien potentiaalia olisi 
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hyödynnettävä täysimääräisesti. Sen vuoksi 

ajopiirturin toimintoja olisi parannettava, 

jotta paikannus olisi tarkempaa, etenkin 

kansainvälisissä kuljetuksissa. 

hyödynnettävä täysimääräisesti, ja tämä 

olisi aloitettava asentamalla digitaalinen 

ajopiirturi rekisteröityihin ajoneuvoihin 

ennen vuotta 2020. Sen vuoksi ajopiirturin 

toimintoja olisi parannettava, jotta 

paikannus olisi tarkempaa, etenkin 

kansainvälisissä kuljetuksissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  52 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Sosiaalialan sääntöjen 

täytäntöönpanon kustannustehokkuuden 

parantamiseksi nykyisten ja tulevien 

ajopiirturijärjestelmien potentiaalia olisi 

hyödynnettävä täysimääräisesti. Sen vuoksi 

ajopiirturin toimintoja olisi parannettava, 

jotta paikannus olisi tarkempaa, etenkin 

kansainvälisissä kuljetuksissa. 

(11) Sosiaalialan sääntöjen 

täytäntöönpanon kustannustehokkuuden 

parantamiseksi nykyisten ja tulevien 

ajopiirturijärjestelmien potentiaalia olisi 

hyödynnettävä täysimääräisesti. Sen vuoksi 

ajopiirturin toimintoja olisi parannettava, 

jotta paikannus olisi tarkempaa, etenkin 

kansainvälisissä kuljetuksissa. Lisäksi 

maantieliikennettä varten on luotava 

GNSS-portaali, joka kattaa kaikki 

älykkäiden ajopiirtureiden välittämät 

tiedot, jotka ovat reaaliajassa 

toimivaltaisten valvontaviranomaisten 

saatavilla tienvarressa ja etäyhteyden 

kautta. 

Or. it 

 

Tarkistus  53 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Jotta tieturvallisuutta ja 
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kuljettajien työolosuhteita voidaan 

parantaa, olisi asetuksen (EY) 

N:o 561/2006 soveltamisalaan 

sisällytettävä sellaisten 

tavarankuljetukseen tarkoitettujen 

ajoneuvojen käyttö, joiden sallittu massa 

on alle 3,5 tonnia ja jotka toimivat 

kauempana kuin 400 kilometrin 

etäisyydellä yrityksen toimipaikasta. 

Or. en 

 

Tarkistus  54 

Georges Bach 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Jotta tieturvallisuutta ja 

kuljettajien työolosuhteita voidaan 

parantaa, olisi tämän asetuksen 

soveltamisalaan sisällytettävä sellaisten 

tavarankuljetukseen tarkoitettujen 

ajoneuvojen käyttö, joiden sallittu massa 

on 2,4–3,5 tonnia ja jotka toimivat 

kauempana kuin 200 kilometrin 

etäisyydellä yrityksen toimipaikasta. 

Or. en 

 

Tarkistus  55 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Jotta liikenneturvallisuutta ja 

kuljettajien työoloja voidaan parantaa, 

olisi asetuksen (EY) N:o 561/2006 

soveltamisalaan sisällytettävä sellaisten 

tavarankuljetukseen tarkoitettujen 
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ajoneuvojen käyttö, joiden sallittu massa 

on alle 3,5 tonnia ja jotka toimivat 

kauempana kuin 200 kilometrin 

etäisyydellä yrityksen toimipaikasta. 

Or. fr 

 

Tarkistus  56 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Jotta tieturvallisuutta ja 

kuljettajien työolosuhteita voidaan 

parantaa, olisi asetuksen (EY) 

N:o 561/2006 soveltamisalaan 

sisällytettävä sellaisten 

tavarankuljetukseen tarkoitettujen 

ajoneuvojen käyttö, joiden sallittu massa 

on alle 3,5 tonnia. 

Or. en 

 

Tarkistus  57 

Claude Rolin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Jotta liikenneturvallisuutta ja 

kuljettajien työoloja voidaan parantaa, 

olisi asetuksen (EY) N:o 561/2006 

soveltamisalaan sisällytettävä sellaisten 

ajoneuvojen käyttö, joiden sallittu massa 

on alle 3,5 tonnia. 

Or. fr 
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Tarkistus  58 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Koska uudet 

tavarankuljetusmuodot ovat yleistymässä, 

asetuksen (EY) N:o 561/2006 

soveltamisalaan voidaan sisällyttää 

ajoneuvojen, joiden sallittu massa on alle 

3,5 tonnia, käyttö tällaisissa muodoissa, 

jotta voidaan parantaa tieturvallisuutta ja 

kuljettajien työolosuhteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  59 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Sellaisten ajoneuvojen, joilla 

toteutetaan kansainvälisiä kuljetuksia ja 

joiden massa on enintään 3,5 tonnia, tai 

ajoneuvoyhdistelmien, joiden massa 

kuormitettuna on enintään 3,5 tonnia, 

poissulkeminen on johtanut vilpillisen 

kilpailun kehittymiseen sekä 

eroavaisuuksiin asetuksen (EY) N:o 

561/2006 soveltamisessa, mikä on 

johtanut erilaisiin työoloihin sekä 

liikenneturvallisuuden vaarantumiseen. 

Tästä syystä nämä ajoneuvotyypit olisi 

lisättävä asetuksen (EY) N:o 561/2006 

soveltamisalaan. 

Or. fr 
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Tarkistus  60 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Uusien teknologioiden ja unionin 

koko talouden digitalisaation nopean 

kehittymisen vuoksi ja kun otetaan 

huomioon tarve varmistaa kansainvälisen 

maantieliikenteen alan yritysten 

tasapuoliset toimintaedellytykset, on 

välttämätöntä lyhentää älykkäiden 

ajopiirtureiden asentamista 

rekisteröityihin ajoneuvoihin koskevaa 

siirtymäaikaa. Älykkäillä ajopiirtureilla 

edistetään valvonnan yksinkertaistamista 

ja helpotetaan siten kansallisten 

viranomaisten työtä. 

Or. nl 

 

Tarkistus  61 

Sofia Ribeiro 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Jotta taataan asianmukaisten 

terveys- ja turvallisuusnormien 

soveltaminen kuljettajiin, jotka eivät voi 

viettää viikoittaista lepoaikaansa kotona, 

on ryhdyttävä lisätoimiin turvattujen 

pysäköintialueiden sekä asianmukaisten 

peseytymis- ja majoitustilojen 

perustamisen ja/tai kohentamisen 

varmistamiseksi. 

Or. pt 

Tarkistus  62 

Verónica Lope Fontagné 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Kuljettajien ongelmana on 

sellaisten lepoalueiden niukkuus, jotka 

takaisivat asianmukaisella tavalla 

kuljettajien turvallisuuden ja 

lepomahdollisuuden. Kunnes tämä 

tilanne korjataan, kuljettajat voivat levätä 

ajoneuvonsa hytissä edellyttäen, että se on 

siihen soveltuva. 

Or. es 

 

Tarkistus  63 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 b) Uusien teknologioiden ja unionin 

koko talouden digitalisaation nopean 

kehittymisen vuoksi ja ottaen huomioon 

tarpeen varmistaa kansainvälisen 

maantieliikenteen alan yritysten 

tasapuoliset toimintaedellytykset on 

välttämätöntä lyhentää digitaalisten 

ajopiirtureiden asentamista 

rekisteröityihin ajoneuvoihin koskevaa 

siirtymäaikaa. Digitaalisilla ajopiirtureilla 

edistetään valvonnan yksinkertaistamista 

ja helpotetaan siten kansallisten 

viranomaisten työtä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  64 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 b) Ottaen huomioon tarpeen 

varmistaa kansainvälisen tieliikenteen 

alan yritysten tasapuoliset 

toimintaedellytykset on välttämätöntä 

lyhentää digitaalisten ajopiirtureiden 

asentamista rekisteröityihin ajoneuvoihin 

koskevaa siirtymäaikaa. Digitaalisilla 

ajopiirtureilla edistetään valvonnan 

yksinkertaistamista ja helpotetaan siten 

kansallisten viranomaisten työtä. 

Or. en 

 

Tarkistus  65 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 b) Digitaalisten ajopiirtureiden 

asentaminen rekisteröityihin 

ajoneuvoihin mahdollistaa EU:n 

tieliikennealan lainsäädännön 

soveltamisen paremman seurannan, 

yksinkertaistaa valvontaa tai jopa poistaa 

tarpeetonta valvontaa ja lyhentää 

valvontaan kuluvaa aikaa. Digitaalisten 

ajopiirtureiden asentaminen 

rekisteröityihin ajoneuvoihin olisi oltava 

pakollista vuoden 2021 loppuun 

mennessä. 

Or. en 

 

Tarkistus  66 

Georges Bach 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 b) Euroopan työvoimaviranomaisella 

voisi olla tärkeä rooli tässä asetuksessa 

vahvistettujen sääntöjen täytäntöönpanon 

valvonnassa, ja se voisi erityisesti auttaa 

kansallisia viranomaisia valvonnan 

koordinoinnissa, tiedon ja parhaiden 

käytäntöjen vaihdossa ja tarkastajien 

kouluttamisessa. 

Or. en 

 

Tarkistus  67 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 b) Jäsenvaltiot voivat toteuttaa 

lisätoimia pysäköintialueiden terveys- ja 

turvallisuusolosuhteiden sekä 

asianmukaisten saniteetti- ja 

majoitustilojen parantamiseksi. Unionissa 

olisi oltava riittävä pysäköintialueiden 

verkosto, jotta helpotetaan lepoaikojen 

toteuttamista kodin ulkopuolella. 

Or. en 

 

Tarkistus  68 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 b) Jotta tieturvallisuutta ja 
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kuljettajien työolosuhteita voidaan 

parantaa, olisi asetuksen (EY) N:o 

561/2006 soveltamisalaan sisällytettävä 

sellaisten tavarankuljetukseen 

tarkoitettujen ajoneuvojen käyttö, joiden 

sallittu massa on alle 3,5 tonnia. 

Or. nl 

 

Tarkistus  69 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 c) Jotta taataan asianmukaisten 

terveys- ja turvallisuusnormien 

soveltaminen kuljettajiin, jotka eivät voi 

viettää viikoittaista lepoaikaansa kotona, 

on ryhdyttävä lisätoimiin rahoituksen 

varmistamiseksi turvattujen 

pysäköintialueiden sekä asianmukaisten 

peseytymis- ja majoitustilojen 

perustamista ja/tai kohentamista varten. 

Or. fr 

 

Tarkistus  70 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 c) Jotta taataan asianmukaisten 

terveys- ja turvallisuusnormien 

soveltaminen kuljettajiin, jotka eivät voi 

viettää viikoittaista lepoaikaansa kotona, 

on ryhdyttävä lisätoimiin rahoituksen 

varmistamiseksi turvattujen 

pysäköintialueiden sekä asianmukaisten 

peseytymis- ja majoitustilojen 
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perustamista ja/tai kohentamista varten. 

Or. nl 

 

Tarkistus  71 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 c) Vaatimusten noudattamisen 

tehokkaan valvonnan varmistamiseksi 

toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava 

teiden varsilla tehtävissä tarkastuksissa 

varmistaa ajo- ja lepoaikoja koskevien 

sääntöjen noudattaminen sekä kyseisen 

päivän että sitä edeltävien 56 päivän 

osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  72 

Georges Bach 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 c) Vuonna 2011 annetun liikennettä 

koskevan valkoisen kirjan 

täytäntöönpanoa koskevassa Euroopan 

parlamentin päätöslauselmassa käsiteltiin 

Euroopan tieviraston perustamista, jotta 

varmistettaisiin unionin lainsäädännön 

asianmukainen täytäntöönpano ja 

edistettäisiin standardointia 

jäsenvaltioissa. 

Or. en 
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Tarkistus  73 

Claude Rolin 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

2 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -1) Korvataan 2 artiklan 1 kohdan a 

alakohta seuraavasti: 

a) tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon 

suurin sallittu massa, mahdollinen 

perävaunu tai puoliperävaunu mukaan 

luettuna, on yli 3,5 tonnia; tai 

”a) tavaraliikenteeseen; tai” 

Or. fr 

 

Tarkistus  74 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

2 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -1) Korvataan 2 artiklan 1 kohdan 

a alakohta seuraavasti: 

a) tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon 

suurin sallittu massa, mahdollinen 

perävaunu tai puoliperävaunu mukaan 

luettuna, on yli 3,5 tonnia; tai 

”a) tavaraliikenteeseen; tai” 

Or. en 

 

Tarkistus  75 

Jeroen Lenaers 
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Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

2 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -1) Korvataan 2 artiklan 1 kohdan a 

alakohta seuraavasti: 

a) tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon 

suurin sallittu massa, mahdollinen 

perävaunu tai puoliperävaunu mukaan 

luettuna, on yli 3,5 tonnia; tai 

”a) tavaraliikenteeseen; tai” 

Or. nl 

 

Tarkistus  76 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

2 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -1) Korvataan 2 artiklan 1 kohdan 

a alakohta seuraavasti: 

a) tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon 

suurin sallittu massa, mahdollinen 

perävaunu tai puoliperävaunu mukaan 

luettuna, on yli 3,5 tonnia; tai 

”a) tavaraliikenteeseen; tai” 

Or. en 

 

Tarkistus  77 

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

Muselier, Franck Proust 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

2 artikla – 1 kohta – a alakohta 
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Nykyinen teksti Tarkistus 

 -1) Korvataan 2 artiklan 1 kohdan a 

alakohta seuraavasti: 

a) tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon 

suurin sallittu massa, mahdollinen 

perävaunu tai puoliperävaunu mukaan 

luettuna, on yli 3,5 tonnia; tai 

”a) tavaraliikenteeseen ajoneuvoilla; tai” 

Or. fr 

Perustelu 

Tämän asetuksen soveltamisalaa on laajennettava tavaraliikenteessä käytettäviin kevyisiin 

hyötyajoneuvoihin (joiden sallittu massa kuormitettuna on enintään 3,5 tonnia), jotta voidaan 

taata oikeudenmukainen kilpailu, liikenneturvallisuus sekä kuljettajien työolot. 

 

Tarkistus  78 

Georges Bach 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

2 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -1) Korvataan 2 artiklan 1 kohdan 

a alakohta seuraavasti: 

a) tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon 

suurin sallittu massa, mahdollinen 

perävaunu tai puoliperävaunu mukaan 

luettuna, on yli 3,5 tonnia; tai 

”a) tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon 

suurin sallittu massa, mahdollinen 

perävaunu tai puoliperävaunu mukaan 

luettuna, on yli 2,4 tonnia; tai” 

Or. en 

Perustelu 

Tieturvallisuuden lisäämiseksi sekä kuljettajien työolojen kohentamiseksi asetuksen 

soveltamisalaa olisi laajennettava koskemaan myös 4 artiklan b a kohdassa (uusi) 

määriteltyjä tavarankuljetukseen tarkoitettuja kevyitä hyötyajoneuvoja. 
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Tarkistus  79 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1) Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 ”a a) tavarakuljetuksiin kahden 

jäsenvaltion välillä tonnimäärästä 

riippumatta, tai” 

Or. it 

 

Tarkistus  80 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

3 artikla – h alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1) Korvataan 3 artiklan h alakohta 

seuraavasti: 

Poistetaan. 

”h) ei-kaupalliseen 

tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot 

tai ajoneuvoyhdistelmät;”; 

 

Or. it 

 

Tarkistus  81 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

3 artikla – h alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

”h) ei-kaupalliseen tavarankuljetukseen 

tarkoitetut ajoneuvot tai 

ajoneuvoyhdistelmät;”; 

”h) ei-kaupalliseen tavarankuljetukseen 

tarkoitetut ajoneuvot tai 

ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu 

massa on enintään 7,5 tonnia”; 

Or. nl 

 

Tarkistus  82 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

3 artikla – h alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”h) ei-kaupalliseen tavarankuljetukseen 

tarkoitetut ajoneuvot tai 

ajoneuvoyhdistelmät;”; 

”h) ei-kaupalliseen tavarankuljetukseen 

tarkoitetut ajoneuvot tai 

ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu 

massa on enintään 7,5 tonnia;”; 

Or. en 

 

Tarkistus  83 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

3 artikla – h a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a) Lisätään 3 artiklaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”h a) kevyet hyötyajoneuvot (<3,5 

tonnia), joita käytetään 

tavarakuljetukseen kauempana kuin 200 

kilometrin etäisyydellä yrityksen 
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toimipaikasta;” 

Or. fr 

 

Tarkistus  84 

Georges Bach 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

3 artikla – h a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a) Lisätään 3 artiklaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”h a)  kevyet hyötyajoneuvot, joiden 

suurin sallittu massa on 2,4–3,5 tonnia ja 

joita käytetään tavarankuljetukseen 

enintään 200 kilometrin etäisyydellä 

yrityksen sijaintipaikasta;” 

Or. en 

Perustelu 

Kevyiden hyötyajoneuvojen, joiden suurin sallittu massa on 2,4–3,5 tonnia, käytön olisi 

sisällyttävä asetuksen soveltamisalaan vain, jos niitä käytetään tavarankuljetukseen 

kauempana kuin 200 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta. Poikkeus on tarpeen, 

jotta yritykset, erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, voivat edelleen käyttää kevyitä 

hyötyajoneuvoja ilman ajopiirtureita paikallis- ja alueliikenteessä. 

 

Tarkistus  85 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

3 artikla – h a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Lisätään 3 artiklaan alakohta 

seuraavasti: 
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 ”h a) kevyet hyötyajoneuvot (<3,5 tonnia), 

joita käytetään tavarakuljetukseen;” 

Or. nl 

 

Tarkistus  86 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

3 artikla – h a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a) Lisätään 3 artiklaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”h a) kevyet hyötyajoneuvot 

(<3,5 tonnia), joita käytetään 

tavarankuljetukseen 400 kilometrin 

etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta;” 

Or. en 

 

Tarkistus  87 

Georges Bach 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

4 artikla – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a) Lisätään 4 artiklaan b a alakohta 

seuraavasti: 

 ”b a) ’kevyellä hyötyajoneuvolla’ 

ajoneuvoa, jonka suurin sallittu 

kuormitettu massa on 2,4–3,5 tonnia ja 

jota käytetään tavarankuljetukseen;” 

Or. en 
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Tarkistus  88 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

4 artikla – h alakohta – 2 luetelmakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 1 a) Korvataan 4 artiklan h alakohdan 

toinen luetelmakohta seuraavasti: 

– ”säännöllisellä viikoittaisella 

lepoajalla” tarkoitetaan yhtäjaksoista, 

vähintään 45 tuntia kestävää vapaa-aikaa, 

”– ”säännöllisellä viikoittaisella 

lepoajalla” tarkoitetaan yhtäjaksoista, 

vähintään 45 tuntia kestävää vapaa-aikaa; 

säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ei 

voida pitää hytissä.” 

Or. fr 

 

Tarkistus  89 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

4 artikla – r alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”r) ’ei-kaupallisella kuljetuksella’ 

muuta kuin omaan tai toisen lukuun 

tapahtuvaa maantiekuljetusta, josta ei saada 

korvausta tai joka ei tuota tuloa.”; 

”r) ’ei-kaupallisella kuljetuksella’ 

muuta kuin omaan tai toisen lukuun 

tapahtuvaa henkilöiden tai tavaran 

maantiekuljetusta, josta ei saada suoraa tai 

välillistä korvausta tai joka ei tuota suoraa 

tai välillistä tuloa.”; 

Or. en 

Perustelu 

Määritelmää selkiytetään entisestään uusien liiketoimintamallien huomioon ottamiseksi. 
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Tarkistus  90 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

4 artikla – r a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a) Lisätään 4 artiklaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”r a) ’kodilla’ kuljettajan rekisteröityä 

asuinpaikkaa jäsenvaltiossa.” 

Or. en 

 

Tarkistus  91 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

4 artikla – r a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a) Lisätään 4 artiklaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”r a) ’kodilla’ kuljettajan asuinpaikkaa 

jäsenvaltiossa.” 

Or. en 

 

Tarkistus  92 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

4 artikla – r a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 2 a) Lisätään 4 artiklaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”r a) ’kodilla’ kuljettajan 

asuinpaikkaa.” 

Or. en 

 

Tarkistus  93 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

4 artikla – r a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Lisätään 4 artiklaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”r a) ’kodilla’ kuljettajan 

asuinpaikkaa.” 

Or. nl 

 

Tarkistus  94 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

4 artikla – r a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a) Lisätään 4 artiklaan r a alakohta 

seuraavasti: 

 ”r a) ’kodilla’ kuljettajan tavanomaista 

asuinpaikkaa.” 

Or. fr 
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Tarkistus  95 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

6 artikla – 3 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 2 a) Korvataan 6 artiklan 3 kohta 

seuraavasti: 

3. Kahden peräkkäisen viikon aikana 

kertynyt yhteenlaskettu ajoaika saa olla 

enintään 90 tuntia. 

”3. Neljän peräkkäisen viikon aikana 

kertynyt yhteenlaskettu ajoaika saa olla 

enintään 180 tuntia.” 

Or. en 

Perustelu 

Neljän viikon tarkastelujaksoon siirtymistä koskevan ehdotuksen mukaisesti ehdotetaan, että 

otetaan käyttöön rajoitus, jonka mukaan neljän peräkkäisen viikon yhteenlaskettu ajoaika voi 

olla enintään 180 tuntia. 

 

Tarkistus  96 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

6 artikla – 3 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 2 a) Korvataan 6 artiklan 3 kohta 

seuraavasti: 

3. Kahden peräkkäisen viikon aikana 

kertynyt yhteenlaskettu ajoaika saa olla 

enintään 90 tuntia. 

”3. Neljän peräkkäisen viikon aikana 

kertynyt yhteenlaskettu ajoaika saa olla 

enintään 180 tuntia.” 

Or. en 
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Tarkistus  97 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

6 artikla – 3 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 2 a) Korvataan 6 artiklan 3 kohta 

seuraavasti: 

3. Kahden peräkkäisen viikon aikana 

kertynyt yhteenlaskettu ajoaika saa olla 

enintään 90 tuntia. 

”3. Neljän peräkkäisen viikon aikana 

kertynyt yhteenlaskettu ajoaika saa olla 

enintään 180 tuntia.” 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotetulla muutoksella viikoittaisiin lepoaikoihin ei saavuteta tarvittavaa joustavuutta, jos 

ajoaikoja koskevia sääntöjä ei muuteta, koska joustavampia sääntöjä ei voitaisi soveltaa 

käytännössä. 

 

Tarkistus  98 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

6 artikla – 3 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 2a) Korvataan 6 artiklan kolmas kohta 

seuraavasti: 

3. Kahden peräkkäisen viikon aikana 

kertynyt yhteenlaskettu ajoaika saa olla 

enintään 90 tuntia. 

”3. Neljän peräkkäisen viikon aikana 

kertynyt yhteenlaskettu ajoaika saa olla 

enintään 180 tuntia.” 

Or. pl 

Perustelu 

Ehdotetaan, että käyttöön otetaan neljän viikon pituinen laskentajakso – se on ajopiirturiin 
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tallentuva ajanjakso. Tämä auttaisi takaamaan työn jatkuvuuden, työtehtävien tehokkaamman 

suorittamisen ja joustavamman tavan säännöllisen lepoajan pitämiseen. 

 

Tarkistus  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

6 artikla – 5 kohta – ensimmäinen virke 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Kuljettajan on kirjattava ”muuksi työksi” 

4 artiklan e alakohdassa tarkoitettu aika ja 

aika, jonka hän käyttää ajaessaan tämän 

asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 

kuuluvia kaupallisia tarkoituksia varten 

käytettävää ajoneuvoa, sekä kirjattava 

direktiivin 2002/15/EY 3 artiklan b 

alakohdassa määritelty ”varallaoloaika” 

asetuksen (EU) N:o 165/2014 34 artiklan 5 

kohdan b alakohdan iii alakohdan 

mukaisesti. Kirjaaminen on tehtävä käsin 

piirturilevyyn tai tulosteeseen taikka 

syötettävä manuaalisesti 

valvontalaitteeseen.”; 

”Ennen kuin kuljettaja aloittaa tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 

kaupallisia tarkoituksia varten 

käytettävän ajoneuvon ajamisen, hänen 
on kirjattava ”muuksi työksi” 

viimeisimmän viikoittaisen lepoaikansa 

jälkeinen 4 artiklan e alakohdassa 

tarkoitettu aika ja aika, jonka hän käyttää 

ajaessaan tämän asetuksen soveltamisalan 

ulkopuolelle kuuluvia kaupallisia 

tarkoituksia varten käytettävää ajoneuvoa, 

sekä kirjattava direktiivin 2002/15/EY 3 

artiklan b alakohdassa määritelty 

”varallaoloaika” asetuksen (EU) N:o 

165/2014 34 artiklan 5 kohdan b alakohdan 

iii alakohdan mukaisesti. Kirjaaminen on 

tehtävä käsin piirturilevyyn tai tulosteeseen 

taikka syötettävä manuaalisesti 

valvontalaitteeseen.”; 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotuksessa esitetään pragmaattinen ratkaisu, jossa kuljettajaa vaaditaan kirjaamaan 

toimintansa, kun hän aloittaa ajamaan soveltamisalaan kuuluvia ajoneuvoja, minkä myötä 

kuljettajan on helpompi noudattaa tätä vaatimusta. Ehdotetaan myös komission ehdotuksen 

muuttamista niin, että kuljettajien on kirjattava vain viimeisimmän viikoittaisen lepoaikansa 

jälkeinen muu työ ja varallaoloaika. 

 

Tarkistus  100 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 
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Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

7 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Monimiehitykseen kuuluva kuljettaja voi 

päättää pitää 45 minuutin tauon toisen 

kuljettajan ajamassa ajoneuvossa, 

edellyttäen että taukoa pitävän kuljettajan 

ei ole tarkoitus avustaa ajoneuvoa ajavaa 

kuljettajaa.”; 

”Kun kuljettaja kuuluu 

monimiehitykseen, 45 minuutin jakso 

kuljettajan läsnäoloajasta toisen 

kuljettajan ajamassa liikkuvassa 

ajoneuvossa katsotaan tauoksi.”; 

Or. en 

 

Tarkistus  101 

Georges Bach 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

7 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a) Lisätään 7 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 ”Henkilöliikenteessä kuljettaja voi 

päättää pitää vähintään 30 minuuttia 

kestävän tauon, jota seuraa vähintään 

15 minuutin tauko, joka puolestaan 

sijoitetaan siten, että noudatetaan 

ensimmäisen kohdan säännöksiä.” 

Or. en 

Perustelu 

Henkilöliikenteen kuljettajilla olisi oltava enemmän joustavuutta taukojen pitämisessä, jotta 

tauot voidaan mukauttaa matkustajien tarpeisiin pidentämättä ajoaikoja tai lyhentämättä 

lepoaikoja ja taukoja. 
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Tarkistus  102 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 5 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -a) Korvataan 5 kohta seuraavasti: 

5.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 

säädetään, monimiehitykseen kuuluvan 

kuljettajan on 30 tunnin kuluessa 

vuorokautisen tai viikoittaisen lepoajan 

päättymisestä täytynyt pitää uusi 

vähintään yhdeksän tunnin vuorokautinen 

lepoaika. 

”5. ”Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 

säädetään, kansainvälisen linja-

autoliikenteen markkinoille pääsyä 

koskevista yhteisistä säännöistä 

21 päivänä lokakuuta 2009 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1073/2009 

määritelmän mukaisesti satunnaisesti 

henkilöliikennettä harjoittava kuljettaja 

voi lykätä vuorokautista lepoaikaa yhdellä 

tunnilla enintään kaksi kertaa viikossa 

edellyttäen, että poikkeuksen käyttämisen 

jälkeen pidettävä vuorokautinen lepoaika 

on vähintään yhdeksän tuntia.” 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotuksella pyritään pidentämään kuljettajan työaika kahdesti viikossa 16 tuntiin säädettyä 

ajoaikaa ylittämättä, jotta kuljettajat pystyvät vastaamaan paremmin matkailualan 

erityistarpeisiin. 

 

Tarkistus  103 

Claude Rolin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) Korvataan 6 kohdan ensimmäinen 

alakohta seuraavasti: 

Poistetaan. 
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”6. Neljän peräkkäisen viikon aikana 

kuljettajan on pidettävä vähintään 

 

a) neljä säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa, tai 

 

b) kaksi vähintään 45 tunnin pituista 

säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ja 

kaksi vähintään 24 tunnin pituista 

lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa. 

 

Edellä b alakohtaa sovellettaessa 

lyhennetyt viikoittaiset lepoajat on 

korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella 

vapaa-ajalla ennen kyseistä viikkoa 

seuraavan kolmannen viikon loppua.”; 

 

Or. fr 

 

Tarkistus  104 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) Korvataan 6 kohdan ensimmäinen 

alakohta seuraavasti: 

Poistetaan. 

”6. Neljän peräkkäisen viikon aikana 

kuljettajan on pidettävä vähintään 

 

a) neljä säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa, tai 

 

b) kaksi vähintään 45 tunnin pituista 

säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ja 

kaksi vähintään 24 tunnin pituista 

lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa. 

 

Edellä b alakohtaa sovellettaessa 

lyhennetyt viikoittaiset lepoajat on 

korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella 

vapaa-ajalla ennen kyseistä viikkoa 

seuraavan kolmannen viikon loppua.”; 

 

Or. fr 
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Perustelu 

Nykyisillä ajoaikaa ja lepoaikoja koskevilla säännöillä voidaan taata kuljetusalan 

houkuttelevuus ja varmistaa liikenteenharjoittajien korkeatasoinen suojelu. 

 

Tarkistus  105 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) Korvataan 6 kohdan ensimmäinen 

alakohta seuraavasti: 

Poistetaan. 

”6. Neljän peräkkäisen viikon aikana 

kuljettajan on pidettävä vähintään 

 

a) neljä säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa, tai 

 

b) kaksi vähintään 45 tunnin pituista 

säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ja 

kaksi vähintään 24 tunnin pituista 

lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa. 

 

Edellä b alakohtaa sovellettaessa 

lyhennetyt viikoittaiset lepoajat on 

korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella 

vapaa-ajalla ennen kyseistä viikkoa 

seuraavan kolmannen viikon loppua.”; 

 

Or. it 

 

Tarkistus  106 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

a) Korvataan 6 kohdan ensimmäinen 

alakohta seuraavasti: 

Poistetaan. 

6. Neljän peräkkäisen viikon aikana 

kuljettajan on pidettävä vähintään 

 

a) neljä säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa, tai 

 

b) kaksi vähintään 45 tunnin pituista 

säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ja 

kaksi vähintään 24 tunnin pituista 

lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa. 

 

Edellä b alakohtaa sovellettaessa 

lyhennetyt viikoittaiset lepoajat on 

korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella 

vapaa-ajalla ennen kyseistä viikkoa 

seuraavan kolmannen viikon loppua.”; 

 

Or. nl 

 

Tarkistus  107 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) Korvataan 6 kohdan ensimmäinen 

alakohta seuraavasti: 

Poistetaan. 

”6. Neljän peräkkäisen viikon aikana 

kuljettajan on pidettävä vähintään 

 

a) neljä säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa, tai 

 

b) kaksi vähintään 45 tunnin pituista 

säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ja 

kaksi vähintään 24 tunnin pituista 

lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa. 

 

Edellä b alakohtaa sovellettaessa 

lyhennetyt viikoittaiset lepoajat on 
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korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella 

vapaa-ajalla ennen kyseistä viikkoa 

seuraavan kolmannen viikon loppua.”; 

Or. en 

 

Tarkistus  108 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) Korvataan 6 kohdan ensimmäinen 

alakohta seuraavasti: 

Poistetaan. 

”6. Neljän peräkkäisen viikon aikana 

kuljettajan on pidettävä vähintään 

 

a) neljä säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa, tai 

 

b) kaksi vähintään 45 tunnin pituista 

säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ja 

kaksi vähintään 24 tunnin pituista 

lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa. 

 

Edellä b alakohtaa sovellettaessa 

lyhennetyt viikoittaiset lepoajat on 

korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella 

vapaa-ajalla ennen kyseistä viikkoa 

seuraavan kolmannen viikon loppua.”; 

 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotetuilla uusilla säännöillä, joilla pidennetään ajo- ja lepoaikojen laskemiseen 

käytettävää tarkasteluaikaa kahdesta neljään viikkoon, on kielteinen vaikutus kuljettajiin. 

Tämä voi käytännössä johtaa siihen, että ajoaika painottuu kuukauden kolmelle 

ensimmäiselle viikolle ja viikoittainen lepoaika jää kuun loppuun. Tällä on kielteinen vaikutus 

kuljettajien työn ja yksityiselämän tasapainoon, kuljettajien väsymystasoon ja 

tieturvallisuuteen. 
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Tarkistus  109 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) Korvataan 6 kohdan ensimmäinen 

alakohta seuraavasti: 

Poistetaan. 

”6. Neljän peräkkäisen viikon aikana 

kuljettajan on pidettävä vähintään 

 

a) neljä säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa, tai 

 

b) kaksi vähintään 45 tunnin pituista 

säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ja 

kaksi vähintään 24 tunnin pituista 

lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa. 

 

Edellä b alakohtaa sovellettaessa 

lyhennetyt viikoittaiset lepoajat on 

korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella 

vapaa-ajalla ennen kyseistä viikkoa 

seuraavan kolmannen viikon loppua.”; 

 

Or. fr 

 

Tarkistus  110 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) neljä säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa, tai 

a) neljä säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa, 

Or. en 
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Tarkistus  111 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kaksi vähintään 45 tunnin pituista 

säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ja kaksi 

vähintään 24 tunnin pituista lyhennettyä 

viikoittaista lepoaikaa. 

b) kaksi vähintään 45 tunnin pituista 

säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ja kaksi 

vähintään 24 tunnin pituista lyhennettyä 

viikoittaista lepoaikaa, tai; 

Or. pl 

 

Tarkistus  112 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kaksi vähintään 45 tunnin pituista 

säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ja kaksi 

vähintään 24 tunnin pituista lyhennettyä 

viikoittaista lepoaikaa. 

b) kaksi vähintään 45 tunnin pituista 

säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ja kaksi 

vähintään 24 tunnin pituista lyhennettyä 

viikoittaista lepoaikaa, tai 

Or. en 

 

Tarkistus  113 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

b) kaksi vähintään 45 tunnin pituista 

säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ja kaksi 

vähintään 24 tunnin pituista lyhennettyä 

viikoittaista lepoaikaa. 

b) kaksi vähintään 45 tunnin pituista 

säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ja kaksi 

vähintään 24 tunnin pituista lyhennettyä 

viikoittaista lepoaikaa, tai 

Or. en 

 

Tarkistus  114 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kaksi vähintään 45 tunnin pituista 

säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ja 

kaksi vähintään 24 tunnin pituista 

lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa. 

b) yksi vähintään 45 tunnin pituinen 

säännöllinen viikoittainen lepoaika ja 

kolme vähintään 24 tunnin pituista 

lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  115 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) yksi vähintään 45 tunnin pituinen 

säännöllinen viikoittainen lepoaika ja 

kolme vähintään 24 tunnin pituista 

lyhennettyä lepoaikaa. 

 Jos kuljettaja pitää lyhennetyn 

viikoittaisen lepoajan, hänen on 

käytettävä 45 tunnin ja pidetyn lepoajan 

erotus yhtäjaksoisesti ennen sitä viikkoa 
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seuraavan neljännen viikon loppua, 

jolloin lyhennetty lepoaika päättyy. 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotuksella pyritään parantamaan täytäntöönpanokelpoisuutta ja tarjoamaan 

liikenteenharjoittajille lisää vaihtoehtoja kuljetusten suunnitteluun ja kuljettajille lisää 

vaihtoehtoja käyttää korvauksia joustavammin työn ja yksityiselämän tasapainon 

edistämiseksi. 

 

Tarkistus  116 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) yksi vähintään 45 tunnin pituinen 

säännöllinen viikoittainen lepoaika ja 

kolme vähintään 24 tunnin pituista 

lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa. 

Or. pl 

Perustelu 

Ehdotetaan, että käyttöön otetaan neljän viikon pituinen laskentajakso – se on ajopiirturiin 

tallentuva ajanjakso. Tämä auttaisi takaamaan työn jatkuvuuden, työtehtävien tehokkaamman 

suorittamisen ja mahdollisuuden pitää pidempi säännöllinen lepoaika kuljettajan 

osoittamassa paikassa. 

 

Tarkistus  117 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 b a) yksi vähintään 45 tunnin pituinen 

säännöllinen viikoittainen lepoaika ja 

kolme vähintään 24 tunnin pituista 

lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  118 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) yksi vähintään 45 tunnin pituinen 

säännöllinen viikoittainen lepoaika ja 

kolme vähintään 24 tunnin pituista 

lyhennettyä lepoaikaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  119 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä b alakohtaa sovellettaessa 

lyhennetyt viikoittaiset lepoajat on 

korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella 

vapaa-ajalla ennen kyseistä viikkoa 

seuraavan kolmannen viikon loppua.”; 

Edellä b ja b a alakohtaa sovellettaessa 

lyhennetyt viikoittaiset lepoajat on 

korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella 

vapaa-ajalla ennen kyseistä viikkoa 

seuraavan neljännen viikon loppua.”; 

Or. en 
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Tarkistus  120 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä b alakohtaa sovellettaessa 

lyhennetyt viikoittaiset lepoajat on 

korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella 

vapaa-ajalla ennen kyseistä viikkoa 

seuraavan kolmannen viikon loppua.”; 

Edellä b ja b a alakohtia sovellettaessa 

lyhennetyt viikoittaiset lepoajat on 

korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella 

vapaa-ajalla ennen kyseistä viikkoa 

seuraavan kolmannen viikon loppua.”; 

Or. pl 

 

Tarkistus  121 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 6 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) Lisätään 6 kohtaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”Jos kuljettaja pitää lyhennetyn 

viikoittaisen lepoajan, hänen on 

käytettävä 45 tunnin ja pidetyn lepoajan 

erotus yhtäjaksoisesti ennen sitä viikkoa 

seuraavan neljännen viikon loppua, 

jolloin lyhennetty lepoaika päättyy.” 

Or. en 

 

Tarkistus  122 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 
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Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 6 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) Lisätään kohta seuraavasti: 

 ”6 b. Satunnaisesti henkilöliikennettä 

harjoittavat kuljettajat voivat poiketa 

vaatimuksesta pitää 24 tunnin pituinen 

lepoaika tietyllä viikolla edellyttäen, että 

he työskentelevät enintään 12:n 24 tunnin 

jakson ajan ja että näitä jaksoja edeltää ja 

seuraa säännöllinen viikoittainen 

lepoaika. Jos ajo tapahtuu kello 22:n ja 

6:n välisenä aikana, ajoneuvon on oltava 

monimiehitetty tai 7 artiklassa 

tarkoitettua ajoaikaa on lyhennettävä 

kolmeen tuntiin.” 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotetun tarkistuksen myötä yritykset voisivat käyttää tätä keskeistä matkailuun liittyvää 

joustoa paljon paremmin ja tehokkaammin. 

 

Tarkistus  123 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”7. Lyhennetystä viikoittaisesta 

lepoajasta annettavan korvaavan lepoajan 

on edellettävä tai seurattava välittömästi 
vähintään 45 tunnin pituista säännöllistä 

viikoittaista lepoaikaa.”; 

”7. Lyhennetystä viikoittaisesta 

lepoajasta korvauksena pidettävä vapaa-

aika on liitettävä toiseen vähintään 

yhdeksän tunnin pituiseen lepoaikaan.”; 

Or. en 
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Perustelu 

Tarkistuksella pyritään säilyttämään asetuksen 561/2006 sanamuoto, joka antaa joustavuutta 

liittää korvaus vuorokautiseen ja lyhennettyyn viikoittaiseen lepoaikaan. 

 

Tarkistus  124 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”7. Lyhennetystä viikoittaisesta 

lepoajasta annettavan korvaavan lepoajan 

on edellettävä tai seurattava välittömästi 
vähintään 45 tunnin pituista säännöllistä 

viikoittaista lepoaikaa.”; 

”7. Lyhennetystä viikoittaisesta 

lepoajasta annettava korvaava lepoaika on 

pidettävä yhtenä yhtäjaksoisena 

lepoaikana ennen vähintään 45 tunnin 

pituista säännöllistä viikoittaista lepoaikaa 

tai tällaisen lepoajan jatkeena.”; 

Or. en 

 

Tarkistus  125 

Robert Rochefort 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b a alakohta (uusi)Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 b a) Korvataan 8 kohta seuraavasti: 

8. Vuorokautiset lepoajat ja lyhennetyt 

viikoittaiset lepoajat, jotka pidetään 

muualla kuin ajoneuvon 

asemapaikkakunnalla, voidaan kuljettajan 

valinnan mukaan pitää ajoneuvossa, jos 

siinä on asianmukaiset 

nukkumismahdollisuudet jokaista 

kuljettajaa varten ja ajoneuvo on 

pysäköitynä. 

”8. Vuorokautiset lepoajat, jotka pidetään 

muualla kuin ajoneuvon 

asemapaikkakunnalla, voidaan kuljettajan 

valinnan mukaan pitää ajoneuvossa, jos 

siinä on asianmukaiset 

nukkumismahdollisuudet jokaista 

kuljettajaa varten ja ajoneuvo on 

pysäköitynä.” 
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Or. fr 

 

Tarkistus  126 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 a kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”8 a. Säännöllisiä viikoittaisia 

lepoaikoja ja yli 45 tunnin pituisia 

viikoittaisia lepoaikoja, jotka pidetään 

korvauksena aiemmista lyhennetyistä 

viikoittaisista lepoajoista, ei saa pitää 

ajoneuvossa. Ne on pidettävä 

asianmukaisessa majoituspaikassa, jossa 

on kunnolliset nukkumis- ja saniteettitilat 

Poistetaan. 

a) ja jotka joko tarjoaa tai maksaa 

työnantaja, tai 

 

b) kuljettajan kotona tai muussa 

kuljettajan valitsemassa yksityistilassa. 

 

Or. es 

 

Tarkistus  127 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 a kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”8 a. Säännöllisiä viikoittaisia 

lepoaikoja ja yli 45 tunnin pituisia 

viikoittaisia lepoaikoja, jotka pidetään 

korvauksena aiemmista lyhennetyistä 

viikoittaisista lepoajoista, ei saa pitää 

ajoneuvossa. Ne on pidettävä 

asianmukaisessa majoituspaikassa, jossa 

Poistetaan. 
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on kunnolliset nukkumis- ja saniteettitilat 

a) ja jotka joko tarjoaa tai maksaa 

työnantaja, tai 

 

b) kuljettajan kotona tai muussa 

kuljettajan valitsemassa yksityistilassa. 

 

Or. en 

Perustelu 

Komission ehdotuksessa ei oteta huomioon sitä, että 45 tunnin viikoittaisen lepoajan 

pitämistä ajoneuvon hytissä koskevien ehdotettujen sääntöjen soveltamista haittaa 

turvallisten, sopivien ja turvattujen pysäköintialueiden ja majoituspaikkojen puute Euroopan 

teillä. On määriteltävä, mitä tarkoitetaan ”asianmukaisella majoituspaikalla, jossa on 

kunnolliset nukkumis- ja saniteettitilat”, koska IRU TRANSPARK -tietokannan mukaan 

Saksassa on 352 pysäköintialuetta kuorma-autoille, joista vain 13 on sekä turvattuja että 

tarjoaa majoitusta. 

 

 

Tarkistus  128 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 a kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

”8 a. Säännöllisiä viikoittaisia 

lepoaikoja ja yli 45 tunnin pituisia 

viikoittaisia lepoaikoja, jotka pidetään 

korvauksena aiemmista lyhennetyistä 

viikoittaisista lepoajoista, ei saa pitää 

ajoneuvossa. Ne on pidettävä 

asianmukaisessa majoituspaikassa, jossa on 

kunnolliset nukkumis- ja saniteettitilat 

”8 a. Säännölliset viikoittaiset lepoajat 

ja yli 45 tunnin pituiset viikoittaiset 

lepoajat, jotka pidetään korvauksena 

aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista 

lepoajoista, saa pitää ajoneuvossa, jos se 

on varustettu asianmukaisilla 

nukkumistiloilla ja se on, jos mahdollista, 

pysäköity turvalliselle ja asianmukaisesti 

varustetulle pysäköintipaikalle. Muussa 

tapauksissa kyseiset lepoajat on pidettävä 

asianmukaisessa majoituspaikassa, jossa on 

kunnolliset nukkumis- ja saniteettitilat. 

 Euroopan komission olisi tuettava ja 

kannustettava jäsenvaltioita rakentamaan 

turvallisia ja tarkoitukseen soveltuvia 

pysäköintipaikkoja. Kahden vuoden 
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kuluttua asetuksen voimaantulosta 

Euroopan komission olisi laadittava 

kertomus jäsenvaltioiden 

pysäköintipaikkojen laadusta ja 

tiheydestä. Jos komissio katsoo, että 

pysäköintipaikkojen laatu ja lukumäärä 

vastaa eurooppalaisen kansainvälisen 

kuljetuksen vaatimuksia, sen tulisi tehdä 

ehdotus asianmukaisista muutoksista 

lainsäädäntöön koskien mahdollisuutta 

pitää lepoaika matkustamossa. 

Or. pl 

Perustelu 

EU:ssa on edelleen puute asianmukaisesti varustetuista pysäköintipaikoista. Nukkuminen 

asianmukaisesti varustetussa matkustamossa on usein parempi ratkaisu kuljettajalle kuin 

ajoneuvon ja lastin jättäminen vartioimattomaan paikkaan ja majoittautuminen mahdollisesti 

huonolaatuiseen hotelliin. Jäsenvaltioita on tuettava investoimaan turvallisiin ja 

asianmukaisesti varustettuihin pysäköintipaikkoihin. 

 

Tarkistus  129 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 a kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

”8 a. Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja 

ja yli 45 tunnin pituisia viikoittaisia 

lepoaikoja, jotka pidetään korvauksena 

aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista 

lepoajoista, ei saa pitää ajoneuvossa. Ne on 

pidettävä asianmukaisessa 

majoituspaikassa, jossa on kunnolliset 

nukkumis- ja saniteettitilat 

”8 a. Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja 

ei saa missään tapauksessa pitää 

ajoneuvossa. Ne on pidettävä hytin 

ulkopuolella asianmukaisessa 

majoituspaikassa, jossa on turvattu 

pysäköintialue sekä kunnolliset nukkumis- 

ja saniteettitilat. 

Or. fr 
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Tarkistus  130 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 a kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

”8 a. Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja 

ja yli 45 tunnin pituisia viikoittaisia 

lepoaikoja, jotka pidetään korvauksena 

aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista 

lepoajoista, ei saa pitää ajoneuvossa. Ne on 

pidettävä asianmukaisessa 

majoituspaikassa, jossa on kunnolliset 

nukkumis- ja saniteettitilat 

”8 a. Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja 

ja yli 45 tunnin pituisia viikoittaisia 

lepoaikoja, jotka pidetään korvauksena 

aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista 

lepoajoista, ei saa pitää ajoneuvossa. Ne on 

pidettävä asianmukaisessa 

majoituspaikassa, jossa on kunnolliset 

saniteettitilat ja kuljettajan levon kannalta 

ihanteelliset nukkumistilat 

Or. it 

 

Tarkistus  131 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 a kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

”8 a. Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja 

ja yli 45 tunnin pituisia viikoittaisia 

lepoaikoja, jotka pidetään korvauksena 

aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista 

lepoajoista, ei saa pitää ajoneuvossa. Ne on 

pidettävä asianmukaisessa 

majoituspaikassa, jossa on kunnolliset 

nukkumis- ja saniteettitilat 

”8 a. Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja 

ja yli 45 tunnin pituisia viikoittaisia 

lepoaikoja, jotka pidetään korvauksena 

aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista 

lepoajoista, ei saa pitää ajoneuvossa. Ne on 

pidettävä asianmukaisessa ja kullekin 

sukupuolelle sopivassa majoituspaikassa, 

jossa on kunnolliset nukkumis- ja 

saniteettitilat 

Or. en 
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Tarkistus  132 

Robert Rochefort 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 a kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

”8 a. Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja 

ja yli 45 tunnin pituisia viikoittaisia 

lepoaikoja, jotka pidetään korvauksena 

aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista 

lepoajoista, ei saa pitää ajoneuvossa. Ne on 

pidettävä asianmukaisessa 

majoituspaikassa, jossa on kunnolliset 

nukkumis- ja saniteettitilat 

”8 a. Lyhennettyjä ja säännöllisiä 

viikoittaisia lepoaikoja ja yli 45 tunnin 

pituisia viikoittaisia lepoaikoja, jotka 

pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, ei 

saa pitää ajoneuvossa. Ne on pidettävä 

asianmukaisessa majoituspaikassa, jossa on 

kunnolliset nukkumis- ja saniteettitilat 

Or. fr 

 

Tarkistus  133 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 a kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

”8 a. Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja 

ja yli 45 tunnin pituisia viikoittaisia 

lepoaikoja, jotka pidetään korvauksena 

aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista 

lepoajoista, ei saa pitää ajoneuvossa. Ne on 

pidettävä asianmukaisessa 

majoituspaikassa, jossa on kunnolliset 

nukkumis- ja saniteettitilat 

”8 a. Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja 

ja yli 45 tunnin pituisia viikoittaisia 

lepoaikoja, jotka pidetään korvauksena 

aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista 

lepoajoista, ei saa pitää ajoneuvossa. Ne on 

pidettävä asianmukaisessa 

yksityismajoituspaikassa, jossa on 

kunnolliset nukkumis- ja saniteettitilat 

Or. en 
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Tarkistus  134 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 a kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) ja jotka joko tarjoaa tai maksaa 

työnantaja, tai 

a) ja voidaan pitää ajoneuvossa 

edellyttäen, että ajoneuvossa on 

asianmukaiset nukkumismahdollisuudet 

jokaista kuljettajaa varten ja ajoneuvo on 

pysäköitynä tauon pitämiseen 

soveltuvassa paikassa, jossa on vähintään 

riittävät saniteettitilat, kuten suihku ja 

käymälät, 

Or. en 

 

Tarkistus  135 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 a kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kuljettajan kotona tai muussa 

kuljettajan valitsemassa yksityistilassa. 

b) muussa kuljettajan valitsemassa 

paikassa. 

Or. pl 

Perustelu 

Kuljettajaa ei tulisi pakottaa palaamaan kotiin. Hänellä tulisi olla vapaus valita paikka, jossa 

hän pitää lepoaikansa. 

 

Tarkistus  136 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 
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Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 a kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kuljettajan kotona tai muussa 

kuljettajan valitsemassa yksityistilassa. 

b) tai muussa kuljettajan valitsemassa 

yksityistilassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  137 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 a kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) kuljettajan kotona tai muussa 

kuljettajan valitsemassa yksityistilassa. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. it 

 

Tarkistus  138 

Georges Bach 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 b kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona kunkin kolmen peräkkäisen viikon 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään yhden yli 45 tunnin 

pituisen viikoittaisen lepoajan, joka 

pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona tai jossakin muussa kuljettajan 

valitsemassa yksityistilassa. Kuljettajan 
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jaksolla.”; työ on siksi järjestettävä niin, että 

kotimatkaan kuluva aika ei lyhennä 

kuljettajan viikoittaista lepoaikaa. 

 Kuljettajan on ilmoitettava 

kuljetusyritykselle vähintään yksi 

kuukausi ennen lepoajan alkua 

aikomuksestaan pitää lepoaika muualla 

kuin kotonaan. Jos kuljettaja päättää 

pitää lepoajan kotona, kuljetusyrityksen 

on tarjottava tälle keino kotiin 

palaamiseksi.”; 

Or. en 

 

Tarkistus  139 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi Pirinski, Rory 

Palmer 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 b kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona kunkin kolmen peräkkäisen viikon 

jaksolla.”; 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään yli 45 tunnin pituisen 

viikoittaisen lepoajan, joka pidetään 

korvauksena aiemmista lyhennetyistä 

viikoittaisista lepoajoista, kotona tai 

muussa kuljettajan valitsemassa 

yksityistilassa. Jos kuljettajilla ei ole yli 

45 tunnin pituisia viikoittaisia lepoaikoja, 

jotka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

heidän on pystyttävä viettämään 

vähintään yksi säännöllinen viikoittainen 

lepoaika kotona tai muussa kuljettajan 

valitsemassa yksityistilassa kunkin kolmen 

peräkkäisen viikon jaksolla. Työnantajan 

on joko tarjottava tai maksettava 

kuljettajien matka kotiin ja sieltä takaisin, 

ja kuljettajalle on maksettava vastaava 

korvaus, jos hän valitsee muun 
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yksityistilan. Kotiin tai yksityistilaan ja 

sieltä takaisin matkustamiseen kuluvaa 

aikaa ei voida pitää vapaa-aikana.”; 

Or. en 

 

Tarkistus  140 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 b kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona kunkin kolmen peräkkäisen viikon 

jaksolla.”; 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona tai muussa kuljettajan 

valitsemassa paikassa kunkin kahden 

peräkkäisen viikon jaksolla. Kuljettajan on 

ilmoitettava kuljetusyritykselle vähintään 

yksi kuukausi ennen lepoajan alkua 

aikomuksestaan pitää lepoaika muualla 

kuin kotonaan. Jos kuljettaja päättää 

pitää kyseisen lepoajan kotona, 

kuljetusyrityksen on tarjottava hänelle 

keinot kotiin palaamiseksi.”; 

Or. it 

 

Tarkistus  141 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 b kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona kunkin kolmen peräkkäisen viikon 

jaksolla.”; 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kuljettajan asuinpaikassa kunkin kolmen 

peräkkäisen viikon jaksolla. 

 Säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista 

muussa kuljettajan valitsemassa paikassa, 

pitäminen vahvistetaan kuljettajan 

ilmoituksella. Komissio vahvistaa kyseisen 

ilmoituksen muodon.”; 

Or. pl 

Perustelu 

Kuljettajalla tulisi olla vapaus valita paikka, jossa hän pitää viikoittaisen leponsa. 

Tarkistus  142 

Claude Rolin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 b kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona kunkin kolmen peräkkäisen viikon 

jaksolla.”; 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään yhden yli 45 tunnin 

pituisen viikoittaisen lepoajan, joka 

pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona.”; 
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Or. fr 

 

Tarkistus  143 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 b kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona kunkin kolmen peräkkäisen viikon 

jaksolla.”; 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään yhden yli 45 tunnin 

pituisen viikoittaisen lepoajan, joka 

pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona.”; 

Or. fr 

 

Tarkistus  144 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 b kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona kunkin kolmen peräkkäisen viikon 

jaksolla.”; 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

maassa, johon yritys on sijoittautunut, 
kunkin neljän peräkkäisen viikon 

jaksolla.”; 
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Or. en 

 

Tarkistus  145 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 b kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona kunkin kolmen peräkkäisen viikon 

jaksolla.”; 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

maassa, johon yritys on sijoittautunut, 
kunkin neljän peräkkäisen viikon 

jaksolla.”; 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotetaan ilmauksen ”kotona” korvaamista ilmauksella ”maassa, johon yritys on 

sijoittautunut” lainsäädännön selkeyden ja täytäntöönpanokelpoisuuden varmistamiseksi, kun 

tarkistuksia tehdään yritysten tiloissa. Tosiasiallisen neljän viikon tarkastelujakson käyttöön 

ottamiseksi tarkistuksessa ehdotetaan tarkastelujakson pidentämistä neljään viikkoon. 

 

Tarkistus  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 b kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 
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säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona kunkin kolmen peräkkäisen viikon 

jaksolla.”; 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona kunkin kuuden peräkkäisen viikon 

jaksolla.”; 

Or. en 

 

Tarkistus  147 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 b kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona kunkin kolmen peräkkäisen viikon 

jaksolla.”; 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona kunkin kahden peräkkäisen viikon 

jaksolla.”; 

Or. fr 

Perustelu 

Jotta kuljettajille voidaan taata hyvät työolot sekä välttää väsymykseen liittyviä riskejä ja 

liikenneturvallisuuden vaarantumista, kuljettajien on voitava pitää yksi säännöllinen 

viikoittainen lepoaika tai yli 45 tunnin pituinen viikoittainen lepoaika, joka pidetään 

korvauksena aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, kahden viikon välein. 

Kyseistä kohtuullista aikaa sovelletaan tällä hetkellä voimassa olevassa lainsäädännössä. 

 

Tarkistus  148 

Jeroen Lenaers 

 



 

PE616.837v01-00 76/99 AM\1144455FI.docx 

FI 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 b kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona kunkin kolmen peräkkäisen viikon 

jaksolla.”; 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään yhden yli 45 tunnin 

pituisen viikoittaisen lepoajan, joka 

pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona tai jossakin muussa kuljettajan 

valitsemassa yksityisessä paikassa.”; 

Or. nl 

 

Tarkistus  149 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 b kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona kunkin kolmen peräkkäisen viikon 

jaksolla.”; 

8 b. Kuljetusyritykset ovat vastuussa 

kuljettajien työn järjestämisestä niin, että 

kuljettajat pystyvät viettämään vähintään 

yhden yli 45 tunnin pituisen viikoittaisen 

lepoajan, joka pidetään korvauksena 

aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista 

lepoajoista, kotona tai muussa kuljettajan 

valitsemassa paikassa.”; 

Or. en 

 

Tarkistus  150 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 b kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona kunkin kolmen peräkkäisen viikon 

jaksolla.”; 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona tai muussa kuljettajan 

valitsemassa yksityistilassa kunkin kolmen 

peräkkäisen viikon jaksolla.”; 

Or. en 

 

Tarkistus  151 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) Lisätään 8 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 ”8 c) Tämän artiklan 8 a kohtaa ei 

sovelleta, jos säännöllinen viikoittainen 

lepoaika, lyhennetty viikoittainen lepoaika 

tai yli 45 tunnin pituinen viikoittainen 

lepoaika, joka pidetään korvauksena 

aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista 

lepoajoista, pidetään varustetuilla 

sertifioiduilla alueilla, joita koskevat 

vaatimukset komissio on vahvistanut 

delegoiduilla säädöksillä, edellyttäen, että 

ajoneuvo on paikallaan ja siinä on 

asianmukaiset nukkumistilat kullekin 

kuljettajalle. 

 Kyseisiin delegoituihin säädöksiin on 
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sisällytettävä varustettujen sertifioitujen 

alueiden ominaisuudet, jotka takaavat 

kuljettajien kannalta ihanteellisen levon 

ja kuljetusvälineiden ja niissä 

kuljetettujen tavaroiden turvallisuuden.” 

Or. it 

 

Tarkistus  152 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) Lisätään kohta seuraavasti: 

 ”8 c. Vuorokautiset lepoajat ja 

viikoittaiset lepoajat (sekä säännölliset 

että lyhennetyt), jotka pidetään muualla 

kuin ajoneuvon asemapaikkakunnalla, 

voidaan pitää ajoneuvossa, jos siinä on 

asianmukaiset nukkumismahdollisuudet 

jokaista kuljettajaa varten ja ajoneuvo on 

pysäköitynä.” 

Or. en 

 

Tarkistus  153 

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

Rochefort 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) Lisätään kohta seuraavasti: 

 ”8 c. Jäsenvaltioiden on tämän 

asetuksen voimaantulosta lähtien 



 

AM\1144455FI.docx 79/99 PE616.837v01-00 

 FI 

raportoitava vuosittain komissiolle 

kuljettajille tarkoitettujen asianmukaisten 

lepotilojen ja turvattujen 

pysäköintialueiden saatavuudesta 

valtionsa alueella. Komissio antaa 

täytäntöönpanosäädöksillä yhtenäistetyn 

muodon jäsenvaltioiden raporteille.” 

Or. en 

 

Tarkistus  154 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 9 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c b) Lisätään kohta seuraavasti: 

 ”9 a. Poiketen siitä, mitä 6, 7 ja 

8 b kohdassa säädetään, satunnaista 

henkilöliikennettä harjoittavan 

kuljettajan on pidettävä keskimäärin 

45 tunnin pituinen lepoaika viikoittain, ja 

laskennassa käytetyn tarkastelujakson 

pituus voi olla enintään 13 viikkoa. Joka 

viikko on pidettävä vähintään 24 tunnin 

pituinen viikoittainen lepoaika. Tätä 

poikkeusta sovellettaessa kuljettajan 

kokonaisajoaika ei saa ylittää 160:ta 

tuntia millään neljän viikon jaksolla 

13 viikon tarkastelujakson aikana.” 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotetun jouston myötä yritys voisi tarjota asiakkailleen keskeytymätöntä palvelua, ja se 

estäisi tarpeettomat keskeytykset suunnitelmiin matkailualalla. 

 

Tarkistus  155 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 
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Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”9. Kun kuljettaja seuraa lautalla tai 

junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää 

säännöllisen päivittäisen lepoajan tai 

lyhennetyn viikoittaisen lepoajan, kyseinen 

lepoaika voidaan poiketen siitä, mitä 

8 artiklassa säädetään, keskeyttää 

korkeintaan kaksi kertaa muun toiminnan 

vuoksi, joka saa kestää yhteensä enintään 

yhden tunnin. Tällaisen säännöllisen 

päivittäisen lepoajan tai lyhennetyn 

viikoittaisen lepoajan aikana kuljettajalla 

on oltava käytettävissään vuode tai 

makuusija.”; 

”9. Kun kuljettaja seuraa lautalla tai 

junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää 

säännöllisen päivittäisen lepoajan tai 

viikoittaisen lepoajan, kyseinen lepoaika 

voidaan poiketen siitä, mitä 8 artiklassa 

säädetään, keskeyttää korkeintaan kaksi 

kertaa muun toiminnan vuoksi, joka saa 

kestää yhteensä enintään yhden tunnin. 

Tällaisen säännöllisen päivittäisen lepoajan 

tai viikoittaisen lepoajan aikana 

kuljettajalla on oltava käytettävissään 

vuode tai makuusija.”; 

Or. en 

Perustelu 

Kun kuljettaja seuraa lautalla tai junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää säännöllisen 

päivittäisen lepoajan tai viikoittaisen lepoajan, kyseinen lepoaika voidaan poiketen siitä, mitä 

8 artiklassa säädetään, keskeyttää korkeintaan kaksi kertaa muun toiminnan vuoksi, joka saa 

kestää yhteensä enintään yhden tunnin. Tällaisen säännöllisen päivittäisen lepoajan tai 

viikoittaisen lepoajan aikana kuljettajalla on oltava käytettävissään vuode tai makuusija. 

 

Tarkistus  156 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

10 artikla – 1 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 6 a) Korvataan 10 artiklan 1 kohta 

seuraavasti: 

1.  Kuljetusyritys ei saa maksaa ”1. Kuljetusyritys ei saa maksaa 
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palveluksessaan tai käytössään oleville 

kuljettajille ajomatkan ja/tai kuljetettujen 

tavaroiden määrän perusteella palkkioita 

edes lisäpalkkioiden tai palkanlisien 

muodossa, jos tällaiset palkkiot saattavat 

vaarantaa liikenneturvallisuutta ja/tai 

saattavat kannustaa rikkomaan tämän 

asetuksen säännöksiä. 

palveluksessaan tai käytössään oleville 

kuljettajille ajomatkan ja/tai kuljetettujen 

tavaroiden määrän perusteella palkkioita 

edes lisäpalkkioiden tai palkanlisien 

muodossa.” 

Or. en 

 

Tarkistus  157 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

10 artikla – 1 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 6 a) Korvataan 10 artiklan 1 kohta 

seuraavasti: 

1.  Kuljetusyritys ei saa maksaa 

palveluksessaan tai käytössään oleville 

kuljettajille ajomatkan ja/tai kuljetettujen 

tavaroiden määrän perusteella palkkioita 

edes lisäpalkkioiden tai palkanlisien 

muodossa, jos tällaiset palkkiot saattavat 

vaarantaa liikenneturvallisuutta ja/tai 

saattavat kannustaa rikkomaan tämän 

asetuksen säännöksiä. 

”1.  Kuljetusyritys ei saa maksaa 

palveluksessaan tai käytössään oleville 

kuljettajille nopean toimituksen, 

ajomatkan ja/tai kuljetettujen tavaroiden 

määrän perusteella palkkioita edes 

lisäpalkkioiden tai palkanlisien muodossa.” 

Or. en 

 

Tarkistus  158 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

10 artikla – 1 kohta 
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Nykyinen teksti Tarkistus 

 6 a) Korvataan 10 artiklan 1 kohta 

seuraavasti: 

1. Kuljetusyritys ei saa maksaa 

palveluksessaan tai käytössään oleville 

kuljettajille ajomatkan ja/tai kuljetettujen 

tavaroiden määrän perusteella palkkioita 

edes lisäpalkkioiden tai palkanlisien 

muodossa, jos tällaiset palkkiot saattavat 

vaarantaa liikenneturvallisuutta ja/tai 

saattavat kannustaa rikkomaan tämän 

asetuksen säännöksiä. 

”1. Kuljetusyritys ei saa maksaa 

palveluksessaan tai käytössään oleville 

kuljettajille ajomatkan ja/tai kuljetettujen 

tavaroiden määrän perusteella palkkioita 

edes lisäpalkkioiden tai palkanlisien 

muodossa.” 

Or. nl 

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

Tarkistus  159 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

10 artikla – 1 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 6 a) Korvataan 10 artiklan 1 kohta 

seuraavasti: 

1.  Kuljetusyritys ei saa maksaa 

palveluksessaan tai käytössään oleville 

kuljettajille ajomatkan ja/tai kuljetettujen 

tavaroiden määrän perusteella palkkioita 

edes lisäpalkkioiden tai palkanlisien 

muodossa, jos tällaiset palkkiot saattavat 

vaarantaa liikenneturvallisuutta ja/tai 

saattavat kannustaa rikkomaan tämän 

asetuksen säännöksiä. 

”1.  Kuljetusyritys ei saa maksaa 

palveluksessaan tai käytössään oleville 

kuljettajille ajomatkan ja/tai kuljetettujen 

tavaroiden määrän perusteella palkkioita 

edes lisäpalkkioiden tai palkanlisien 

muodossa.” 

Or. it 

 

Tarkistus  160 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

10 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a) Lisätään 10 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 ”1 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä 

oikeasuhtaisista ja varoittavista 

seuraamuksista, jotka määrätään 

1 kohtaa rikkoville yrityksille.” 

Or. fr 

 

Tarkistus  161 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

12 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Edellyttäen että liikenneturvallisuus ei 

vaarannu, kuljettaja voi poiketa siitä, mitä 

8 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 6 kohdan 

toisessa alakohdassa säädetään, jotta hän 

saavuttaa 8 artiklan 8 a kohdassa 

tarkoitetun asianmukaisen majoituspaikan 

pitääkseen päivittäisen tai viikoittaisen 

lepoajan siellä. Tällainen poikkeaminen ei 

saa johtaa päivittäisen tai viikoittaisen 

ajoajan ylittymiseen tai päivittäisten tai 

viikoittaisen lepoaikojen lyhentymiseen. 

Kuljettajan on tehtävä tällaisen 

poikkeamisen luonteesta ja syystä käsin 

merkintä valvontalaitteen piirturilevyyn tai 

valvontalaitteesta tulostettuun asiakirjaan 

tai työvuorolistaan viimeistään saavuttuaan 

sopivaan majoituspaikkaan.”; 

”Edellyttäen että liikenneturvallisuus ei 

vaarannu, kuljettaja voi poiketa siitä, mitä 

8 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 6 kohdan 

toisessa alakohdassa säädetään, jotta hän 

saavuttaa 8 artiklan 8 a kohdassa 

tarkoitetun asianmukaisen majoituspaikan 

pitääkseen päivittäisen tai viikoittaisen 

lepoajan siellä. Tällainen poikkeaminen ei 

saa johtaa päivittäisen tai viikoittaisen 

ajoajan ylittymiseen tai päivittäisten tai 

viikoittaisen lepoaikojen lyhentymiseen. 

Päivittäistä ajoaikaa voidaan kuitenkin 

pidentää kahdella tunnilla, kun ajoa 

seuraa välittömästi vähintään 45 tunnin 

pituinen yhtämittainen lepoaika. 

Tällainen päivittäisen ajoajan 

pidentäminen on tehtävä niin, ettei 

yhteenlasketun ajoajan enimmäisraja 

ylity. Kuljettajan on tehtävä tällaisen 

poikkeamisen luonteesta ja syystä käsin 
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merkintä valvontalaitteen piirturilevyyn tai 

valvontalaitteesta tulostettuun asiakirjaan 

tai työvuorolistaan viimeistään saavuttuaan 

sopivaan majoituspaikkaan.”; 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotuksella pyritään ottamaan käyttöön rajoitettu ja selkeästi kuvattu päivittäisen ajoajan 

pidennys matkustajia (matkailijat) ja rahtia kuljettaville kuljettajille, jotta he voivat päästä 

asianmukaiseen majoitukseen ylittämättä ylintä sallittua viikoittaisen ajoajan ja 

yhteenlasketun ajoajan pituutta, joka on käytössä koko EU:ssa. Sen myötä kuljettajat 

pääsisivät koteihinsa tai henkilöliikenteen tapauksessa pystyisivät viemään matkailijat 

hotelliin. 

 

Tarkistus  162 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

12 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Edellyttäen että liikenneturvallisuus ei 

vaarannu, kuljettaja voi poiketa siitä, mitä 

8 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 6 kohdan 

toisessa alakohdassa säädetään, jotta hän 

saavuttaa 8 artiklan 8 a kohdassa 

tarkoitetun asianmukaisen majoituspaikan 

pitääkseen päivittäisen tai viikoittaisen 

lepoajan siellä. Tällainen poikkeaminen ei 

saa johtaa päivittäisen tai viikoittaisen 

ajoajan ylittymiseen tai päivittäisten tai 

viikoittaisen lepoaikojen lyhentymiseen. 

Kuljettajan on tehtävä tällaisen 

poikkeamisen luonteesta ja syystä käsin 

merkintä valvontalaitteen piirturilevyyn tai 

valvontalaitteesta tulostettuun asiakirjaan 

tai työvuorolistaan viimeistään saavuttuaan 

sopivaan majoituspaikkaan.”; 

”Kuljettaja voi poiketa siitä, mitä 8 artiklan 

2 kohdassa ja 8 artiklan 6 kohdan toisessa 

alakohdassa säädetään, jotta hän saavuttaa 

8 artiklan 8 a kohdassa tarkoitetun 

asianmukaisen majoituspaikan pitääkseen 

päivittäisen tai viikoittaisen lepoajan siellä. 

Tällainen poikkeaminen ei saa johtaa 

päivittäisen tai viikoittaisen ajoajan 

ylittymiseen tai päivittäisten tai 

viikoittaisen lepoaikojen lyhentymiseen. 

Kuljettajan on tehtävä tällaisen 

poikkeamisen luonteesta ja syystä käsin 

merkintä valvontalaitteen piirturilevyyn tai 

valvontalaitteesta tulostettuun asiakirjaan 

tai työvuorolistaan viimeistään saavuttuaan 

sopivaan majoituspaikkaan.”; 

Or. en 
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Tarkistus  163 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

12 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Edellyttäen että liikenneturvallisuus ei 

vaarannu, kuljettaja voi poiketa siitä, mitä 

8 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 6 kohdan 

toisessa alakohdassa säädetään, jotta hän 

saavuttaa 8 artiklan 8 a kohdassa 

tarkoitetun asianmukaisen majoituspaikan 

pitääkseen päivittäisen tai viikoittaisen 

lepoajan siellä. Tällainen poikkeaminen ei 

saa johtaa päivittäisen tai viikoittaisen 

ajoajan ylittymiseen tai päivittäisten tai 

viikoittaisen lepoaikojen lyhentymiseen. 

Kuljettajan on tehtävä tällaisen 

poikkeamisen luonteesta ja syystä käsin 

merkintä valvontalaitteen piirturilevyyn tai 

valvontalaitteesta tulostettuun asiakirjaan 

tai työvuorolistaan viimeistään saavuttuaan 

sopivaan majoituspaikkaan.”; 

”Edellyttäen että liikenneturvallisuus ei 

vaarannu, kuljettaja voi poiketa siitä, mitä 

8 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 6 kohdan 

toisessa alakohdassa säädetään, jotta hän 

saavuttaa 8 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun 

asianmukaisen majoituspaikan tai 

pysäköintialueen, jossa hän voi levätä. 

Tällainen poikkeaminen ei saa johtaa 

päivittäisen tai viikoittaisen ajoajan 

ylittymiseen tai päivittäisten tai 

viikoittaisen lepoaikojen lyhentymiseen. 

Kuljettajan on tehtävä tällaisen 

poikkeamisen luonteesta ja syystä käsin 

merkintä valvontalaitteen piirturilevyyn tai 

valvontalaitteesta tulostettuun asiakirjaan 

tai työvuorolistaan viimeistään saavuttuaan 

sopivaan majoituspaikkaan.”; 

Or. es 

Tarkistus  164 

Georgi Pirinski 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

22 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) Lisätään 2 a kohta seuraavasti: 

 ”2 a. Edellä 22 artiklan 2 kohdan 

c alakohdan soveltamiseksi komissio laatii 

ja hyväksyy säädöksellä yhteiset 

riskinarvioinnin perusteet ja 

luokituskehyksen, jota on sovellettava 
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kaikkiin kuljetusyrityksiin, jotka ovat 

sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon.” 

Or. en 

 

Tarkistus  165 

Karima Delli 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

22 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) Lisätään kohta seuraavasti: 

 ”4 a. Sen varmistamiseksi, että kaikki 

liikkuviin työntekijöihin sovellettavat 

unionin 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 unionin laajuisten 

tarkastusten alalla. 

 Euroopan työvoimaviranomainen vastaa 

kansallisten sähköisten rekistereiden 

sisältämien tietojen valvonnasta ja 

saatavuudesta.” 

Or. en 

Perustelu 

Tämän direktiivin täytäntöönpanon valvonnan olisi kuuluttava uuden Euroopan 

työvoimaviranomaisen vastuulle, jonka Jean-Claude Juncker mainitsi unionin tilaa 

koskevassa puheessaan vuonna 2017 ja jota on kaavailtu perustettavaksi vuoden 2018 

loppuun mennessä. 
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Tarkistus  166 

Karima Delli 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 561/2006 

22 artikla – 4 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c b) Lisätään kohta seuraavasti: 

 ”4 b. Unionin luettelo maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajista, jotka eivät 

täytä asiaankuuluvia lakisääteisiä 

vaatimuksia, julkistetaan 

mahdollisimman suuren avoimuuden 

varmistamiseksi. Unionin luettelo 

pohjautuu unionissa laadittuihin yhteisiin 

perusteisiin, ja Euroopan 

työvoimaviranomainen tarkistaa sen 

vuosittain. Unionin luettelossa luetellut 

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat 

määrätään toimintakieltoon, joka on 

voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. 

Poikkeuksellisissa tapauksissa 

jäsenvaltiot voivat toteuttaa yksipuolisia 

toimia. Hätätilanteessa ja 

ennakoimattoman turvallisuusongelman 

kohdatessaan 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 musta lista olisi laadittava mahdollisimman pian ja 

sisällytettävä perusteilla olevan Euroopan työvoimaviranomaisen vastuualaan. 

 

Tarkistus  167 

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

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

 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1) Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 ”h a) ’älykkäällä ajopiirturilla’ 

digitaalista ajopiirturia, joka käyttää 

satelliittipaikannusjärjestelmää (GNSS) 

ajopiirturin sijainnin automaattiseen 

määrittämiseen tämän asetuksen 

mukaisesti;” 

Or. it 

 

Tarkistus  168 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EU) N:o 165/2014 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1 a) Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 ”h b) ’maantieliikenteen GNSS-

portaalilla’ verkkofoorumia, johon 

yhdistetään kaikki älykkäiden 

ajopiirtureiden välittämät tiedot tämän 

asetuksen mukaisesti;” 

Or. it 

 

Tarkistus  169 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi) 
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Asetus (EU) N:o 165/2014 

3 artikla – 4 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -1) Korvataan 3 artiklan 4 kohta 

seuraavasti: 

4. Viidentoista vuoden kuluttua siitä, 

kun ensimmäistä kertaa rekisteröidyissä 

ajoneuvoissa edellytetään olevan ajopiirturi 

tämän asetuksen 8, 9 ja 10 artiklan 

mukaisesti, muussa jäsenvaltiossa kuin 

rekisteröintijäsenvaltiossa toimiviin 

ajoneuvoihin on asennettava tällainen 

ajopiirturi. 

”4. Heti, kun ensimmäistä kertaa 

rekisteröidyissä ajoneuvoissa edellytetään 

olevan ajopiirturi tämän asetuksen 8, 9 ja 

10 artiklan mukaisesti, muussa 

jäsenvaltiossa kuin 

rekisteröintijäsenvaltiossa toimiviin 

ajoneuvoihin on asennettava tällainen 

ajopiirturi.” 

Or. fr 

 

Tarkistus  170 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EU) N:o 165/2014 

3 artikla – 4 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -1) Korvataan 3 artiklan 4 kohta 

seuraavasti: 

4. Viidentoista vuoden kuluttua siitä, kun 

ensimmäistä kertaa rekisteröidyissä 

ajoneuvoissa edellytetään olevan ajopiirturi 

tämän asetuksen 8, 9 ja 10 artiklan 

mukaisesti, muussa jäsenvaltiossa kuin 

rekisteröintijäsenvaltiossa toimiviin 

ajoneuvoihin on asennettava tällainen 

ajopiirturi. 

”4. Kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun 

ensimmäistä kertaa rekisteröidyissä 

ajoneuvoissa edellytetään olevan ajopiirturi 

tämän asetuksen 8, 9 ja 10 artiklan 

mukaisesti, muussa jäsenvaltiossa kuin 

rekisteröintijäsenvaltiossa toimiviin 

ajoneuvoihin on asennettava tällainen 

ajopiirturi.” 

Or. en 

 

Tarkistus  171 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 
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Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EU) N:o 165/2014 

3 artikla – 4 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -1) Korvataan 3 artiklan 4 kohta 

seuraavasti: 

4. Viidentoista vuoden kuluttua siitä, kun 

ensimmäistä kertaa rekisteröidyissä 

ajoneuvoissa edellytetään olevan ajopiirturi 

tämän asetuksen 8, 9 ja 10 artiklan 

mukaisesti, muussa jäsenvaltiossa kuin 

rekisteröintijäsenvaltiossa toimiviin 

ajoneuvoihin on asennettava tällainen 

ajopiirturi. 

”4. 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä 

ensimmäistä kertaa rekisteröidyissä 

ajoneuvoissa edellytetään olevan ajopiirturi 

tämän asetuksen 8, 9 ja 10 artiklan 

mukaisesti, muussa jäsenvaltiossa kuin 

rekisteröintijäsenvaltiossa toimiviin 

ajoneuvoihin on asennettava tällainen 

ajopiirturi.” 

Or. en 

 

Tarkistus  172 

Jeroen Lenaers 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EU) N:o 165/2014 

3 artikla – 4 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -1) Korvataan 3 artiklan 4 kohta 

seuraavasti: 

4. Viidentoista vuoden kuluttua siitä, kun 

ensimmäistä kertaa rekisteröidyissä 

ajoneuvoissa edellytetään olevan ajopiirturi 

tämän asetuksen 8, 9 ja 10 artiklan 

mukaisesti, muussa jäsenvaltiossa kuin 

rekisteröintijäsenvaltiossa toimiviin 

ajoneuvoihin on asennettava tällainen 

ajopiirturi. 

”4. Kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun 

ensimmäistä kertaa rekisteröidyissä 

ajoneuvoissa edellytetään olevan ajopiirturi 

tämän asetuksen 8, 9 ja 10 artiklan 

mukaisesti, muussa jäsenvaltiossa kuin 

rekisteröintijäsenvaltiossa toimiviin 

kaikkiin ajoneuvoihin on asennettava 

älykäs ajopiirturi.” 

Or. nl 
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Tarkistus  173 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EU) N:o 165/2014 

3 artikla – 4 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -1) Korvataan 3 artiklan 4 kohta 

seuraavasti: 

4. Viidentoista vuoden kuluttua siitä, kun 

ensimmäistä kertaa rekisteröidyissä 

ajoneuvoissa edellytetään olevan ajopiirturi 

tämän asetuksen 8, 9 ja 10 artiklan 

mukaisesti, muussa jäsenvaltiossa kuin 

rekisteröintijäsenvaltiossa toimiviin 

ajoneuvoihin on asennettava tällainen 

ajopiirturi. 

”4. Kuuden kuukauden kuluttua siitä, 

kun ensimmäistä kertaa rekisteröidyissä 

ajoneuvoissa edellytetään olevan ajopiirturi 

tämän asetuksen 8, 9 ja 10 artiklan 

mukaisesti, muussa jäsenvaltiossa kuin 

rekisteröintijäsenvaltiossa toimiviin 

ajoneuvoihin on asennettava tällainen 

ajopiirturi.” 

Or. en 

 

Tarkistus  174 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EU) N:o 165/2014 

3 artikla – 4 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -1) Korvataan 3 artiklan 4 kohta 

seuraavasti:  

4. Viidentoista vuoden kuluttua siitä, kun 

ensimmäistä kertaa rekisteröidyissä 

ajoneuvoissa edellytetään olevan 

ajopiirturi tämän asetuksen 8, 9 ja 10 

artiklan mukaisesti, muussa jäsenvaltiossa 

kuin rekisteröintijäsenvaltiossa toimiviin 

ajoneuvoihin on asennettava tällainen 

ajopiirturi. 

”4. Muussa jäsenvaltiossa kuin 

rekisteröintijäsenvaltiossa toimiviin, 

tavarankuljetukseen käytettäviin 
ajoneuvoihin on asennettava älykäs 

ajopiirturi neljän vuoden kuluessa 

tällaista ajopiirturia koskevan 

vaatimuksen käyttöönotosta.” 
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Or. fr 

Perustelu 

Jotta voidaan tehostaa valvontaa, varmistaa voimassa olevien sosiaalisten sääntöjen 

asianmukainen soveltaminen sekä taata liikenteenharjoittajien korkeatasoinen suojelu, 

älykkäiden ajopiirturien käyttöönottoa kaikissa tavarankuljetukseen käytettävissä 

ajoneuvoissa on nopeutettava. 

Tarkistus  175 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EU) N:o 165/2014 

3 artikla – 4 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -1 b) Korvataan 3 artiklan 4 kohta 

seuraavasti: 

4. Viidentoista vuoden kuluttua siitä, kun 

ensimmäistä kertaa rekisteröidyissä 

ajoneuvoissa edellytetään olevan ajopiirturi 

tämän asetuksen 8, 9 ja 10 artiklan 

mukaisesti, muussa jäsenvaltiossa kuin 

rekisteröintijäsenvaltiossa toimiviin 

ajoneuvoihin on asennettava tällainen 

ajopiirturi. 

”4. Kahden vuoden kuluttua siitä, kun 

ensimmäistä kertaa rekisteröidyissä 

ajoneuvoissa edellytetään olevan ajopiirturi 

tämän asetuksen 8, 9 ja 10 artiklan 

mukaisesti, muussa jäsenvaltiossa kuin 

rekisteröintijäsenvaltiossa toimiviin 

ajoneuvoihin on asennettava tällainen 

ajopiirturi.” 

Or. it 

 

Tarkistus  176 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EU) N:o 165/2014 

9 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a) Lisätään artikla seuraavasti: 

 ”9 a artikla 
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 1. Edellä olevan 9 artiklan mukaisen 

tietojenvaihdon lisäksi kuljetusyritysten 

on varmistettava, että 4 artiklan 3 

kohdassa ja 8 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetut tiedot lähetetään 

kokonaisuudessaan automaattisesti 

reaaliajassa suojattua viestintäkanavaa 

pitkin älykkäältä ajopiirturilta 

33 a artiklassa tarkoitettuun tieliikenteen 

GNSS-portaaliin. 

 2. Lähetetyt tiedot tallennetaan ja niitä 

käytetään 33 a artiklan mukaisesti.” 

Or. it 

 

Tarkistus  177 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EU) N:o 165/2014 

33 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b) Lisätään artikla seuraavasti: 

 ”33 a artikla 

 Maantieliikenteen GNSS-portaali 

 1. Tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa 

luetellut unionin säädökset 

täytäntöönpanevien tai niiden 

noudattamista valvovien jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten välisen 

tietojenvaihdon ja yhteistyön 

helpottamiseksi komission on luotava 

GNSS-portaali 9 a artiklan mukaisesti 

siirrettyjä, kuljetuksia ja kuljettajien 

toimintaa koskevia tietoja varten ja 

ylläpidettävä tällaista tietokantaa. 

Komission on varmistettava, että kyseinen 

portaali liitetään 31 artiklassa 

tarkoitettuun TACHOnet-

viestijärjestelmään, asetuksella (EU) N:o 

1024/2012 perustettuun sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmään (IMI) ja 
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asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 

tarkoitettuihin rekistereihin. 

 2. Komissio antaa 41 a artiklan 

mukaisesti 18 kuukauden kuluessa tämän 

asetuksen voimaantulosta delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä 

asetusta ja määritetään maantieliikenteen 

GNSS-portaalia koskevat standardit ja 

ominaisuudet sekä sen käyttöä koskevat 

edellytykset, joiden mukaan taataan 

välitettyjen tietojen tallentaminen ja 

toimivaltaisten valvontaviranomaisten 

mahdollisuus tutustua niihin reaaliajassa, 

maantieliikenteen GNSS-portaalin 

yhteentoimivuus 1 kohdassa tarkoitettujen 

järjestelmien ja rekistereiden kanssa sekä 

järjestelmä tietojen analysointia ja 

asetuksen (EY) N:o 561/2006, asetuksen 

(EU) N:o 165/2014, direktiivin 

2002/15/EY, asetusten (EY) N:o 

1071/2009 ja N:o 1072/2009, direktiivin 

92/106/ETY ja direktiivin [kuljettajien 

lähettämisestä työhön toiseen 

jäsenvaltioon] mahdollisten rikkomisten 

automaattista ilmoittamista varten.” 

Or. it 

 

Tarkistus  178 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 165/2014 

34 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”7. Saapuessaan soveltuvaan 

pysähdyspaikkaan kuljettajan on 

syötettävä digitaaliseen ajopiirturiin niiden 

maiden tunnukset, joissa hän aloittaa ja 

lopettaa vuorokautisen työjaksonsa, ja se, 

missä ja milloin hän on ylittänyt rajan 

ajoneuvossa. Jäsenvaltiot voivat vaatia, 

että niiden alueella kuljetustoimintoja 

”7. Kuljettajan on syötettävä 

digitaaliseen ajopiirturiin niiden maiden 

tunnukset, joissa hän aloittaa ja lopettaa 

vuorokautisen työjaksonsa. Jäsenvaltiot 

voivat vaatia, että niiden alueella 

kuljetustoimintoja suorittavien ajoneuvojen 

kuljettajien on lisättävä maan tunnukseen 

tarkemmat maantieteelliset erittelyt, 
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suorittavien ajoneuvojen kuljettajien on 

lisättävä maan tunnukseen tarkemmat 

maantieteelliset erittelyt, edellyttäen että 

kyseiset jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet 

nämä tarkemmat maantieteelliset erittelyt 

komissiolle ennen 1 päivää huhtikuuta 

1998.”. 

edellyttäen että kyseiset jäsenvaltiot ovat 

ilmoittaneet nämä tarkemmat 

maantieteelliset erittelyt komissiolle ennen 

1 päivää huhtikuuta 1998. 

 Kun 8, 9 ja 10 artikla, joissa edellytetään, 

että 15 päivänä kesäkuuta 2019 tai sen 

jälkeen ensimmäistä kertaa asennettavien 

ajopiirtureiden on oltava älykkäitä 

ajopiirtureita, jotka mahdollistavat myös 

rajanylitysten automaattisen kirjaamisen, 

ovat tulleet voimaan, saapuessaan 

ensimmäiseen suunniteltuun 

pysähdyspaikkaan kuljettajan on 

syötettävä digitaaliseen ajopiirturiin 

niiden maiden tunnukset, joissa hän 

aloittaa ja lopettaa vuorokautisen 

työjaksonsa, ja se, missä ja milloin hän on 

ylittänyt rajan ajoneuvossa.”; 

Or. en 

Perustelu 

Tällä vältetään käytännön ongelmat, esimerkiksi henkilöliikenteessä se, että matkustajat 

joutuvat odottamaan, että sopiva paikka löytyy ja maan tunnus syötetään. 

 

Tarkistus  179 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 165/2014 

34 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”7. Saapuessaan soveltuvaan 

pysähdyspaikkaan kuljettajan on syötettävä 

digitaaliseen ajopiirturiin niiden maiden 

tunnukset, joissa hän aloittaa ja lopettaa 

vuorokautisen työjaksonsa, ja se, missä ja 

milloin hän on ylittänyt rajan ajoneuvossa. 

Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden 

”7. Saapuessaan ensimmäiseen 

suunniteltuun pysähdyspaikkaan 

kuljettajan on syötettävä digitaaliseen 

ajopiirturiin niiden maiden tunnukset, 

joissa hän aloittaa ja lopettaa vuorokautisen 

työjaksonsa, ja se, missä ja milloin hän on 

ylittänyt rajan ajoneuvossa. Jäsenvaltiot 
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alueella kuljetustoimintoja suorittavien 

ajoneuvojen kuljettajien on lisättävä maan 

tunnukseen tarkemmat maantieteelliset 

erittelyt, edellyttäen että kyseiset 

jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet nämä 

tarkemmat maantieteelliset erittelyt 

komissiolle ennen 1 päivää huhtikuuta 

1998.”. 

voivat vaatia, että niiden alueella 

kuljetustoimintoja suorittavien ajoneuvojen 

kuljettajien on lisättävä maan tunnukseen 

tarkemmat maantieteelliset erittelyt, 

edellyttäen että kyseiset jäsenvaltiot ovat 

ilmoittaneet nämä tarkemmat 

maantieteelliset erittelyt komissiolle ennen 

1 päivää huhtikuuta 1998.”. 

Or. en 

 

Tarkistus  180 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 165/2014 

34 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”7. Saapuessaan soveltuvaan 

pysähdyspaikkaan kuljettajan on syötettävä 

digitaaliseen ajopiirturiin niiden maiden 

tunnukset, joissa hän aloittaa ja lopettaa 

vuorokautisen työjaksonsa, ja se, missä ja 

milloin hän on ylittänyt rajan ajoneuvossa. 

Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden 

alueella kuljetustoimintoja suorittavien 

ajoneuvojen kuljettajien on lisättävä maan 

tunnukseen tarkemmat maantieteelliset 

erittelyt, edellyttäen että kyseiset 

jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet nämä 

tarkemmat maantieteelliset erittelyt 

komissiolle ennen 1 päivää huhtikuuta 

1998.”. 

”7. Saapuessaan ensimmäiseen 

mahdolliseen pysähdyspaikkaan 

kuljettajan on syötettävä digitaaliseen 

ajopiirturiin niiden maiden tunnukset, 

joissa hän aloittaa ja lopettaa vuorokautisen 

työjaksonsa, ja se, missä ja milloin hän on 

ylittänyt rajan ajoneuvossa. Jäsenvaltiot 

voivat vaatia, että niiden alueella 

kuljetustoimintoja suorittavien ajoneuvojen 

kuljettajien on lisättävä maan tunnukseen 

tarkemmat maantieteelliset erittelyt, 

edellyttäen että kyseiset jäsenvaltiot ovat 

ilmoittaneet nämä tarkemmat 

maantieteelliset erittelyt komissiolle ennen 

1 päivää huhtikuuta 1998.”. 

Or. it 

 

Tarkistus  181 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 
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Asetus (EU) N:o 165/2014 

41 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a) Lisätään artikla seuraavasti: 

 ”41 a artikla 

 Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

 1. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 

säädetyin edellytyksin. 

 2. Siirretään komissiolle … päivästä 

…kuuta … [tämän asetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 

33 a artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 

laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden 

kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

 3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 

milloin tahansa peruuttaa 33 a artiklan 

5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 

sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 

päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

 4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

 5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 



 

PE616.837v01-00 98/99 AM\1144455FI.docx 

FI 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

 6. Edellä olevan 33 a artiklan 5 kohdan 

nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella.” 

Or. it 

Tarkistus  182 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EU) N:o 165/2014 

36 artikla – 1 kohta – i alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 2 a) Korvataan 36 artiklan 1 kohdan 

i alakohta seuraavasti: 

i) kuluvan vuorokauden piirturilevyt sekä 

kuljettajan edellisten 28 päivän kuluessa 

käyttämät piirturilevyt; 

”i) kuluvan vuorokauden piirturilevyt sekä 

kuljettajan edellisten 56 päivän kuluessa 

käyttämät piirturilevyt;” 

Or. en 

 

Tarkistus  183 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi) 
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Asetus (EU) N:o 165/2014 

36 artikla – 1 kohta – iii alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 2 b) Korvataan 36 artiklan 1 kohdan 

iii alakohta seuraavasti: 

iii) kaikki sellaiset käsin tehdyt merkinnät 

ja tulosteet kuluvalta vuorokaudelta ja 

edeltäviltä 28 päivältä, joita tässä 

asetuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 

561/2006 edellytetään. 

”iii) kaikki sellaiset käsin tehdyt merkinnät 

ja tulosteet kuluvalta vuorokaudelta ja 

edeltäviltä 56 päivältä, joita tässä 

asetuksessa ja asetuksessa (EY) 

N:o 561/2006 edellytetään.” 

Or. en 

 

Tarkistus  184 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EU) N:o 165/2014 

36 artikla – 2 kohta – ii alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 2 c artikla 

 Korvataan 36 artiklan 2 kohdan 

ii alakohta seuraavasti: 

ii) kaikki sellaiset käsin tehdyt merkinnät 

ja tulosteet kuluvalta vuorokaudelta ja 

edeltäviltä 28 päivältä, joita tässä 

asetuksessa ja asetuksessa (EY) N:o 

561/2006 edellytetään; 

”ii) kaikki sellaiset käsin tehdyt merkinnät 

ja tulosteet kuluvalta vuorokaudelta ja 

edeltäviltä 56 päivältä, joita tässä 

asetuksessa ja asetuksessa (EY) 

N:o 561/2006 edellytetään;” 

Or. en 

 


