
AM\805249FI.doc PE431.178v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

2008/0195(COD)

16.2.2010

TARKISTUKSET
16 - 113

Mietintöluonnos
Edit Bauer
(PE431.059v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan 
järjestämisestä annetun direktiivin 2002/15/EY muuttamisesta

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
(KOM(2008)0650 – C7-0354/2008 – 2008/0195(COD))



PE431.178v02-00 2/64 AM\805249FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\805249FI.doc 3/64 PE431.178v02-00

FI

Tarkistus 16
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel 
S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

The European Commission proposal contradicts Parliaments demands for the full inclusion 
of self-employed drivers within the scope of the Directive after the transitional period by 
23March 2009 as laid down in directive 2002/15/EC. It also contradicts the recent motion for 
a resolution as decided on in October 2008 by the European Parliament which reaffirmed the 
demand for the full inclusion of self-employed drivers (the Cercas report on the 
implementation of social legislation relating to road transport (A6-0357/2008)) and which 
also calls on Member States to implement the Directive as soon as possible in the interests of 
road safety and the health and safety of drivers.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 17
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

The Council and Parliament reached an agreement in 2002 on the issue of working time for 
persons performing mobile road transport activities (2002/15 EC). After conciliation Council 
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and Parliament agreed that the directive should apply to self-employed drivers by 23 March 
2009. The amending directive presented by the Commission (2008/0195 COD) excludes self-
employed drivers, impairs the definition of night work, creates legal uncertainty around 
the definition of "false self-employed" and adds no new value to the directive. By 
excluding the self-employed drivers from the directive the Commission proposal will fail to 
achieve the purpose of the original directive: "to establish minimum requirements in relation 
to the organisation of working time in order to improve the health and safety protection of 
persons performing mobile road transport activities and to improve road safety and align 
conditions of competition."

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 18
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Georgios 
Toussas, Joe Higgins

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. pt

Perustelu

Os condutores independentes estão, desde Março de 2009, incluídos no âmbito de aplicação 
da Directiva 2002/15/EC. A proposta da Comissão vai em sentido contrário aos 
compromissos assumidos anteriormente e das posições do PE e do CESE1. Uma posição 
inaceitável na medida em perpetua a discriminação entre trabalhadores, propõe a aplicação 
de condições de trabalho mais desfavoráveis, por ex. no que se refere ao trabalho nocturno e 
levanta sérias preocupações quanto à saúde e segurança dos condutores, à segurança 
rodoviária em geral e aos correspondentes perigos para quem circula nas estradas.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

                                               
1 Resolução do PE P_TA (2008)0475, de 9 de Outubro de 2008, sobre a implementação da legislação social no 
domínio dos transportes rodoviários; e Opinião TEN/367 - CESE 619/2009
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Tarkistus 19
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Liikkuvat työntekijät, jotka eivät 
kuulu tieliikenteen sosiaalilainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta 15. maaliskuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/20061

soveltamisalaan, kuuluvat tämän 
direktiivin soveltamisalaan.
1 EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1.

Or. en

Perustelu

Se seikka, että eräät liikkuvat työntekijät eivät kuulu ajo- ja lepoaikadirektiivin 561/2006/EY 
soveltamisalaan eivätkä myöskään työaikadirektiivin soveltamisalaan, johtaa toisaalta
kilpailun vääristymiseen ja toisaalta liikenneturvallisuuden vaarantumiseen.

Tarkistus 20
Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä 
toimivien henkilöiden työajan 
järjestämisestä 11 päivänä maaliskuuta 
2002 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2002/15/EY 
säädetään työajan järjestämistä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista maantieliikenteen 
liikkuvissa tehtävissä toimivien 
henkilöiden turvallisuuden ja terveyden 
suojelemiseksi sekä maantieliikenteen 
turvallisuuden parantamiseksi ja 
kilpailuolosuhteissa ilmenevien erojen 
pienentämiseksi edelleen.

(2) Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä 
toimivien henkilöiden työajan 
järjestämisestä 11 päivänä maaliskuuta 
2002 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2002/15/EY 
säädetään työajan järjestämistä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista maantieliikenteen 
liikkuvissa tehtävissä toimivien 
henkilöiden turvallisuuden ja terveyden 
suojelemiseksi sekä maantieliikenteen 
turvallisuuden parantamiseksi ja 
kilpailuolosuhteissa ilmenevien erojen 
pienentämiseksi edelleen. Tässä 
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direktiivissä asetetaan jo 
"vähimmäisvaatimukset", koska 
saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ei saa alentaa 
työntekijöiden suojelun tasoa tai 
heikentää niiden suotuisampien ehtojen 
noudattamista, jotka yksittäisissä 
jäsenvaltioissa on kirjattu yleiseen 
työlainsäädäntöön tai työehtosopimuksiin.

Or. pt

Tarkistus 21
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Komission ja jäsenvaltioiden pitäisi 
vaihtaa parhaita käytäntöjä siitä, millä 
tavoin näennäisesti itsenäinen 
ammatinharjoittaminen voidaan 
tunnistaa ja eliminoida.

Or. en

Tarkistus 22
Stephen Hughes, Alejandro Cercas S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Direktiivin 2002/15/EY säännösten 
tulkinnassa, soveltamisessa ja 
täytäntöönpanossa on esiintynyt 
jäsenvaltioiden välisiä eroja ja 
kuljetusyritykset ja kuljettajat ovat 
laiminlyöneet työaikaa koskevien 
vähimmäisvaatimusten noudattamisen, 
mikä on johtanut kilpailun vääristymiseen 
ja vaarantanut kuljettajien terveyden ja 

(6) Direktiivin 2002/15/EY säännösten 
tulkinnassa, soveltamisessa ja heikossa
täytäntöönpanossa on esiintynyt 
jäsenvaltioiden välisiä eroja ja 
kuljetusyritykset ja kuljettajat ovat 
laiminlyöneet työaikaa koskevien 
vähimmäisvaatimusten noudattamisen, 
mikä on johtanut kilpailun vääristymiseen 
ja vaarantanut kuljettajien terveyden ja 
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turvallisuuden. turvallisuuden.

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaisemman kilpailun saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on pantava direktiivin 
2002/15/EY säännökset tehokkaammin täytäntöön.

Tarkistus 23
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kaikki näennäisesti itsenäisten 
kuljettajien ilmeneminen tai kyseisen 
ilmiön yleistyminen on rekisteröitävä 
ottaen huomioon, että kyseessä on vakava 
haitta toimenpiteille, joilla pyritään 
varmistamaan tasapuoliset edellytykset 
työmarkkinoilla, ja lisäksi ne lisäävät 
pimeää työtä, koska siten toimivat 
työnantajat eivät maksa asianmukaisia 
työnantajamaksuja. Kyseisen ilmiön 
kitkemiseksi on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sekä kansallisella että 
unionin tasolla tehostamalla valvontaa ja 
määräämällä kyseessä oleville 
työnantajille asianmukaisia 
seuraamuksia.

Or. el

Perustelu

Näennäisesti itsenäisenä kuljettajana toimimista on tärkeää torjua aktiivisesti, koska kyseessä 
on pimeän työn muoto, joka vaikuttaa kielteisesti sairausvakuutuskassojen tuloihin.
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Tarkistus 24
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Itsenäiset kuljettajat olisi komission 
kertomuksen ja vaikutusten arvioinnin 
perusteella jätettävä direktiivin 
2002/15/EY soveltamisalan ulkopuolelle.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Itsenäisten työntekijöiden pitäisi kuulua työaikojen piiriin, joten heidän pitäisi kuulua tämän 
direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 25
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel S&D-ryhmän
puolesta, Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Itsenäiset kuljettajat olisi komission 
kertomuksen ja vaikutusten arvioinnin 
perusteella jätettävä direktiivin 
2002/15/EY soveltamisalan ulkopuolelle.

(7) Itsenäiset kuljettajat olisi komission 
kertomuksen ja vaikutusten arvioinnin 
perusteella sisällytettävä direktiivin 
2002/15/EY soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Komission vuotta 2007 koskevassa kertomuksessa (KOM(2007)266 lopullinen) kehotetaan 
ottamaan mukaan itsenäiset kuljettajat, ja sen kohdassa 3.2 esitetään kaikki argumentit sen 
puolesta, miksi itsenäiset kuljettajat olisi otettava mukaan: itsenäiset kuljettajat tekevät liikaa 
työtunteja, jotka sisältävät runsaasti fyysistä työtä, joka osaltaan lisää väsymystä, millä on 
itsestään selvä yhteys liikenneturvallisuuteen.
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Tarkistus 26
Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Itsenäiset kuljettajat olisi komission 
kertomuksen ja vaikutusten arvioinnin 
perusteella jätettävä direktiivin 
2002/15/EY soveltamisalan ulkopuolelle.

(7) On myös yleisen edun mukaista, että 
työaikoja sekä ajo- ja lepojaksoja koskevia 
sääntöjä sovelletaan yhdenvertaisesti 
kaikkiin ammattikuljettajiin, mukaan 
luettuna itsenäiset kuljettajat, jotta taataan 
näiden työntekijöiden turvallisuus ja 
liikenneturvallisuus.

Or. pt

Tarkistus 27
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Itsenäiset kuljettajat olisi komission 
kertomuksen ja vaikutusten arvioinnin 
perusteella jätettävä direktiivin 
2002/15/EY soveltamisalan ulkopuolelle.

(7) Koska direktiivin 2002/15/EY 
säännöksiä on sovellettu itsenäisiin 
kuljettajiin vasta 23. maaliskuuta 2009 
lähtien, on liian aikaista arvioida, mitä 
vaikutuksia olisi direktiivin 
soveltamisalan ulottamisella koskemaan 
kyseisiä kuljettajia. Komission olisi 
laadittava kertomus direktiivin 
saattamisesta osaksi jäsenvaltioiden 
kansallista lainsäädäntöä ennen kuin 
harkitaan itsenäisten kuljettajien 
jättämistä direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Or. de

Perustelu

Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi ja kuljettajien terveyden suojelemiseksi direktiiviä 
2002/15/EY on jatkossakin sovellettava itsenäisiin kuljettajiin. Liikenneturvallisuuden ja 
muiden tienkäyttäjien kannalta on yhdentekevää, onko yliväsynyt rekka-auton kuljettaja 



PE431.178v02-00 10/64 AM\805249FI.doc

FI

itsenäinen kuljettaja vai ei. Direktiivin säännöksiä on sovellettu itsenäisiin kuljettajiin vasta 
vajaan vuoden ajan, joten on tarpeen tutkia direktiivin soveltamisen vaikutuksia itsenäisiin 
kuljettajiin ennen kuin direktiiviä ryhdytään muuttamaan.

Tarkistus 28
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Itsenäiset kuljettajat olisi komission 
kertomuksen ja vaikutusten arvioinnin 
perusteella jätettävä direktiivin 
2002/15/EY soveltamisalan ulkopuolelle.

(7) Itsenäiset kuljetusyrittäjät olisi 
komission kertomuksen ja vaikutusten 
arvioinnin perusteella edelleenkin jätettävä 
direktiivin 2002/15/EY soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Or. de

Perustelu

Sanalla ”kuljetusyrittäjä” täsmennetään, että itsenäiset kuljettajat ovat oikeita yrittäjiä 
eivätkä näennäisesti itsenäisiä työntekijöitä. Tähän asti työajan rajoituksia ei ole sovellettu 
itsenäisiin kuljetusyrittäjiin. Ilmaus "edelleenkin jätettävä" on selvempi kuin ehdotuksessa 
käytetty sanamuoto.

Tarkistus 29
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Itsenäisiin työntekijöihin ei tällä 
hetkellä kohdisteta millään alalla 
työaikarajoituksia. Mahdollisuus päättää 
vapaasti ja vastuullisesti omista 
työajoistaan on yksi itsenäisten 
työntekijöiden erioikeuksista. Kyseinen 
vapaus on säilytettävä kaikilla aloilla.

Or. de
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Perustelu

On tarpeen jälleen täsmentää itsenäisten yrittäjien luonnetta. He muodostavat yhden 
Euroopan talouden peruspilareista. Tämä johdanto-osan kappale ilmaisee selvästi sen, ettei 
Euroopan parlamentti aio rajoittaa heidän yrittäjän vapauttaan.

Tarkistus 30
Stephen Hughes, Alejandro Cercas S&D-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin 
edelleen varoitettava itsenäisiä kuljettajia 
terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvista 
haitoista ja liikenneturvallisuuteen 
kohdistuvista kielteisistä vaikutuksista, 
jotka johtuvat kohtuuttoman pitkistä 
työajoista, riittämättömästä levosta tai 
työn hankalasta jaksottamisesta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä johdanto-osan kappaletta ei enää tarvita, jos itsenäiset kuljettajat sisällytetään 
direktiiviin.

Tarkistus 31
Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin edelleen 
varoitettava itsenäisiä kuljettajia terveyteen 
ja turvallisuuteen kohdistuvista haitoista ja 
liikenneturvallisuuteen kohdistuvista 
kielteisistä vaikutuksista, jotka johtuvat 
kohtuuttoman pitkistä työajoista, 
riittämättömästä levosta tai työn hankalasta

(8) Jäsenvaltioiden olisi edelleen 
varoitettava itsenäisiä kuljettajia terveyteen 
ja turvallisuuteen kohdistuvista haitoista ja 
liikenneturvallisuuteen kohdistuvista 
kielteisistä vaikutuksista, jotka johtuvat 
kohtuuttoman pitkistä työajoista, 
riittämättömästä levosta tai työn hankalasta 
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jaksottamisesta. jaksottamisesta; vastaavasti on tärkeää, 
että jäsenvaltiot pyrkivät torjumaan 
näennäisesti itsenäistä työskentelyä ja 
takaamaan, että epätyypillisiä työn 
muotoja ei sovelleta, kun tehtävä työ on 
jatkuvaa.

Or. pt

Tarkistus 32
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin 
edelleen varoitettava itsenäisiä kuljettajia 
terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvista 
haitoista ja liikenneturvallisuuteen 
kohdistuvista kielteisistä vaikutuksista, 
jotka johtuvat kohtuuttoman pitkistä 
työajoista, riittämättömästä levosta tai 
työn hankalasta jaksottamisesta.

(8) Koska itsenäiset kuljettajat kuuluvat 
asetuksen (ETY) N:o 3820/85 
soveltamisalaan mutta eivät direktiivin 
93/104/EY soveltamisalaan, heihin on 
edelleenkin sovellettava tätä direktiiviä.

Or. de

Perustelu

Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi ja kuljettajien terveyden suojelemiseksi direktiiviä 
2002/15/EY on jatkossakin sovellettava itsenäisiin kuljettajiin. Liikenneturvallisuuden ja 
muiden tienkäyttäjien kannalta on yhdentekevää, onko yliväsynyt rekka-auton kuljettaja 
itsenäinen kuljettaja vai ei. Direktiivin säännöksiä on sovellettu itsenäisiin kuljettajiin vasta 
vajaan vuoden ajan, joten on tarpeen tutkia direktiivin soveltamisen vaikutuksia itsenäisiin 
kuljettajiin ennen kuin direktiiviä ryhdytään muuttamaan.
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Tarkistus 33
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin edelleen 
varoitettava itsenäisiä kuljettajia
terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvista 
haitoista ja liikenneturvallisuuteen 
kohdistuvista kielteisistä vaikutuksista, 
jotka johtuvat kohtuuttoman pitkistä 
työajoista, riittämättömästä levosta tai työn 
hankalasta jaksottamisesta.

(8) Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin edelleen 
varoitettava itsenäisiä kuljetusyrittäjä
terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvista 
haitoista ja liikenneturvallisuuteen 
kohdistuvista kielteisistä vaikutuksista, 
jotka johtuvat kohtuuttoman pitkistä 
työajoista, riittämättömästä levosta tai työn 
hankalasta jaksottamisesta.

Or. de

Perustelu

Sanalla ”kuljetusyrittäjä” täsmennetään, että itsenäiset kuljettajat ovat oikeita yrittäjiä 
eivätkä näennäisesti itsenäisiä työntekijöitä.

Tarkistus 34
Liisa Jaakonsaari

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin edelleen 
varoitettava itsenäisiä kuljettajia terveyteen 
ja turvallisuuteen kohdistuvista haitoista ja 
liikenneturvallisuuteen kohdistuvista 
kielteisistä vaikutuksista, jotka johtuvat 
kohtuuttoman pitkistä työajoista, 
riittämättömästä levosta tai työn hankalasta 
jaksottamisesta.

(8) Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin edelleen 
varoitettava itsenäisiä kuljettajia terveyteen 
ja turvallisuuteen kohdistuvista haitoista ja 
liikenneturvallisuuteen kohdistuvista 
kielteisistä vaikutuksista, jotka johtuvat 
kohtuuttoman pitkistä työajoista, 
riittämättömästä levosta tai työn hankalasta 
jaksottamisesta. Jos asetuksessa (EY) N:o 
561/2006 säädettyjä ajo- ja lepoaikoja 
koskevia sääntöjä rikotaan siinä määrin, 
että on syytä olettaa, että itsenäisen 
kuljettajan muilla työtavoilla voi myös 
olla kielteisiä vaikutuksia 
liikenneturvallisuuteen, jäsenvaltioiden 
on toteutettava asianmukaiset toimet 
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kyseessä olevan kuljettajan työtapojen 
tutkimiseksi ja tarvittaessa kansallisen 
lainsäädännön mukaisten seuraamusten 
määräämiseksi.

Or. en

Perustelu

Ajo- ja lepoaikoja koskevien sääntöjen vakava rikkominen voi olla merkki siitä, että 
itsenäisellä kuljettajalla on myös muita työtapoja, joilla on kielteisiä vaikutuksia 
liikenneturvallisuuteen. Useimmissa jäsenvaltioissa väsyneenä ajaminen on rangaistava teko. 
Näin ollen jos ajo- ja lepoaikoja koskevia sääntöjä rikotaan siinä määrin, että on syytä 
olettaa, että myös muilla itsenäisen kuljettajan työtavoilla voi olla kielteisiä vaikutuksia 
liikenneturvallisuuteen, tilannetta on tutkittava ja seuraamuksia määrättävä.

Tarkistus 35
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tieturvallisuuden parantamiseksi 
sekä kuljetusrakenteiden muutoksista 
johtuen olisi harkittava asetuksen (EY) 
N:o 561/2006 laajentamista kattamaan 
siinä tapauksessa, että se on vaikutusten 
arvioinnin mukaan perusteltua, myös 
tavarankuljetusajoneuvojen kuljettajat, 
joiden ajoneuvon paino on alle 3,5 tonnia, 
esimerkiksi 2,8–3,5 tonnia.

Or. en

Tarkistus 36
Liisa Jaakonsaari

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Koska lastaus ja purkaminen ovat 
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osa kuljettajan työtä, joka voi lisätä 
väsymystä, on tarpeen harkita kyseisten 
toimintojen sisällyttämistä ajoaikaan sen 
olennaisena osana. Komission pitäisi tätä 
tarkoitusta varten täytäntöönpanon vuoksi 
tutkia digitaalisen piirturin avulla 
tapahtuvan, lastaukseen ja purkamiseen 
käytettävän ajan automaattisen 
kirjaamisen toteutettavuutta.

Or. en

Perustelu

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can 
contribute to driver fatigue. Therefore in the future, consideration should be given to the 
possibility of including loading and unloading as an integral part of driving time. Currently 
only driving time can reliably be recorded by a digital tachograph and there is not any 
reliable method to monitor the time used for loading and unloading. Therefore, before 
introducing the aforementioned rules, the Commission should first conduct a study on the 
feasibility of recording the time used for those activities by a digital tachograph.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 37
Veronica Lope Fontagné

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi on harkittava 
mahdollisuutta tarkistaa asetusta (EY) 
N:o 561/2006 niiden lepoaikojen 
joustavoittamiseksi, joiden mukaisesti 
tavararekan kuljettaja voisi, ylittämättä 
kahta viikoittaista 90 ajotunnin rajaa ja 
pitämällä kiinni vastaavista päivittäisistä 
ja viikoittaisista lepoajoista, suorittaa 
korkeintaan 12 päivittäistä ajojaksoa 
ilman, että hän olisi velvollinen pitämään 
viikoittaisen lepoajan ennen kyseisten 
ajojaksojen suorittamista.
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Or. es

Perustelu

Lo que se pretende con esta medida es garantizar a los conductores de transporte 
internacional de mercancías empleados en empresas de países periféricos de la Unión el 
disfrute del descanso semanal en su casa. La posibilidad de realizar hasta 12 períodos de 
conducción diarios, en los que no se pueda conducir más de las 90 horas bisemanales y en 
los que se respete escrupulosamente el régimen de descansos diarios, pero que permite 
regresar a su domicilio al conductor de transporte de mercancías internacional (como se
permite al de viajeros) de forma que disfruta el descanso semanal en su casa, con los suyos, 
facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar de estos trabajadores, evitando el 
estrés y por tanto mejorando la seguridad vial.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 38
Csaba Sógor

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Kaikki kuljettajat, liikkuvat 
työntekijät ja itsenäiset kuljettajat, 
kuuluvat tieliikenteen 
sosiaalilainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 561/2006 soveltamisalaan. On 
yleisen edun mukaista, että kaikkia 
kuljettajia koskevia ajo- ja lepoaikoja 
sovelletaan asianmukaisesti ja niiden 
noudattamista valvotaan tehokkaasti ja 
että tämän asetuksen mukaisten 
velvoitteiden noudattamatta jättämisestä 
määrätään asianmukaiset seuraamukset.

Or. hu
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Tarkistus 39
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Asetuksen (EY) N:o 561/2006 
soveltamisalan ulottaminen koskemaan 
alle 3,5 tonnin ajoneuvoja on räikeästi 
ristiriidassa byrokratian vähentämistä 
koskevan Euroopan unionin tavoitteen 
kanssa. Euroopan unionissa ei ehdoteta 
minkäänlaista asetuksen (EY) N:o 
561/2006 soveltamisalan ulottamista 
koskemaan alle 3,5 tonnin ajoneuvoja.

Or. de

Perustelu

Die EU-Kommission hat 2009 den Preis zur "besten Idee für Bürokratieabbau" für den 
Vorschlag verliehen, den Umkreis vom Betriebssitz, in dem Handwerker sich ohne
Tachographenpflicht betätigen dürfen, über 50 km zu erweitern und die Gewichtsbegrenzung zu 
streichen. In ihrem "Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der EU –
branchenspezifische Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für das 
Jahr 2009" (KOM 2009/544) vom Oktober 2009 kündigt die Kommission bereits an, im 
Rahmen der Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 3821/1985 Landwirte und Handwerker 
bei Entfernungen bis 100 km von der Fahrtenschreiberpflicht zu entbinden.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 40
Csaba Sógor

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Tieturvallisuuden parantamiseksi 
sekä kuljetusrakenteiden muutoksista 
johtuen on harkittava asetuksen (EY) N:o 
561/2006 laajentamista kattamaan 
tieliikenteen kuljettajat, joiden 
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liiketoimintaan käytettävän ajoneuvon 
paino on alle 3,5 tonnia.

Or. hu

Tarkistus 41
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Yhteisön lainsäädäntö on tehokasta ja 
toimivaa vain, jos kaikki jäsenvaltiot 
panevat sen täytäntöön, sitä sovelletaan 
yhdenvertaisesti kaikkiin asianomaisiin 
toimijoihin ja sen noudattamista valvotaan 
säännöllisesti ja tehokkaasti.

(10) Yhteisön lainsäädäntö on tehokasta ja 
toimivaa vain, jos kaikki jäsenvaltiot 
panevat sen asianmukaisesti täytäntöön, 
sitä sovelletaan yhdenvertaisesti kaikkiin 
asianomaisiin toimijoihin, sen 
noudattamista valvotaan säännöllisesti ja 
tehokkaasti ja jos rikkomuksista 
rangaistaan jäsenvaltioissa voimassa 
olevien sääntöjen mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti EU:n jäsenvaltioissa jo sovellettavia, kyseisistä 
työlainsäädännön rikkomuksista aiheutuvia seuraamuksia ei pidä korvata 
seuraamusmekanismeja koskevilla EU:n toimilla. Rikkomuksista on näin ollen määrättävä 
voimassa olevien kansallisten sääntöjen mukaisia rangaistuksia.

Tarkistus 42
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Yhteisön lainsäädäntö on tehokasta ja 
toimivaa vain, jos kaikki jäsenvaltiot 
panevat sen täytäntöön, sitä sovelletaan 
yhdenvertaisesti kaikkiin asianomaisiin 
toimijoihin ja sen noudattamista valvotaan 

(10) Yhteisön lainsäädäntö on tehokasta ja 
toimivaa vain, jos kaikki jäsenvaltiot 
panevat sen asianmukaisesti täytäntöön, 
sitä sovelletaan yhdenvertaisesti kaikkiin 
asianomaisiin toimijoihin ja sen 
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säännöllisesti ja tehokkaasti. noudattamista valvotaan säännöllisesti ja 
tehokkaasti ja jos rikkomusten ilmetessä 
toteutetaan asianmukaisia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 43
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Yhteisön lainsäädäntö on tehokasta ja 
toimivaa vain, jos kaikki jäsenvaltiot 
panevat sen täytäntöön, sitä sovelletaan 
yhdenvertaisesti kaikkiin asianomaisiin 
toimijoihin ja sen noudattamista valvotaan 
säännöllisesti ja tehokkaasti.

(10) Yhteisön lainsäädäntö on tehokasta ja 
toimivaa vain, jos kaikki jäsenvaltiot 
panevat sen täytäntöön, sitä sovelletaan 
yhdenvertaisesti kaikkiin asianomaisiin 
toimijoihin ja sen noudattamista 
arvioidaan valvotaan säännöllisesti ja 
tehokkaasti.

Or. el

Perustelu

Arviointi on poikkeuksellisen tärkeä osa-alue, koska se toimii perusteena sille, käytetäänkö 
tulevaisuudessa korjaavia toimenpiteitä vai ei.

Tarkistus 44
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sääntöjen noudattamisen valvonta on 
monimutkainen tehtävä, jossa on mukana 
monia toimijoita, minkä vuoksi se 
edellyttää jäsenvaltioiden ja komission 
välistä sekä jäsenvaltioiden keskinäistä 
yhteistyötä.

(11) Sääntöjen noudattamisen valvonta on 
monimutkainen tehtävä, jossa on mukana 
monia toimijoita, minkä vuoksi se 
edellyttää tietojen välittämistä ajoissa, 
koordinointia ja jäsenvaltioiden ja 
komission välistä sekä jäsenvaltioiden 
keskinäistä yhteistyötä.
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Or. bg

Tarkistus 45
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sääntöjen noudattamisen valvonta on 
monimutkainen tehtävä, jossa on mukana 
monia toimijoita, minkä vuoksi se 
edellyttää jäsenvaltioiden ja komission 
välistä sekä jäsenvaltioiden keskinäistä 
yhteistyötä.

(11) Sääntöjen noudattamisen valvonta on 
monimutkainen tehtävä, jossa on mukana 
monia toimijoita, minkä vuoksi se 
edellyttää jäsenvaltioiden ja komission 
välistä sekä jäsenvaltioiden keskinäistä 
yhteistyötä. Työmarkkinaosapuolten 
myötävaikutus noudattamisen ja 
täytäntöönpanon valvontaan pitäisi ottaa 
huomioon.

Or. en

Tarkistus 46
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava 
työmarkkinaosapuolten aktiivinen ja 
laaja-alainen osallistuminen direktiivin 
2002/15/EY noudattamisen valvontaan 
sekä sen tulosten arviointiin, kuten myös 
tiedottamismenettelyyn.

Or. el

Perustelu

Työmarkkinaosapuolten osallistuminen on olennaisen tärkeää kaikilla tasoilla. Niiden on 
osallistuttava direktiivin soveltamisen ja noudattamisen valvontaan sekä arviointi- ja 
tiedottamismenettelyyn käyttämällä niiden käytettävissä olevia tiedotuskeinoja. Siten 
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toimivaltaiset viranomaiset saavat kokonaisvaltaisempaa ja kattavampaa tietoa direktiivin 
edistymisestä ja sen vaikutuksista.

Tarkistus 47
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Sääntöjen täytäntöönpanossa, 
soveltamisessa ja täytäntöönpanon 
valvonnassa esiintyvien puutteiden 
korjaamiseksi on aiheellista ajanmukaistaa 
direktiiviä 2002/15/EY tarkentamalla sen 
soveltamisalaa, lujittamalla jäsenvaltioiden 
välistä hallinnollista yhteistyötä ja 
edistämällä tietojen ja hyvien 
toimintatapojen vaihtoa.

(12) Sääntöjen täytäntöönpanossa, 
soveltamisessa ja täytäntöönpanon 
valvonnassa esiintyvien puutteiden 
korjaamiseksi tehokkaalla tavalla on 
aiheellista ajanmukaistaa direktiiviä 
2002/15/EY tarkentamalla sen 
soveltamisalaa, lujittamalla tuntuvasti 
jäsenvaltioiden välistä hallinnollista 
yhteistyötä, jonka tarkoituksena on 
vähentää tarpeettomat hallinnolliset 
rasitteet minimiin, ja edistämällä tietojen 
ja hyvien toimintatapojen vaihtoa.

Or. el

Perustelu

Valvonnan on oltava tehokasta, ja samalla tarpeettomat hallinnolliset rasitteet vähennettävä 
minimiin. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä direktiivin asianmukaisen soveltamisen ja 
täysimääräisen noudattamisen varmistamiseksi.

Tarkistus 48
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Sääntöjen täytäntöönpanossa, 
soveltamisessa ja täytäntöönpanon 
valvonnassa esiintyvien puutteiden 
korjaamiseksi on aiheellista ajanmukaistaa 

(12) Sääntöjen täytäntöönpanossa, 
soveltamisessa ja täytäntöönpanon 
valvonnassa esiintyvien puutteiden 
korjaamiseksi on aiheellista ajanmukaistaa 
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direktiiviä 2002/15/EY tarkentamalla sen 
soveltamisalaa, lujittamalla jäsenvaltioiden 
välistä hallinnollista yhteistyötä ja 
edistämällä tietojen ja hyvien
toimintatapojen vaihtoa.

direktiiviä 2002/15/EY tarkentamalla sen 
soveltamisalaa, lujittamalla jäsenvaltioiden 
välistä hallinnollista yhteistyötä ja 
edistämällä tietojen ja parhaiden
toimintatapojen vaihtoa.

Or. en

Tarkistus 49
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tietojen vaihdon parantamiseksi 
olisi perustettava eurooppalainen 
tietojenvaihtojärjestelmä. Tästä voisi olla 
seurauksena, että tulevaisuudessa 
työaikoja voidaan tarkastaa tien päällä 
myös muissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 50
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Jotta tieliikenneturvallisuus 
paranisi edelleen, on harkittava, pitäisikö 
sosiaalilainsäädäntöä ja erityisesti 
asetusta (EY) N:o 561/2006 soveltaa 
kaikkiin maantieliikennetilanteisiin, 
mukaan lukien alle 3,5 tonnin ajoneuvot, 
joita käytetään liiketoimintaan.

Or. en
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Perustelu

Tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi myös alle 3,5 tonnin ajoneuvot pitäisi sisällyttää 
ajoaikoja, taukoja ja lepoaikoja koskevan asetuksen (EY) N:o 561/2006 ja mielellään myös 
direktiivin 2002/15/EY soveltamisalaan.

Tarkistus 51
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Jottei itsenäisille kuljettajille 
aiheutettaisi tarpeetonta hallinnollista 
taakkaa, itsenäisiä kuljettajia koskevat 
kirjaamisvelvoitteet pitäisi rajoittaa 
piirturin avulla tehtävään kirjanpitoon.

Or. en

Tarkistus 52
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Komissiolle pitäisi antaa valta 
antaa delegoituja säädöksiä SEUT:n 290 
artiklan mukaisesti työajan seurannan ja 
tarkastusten tiheyden ja yksityiskohtaisten 
sääntöjen osalta.

Or. en
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Tarkistus 53
Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 kohta (uusi) 
Direktiivi 2002/15/EY
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

(-1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:
Tämän direktiivin tavoitteena on säätää 
työaikajärjestelyjä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista 
maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä 
toimivien työntekijöiden turvallisuuden ja 
terveyden suojelemiseksi erityisesti 
taukojen, lepoaikojen tai päivystysaikojen 
suhteen – sanotun rajoittamatta heidän 
palkkojaan – sekä maantieliikenteen 
turvallisuuden parantamiseksi ja 
kilpailuolosuhteissa ilmenevien erojen 
pienentämiseksi edelleen.

Or. pt

Tarkistus 54
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/15/EY
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 3 artiklan d 
alakohdassa määriteltyihin liikkuviin 
työntekijöihin, jotka ovat jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden yritysten palveluksessa ja 
osallistuvat asetuksen (ETY) N:o 561/2006 
tai sen asemesta AETR-sopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvan 
maantieliikenteen harjoittamiseen. Tätä 
direktiiviä sovelletaan myös 3 artiklan d 
alakohdan toisessa virkkeessä 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan liikkuviin 
työntekijöihin, jotka ovat jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden yritysten palveluksessa ja 
osallistuvat asetuksen (ETY) N:o 561/2006 
tai sen asemesta AETR-sopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvan 
maantieliikenteen harjoittamiseen.
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määriteltyihin liikkuviin työntekijöihin.”

Or. en

Tarkistus 55
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/15/EY
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 3 artiklan d 
alakohdassa määriteltyihin liikkuviin 
työntekijöihin, jotka ovat jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden yritysten palveluksessa ja 
osallistuvat asetuksen (ETY) N:o 561/2006 
tai sen asemesta AETR-sopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvan 
maantieliikenteen harjoittamiseen.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan liikkuviin 
työntekijöihin, jotka ovat jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden yritysten palveluksessa ja 
osallistuvat asetuksen (ETY) N:o 561/2006 
tai sen asemesta AETR-sopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvan 
maantieliikenteen harjoittamiseen.

Tätä direktiiviä sovelletaan myös 3 
artiklan d alakohdan toisessa virkkeessä
määriteltyihin liikkuviin työntekijöihin.”

Tätä direktiiviä sovelletaan myös 3 
artiklan e alakohdassa määriteltyihin 
itsenäisiin kuljettajiin. Komissio esittää 
viimeistään kolme vuotta maaliskuun 23 
päivän 2009 jälkeen kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
Kertomuksessa arvioidaan sitä, miten 
itsenäisten kuljettajien sisällyttäminen 
soveltamisalaan vaikuttaa 
liikenneturvallisuuteen, kilpailun 
edellytyksiin, ammattikunnan 
rakenteeseen sekä sosiaalisiin 
näkökohtiin. Kunkin jäsenvaltion 
liikenteen toimialan rakenteeseen ja 
maantieliikenneammatin työympäristöön 
liittyvät olosuhteet otetaan huomioon. 
Komissio esittää kertomuksen perusteella 
ehdotuksen, jolla on tarkoitus joko
– vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt, 
jotka koskevat sellaisten itsenäisten 
kuljettajien sisällyttämistä direktiivin 
soveltamisalaan, jotka eivät osallistu 
maantieliikenteen harjoittamiseen muissa 
jäsenvaltioissa ja joihin sovelletaan 
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paikallisia rajoituksia objektiivisista 
syistä, kuten syrjäinen sijainti, suuret 
sisäiset etäisyydet ja erityinen 
kilpailuympäristö, tai
– jättää itsenäiset kuljettajat direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. de

Perustelu

Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi ja kuljettajien terveyden suojelemiseksi direktiiviä 
2002/15/EY on jatkossakin sovellettava itsenäisiin kuljettajiin. Liikenneturvallisuuden ja 
muiden tienkäyttäjien kannalta on yhdentekevää, onko yliväsynyt rekka-auton kuljettaja 
itsenäinen kuljettaja vai ei. Asetuksen (EY) N:o 561/2006 säännökset eivät riitä. Niissä 
säädetään enimmäisajoajoista, tauoista ja vähimmäislepoajoista, muttei enimmäistyöajoista. 
Jos säännellään ainoastaan näennäisesti itsenäisiä ammatinharjoittajia, silloin joudutaan 
jatkuvasti erottamaan toisistaan "oikeasti" ja "näennäisesti" itsenäiset ammatinharjoittajat ja 
jätetään sijaa lainsäädännön kiertämiselle.

Tarkistus 56
Liisa Jaakonsaari

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/15/EY
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 3 artiklan d 
alakohdassa määriteltyihin liikkuviin 
työntekijöihin, jotka ovat jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden yritysten palveluksessa ja 
osallistuvat asetuksen (ETY) N:o 561/2006 
tai sen asemesta AETR-sopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvan 
maantieliikenteen harjoittamiseen.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 3 artiklan d 
alakohdassa määriteltyihin liikkuviin 
työntekijöihin, jotka ovat jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden yritysten palveluksessa ja 
osallistuvat asetuksen (EY) N:o 561/2006 
tai sen asemesta AETR-sopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvan 
maantieliikenteen harjoittamiseen.

Tätä direktiiviä sovelletaan myös 3 artiklan 
d alakohdan toisessa virkkeessä 
määriteltyihin liikkuviin työntekijöihin."

Tätä direktiiviä sovelletaan myös 3 artiklan 
d alakohdan toisessa virkkeessä 
määriteltyihin liikkuviin työntekijöihin."
Tämän direktiivin soveltamista varten 
jokainen maantieliikenteen liikkuvissa 
tehtävissä toimiva henkilö katsotaan 3 
artiklan d alakohdassa tarkoitetuksi 
liikkuvaksi työntekijäksi, jollei kyseessä 
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oleva henkilö osoita, ettei mikään 3 
artiklan d alakohdan toisen alakohdan i, 
ii, iii, iv ja v alakohdassa tarkoitetuista 
indikaattoreista päde hänen 
yksilökohtaiseen tilanteeseensa.

Or. en

Tarkistus 57
Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/15/EY
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 3 artiklan d 
alakohdassa määriteltyihin liikkuviin 
työntekijöihin, jotka ovat jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden yritysten palveluksessa ja 
osallistuvat asetuksen (ETY) N:o 561/2006 
tai sen asemesta AETR-sopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvan 
maantieliikenteen harjoittamiseen.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan liikkuviin 
työntekijöihin, jotka ovat jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden yritysten palveluksessa ja 
osallistuvat asetuksen (EY) N:o 561/2006 
tai sen asemesta AETR-sopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvan 
maantieliikenteen harjoittamiseen.

Tätä direktiiviä sovelletaan myös 3 
artiklan d alakohdan toisessa virkkeessä 
määriteltyihin liikkuviin työntekijöihin."

Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
itsenäisiin kuljettajiin."

Or. pt

Tarkistus 58
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/15/EY
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 3 artiklan d 1. Tätä direktiiviä sovelletaan 3 artiklan d 
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alakohdassa määriteltyihin liikkuviin 
työntekijöihin, jotka ovat jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden yritysten palveluksessa ja 
osallistuvat asetuksen (ETY) N:o 561/2006 
tai sen asemesta AETR-sopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvan 
maantieliikenteen harjoittamiseen.

alakohdassa määriteltyihin liikkuviin 
työntekijöihin, jotka ovat jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden yritysten palveluksessa ja 
osallistuvat asetuksen (EY) N:o 561/2006 
tai sen asemesta AETR-sopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvan 
maantieliikenteen harjoittamiseen. Sitä 
sovelletaan myös tämän direktiivin 3 
artiklan e alakohdassa tarkoitettuihin 
itsenäisiin kuljettajiin.

Tätä direktiiviä sovelletaan myös 3 artiklan 
d alakohdan toisessa virkkeessä 
määriteltyihin liikkuviin työntekijöihin."

Tätä direktiiviä sovelletaan myös 3 artiklan 
d alakohdan toisessa virkkeessä 
määriteltyihin liikkuviin työntekijöihin."

Or. it

Perustelu

Työaikoja pitäisi soveltaa kaikkiin, jotka toimivat maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä, 
olivatpa he sitten työntekijöitä tai itsenäisiä kuljettajia.

Tarkistus 59
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas S&D-ryhmän puolesta, Pascale 
Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/15/EY
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"1. Tätä direktiiviä sovelletaan 3 artiklan d 
alakohdassa määriteltyihin liikkuviin 
työntekijöihin, jotka ovat jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden yritysten palveluksessa ja 
osallistuvat asetuksen (ETY) N:o 561/2006 
tai sen asemesta AETR-sopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvan 
maantieliikenteen harjoittamiseen.

"1. Tätä direktiiviä sovelletaan liikkuviin 
työntekijöihin, jotka ovat jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden yritysten palveluksessa ja 
osallistuvat asetuksen (ETY) N:o 561/2006 
tai sen asemesta AETR-sopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvan 
maantieliikenteen harjoittamiseen.

Tätä direktiiviä sovelletaan myös 3 
artiklan d alakohdan toisessa virkkeessä 
määriteltyihin liikkuviin työntekijöihin."

Tätä direktiiviä sovelletaan itsenäisiin 
kuljettajiin 23. maaliskuuta 2009 alkaen."

Or. en
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Perustelu

Komission vuotta 2007 koskevassa kertomuksessa (KOM(2007)266 lopullinen) kehotetaan 
ottamaan mukaan itsenäiset kuljettajat, ja sen kohdassa 3.2 esitetään kaikki argumentit sen 
puolesta, miksi itsenäiset kuljettajat olisi otettava mukaan: itsenäiset kuljettajat tekevät liikaa 
työtunteja, jotka sisältävät runsaasti fyysistä työtä, joka osaltaan lisää väsymystä, millä on 
itsestään selvä yhteys liikenneturvallisuuteen.

Tarkistus 60
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/15/EY
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta itsenäisiin 
kuljettajiin.

Or. de

Perustelu

Itsenäiset työntekijät työskentelevät omalla vastuullaan ja määrittelevät vapaasti toimintansa 
ja työaikansa. Liiallinen sääntely asettaa kyseisen työskentelymuodon kokonaan 
vaakalaudalle. EU on jo hyväksynyt liikenneturvallisuuden varmistamiseksi ajo- ja lepoaikoja 
koskevia sääntöjä (asetus (EY) N:o 561/2006), joita sovelletaan kaikkiin kuljettajiin, olivatpa 
he sitten itsenäisiä tai palkollisia, kaikkialla Euroopassa ja joissa määrätään tiukasti 
työajoista.

Tarkistus 61
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas S&D-ryhmän puolesta, Pascale 
Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/15/EY
2 artikla – 2-3 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 2 ja 3 kohdassa ilmaisu 
"93/104/EY" ilmaisulla "2003/88/EY".

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Komission vuotta 2007 koskevassa kertomuksessa (KOM(2007)266 lopullinen) kehotetaan 
ottamaan mukaan itsenäiset kuljettajat, ja sen kohdassa 3.2 esitetään kaikki argumentit sen 
puolesta, miksi itsenäiset kuljettajat olisi otettava mukaan: itsenäiset kuljettajat tekevät liikaa 
työtunteja, jotka sisältävät runsaasti fyysistä työtä, joka osaltaan lisää väsymystä, millä on 
itsestään selvä yhteys liikenneturvallisuuteen.

Tarkistus 62
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas S&D-ryhmän puolesta, Pascale 
Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta
Direktiivi 2002/15/EY
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Korvataan 4 kohdassa ilmaisu "(ETY) 
N:o 3820/85" ilmaisulla "(EY) N:o 
561/2006".

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission vuotta 2007 koskevassa kertomuksessa (KOM(2007)266 lopullinen) kehotetaan 
ottamaan mukaan itsenäiset kuljettajat, ja sen kohdassa 3.2 esitetään kaikki argumentit sen 
puolesta, miksi itsenäiset kuljettajat olisi otettava mukaan: itsenäiset kuljettajat tekevät liikaa 
työtunteja, jotka sisältävät runsaasti fyysistä työtä, joka osaltaan lisää väsymystä, millä on 
itsestään selvä yhteys liikenneturvallisuuteen.

Tarkistus 63
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – a kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Poistetaan a alakohdan 2 alakohdasta 
ensimmäinen virke.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää palauttaa alkuperäinen teksti ja soveltaa samaa työajan määritelmää itsenäisiin 
kuljettajiin, lukuun ottamatta hallinnollista työtä, jota on vaikea valvoa.

Tarkistus 64
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny and Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – a kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Poistetaan a alakohdan 2 alakohdasta
ensimmäinen virke.

a) Muutetaan a alakohdan 2 alakohdan
ensimmäinen virke seuraavasti:
"itsenäisten kuljettajien osalta samaa 
määritelmää sovelletaan työn 
aloittamisen ja lopettamisen väliseen 
aikaan – mukaan lukien kiinteä työaika 
iii, iv ja v alakohdissa tarkoitetuille 
toiminnoille yhteenlaskettuna – jona 
itsenäinen kuljettaja on työpaikallaan, 
on asiakkaan käytettävissä ja suorittaa 
muita tehtäviä tai toimintoja kuin yleistä 
hallinnollista työtä, joka ei suoraan liity 
erityisesti kyseiseen kuljetukseen".

Or. en

Perustelu

Jotta itsenäisten kuljettajien hallinnolliset rasitteet olisivat vähäisempiä, he voivat laskea 
kiinteän työajan iv ja v alakohdassa tarkoitetuille toiminnoille. iii alakohdassa, joka koskee 
matkustajien auttamista ajoneuvoon nousemisessa tai siitä poistumisessa, tarkoitettu toiminta 
voidaan kirjata digitaalisella piirturilla, eikä sitä pidä sen vuoksi sisällyttää kiinteään 
työaikaan.
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Tarkistus 65
Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – a kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Poistetaan a alakohdan 2 alakohdasta 
ensimmäinen virke.

a) Lisätään b alakohdan loppuun 
seuraava kappale:
"Tämä aika olisi otettava huomioon 
palkkaa koskevista syistä."

Or. pt

Tarkistus 66
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – a kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Poistetaan a alakohdan 2 alakohdasta 
ensimmäinen virke.

a) Muutetaan a alakohdan 2 alakohdan 
ensimmäistä virkettä seuraavasti: 
"itsenäisten kuljettajien osalta samaa 
määritelmää sovelletaan työn aloittamisen 
ja lopettamisen väliseen aikaan – mukaan 
lukien kiinteä työaika tämän artiklan 1 
alakohdan iii, iv ja v alakohdassa 
tarkoitetuille toiminnoille 
yhteenlaskettuna – jona itsenäinen 
kuljettaja on työpaikallaan, on asiakkaan 
käytettävissä ja suorittaa muita tehtäviä 
tai toimintoja kuin yleistä hallinnollista 
työtä, joka ei suoraan liity erityisesti 
kyseiseen kuljetukseen";

Or. it
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Perustelu

Jotta itsenäisten kuljettajien hallinnolliset rasitteet olisivat vähäisempiä, he voivat laskea 
kiinteän työajan iii, iv, ja v alakohdassa tarkoitetuille toiminnoille.

Tarkistus 67
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – a kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Poistetaan a alakohdan 2 alakohdasta 
ensimmäinen virke.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi ja kuljettajien terveyden suojelemiseksi direktiiviä 
2002/15/EY on jatkossakin sovellettava itsenäisiin kuljettajiin. Liikenneturvallisuuden ja 
muiden tienkäyttäjien kannalta on yhdentekevää, onko yliväsynyt rekka-auton kuljettaja 
itsenäinen kuljettaja vai ei. Asetuksen (EY) N:o 561/2006 säännökset eivät riitä. Niissä 
säädetään enimmäisajoajoista, tauoista ja vähimmäislepoajoista, muttei enimmäistyöajoista. 
Jos säännellään ainoastaan näennäisesti itsenäisiä ammatinharjoittajia, silloin joudutaan 
jatkuvasti erottamaan toisistaan "oikeasti" ja "näennäisesti" itsenäiset ammatinharjoittajat ja 
jätetään sijaa lainsäädännön kiertämiselle.

Tarkistus 68
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – a kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

a a) 'käyttäjäyrityksellä' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle ja jonka 
valvonnassa ja johdolla kuljettaja 
työskentelee;
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Or. en

Tarkistus 69
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään d alakohtaan seuraava virke: Poistetaan.
"'liikkuvalla työntekijällä' tarkoitetaan 
myös sellaista henkilöä, joka ei ole sidottu 
työnantajaan työsopimuksella tai muulla 
hierarkkisella suhteella, mutta:

i jolla ei ole vapautta järjestellä asiaan 
kuuluvaa toimintaansa;
ii jonka tulot eivät ovat suoraan 
riippuvaisia saadusta liikevoitosta;
iii jolla ei ole vapautta pitää yksin tai 
yhteistyössä muiden itsenäisten 
kuljettajien kanssa yllä suhteita useisiin 
asiakkaisiin;".

Or. de

Perustelu

Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi ja kuljettajien terveyden suojelemiseksi direktiiviä 
2002/15/EY on jatkossakin sovellettava itsenäisiin kuljettajiin. Liikenneturvallisuuden ja 
muiden tienkäyttäjien kannalta on yhdentekevää, onko yliväsynyt rekka-auton kuljettaja 
itsenäinen kuljettaja vai ei. Asetuksen (EY) N:o 561/2006 säännökset eivät riitä. Niissä 
säädetään enimmäisajoajoista, tauoista ja vähimmäislepoajoista, muttei enimmäistyöajoista. 
Jos säännellään ainoastaan näennäisesti itsenäisiä ammatinharjoittajia, silloin joudutaan 
jatkuvasti erottamaan toisistaan "oikeasti" ja "näennäisesti" itsenäiset ammatinharjoittajat ja 
jätetään sijaa lainsäädännön kiertämiselle.
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Tarkistus 70
Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään d alakohtaan seuraava virke: b) Korvataan h alakohta seuraavasti:
"'liikkuvalla työntekijällä’ tarkoitetaan 
myös sellaista henkilöä, joka ei ole sidottu 
työnantajaan työsopimuksella tai muulla 
hierarkkisella suhteella, mutta:

"h) "yöajalla" [...] kansallisessa 
lainsäädännössä määriteltyä ajanjaksoa 
kello 20.00 ja kello 7.00 välisenä aikana;"

i jolla ei ole vapautta järjestellä asiaan 
kuuluvaa toimintaansa;
ii jonka tulot eivät ovat suoraan 
riippuvaisia saadusta liikevoitosta;
iii jolla ei ole vapautta pitää yksin tai 
yhteistyössä muiden itsenäisten 
kuljettajien kanssa yllä suhteita useisiin 
asiakkaisiin;"

Or. pt

Tarkistus 71 
Veronica Lope Fontagné

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään d alakohtaan seuraava virke: b) Lisätään d alakohtaan seuraava virke:

"'liikkuvalla työntekijällä' tarkoitetaan 
myös sellaista henkilöä, joka ei ole sidottu 
työnantajaan työsopimuksella tai muulla 
hierarkkisella suhteella, mutta:

"'liikkuvalla työntekijällä' tarkoitetaan 
myös sellaista henkilöä, joka ei ole 
muodollisesti sidottu työnantajaan 
työsopimuksella tai muulla hierarkkisella 
suhteella, mutta joka on jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti tosiasiallisesti 
työsuhteessa johonkuhun yrittäjään."
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i jolla ei ole vapautta järjestellä asiaan 
kuuluvaa toimintaansa;
ii jonka tulot eivät ovat suoraan 
riippuvaisia saadusta liikevoitosta;
iii jolla ei ole vapautta pitää yksin tai 
yhteistyössä muiden itsenäisten 
kuljettajien kanssa yllä suhteita useisiin 
asiakkaisiin;".

Or. es

Perustelu

Vaikka onkin aiheellista, että yötyön huomioon ottaminen edellyttää vähintään kahden 
työtunnin suorittamista yöllä, komission ehdottama muutos on sekava ja saattaa aiheuttaa 
ongelmia direktiivin tulkinnassa ja noudattamisessa, koska siihen sisältyy käsite ”yö”, jota ei 
ole määritelty. Siihen sisältyvässä yötyön määritelmässä pitäisi viitata ”yön” sijasta 
”yöaikaan”, kuten asia määritellään direktiivin nykyisessä 3 artiklan h alakohdassa, johon ei 
ole ehdotettu muutosta.

Tarkistus 72
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) Lisätään d alakohtaan seuraava virke: 2) Lisätään d alakohtaan seuraava virke:
"'liikkuvalla työntekijällä’ tarkoitetaan 
myös sellaista henkilöä, joka ei ole sidottu 
työnantajaan työsopimuksella tai muulla 
hierarkkisella suhteella, mutta:

"'liikkuvalla työntekijällä’ tarkoitetaan 
myös sellaista henkilöä, joka ei ole sidottu 
työnantajaan työsopimuksella tai muulla 
hierarkkisella suhteella, mutta:

i jolla ei ole vapautta järjestellä asiaan 
kuuluvaa toimintaansa;

i jolla ei ole vapautta järjestellä asiaan 
kuuluvaa toimintaansa, ja/tai;

ii jonka tulot eivät ovat suoraan 
riippuvaisia saadusta liikevoitosta;

ii jonka tulot eivät ole suoraan riippuvaisia 
saadusta liikevoitosta, ja/tai;

iii jolla ei ole vapautta pitää yksin tai 
yhteistyössä muiden itsenäisten kuljettajien 
kanssa yllä suhteita useisiin asiakkaisiin;".

iii jolla ei ole vapautta pitää yksin tai 
yhteistyössä muiden itsenäisten kuljettajien 
kanssa yllä suhteita useisiin asiakkaisiin;".

Or. el
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Perustelu

Tämän sanamuodon etuna on, ettei mitään tapausta jätetä määritelmän ulkopuolelle ja että 
näennäisesti itsenäisenä kuljettajana toimimista koskeva kysymys tulee paremmin katetuksi.

Tarkistus 73
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel, Liisa Jaakonsaari ja Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

"'liikkuvalla työntekijällä' tarkoitetaan 
myös sellaista henkilöä, joka ei ole sidottu 
työnantajaan työsopimuksella tai muulla 
hierarkkisella suhteella, mutta:

"'liikkuvalla työntekijällä' tarkoitetaan 
myös sellaista henkilöä, joka ei ole sidottu 
työnantajaan työsopimuksella tai muulla 
hierarkkisella suhteella, mutta johon pätee 
jokin seuraavista indikaattoreista:

i jolla ei ole vapautta järjestellä asiaan 
kuuluvaa toimintaansa;

i joka toimii käyttäjäyrityksen alaisena; 
jolla ei ole vapautta järjestellä 
työpaikkaansa ja -aikaansa eikä asiaan 
kuuluvaa toimintaansa tai joka joutuu 
työtään suorittaessaan noudattamaan 
jonkin toisen osapuolen määräyksiä ja 
ohjeita;

ii jonka tulot eivät ovat suoraan 
riippuvaisia saadusta liikevoitosta;

ii jonka tulot eivät ole suoraan riippuvaisia 
saadusta liikevoitosta ja joka on 
taloudellisesti, rahoituksellisesti ja 
sosiaalisesti riippuvainen jollekulle 
toiselle henkilölle kuuluvalle yritykselle 
tehdystä ja sellaisen yrityksen tekemästä 
työstä; joka saa kausittaisesti maksettavan 
palkan, joka on työntekijän ainoa tai 
pääasiallinen tulonlähde; maksun 
luontaisetuina, kuten ruoan, majoituksen 
tai kuljetuksen muodossa; tunnustetut 
oikeudet, kuten viikoittaisen vapaan ja 
vuosiloman; toimeksiantajaosapuolelta 
maksun työntekijän työtehtävän 
suorittamiseksi tekemästä matkasta;

iii jolla ei ole vapautta pitää yksin tai 
yhteistyössä muiden itsenäisten kuljettajien 
kanssa yllä suhteita useisiin asiakkaisiin;".

iii. jolla ei ole vapautta pitää yksin tai 
yhteistyössä muiden itsenäisten kuljettajien 
kanssa yllä suhteita useisiin asiakkaisiin;
iiia jonka työ on hyvin samantapaista 
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kuin samalle hankkijalle suoritettu 
aikaisempi työ;
iiib jonka työlle on ominaista, että 
toimeksiantajaosapuoli hankkii työkalut, 
työvälineet ja laitteet;
iiic jonka käytössä käytettävä ajoneuvo ei 
ole omistuksen tai vuokrauksen kautta.
Itsenäisen kuljettajan aseman aitouden 
todistamisessa todistustaakka on kaikissa 
tapauksissa itsenäisellä kuljettajalla."

Or. en

Perustelu

Jotta näennäisesti itsenäisen työntekijän määritelmä olisi tehokas, sitä on vahvistettava eikä 
siihen saa jättää minkäänlaista lainsäädännön kiertämisen mahdollisuutta, ja sen on oltava 
aidosti varoittava, mitä tulee näennäisesti itsenäisenä työntekijänä toimimiseen.

Tarkistus 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Poistetaan e alakohta. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On tärkeää säilyttää itsenäisen kuljettajan määritelmä, koska tällä säädöksellä pyritään 
sisällyttämään heidät työaikaa koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 75
Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 2 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) Poistetaan e alakohta. Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 76
Stephen Hughes and Alejandro Cercas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Poistetaan e alakohta. c) Korvataan e alakohta seuraavasti:
"itsenäisellä kuljettajalla" henkilöä,
i jonka pääasiallisena ammattitoimintana 
on matkustajien tai tavaroiden 
kuljettaminen maantieliikenteessä toisen 
lukuun unionin lainsäädännössä 
tarkoitetulla tavalla yhteisön luvan tai 
muun ammatillisen valtuutuksen turvin 
edellä mainittujen kuljetusten 
suorittamiseksi (viittaus yhteisön lupaan 
tai muuhun ammatilliseen valtuutukseen 
säilytetään);
ii joka voi työskennellä omaan laskuunsa 
ja joka ei ole sidottu työnantajaan 
työsopimuksella tai hierarkkisella 
suhteella;
iii joka ei toimi käyttäjäyrityksen alaisena 
ja jolla on vapaus järjestellä työpaikkansa 
ja -aikansa sekä asiaan kuuluva 
toimintansa tai joka ei joudu työtään 
suorittaessaan noudattamaan jonkin 
toisen osapuolen määräyksiä ja ohjeita;
iv jonka tulot eivät ole suoraan 
riippuvaisia saadusta liikevoitosta ja joka 
ei ole taloudellisesti, rahoituksellisesti ja 
sosiaalisesti riippuvainen jollekulle 
toiselle henkilölle kuuluvalle yritykselle 
tehdystä ja sellaisen yrityksen tekemästä 
työstä; joka ei saa mitään seuraavista: 
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kausittaisesti maksettava palkka, joka on 
työntekijän ainoa tai pääasiallinen 
tulonlähde; maksu luontaisetuina, kuten 
ruoan, majoituksen tai kuljetuksen 
muodossa; tunnustetut oikeudet, kuten 
viikoittainen vapaa ja vuosiloma; 
toimeksiantajaosapuolelta maksu 
työntekijän työtehtävän suorittamiseksi 
tekemästä matkasta;
v jolla on vapaus pitää yksin tai 
yhteistyössä muiden itsenäisten 
kuljettajien kanssa yllä suhteita useisiin 
asiakkaisiin;
vi jonka työ on erilaista kuin samalle 
hankkijalle suoritettu aikaisempi työ;
Itsenäisen kuljettajan aseman aitouden 
todistamisessa todistustaakka on kaikissa 
tapauksissa itsenäisellä kuljettajalla."

Or. en

Tarkistus 77
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Poistetaan e alakohta. c) Korvataan e alakohta seuraavasti:
"e) "itsenäisellä kuljettajalla" henkilöä,

i jonka pääasiallisena ammattitoimintana 
on matkustajien tai tavaroiden 
kuljettaminen maantieliikenteessä toisen 
lukuun unionin lainsäädännössä 
tarkoitetulla tavalla yhteisön luvan tai 
muun ammatillisen valtuutuksen turvin 
edellä mainittujen kuljetusten 
suorittamiseksi;
ii joka voi työskennellä omaan laskuunsa 
ja joka ei ole sidottu työnantajaan 
työsopimuksella tai muulla hierarkkisella 
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työsuhteella;
iii joka ei toimi käyttäjäyrityksen alaisena;

iv jolla on vapaus järjestellä asiaan 
kuuluvaa toimintaansa ilman asiakkaan 
suoraa valvontaa;
v jonka tulot ovat suoraan riippuvaisia 
saadusta liikevoitosta;

vi jolle ei kuulu toisen käyttäjäyrityksen 
tai sopimuspuolen myöntämiä työhön 
liittyviä oikeuksia, kuten kausittaisesti 
maksettava palkka, maksu luontaisetuina, 
tunnustetut oikeudet, kuten vuosiloma; 
sekä 
vii jolla on vapaus pitää yksin tai 
yhteistyössä muiden itsenäisten 
kuljettajien kanssa yllä liikesuhteita 
useisiin asiakkaisiin.
Tässä direktiivissä kuljettajia, jotka eivät 
täytä näitä kriteerejä, sitovat samat 
velvollisuudet ja he saavat samat 
oikeudet, jotka direktiivissä on säädetty 
liikkuville työntekijöille."

Or. en

Tarkistus 78
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Poistetaan e alakohta. Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi ja kuljettajien terveyden suojelemiseksi direktiiviä 
2002/15/EY on jatkossakin sovellettava itsenäisiin kuljettajiin. Liikenneturvallisuuden ja 
muiden tienkäyttäjien kannalta on yhdentekevää, onko yliväsynyt rekka-auton kuljettaja 
itsenäinen kuljettaja vai ei. Asetuksen (EY) N:o 561/2006 säännökset eivät riitä. Niissä 
säädetään enimmäisajoajoista, tauoista ja vähimmäislepoajoista, muttei enimmäistyöajoista. 
Jos säännellään ainoastaan näennäisesti itsenäisiä ammatinharjoittajia, silloin joudutaan 
jatkuvasti erottamaan toisistaan "oikeasti" ja "näennäisesti" itsenäiset ammatinharjoittajat ja 
jätetään sijaa lainsäädännön kiertämiselle.

Tarkistus 79
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny and Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – d alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Korvataan f alakohta seuraavasti: Poistetaan.
"f) 'maantieliikenteen liikkuvissa 
tehtävissä toimivalla henkilöllä' liikkuvaa 
työntekijää, joka toimii kyseisissä 
tehtävissä;".

Or. en

Perustelu

Itsenäisten työntekijöiden pitäisi kuulua direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 80
Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – d alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Korvataan f alakohta seuraavasti: Poistetaan.
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"f) ’maantieliikenteen liikkuvissa 
tehtävissä toimivalla henkilöllä’ liikkuvaa 
työntekijää, joka toimii kyseisissä 
tehtävissä;"

Or. pt

Tarkistus 81
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – d alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

"f) 'maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä 
toimivalla henkilöllä’ liikkuvaa 
työntekijää, joka toimii kyseisissä 
tehtävissä;".

"f) 'maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä 
toimivalla henkilöllä' liikkuvaa työntekijää 
tai itsenäistä kuljettajaa, joka toimii 
kyseisissä tehtävissä;".

Or. de

Perustelu

Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi ja kuljettajien terveyden suojelemiseksi direktiiviä 
2002/15/EY on jatkossakin sovellettava itsenäisiin kuljettajiin. Liikenneturvallisuuden ja 
muiden tienkäyttäjien kannalta on yhdentekevää, onko yliväsynyt rekka-auton kuljettaja 
itsenäinen kuljettaja vai ei. Asetuksen (EY) N:o 561/2006 säännökset eivät riitä. Niissä 
säädetään enimmäisajoajoista, tauoista ja vähimmäislepoajoista, muttei enimmäistyöajoista. 
Jos säännellään ainoastaan näennäisesti itsenäisiä ammatinharjoittajia, silloin joudutaan 
jatkuvasti erottamaan toisistaan "oikeasti" ja "näennäisesti" itsenäiset ammatinharjoittajat ja 
jätetään sijaa lainsäädännön kiertämiselle.

Tarkistus 82
Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – e alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 2 kohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) Korvataan i alakohta seuraavasti: Poistetaan.
"i) 'yötyöllä' sellaisena työaikana tehtyä 
työtä, jonka kuluessa työtä on tehty 
vähintään kaksi tuntia yöaikaan."

Or. pt

Tarkistus 83
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – e alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

"i) 'yötyöllä' sellaisena työaikana tehtyä 
työtä, jonka kuluessa työtä on tehty 
vähintään kaksi tuntia yöaikaan."

"i) 'yötyöllä' sellaisena työaikana tehtyä 
työtä, jonka kuluessa työtä on tehty 
vähintään yksi tunti yöaikaan."

Or. de

Perustelu

Yötyö on erityisen raskasta liikkuville työntekijöille. Komission ehdotus merkitsee sitä, että 
vain yli kaksi tuntia kestänyt yötyö voidaan laskea yötyöksi ja siitä voidaan laskuttaa yötyönä. 
Muilla aloilla sovellettavan, kahta yötyötuntia koskevan vähimmäissäännön yleistäminen on 
sosiaalisesti kestämätöntä.

Tarkistus 84
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – e alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Korvataan i alakohta seuraavasti: Poistetaan.
"i) 'yötyöllä' sellaisena työaikana tehtyä 
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työtä, jonka kuluessa työtä on tehty 
vähintään kaksi tuntia yöaikaan."

Or. de

Perustelu

Direktiivin 2002/15/EY tarkoituksena on suojata kuljettajien turvallisuus ja terveys työaikaa 
koskevien vähimmäisvaatimusten avulla ja parantaa turvallisuutta. Neljän tunnin jakso, joka 
vastaa jäsenvaltioiden vahvistamaa yöajan määritelmää, oli jo valmiiksi kovin lyhyt ja 
seurausta neuvotteluissa aikaansaadusta kompromissista. Lainsäädännön tavoitteet 
huomioon ottaen ei ole hyväksyttävää heikentää liikkuvien työntekijöiden oloja siten, ettei 
kaikkia kyseiseen neljän tunnin yötyöaikaan sisältyviä työtunteja enää laskettaisi yötyöksi, 
vaan ainoastaan yli kaksi tuntia kestänyt toiminta otettaisiin huomioon.

Tarkistus 85
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – e alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Korvataan i alakohta seuraavasti: Poistetaan.

"i) 'yötyöllä' sellaisena työaikana tehtyä 
työtä, jonka kuluessa työtä on tehty 
vähintään kaksi tuntia yöaikaan."

Or. el

Perustelu

Yötyön alkuperäisen määritelmän vaihtaminen saattaa yllyttää työntekijöitä rikkomaan 
direktiiviä sen varmistamiseksi, että he tekevät tarpeeksi työtunteja yöaikana saadakseen 
korvausta yötyöstä, jolloin kyseessä on suurempi summa kuin se, jonka he saavat päivällä 
tekemästään työstä. Tässä tilanteessa direktiivin asianmukainen täytäntöönpano vaarantuu, 
kuten myös liikenneturvallisuus.
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Tarkistus 86
Liisa Jaakonsaari

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – e alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Korvataan i alakohta seuraavasti: e) Korvataan i alakohta seuraavasti:
"i) 'yötyöllä' sellaisena työaikana tehtyä 
työtä, jonka kuluessa työtä on tehty 
vähintään kaksi tuntia yöaikaan."

"i) 'yötyöllä' sellaisena työaikana tehtyä 
työtä, jonka kuluessa työtä on tehty 
vähintään yksi tunti yöaikaan."

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus, jolla pyritään lisäämään joustavuutta, samanaikaisesti heikentää 
huomattavasti työntekijöiden suojelua yötyöhön liittyvissä asioissa. Tämän tarkistuksen 
avulla säilytetään tarvittava joustavuus, mutta samalla työntekijöitä kuitenkin suojellaan 
riittävästi.

Tarkistus 87
Sylvana Rapti

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – e alakohta 
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Korvataan i alakohta seuraavasti: e) Korvataan i alakohta seuraavasti:
"i) 'yötyöllä' sellaisena työaikana tehtyä 
työtä, jonka kuluessa työtä on tehty 
vähintään kaksi tuntia yöaikaan."

"i) 'yötyöllä' kaikkea yöaikaan tehtyä 
työtä."

Or. el

Perustelu

Vähintään kahden yöaikaan tehdyn työtunnin edellyttäminen heikentää 7 artiklan 1 kohdan 
työntekijöille tarjoamaa suojaa tähän asti voimassa olleen direktiivin sanamuotoon nähden.
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Tarkistus 88
Veronica Lope Fontagné

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – e alakohta
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Korvataan i alakohta seuraavasti: e) Korvataan i alakohta seuraavasti:
"i) 'yötyöllä' sellaisena työaikana tehtyä 
työtä, jonka kuluessa työtä on tehty 
vähintään kaksi tuntia yöaikaan."

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 89
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/15/EY
4 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Lisätään 4 artiklan b a alakohta 
seuraavasti:
3 artiklan a alakohdan 2 alakohdassa 
tarkoitettu kiinteä työaika on yksi tunti 
viikossa.

Or. en

Perustelu

Jotta itsenäisten työntekijöiden hallinnolliset rasitteet olisivat vähäisempiä, he voivat laskea 
kiinteä työajan iii, iv, ja v alakohdissa tarkoitetuille toiminnoille. Tämä työaika on 
keskimäärin tunti viikossa.
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Tarkistus 90
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/15/EY
4 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään 4 artiklan b a alakohta 
seuraavasti:
"b a) 3 artiklan a alakohdan 2 
alakohdassa tarkoitettu kiinteä työaika on 
kolme tuntia viikossa."

Or. it

Perustelu

Kiinteän työajan laskemisessa on otettava huomioon 3 artiklan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdan 1 alakohdan iii, iv ja v alakohdassa säädetyt velvoitteet kyseisen artiklan 2 
alakohdassa edellytettävällä tavalla. Purkaminen/lastaus, päivystys ja ajoneuvon siivous ja 
huolto ovat itse asiassa varsin hankalia toimintoja, joilla saattaa olla vaikutuksia 
liikenneturvallisuuteen ja työntekijöiden sosiaaliseen suojeluun. Hallinnolliset tehtävät on 
jätetty soveltamisalan ulkopuolelle, kuten direktiivissä säädetään.

Tarkistus 91
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/15/EY
4 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään 4 artiklan b a alakohta 
seuraavasti:
"b a) 3 artiklan a alakohdan 2 
alakohdassa tarkoitettu kiinteä työaika on 
kolme tuntia viikossa."

Or. it
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Perustelu

Kiinteän työajan laskemisessa on otettava huomioon 3 artiklan ensimmäisen alakohdan a 
alakohdan 1 alakohdan iii, iv ja v alakohdassa säädetyt velvoitteet kyseisen artiklan 2 
alakohdassa edellytettävällä tavalla. Purkaminen/lastaus, päivystys ja ajoneuvon siivous ja 
huolto ovat itse asiassa varsin hankalia toimintoja, joilla saattaa olla vaikutuksia 
liikenneturvallisuuteen ja työntekijöiden sosiaaliseen suojeluun. Hallinnolliset tehtävät on 
jätetty soveltamisalan ulkopuolelle, kuten direktiivissä säädetään.

Tarkistus 92
Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2002/15/EY
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 5 kohdassa ilmaisu "(ETY) N:o 
3820/85" ilmaisulla "(EY) N:o 561/2006".

a) Korvataan 5 kohdassa ilmaisu "(ETY) 
N:o 3820/85" ilmaisulla "(EY) N:o 
561/2006".

b) lisätään alakohta seuraavasti:
"Tämä aika olisi otettava huomioon 
palkkaa koskevista syistä."

Or. pt

Tarkistus 93
Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2002/15/EY
6 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 6 kohdassa ilmaisu "(ETY) N:o 
3820/85" ilmaisulla "(EY) N:o 561/2006".

a) Korvataan 6 kohdassa ilmaisu "(ETY) 
N:o 3820/85" ilmaisulla "(EY) N:o 
561/2006".

b) lisätään alakohta seuraavasti:
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"Tämä aika olisi otettava huomioon 
palkkaa koskevista syistä."

Or. pt

Tarkistus 94
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/15/EY
9 artikla – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Muutetaan 9 artiklan b alakohta 
seuraavasti: 
b) liikkuvien työntekijöiden työaika 
kirjataan, tämän kuitenkaan rajoittamatta 
2 artiklan 1 kohdan soveltamista. 
Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään 
kahden vuoden ajan kyseessä olevan 
ajanjakson päättymisestä. Työnantajat 
vastaavat liikkuvien työntekijöiden 
työajan kirjaamisesta. Työnantajan on 
pyynnöstä annettava liikkuville 
työntekijöille jäljennös 
työaikakirjanpidosta.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus koskee vain työntekijöitä. Heidän on kirjattava kaikki tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvat toiminnot.

Tarkistus 95
Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/15/EY
9 artikla – b a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(5 b) Lisätään 9 artiklaan c alakohta 
seuraavasti:
c) itsenäisten kuljettajien työaika 
kirjataan asetuksen (EY) N:o 3821/85 
säännösten mukaisesti. Kirjanpitoa on 
säilytettävä vähintään kahden vuoden 
ajan kyseessä olevan ajanjakson 
päättymisestä.

Or. en

Perustelu

Lastaukseen tai purkamiseen sekä matkustajien auttamiseen ajoneuvoon nousemisessa tai 
siitä poistumisessa liittyvät kuljettajan toiminnot pitäisi jo kirjata piirturin avulla asetuksessa 
(EY) N:o 3821/85 (sellaisena kuin se on muutettuna) tarkoitettuna ”muuna työnä”, ja 
kyseisessä asetuksessa myös edellytetään kirjattujen tietojen säilyttämistä 365 päivän ajan. 
Direktiivin täytäntöönpanemiseksi ja itsenäisten kuljettajien työaikojen tarkistamiseksi ei näin 
ollen ole välttämätöntä vaatia itsenäisiä kuljettajia erikseen kirjaamaan työaikojaan ja 
säilyttämään niitä koskevia tietoja. Siitä aiheutuisi tarpeeton hallinnollinen taakka.

Tarkistus 96
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/15/EY
11 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on luotava järjestelmä 
asianmukaista ja säännöllistä seurantaa ja 
tarkastuksia varten tämän direktiivin 
sääntöjen asianmukaisen ja 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Niiden on varmistettava, 
että direktiivin täytäntöönpanosta 
vastaavilla kansallisilla elimillä on 
riittävä määrä päteviä tarkastajia ja että 
kyseiset elimet toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet.

(1) Jäsenvaltioiden on luotava järjestelmä 
asianmukaista seurantaa varten tämän 
direktiivin sääntöjen asianmukaisen ja 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi.

Or. de
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Perustelu

Riittää aivan hyvin, että jäsenvaltioita kehotetaan soveltamaan direktiiviä asianmukaisesti. 
Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ne voivat itse päättää, miten ne asian hoitavat.

Tarkistus 97
Edit Bauer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/15/EY
11 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on luotava järjestelmä 
asianmukaista ja säännöllistä seurantaa 
ja tarkastuksia varten tämän direktiivin 
sääntöjen asianmukaisen ja 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Niiden on varmistettava, 
että direktiivin täytäntöönpanosta 
vastaavilla kansallisilla elimillä on riittävä 
määrä päteviä tarkastajia ja että kyseiset 
elimet toteutettava kaikki tarpeelliset 
toimenpiteet.

(1) Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
asianmukaiset, syrjimättömät seurannat
ja tarkastukset tämän direktiivin sääntöjen 
asianmukaisen ja johdonmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Niiden 
on varmistettava, että direktiivin 
täytäntöönpanosta vastaavilla kansallisilla 
elimillä on pätevä henkilöstö ja että 
kyseiset elimet toteuttavat kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 98
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/15/EY
11 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on luotava järjestelmä 
asianmukaista ja säännöllistä seurantaa 
ja tarkastuksia varten tämän direktiivin 
sääntöjen asianmukaisen ja 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Niiden on varmistettava, 

(1) Jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaisia, syrjimättömiä tarkastuksia
tämän direktiivin sääntöjen asianmukaisen 
ja johdonmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Niiden on varmistettava, 
että direktiivin täytäntöönpanosta 
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että direktiivin täytäntöönpanosta 
vastaavilla kansallisilla elimillä on riittävä 
määrä päteviä tarkastajia ja että kyseiset 
elimet toteutettava kaikki tarpeelliset 
toimenpiteet.

vastaavilla kansallisilla elimillä on pätevä 
henkilöstö ja että kyseiset elimet 
toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet. 
Se, että tarkastukset kohdistuvat erityisesti 
sellaisista maista peräisin oleviin 
ajoneuvoihin ja kuljettajiin, jotka ovat 
käytännössä useasti syyllistyneet tämän 
direktiivin säännösten rikkomiseen, ei ole 
syrjintää.

Or. de

Perustelu

Tosiseikkojen osoittaessa, että tietynmaalaiset kuljettajat syyllistyvät usein tämän direktiivin 
säännösten rikkomiseen, poliisilla on oltava valtuudet jatkaa kyseisistä maista tuleviin 
kuljettajiin ja ajoneuvoihin kohdistuvien, useammin toistuvien tarkastusten suorittamista 
liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 99
Liisa Jaakonsaari

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/15/EY
11 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on luotava järjestelmä 
asianmukaista ja säännöllistä seurantaa ja 
tarkastuksia varten tämän direktiivin 
sääntöjen asianmukaisen ja 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Niiden on varmistettava, 
että direktiivin täytäntöönpanosta 
vastaavilla kansallisilla elimillä on riittävä 
määrä päteviä tarkastajia ja että kyseiset 
elimet toteutettava kaikki tarpeelliset 
toimenpiteet.

1. Jäsenvaltioiden on luotava järjestelmä 
asianmukaista ja säännöllistä seurantaa ja 
tarkastuksia varten tämän direktiivin 
sääntöjen asianmukaisen ja 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Jos asetuksessa (EY) N:o 
561/2006 säädettyjä ajo- ja lepoaikoja 
koskevia sääntöjä rikotaan siinä määrin, 
että rikotaan myös työaikaa koskevia 
sääntöjä, jäsenvaltioiden on lisäksi 
seurattava ja valvottava työaikasääntöjen 
täytäntöönpanoa. Niiden on myös 
varmistettava, että direktiivin 
täytäntöönpanosta vastaavilla kansallisilla 
elimillä on riittävä määrä päteviä 
tarkastajia ja että kyseiset elimet 
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toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Nykyisin ei ole yhteyttä ajo- ja lepoaikojen valvonnan ja työajan valvonnan välillä, vaikka ne 
loogisesti liittyvät toisiinsa. Työajan tavanomaisen seurantajärjestelmän lisäksi työaikaa 
pitäisi aina seurata ja täytäntöönpanoa valvoa, jos ajo- ja lepoaikasääntöjen rikkomiseen 
sisältyy suhteellisen pitkiä liiallisia ajoaikoja, mikä merkitsee automaattisesti myös 
työaikasääntöjen rikkomista.

Tarkistus 100
Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/15/EY
11 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on luotava järjestelmä 
asianmukaista ja säännöllistä seurantaa ja 
tarkastuksia varten tämän direktiivin 
sääntöjen asianmukaisen ja 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Niiden on varmistettava, 
että direktiivin täytäntöönpanosta 
vastaavilla kansallisilla elimillä on riittävä 
määrä päteviä tarkastajia ja että kyseiset 
elimet toteutettava kaikki tarpeelliset 
toimenpiteet.

(1) Jäsenvaltioiden on luotava järjestelmä 
asianmukaista ja säännöllistä seurantaa ja 
tarkastuksia varten tämän direktiivin 
sääntöjen asianmukaisen ja 
johdonmukaisen kansalliseen 
lainsäädäntöön siirtämisen ja 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Niiden 
on varmistettava, että direktiivin 
täytäntöönpanosta vastaavilla kansallisilla 
elimillä on riittävä määrä päteviä 
tarkastajia ja että kyseiset elimet 
toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet.
Direktiivissä 2002/15/EY asetetaan jo 
"vähimmäisvaatimukset", koska 
saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja täytäntöönpano eivät saa 
alentaa työntekijöiden suojelun tasoa tai 
heikentää niiden suotuisampien ehtojen 
noudattamista, jotka yksittäisissä 
jäsenvaltioissa on kirjattu yleiseen 
työlainsäädäntöön tai työehtosopimuksiin.

Or. pt
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Tarkistus 101
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/15/EY
11 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on luotava järjestelmä 
asianmukaista ja säännöllistä seurantaa ja 
tarkastuksia varten tämän direktiivin 
sääntöjen asianmukaisen ja 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Niiden on varmistettava, 
että direktiivin täytäntöönpanosta 
vastaavilla kansallisilla elimillä on riittävä 
määrä päteviä tarkastajia ja että kyseiset 
elimet toteutettava kaikki tarpeelliset 
toimenpiteet.

(1) Jäsenvaltioiden on luotava järjestelmä 
asianmukaista ja säännöllistä seurantaa ja 
tarkastuksia varten tämän direktiivin 
sääntöjen asianmukaisen ja 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Niiden on varmistettava, 
että direktiivin täytäntöönpanosta 
vastaavilla kansallisilla elimillä on riittävä 
määrä päteviä tarkastajia ja että kyseiset 
elimet toteutettava kaikki tarpeelliset 
toimenpiteet.

1 a) Itsenäisen kuljettajan on ladattava 
ajopiirturinsa sisältämät tiedot tai 
kerättävä levykkeet korkeintaan kolmen 
viikoin välein ja säilytettävä niitä 
yrityksensä toimipaikassa.
1 b) Kirjattuja tietoja ja levykkeitä on 
säilytettävä vähintään yhden vuoden ajan 
viimeisestä käyttökerrasta alkaen.

Or. it

Perustelu

Työntekijöihin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin sovellettavien sääntöjen 
yhdenmukaistamisella pyritään takaamaan tasapuolisuus ja mahdollistamaan kohdennettujen 
tarkastusten suorittaminen riippumattomien kuljettajien yrityksissä asetusten (EY) N:o 
3821/85 ja (EY) N:o 1360/2002 mukaisesti.
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Tarkistus 102
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/15/EY
11 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltioiden on luotava järjestelmä 
asianmukaista ja säännöllistä seurantaa ja 
tarkastuksia varten tämän direktiivin 
sääntöjen asianmukaisen ja 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Niiden on varmistettava, 
että direktiivin täytäntöönpanosta 
vastaavilla kansallisilla elimillä on riittävä 
määrä päteviä tarkastajia ja että kyseiset 
elimet toteutettava kaikki tarpeelliset 
toimenpiteet.

(1) Jäsenvaltioiden on luotava järjestelmä 
asianmukaista ja säännöllistä seurantaa ja 
tarkastuksia varten eri virastojen välinen 
yhteistyö mukaan lukien tämän direktiivin 
sääntöjen asianmukaisen ja 
johdonmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Niiden on varmistettava, 
että direktiivin täytäntöönpanosta 
vastaavilla kansallisilla elimillä on riittävä 
määrä päteviä tarkastajia ja että kyseiset 
elimet toteuttavat kaikki tarpeelliset 
toimenpiteet.

Or. en

Perustelu

Eri virastojen eli työ-, liikenne- ja veroministeriöiden välinen yhteistyö varmistaisi, että 
näennäisesti itsenäiset kuljettajat voitaisiin helposti tunnistaa.

Tarkistus 103
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/15/EY
11 a artikla (uusi) – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Komissiolle annetaan valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä SEUT:n 290 
artiklan mukaisesti 1 kohdassa 
tarkoitettujen työajan seurannan ja 
tarkastusten tiheyden ja yksityiskohtaisten 
sääntöjen osalta.
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Or. en

Perustelu

Samaan tapaan kuin ajo- ja lepoaikojen tarkastusten osalta on toimittu, olisi myös oltava 
yhteisön kehys sen määrittämiseksi, millä tavoin ja miten usein työajan tarkastuksia 
suoritetaan. Delegoitu säädös, joka on tehty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, on asianmukainen väline tähän tarkoitukseen.

Tarkistus 104
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/15/EY
11 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle yksityiskohtaiset tiedot
toteutetuista seuranta- ja 
tarkastusjärjestelyistä.

(2) Jäsenvaltioiden on laadittava 1 
kohdassa tarkoitetuista tarkastuksista 
tilastoja ja annettava niistä selvitys
komissiolle kahden vuoden välein.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden pitäisi laatia tilastoja 11 artiklan edellisessä kohdassa mainitusta 
seurannasta ja tarkastuksista sekä antaa ne komissiolle.

Tarkistus 105
Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/15/EY
11 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kuljetusyrityksillä ja 
liikkuvilla työntekijöillä on mahdollisuus 
saada työaikasääntöihin ja työn 
järjestymiseen liittyviä tietoja, apua ja 

(3) Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kuljetusyrityksillä ja 
liikkuvilla työntekijöillä on mahdollisuus 
saada työaikasääntöihin ja työn 
järjestymiseen liittyviä tietoja, apua ja 
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neuvoja. neuvoja. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
vastustamaan näennäisesti itsenäistä 
työskentelyä ja varmistamaan, että 
epävarman työllistämisen muotoja ei 
käytetä silloin, kun suoritettava työ on 
pysyvää.

Or. pt

Tarkistus 106
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/15/EY
11 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kuljetusyrityksillä ja 
liikkuvilla työntekijöillä on mahdollisuus 
saada työaikasääntöihin ja työn 
järjestymiseen liittyviä tietoja, apua ja 
neuvoja.

(3) Jäsenvaltioiden on toteutettava tiiviissä 
yhteistyössä työmarkkinaosapuolten 
kanssa tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kuljetusyrityksillä ja 
liikkuvilla työntekijöillä on mahdollisuus 
saada työaikasääntöihin ja työn 
järjestymiseen liittyviä tietoja, apua ja 
neuvoja.

Or. el

Perustelu

Työmarkkinaosapuolten osallistuminen on tärkeää, jotta voidaan taata tehokas 
tiedotusmenettely, jonka avulla työnantajat ja työntekijät saadaan noudattamaan direktiiviä 
sen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Tarkistus 107
Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/15/EY
11 a artikla – 4 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) vahvistamaan jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
hallinnollista yhteistyötä ottamalla 
käyttöön tehokkaita 
tietojenvaihtojärjestelmiä, parantamalla 
tiedonsaantia ja edistämällä tietojen ja 
hyvien toimintatapojen vaihtoa 
työaikasääntöjen täytäntöönpanossa;

(a) vahvistamaan jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
hallinnollista yhteistyötä ottamalla 
käyttöön tehokkaita 
tietojenvaihtojärjestelmiä, parantamalla 
tiedonsaantia ja edistämällä tietojen ja 
parhaiden toimintatapojen vaihtoa 
työaikasääntöjen täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 108
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/15/EY
11 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Lisätään 11 b artikla seuraavasti:
11 b artikla

Säännösten rikkomiset
Tämän asetuksen 3 artiklan d ja e 
alakohdan määritelmien noudattamatta 
jättäminen katsotaan ‘vakavimmaksi 
rikkomiseksi’ ja siihen sovelletaan 
kaikkia asetuksen (EY) N:o 1071/2009 
säännöksiä, jotka koskevat 
tämäntyyppisiä rikkomisia.
Kuljetusyritysten, lähettäjien, 
huolitsijoiden, matkanjärjestäjien, 
hankkijoiden, alihankkijoiden ja 
kuljettajia välittävien toimistojen, jotka 
eivät noudata tämän asetuksen 3 artiklan 
d ja e alakohdan määritelmiä, katsotaan 
syyllistyvän ‘vakavimpaan rikkomiseen’, 
ja niihin sovelletaan kaikkia asetuksen 
(EY) N:o 1071/2009 säännöksiä, jotka 
koskevat tämäntyyppisiä rikkomisia.
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Or. en

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 säännöksissä, jotka koskevat vakavia rikkomisia, säädetään, 
että vakavin rikkominen johtaa hyvämaineisuuden menettämiseen (johdanto-osan 9 ja 24 
kappale, 6 artiklan 2 kohdan b alakohta), ammatin harjoittamista koskevan luvan 
peruuttamiseen kokonaan tai tilapäisesti (13 artiklan 3 kohta, joka on luettava siten, että 
otetaan huomioon 3 artikla) tallennetaan jäsenvaltion kansalliseen sähköiseen rekisteriin 
(vakavimpien rikkomisien rajat ylittävä rekisteri) (16 artiklan 1 kohdan e alakohta; 16 
artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta).

Tarkistus 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 b kohta (uusi) 
Direktiivi 2002/15/EY
12 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Lisätään 12a artikla seuraavasti: 
12 a artikla

Kuljetusyritysten vastuu
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 
direktiivin säännöksiä.
2. Kuljetusyritysten, lähettäjien, 
huolitsijoiden, matkanjärjestäjien, 
hankkijoiden, alihankkijoiden ja 
kuljettajia välittävien toimistojen on 
varmistettava, että sopimusperusteiset 
liikenteen aikataulut ovat tämän 
direktiivin mukaiset ja että työ suoritetaan 
käyttäen aidosti itsenäisiä kuljettajia.

Or. en
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Perustelu

Since the client will most than likely know whether or not he works with false / genuine self-
employed drivers, applying the co-liability principle will make the client responsible for 
working with false self-employed. This will diminish incentives - amongst transport 
undertakings - to convert drivers from employed into self-employed, will lead to reduction of 
the phenomenon of false self-employment amongst drivers and will ensure that liability is 
shared between the driver and the consigner, rather than having all the responsibility on the 
driver (it is widely known that in many occasions employed drivers are forced to become false 
self-employed).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 110
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 c kohta (uusi)
Direktiivi 2002/15/EY
12 b artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(6 c) Lisätään 12 b artikla seuraavasti:
12 b artikla

Säädösvallan siirto
1. Siirretään komissiolle valta antaa 11 
artiklan 1 a kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä kuudeksi vuodeksi 
tämän direktiivin voimaantulosta lukien. 
Komissio laatii kertomuksen siirretystä 
säädösvallasta viimeistään kuusi 
kuukautta ennen kuusivuotiskauden 
päättymistä ja liittää siihen tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen säädösvallan 
siirron keston pidentämiseksi.
2. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 12 c ja 
12 d artiklassa asetettuja ehtoja.
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Or. en

Tarkistus 111
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 d kohta (uusi)
Direktiivi 2002/15/EY
12 c artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(6 d) Lisätään 12 c artikla seuraavasti:
12 c artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen
1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 11 artiklan 1 a kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.
2. Se toimielin, joka on käynnistänyt 
sisäisen menettelyn päättääkseen 
säädösvallan siirron peruuttamisesta, 
pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle 
toimielimelle ja komissiolle ja selvittää 
samalla, mitä säädösvaltaa mahdollinen 
peruuttaminen koskee.
3. Peruuttamispäätöksessä selvitetään, 
mihin peruuttaminen perustuu, ja sillä 
lopetetaan siinä mainittu säädösvallan 
siirto. Päätös tulee voimaan joko 
välittömästi tai jonakin myöhempänä, 
päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 112
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 e kohta (uusi)
Direktiivi 2002/15/EY
12 d artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(6 e) Lisätään 12 d artikla seuraavasti:
12 d artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen
1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ei ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, säädös 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan sinä päivänä, 
joka mainitaan sen säännöksissä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, säädös ei 
tule voimaan. Se toimielin, joka vastustaa 
delegoitua säädöstä, esittää perusteet 
päätökselleen.

Or. en

Tarkistus 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/15/EY
13 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Lisätään 13 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:
"2 a. Komissio laatii menetelmän, jonka 
mukaisesti jäsenvaltiot raportoivat alan 
työllisyystilanteesta sekä vaikutuksista 
reiluun kilpailuun, työterveyteen ja 
-turvallisuuteen sekä 
liikenneturvallisuuteen; komissio esittää 
näiden raporttien pohjalta säännöllisin 
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väliajoin kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle; jäsenvaltiot 
ja komissio raportoivat edellä mainituista 
seikoista kahden vuoden välein;
Komissio laatii myös kertomuksen 
(kahden vuoden kuluttua direktiivin 
voimaantulosta) Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle toimenpiteistä, joita on 
toteutettu työajan seurannan ja 
tarkastusten tiheyden ja yksityiskohtaisten 
sääntöjen tapauksessa."

Or. en

Perustelu

Tehokas ja kattava raportointijärjestelmä takaa direktiivin paremman täytäntöönpanon.


