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Tarkistus 19
Mathieu Grosch, Anne E. Jensen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Liikkuvien työntekijöiden, joihin ei 
sovelleta asetuksen (EY) 561/2006 ajo- ja 
lepoaikasäännöksiä, olisi kuuluttava 
tämän direktiivin soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 20
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) 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
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Tarkistus 21
Silvia -Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
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 
turvallisuuden.

(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 liikenneturvallisuuden vakavaan 
heikkenemiseen ja vaarantanut kuljettajien 
terveyden ja turvallisuuden.

Or. ro

Perustelu

On tärkeätä vähentää liikenneonnettomuuksien määrää noudattamalla työaikaa koskevia 
vähimmäisvaatimuksia. 

Tarkistus 22
Saïd El Khadraoui

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) Itsenäisten kuljettajien olisi 
kuuluttava direktiivin 2002/15/EY 
soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Itsenäisiin kuljettajiin olisi sovellettava työaikoja, ja siksi heidän olisi kuuluttava tämän 
direktiivin soveltamisalaan.
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Tarkistus 23
Silvia -Adriana Ţicău

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 järjestettävä 
jatkuvia tiedotus- ja valistuskampanjoita 
kuljettajille terveyteen ja turvallisuuteen 
kohdistuvista haitoista ja 
liikenneturvallisuuteen kohdistuvista 
kielteisistä vaikutuksista, jotka johtuvat 
kohtuuttoman pitkistä työajoista, 
riittämättömästä levosta tai työn hankalasta 
jaksottamisesta.

Or. ro

Perustelu

Liikenneonnettomuuksien vähentäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttävät 
viranomaisilta jatkuvia tienkäyttäjille suunnattuja tiedotus-, neuvonta- ja valistustoimia. 

Tarkistus 24
Hella Ranner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Koska ajo- ja lepoaikojen ja niihin 
liittyvän liikenneturvallisuuden osalta 
kuljettajat, liikkuvat työntekijät ja 
itsenäiset kuljettajat kuuluvat jo 
asetuksen (EY) N:o 561/2006 piiriin, olisi 
tehtävä selväksi, että maantieliikenteen 
liikkuvissa tehtävissä toimivien 
henkilöiden työajan järjestämistä 
koskevat säännökset koskevat 
ensisijaisesti liikkuvien työntekijöiden 
suojelua.

Or. de
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Perustelu

Tällä pyritään selventämään sitä, että kaikkia kuljettajia koskevat jo nyt ajo- ja lepoaikoja 
koskevat säännökset (asetus (EY) N:o 561/2006) ja että direktiivi 2002/15/EY koskee 
työntekijöiden suojelua.

Tarkistus 25
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Kaikki kuljettajat, liikkuvat 
työntekijät ja itsenäiset kuljettajat 
kuuluvat tieliikenteen 
sosiaalilainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 561/2006 piiriin. On yleisen 
edun mukaista, että kaikkia kuljettajia 
koskevia sääntöjä noudatetaan 
asianmukaisesti ja niiden noudattamista 
valvotaan tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 26
Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jotta tähän direktiiviin liittyvä 
hallinnollinen rasite pysyy 
mahdollisimman pienenä ja jotta valvonta 
voidaan mukauttaa tekniseen kehitykseen, 
on toivottavaa hyödyntää useita 
ITS-sovelluksia.

Or. en
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Perustelu

Uusi tekniikka voi olla hyödyksi hallinnollisten rasitteiden vähentämisen ja valvonnan 
helpottamisen kannalta.

Tarkistus 27
Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi olisi harkittava, olisiko 
sosiaalilainsäädäntöä, erityisesti asetusta 
(EY) N:o 561/2006, sovellettava kaikkiin 
maantieliikennetilanteisiin eli myös alle 
3,5 tonnin ajoneuvoihin, joita käytetään 
liiketoimintaan.

Or. en

Perustelu

Turvallisuuden parantamiseksi myös alle 3,5 tonnin ajoneuvot olisi sisällytettävä asetuksen 
(EY) N:o 561/2006 soveltamisalaan ajoaikojen, jarrujen ja lepoaikojen osalta ja mieluiten 
myös direktiivin 2002/15/EY soveltamisalaan.

Tarkistus 28
Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 d) Itsenäisiä kuljettajia koskevan 
tarpeettoman hallinnollisen rasitteen 
välttämiseksi pidetään suotavana, että 
itsenäisten kuljettajien 
rekisteröintivelvoite rajoitetaan 
ajopiirturitietoihin.

Or. en
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Tarkistus 29
Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 e) Tämän direktiivin 3 artiklan 
d kohdan ja 3 artiklan e kohdan 
määritelmien noudattamatta jättämistä 
olisi pidettävä vakavimpana asetuksen 
(EY) N:o 1071/2009 säännösten 
rikkomuksena.

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaisen kilpailun varmistamiseksi tätä olisi pidettävä vakavimpana 
maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä 
säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1071/2009 säännösten rikkomuksena. 

Tarkistus 30
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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 
jotka osallistuvat AETR-sopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvan 
maantieliikenteen harjoittamiseen."

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 31
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Lisätään 2 artiklaan uusi 1 a kohta 
seuraavasti:
1 a. Viimeistään kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin soveltamisesta komissio 
esittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa 
analysoidaan direktiivin vaikutuksia 
liikkuviin työntekijöihin ja itsenäisiin 
kuljettajiin liikenneturvallisuuden, 
kilpailun edellytysten, ammattikunnan 
rakenteen ja sosiaalisten olosuhteiden 
osalta.

Or. en

Perustelu

Välitutkimukset ovat osoittaneet, että itsenäisistä kuljettajista alle prosentti joutuu 
liikenneonnettomuuteen. Tämän vuoksi on tarpeen analysoida tämän direktiivin seurauksia ja 
itsenäisiä kuljettajia liikenneturvallisuuden, kilpailuseikkojen ja sosiaalisten näkökohtien 
kannalta.
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Tarkistus 32
Saïd El Khadraoui

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

Komission teksti Tarkistus

a) Poistetaan a alakohdan 2 alakohdasta
ensimmäinen virke.

a) Muutetaan a alakohdan 2 alakohdan
ensimmäistä virkettä seuraavasti:
2. itsenäisten kuljettajien osalta samaa 
määritelmää sovelletaan työn aloittamisen 
ja lopettamisen väliseen aikaan – mukaan 
luettuna kohtia (iv) ja (v) koskeva 
yhteenlaskettu kiinteä työajan jakso –
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 voidaan vähentää itsenäisten kuljettajien hallinnollista rasitetta, he voivat laskea 
kohdissa iv ja v tarkoitettuja toimintoja koskevan kiinteän työajan jakson. Kohta iii, 
matkustajien auttaminen bussiin nousemisessa ja siitä poistumisessa, voidaan rekisteröidä 
digitaalisella ajopiirturilla, ja siksi sitä ei voi sisällyttää kiinteän työajan jaksoon. 

Tarkistus 33
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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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

Perustelu

"Näennäisesti" itsenäisiin kuljettajiin liittyvä ongelma on asia, jota ainoastaan jäsenvaltiot 
voivat valvoa, joten unionin tasolla tapahtuva sääntely on tarpeen.

Tarkistus 34
Eva Lichtenberger

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

Komission teksti Tarkistus

d a) muutetaan h alakohta seuraavasti:
"h) 'yöajalla' kello 22.00 ja kello 06.00 
välistä aikaa;"

Or. en

Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa liikkuvan työntekijän päivä määritellään päättyväksi kello 22.00, ja 
8 tunnin yöaika vastaa paremmin ihmisen fyysistä yörytmiä.
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Tarkistus 35
Mathieu Grosch

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jo olemassa oleva yötyötä koskeva määritelmä työaikadirektiivissä 2002/15 on paljon 
selkeämpi, ja väärinkäytökset estetään paremmin kuin komission ehdotuksessa olevalla 
määritelmällä. 

Tarkistus 36
Saïd El Khadraoui

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
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Perustelu

Tämä tarkistus koskee ainoastaan työntekijöitä. Heidän on pidettävä kirjaa kaikista tämän 
direktiivin alaisista toimista.

Tarkistus 37
Saïd El Khadraoui

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

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Lisätään 9 artiklaan c alakohta 
seuraavasti:
c) itsenäisten kuljettajien työaika 
kirjataan asetuksen (ETY) N:o 3821/85
14 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan 
3 kohdan määräysten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

 Kuljettajan toiminta, joka liittyy lastaamiseen, purkamiseen sekä matkustajien auttamiseen 
ajoneuvoon nousemisessa ja siitä poistumisessa, pitää jo tallentaa ajopiirtureihin "muuna 
työnä" muutetussa asetuksessa (ETY) N:o 3821/85, jossa myös vaaditaan näiden rekistereiden 
säilyttämistä 365 päivän ajan. Direktiivin täytäntöönpanon ja itsenäisten kuljettajien työajan 
tarkistamisen vuoksi on siksi tarpeen vaatia itsenäisiä kuljettajia rekisteröimään työtuntinsa 
ja säilyttämään ne erillisellä sivulla. Tämä lisäisi tarpeettomasti hallinnollista rasitetta.

Tarkistus 38
Saïd El Khadraoui

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 c kohta (uusi) 
Direktiivi 2002/15/EY
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) Lisätään 10a artikla seuraavasti: 
10 a artikla
Kuljetusyritysten vastuu
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Kuljetusyritysten, lähettäjien, 
huolitsijoiden, matkanjärjestäjien, 
hankkijoiden, alihankkijoiden ja 
kuljettajia välittävien toimistojen on 
varmistettava, että maantieliikenteen 
liikkuvissa tehtävissä toimivat henkilöt 
noudattavat tämän direktiivin säännöksiä 
täysimääräisesti.

Or. en

Perustelu

Jotta ollaan johdonmukaisia asetuksen (EY) N:o 561/2006 "kuljetusyritysten vastuu" 10 
artiklan kanssa, koko kuljetusketjun olisi oltava vastuussa tämän direktiivin vaatimusten 
noudattamisesta. 

Tarkistus 39
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
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, syrjimätöntä 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.

Or. en
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Tarkistus 40
Eva Lichtenberger

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

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltioiden on asetuksen 
(ETY) N:o 3821/85 perusteella 
sisällytettävä digitaalisten ajopiirtureiden 
käyttö myös ajoneuvoihin liittyviin 
toimintoihin, jotka ovat työajan kannalta 
merkityksellisiä, kuten ajoneuvon 
lastaamiseen ja purkamiseen ja muihin 
toimintoihin.

Or. en

Perustelu

Digitaalinen ajopiirturi ei ole hyödyllinen ja luotettava työkalu pelkästään valvottaessa ajo-
ja lepoaikoja, nopeutta jne., vaan myös valvottaessa liikkuvan työntekijän ajoneuvoihin 
liittyvää työaikaa ja toimintaa.


