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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.



PR\799946FI.doc 3/15 PE431.059v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.....................................................................................................................14



PE431.059v01-00 4/15 PR\799946FI.doc

FI



PR\799946FI.doc 5/15 PE431.059v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maantieliikenteen 
liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä annetun direktiivin 
2002/15/EY muuttamisesta
(KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0650),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan sekä 71 artiklan ja 
137 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0354/2008),

– ottaa huomioon komission Euroopan parlamentille ja neuvostolle antaman tiedonannon 
"Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan 
sekä 91 artiklan ja 153 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2010),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

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

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Euroopan parlamentti on tietoinen 
työmarkkinoilla esiintyvästä näennäisesti 
itsenäisestä ammatinharjoittamisesta, 
joka vaikuttaa kielteisesti 
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kilpailuedellytyksiin talouden alasta 
riippumatta kaikkialla Euroopan 
unionissa. Se on tästä syystä vakuuttunut, 
että ilmiöön on puututtava Euroopan 
unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 2

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

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Parlamentti ehdottaa, että komissio 
ja jäsenvaltiot harkitsisivat 
mahdollisuutta vaihtaa ja tarkastella 
jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä siitä, 
millä tavoin näennäisesti itsenäinen 
ammatinharjoittaminen voidaan 
tunnistaa ja eliminoida.

Or. en

Tarkistus 3

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

Komission teksti Tarkistus

(4 c) Maantieliikenteen harjoittajan 
ammatin harjoittamisen edellytyksiä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja 
neuvoston direktiivin 96/26/EY 
kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/20091 

mukaan itsenäisten kuljettajien on 
täytettävä joukko vaatimuksia, jotta ne 
voivat harjoittaa toimintaansa.
1 EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51.
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Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kokemukset, joita on saatu direktiivin 
2002/15/EY saattamisesta osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, sekä 
sidosryhmien kuulemiset, monet 
selvitykset ja vaikutusten arviointi ovat 
paljastaneet ongelmia, jotka liittyvät 
työaikasääntöjen täytäntöönpanon 
yhtenäisyyteen, sääntöjen puutteelliseen 
noudattamiseen ja jäsenvaltioiden 
heikkoihin täytäntöönpanojärjestelmiin.

(5) Kokemukset, joita on saatu direktiivin 
2002/15/EY saattamisesta osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, sekä 
sidosryhmien kuulemiset, monet 
selvitykset ja vaikutusten arviointi ovat 
paljastaneet ongelmia, jotka liittyvät 
työaikasääntöjen täytäntöönpanon 
yhtenäisyyteen, sääntöjen puutteelliseen 
noudattamiseen ja joidenkin
jäsenvaltioiden heikkoihin 
täytäntöönpanojärjestelmiin.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
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 jätettävä direktiivin 
2002/15/EY soveltamisalan ulkopuolelle. 
Edellä mainittu ei kuitenkaan saisi 
vaikuttaa jäsenvaltioiden oikeuteen 
soveltaa tämän direktiivin säännöksiä 
tällaisiin kuljettajiin.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
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 561/20061 soveltamisalaan. On 
yleisen edun mukaista, että kaikkia 
kuljettajia koskevia ajo- ja lepoaikoja 
sovelletaan asianmukaisesti ja niiden 
noudattamista valvotaan tehokkaasti.
1 EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
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 ajoneuvon 
paino on alle 3,5 tonnia.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
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 rikkomuksista rangaistaan.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
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 
osuutta sääntöjen noudattamisen 
valvonnassa ja täytäntöönpanossa ei tulisi 
jättää huomiotta.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/15/EY
2 artikla – 1 kohta
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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 
jäsenvaltioihin sijoittautuneille yrityksille
työskenteleviin liikkuviin työntekijöihin, 
jotka 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."

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 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. en
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2002/15/EY
3 artikla – 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 yhteisön 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 
suhteella,
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 viikoittainen 
vapaa ja vuosiloma, ja
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 
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liikkuville työntekijöille;"

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/15/EY
11a 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 toteutettava 
asianmukaisia, syrjimättömiä tarkastuksia
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 14

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

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle yksityiskohtaiset tiedot 
toteutetuista seuranta- ja 
tarkastusjärjestelyistä 13 artiklassa 
tarkoitettujen säännösten mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 15

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

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 
tietojenvaihtotoimenpiteitä, parantamalla 
tiedonsaantia ja edistämällä hyviä 
toimintatapoja työaikasääntöjen 
täytäntöönpanossa;

Or. en
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PERUSTELUT

(i) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY maantieliikenteen 
liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä 
11. maaliskuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY 
merkitsi maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelemisen kannalta tärkeää edistysaskelta. Kyseessä on yleiseen 
työaikadirektiiviin 2003/88/EY liittyvä erityissäädös, jolla täydennetään asetusta (EY) 
N:o 561/2006 (EUVL E 102, 11.4.2006), jossa vahvistetaan kuljettajien ajo- ja lepoaikoja 
koskevat yhteiset säännöt.

Noudattaen direktiiviä 2002/15/EY ja erityisesti säännöstä, jonka mukaan sitä olisi 
sovellettava itsenäisiin kuljettajiin 23. maaliskuuta 2009 alkaen, komissio antoi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen (KOM(2007)0266 lopullinen), jossa arvioidaan, 
miten itsenäisten kuljettajien sisällyttäminen direktiivin soveltamisalaan tai heidän 
jättämisensä sen ulkopuolelle todennäköisesti vaikuttaa.
Kertomuksessa arvioidaan myös direktiivin yöaikaa koskevien säännöksien täytäntöönpanon 
vaikutuksia. Lisäksi siinä tarkastellaan direktiivin täytäntöönpanon yleisiä vaikutuksia 
liikenneturvallisuuteen, kilpailun edellytyksiin, ammattikunnan rakenteeseen ja sosiaalisiin 
näkökohtiin.

Tältä osin todettiin seuraavaa:

(a) Direktiivin ulottaminen koskemaan itsenäisiä kuljettajia ei ollut välttämätöntä.
(b) Itsenäisten kuljettajien ja liikkuvien työntekijöiden välinen ero ei ollut selvä, ja tämä 

lisäsi vaaraa "näennäisesti itsenäisistä" kuljettajista, jotka direktiivin kiertämistä varten 
eivät ole sidottuja työnantajaan työsopimuksilla mutta eivät myöskään voi pitää yllä 
suhteita useisiin asiakkaisiin.

(c) Yötyön osalta komissio tuli tulokseen, ettei säännöksiä ole tarpeen muuttaa tai 
yhdenmukaistaa nykyistä pidemmälle ja katsoi, että (direktiivin 2005/15/EY 3 artiklan 
i alakohdassa esitettyä) yötyön määritelmää olisi ainoastaan muutettava, koska 
nykyisessä muodossaan määritelmä käsittää lyhyetkin, jopa muutaman minuutin pituiset, 
työjaksot, jotka suoritetaan yöaikaan.
Komissio katsoo, että kyseinen ehdotus on taloudelliselta ja sosiaaliselta kannalta 
katsottuna kohtuuton ja tarpeeton.

(IΙ) Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maantieliikenteen 
liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä annetun direktiivin 
2002/15/EY muuttamisesta (KOM(2008)0650)

Sen jälkeen, kun oli suoritettu sidosryhmien kuuleminen ja vaikutusten arviointi, jotta 
vältettäisiin tarpeettomat hallinnolliset rasitteet ja edistettäisiin samalla EU:n 
liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamista, parhaana vaihtoehtona pidettiin tässä 
käsiteltävää ehdotusta direktiivin 2002/15/EY tarkistamisesta. Komission mukaan direktiivin 
yleistä tarkoitusta eli tieliikenteen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemista ei 
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muuteta, mutta kilpailun vääristymistä ja jäsenvaltioille aiheutuvia hallinnollisia ja 
taloudellisia kustannuksia vähennetään.

Ehdotukset:

(a) Soveltamisalan selventäminen

– Aidosti itsenäisten liikkuvien työntekijöiden jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle 
(3 artiklan e alakohdan poistaminen).
– Direktiivin soveltaminen kaikkiin liikkuviin työntekijöihin, joilla ei ole vapautta järjestellä 

toimintaansa, kuten näennäisesti itsenäiset kuljettajat (2 artiklan 1 kohta, 3 artiklan 
d alakohta).

– Itsenäisiä kuljettajia koskeva työajan määritelmä poistetaan ja lisätään tarkempi liikkuvia 
työntekijöitä koskeva määritelmä.

(b) Yötyö (3 artiklan i alakohta)

– Ehdotetaan, että palautetaan yötyötä koskeva määritelmä, jota voidaan komission mukaan 
soveltaa käytännössä seuraavasti: yötyön on kestettävä vähintään kaksi tuntia.

(c) Hakemus

– 11 a artiklassa (uusi) esitetään yhteiset periaatteet, joilla pyritään lisäämään kansallisten 
täytäntöönpanojärjestelmien avoimuutta ja toimivuutta.

– Jäsenvaltioiden täytäntöönpanoviranomaisten välistä yhteistyötä pyritään lisäämään.
– Kyseisten elinten välisen vuoropuhelun helpottamiseksi ehdotetaan komission tukea.

ΙΙΙ. Euroopan parlamentin kanta

– Rakenteellisten päivitystoimien lisäksi esittelijä panee merkille näennäisesti itsenäisten 
ammatinharjoittajien ilmiön yleistymisvaaran työmarkkinoilla ja katsoo, että ongelmaan 
olisi puututtava sellaisena. 

– Esittelijä on vakuuttunut, että itsenäisten kuljettajien työajan sääntely on ennen 
näkemätöntä ja että tämänsuuntaisella lainsäädännöllä olisi kauaskantoisia seurauksia.

– Esittelijä katsoo, että tietojen vaihtoa koskevien järjestelmien perustaminen on kohtuutonta 
direktiivin tavoitteisiin verrattuna.

– Esittelijä kehottaa helpottamaan ja tehostamaan maantieliikenteen alan 
sosiaalilainsäädäntöä koskevaa tiedonsaantia.


