
PA\799396FI.doc PE430.999v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

2008/0195(COD)

5.1.2010

LAUSUNTOLUONNOS
liikenne- ja matkailuvaliokunnalta

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

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))

Valmistelija: Saïd El Khadraoui



PE430.999v01-00 2/15 PA\799396FI.doc

FI

PA_Legam



PA\799396FI.doc 3/15 PE430.999v01-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus

Direktiivissä 2002/15/EY säännellään maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien 
henkilöiden työaikaa. Se koskee pääasiassa yritysten liikkuvia työntekijöitä, mutta 
23. maaliskuuta 2009 alkaen myös riippumattomina yrittäjinä toimivia itsenäisiä kuljettajia. 
Tähän direktiiviin sisältyvät työaikaa koskevat määräykset ovat lisäystä asetuksessa 561/2006 
(aikaisemmin 3820/85) säädettyihin määräyksiin maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä 
toimivien työntekijöiden ajo- ja lepoajoista.

Ero liikkuvien työntekijöiden ja itsenäisten kuljettajien välillä on aiheuttanut käytännössä 
ongelmia, koska on myös näennäisesti itsenäisiä kuljettajia. He ovat henkilöitä, jotka on 
muodollisesti rekisteröity itsenäisiksi yrittäjiksi, mutta jotka työskentelevät käytännössä 
ainoastaan yhdelle muulle yritykselle.

Komissio ehdottaa ongelman ratkaisemiseksi, että liikkuvien työntekijöiden määritelmään 
lisätään näennäiset itsenäiset kuljettajat henkilöinä,
– joilla ei ole vapautta järjestellä työtään,
– joiden tulot eivät ole suoraan riippuvaisia saadusta liikevoitosta,
– jotka eivät voi työskennellä useamman asiakkaan kanssa.
Komissio päättelee, että direktiivin soveltamisalaan ei kuitenkaan ole hyvä sisällyttää aidosti 
itsenäisiä kuljettajia.

Toiseksi komissio ehdottaa erilaista määritelmää termille "yötyö". Direktiivin 2002/15 
mukaan "yöaika" tarkoittaa vähintään neljän tunnin mittaista ajanjaksoa, sellaisena kuin se on 
määritelty kansallisessa lainsäädännössä, klo 00.00 ja 7.00 välisenä aikana. Yötyö 
määritellään nykyisin kyseisen ajanjakson aikana tehdyksi työksi riippumatta sen kestosta. 
Nyt komissio ehdottaa, että työ määriteltäisiin yötyöksi vain, jos tosiasiallista työtä on tehty 
vähintään kaksi tuntia kyseisen ajanjakson aikana.

Kolmanneksi komissio ehdottaa uuden täytäntöönpanoa koskevan artiklan lisäämistä. Tässä 
yhteydessä olisi muistettava, että työaika-asetusten täytäntöönpanon valvonta suoritetaan 
sijoittautumismaassa siellä sijaitsevien toimivaltaisten tarkastusvirastojen toimesta eikä osana 
tienvarsitarkastuksia, joita voidaan suorittaa myös toisessa jäsenvaltiossa.

Valmistelijan kanta ja tarkistukset

Valmistelija on komission kanssa samaa mieltä siitä, että näennäisesti itsenäiset kuljettajat 
ovat ongelma ja että heitä pitäisi kohdella työntekijöinä, joiden työajalla on rajoituksia. 
Valmistelija tukee siksi myös sitä, että työntekijöiden määritelmää selkeytetään ja että 
määritelmään lisätään näennäiset itsenäiset työntekijät. Valmistelija katsoo myös, että 
itsenäiset työntekijät pitäisi sisällyttää direktiivin soveltamisalaan, mutta direktiivin 
soveltamisessa ja täytäntöönpanossa pitäisi ottaa huomioon itsenäisten työntekijöiden 
erityisluonne.
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Perimmäinen ongelma on, että työaikaa ei arvioida ja valvota kaikkien osalta samalla tavalla, 
vaikka työ vaikuttaa kuljettajan väsymystasoon oli hän sitten työntekijä tai itsenäinen 
kuljettaja. Perustavanlaatuinen ratkaisu ongelmaan olisi siksi työaikasääntöjen laatiminen ja 
täytäntöönpano kaikille, jotka ovat ammatillisessa vastuussa raskaan ajoneuvon 
kuljettamisesta yleisellä tiellä.

Toimivaltaisten tarkastusvirastojen pitäisi seurata itsenäisten työntekijöiden sellaisia 
toimintoja, jotka ajo- ja lepoajan ohella voidaan selkeästi tunnistaa työksi. Keskeisin tällainen 
toiminto on lastaus ja purkaminen. Lisäksi valmistelija ehdottaa, että seurattavaan työaikaan 
lisätään kiinteä jakso, joka kattaa muut matkaan suoraan liittyvät toimet.

Valmistelija pyytää komissiota tarkastelemaan, miten direktiivin täytäntöönpanosta aiheutuvat 
hallinnolliset rasitteet voidaan pitää minimissä esimerkiksi erilaisten ITS-sovellusten käytöllä.

Jäsenvaltioiden tiedonvaihtoa pitää parantaa ja yksinkertaistaa, mitä tulee täytäntöönpanoon. 
Valmistelija pyytääkin komissiota tarkastelemaan, missä määrin tähän tarvitaan atk-
sovelluksia, mikä voisi jossain vaiheessa johtaa eurooppalaisen tietojenvaihtojärjestelmän 
luomiseen. Esimerkkinä voidaan pitää sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää (IMI), jota 
käytetään sisämarkkinalainsäädännön soveltamiseen ja täytäntöönpanoon. Tästä voisi olla 
seurauksena, että tulevaisuudessa työaikoja voidaan tarkastaa tien päällä myös muissa 
jäsenvaltioissa.

Valmistelija panee merkille, että on asetettava konkreettisia tavoitteita työaikojen 
täytäntöönpanolle. Jäsenvaltioiden pitäisi luoda asianmukaisten ja säännöllisten vuosittaisten 
tarkastusten järjestelmä, jossa tarkastetaan edustava otos kaikista maantieliikenteen 
liikkuvissa tehtävissä toimivista henkilöistä, kuten tehdään ajo- ja lepoaikojen tarkastusten 
suhteen. Valmistelijan mielestä näiden tarkastusten tulokset pitäisi myös koota yhteen 
tilastoina, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle kahden vuoden välein.

Valmistelija katsoo myös, että komission pitäisi harkita, pitäisikö sosiaalilainsäädäntöä 
soveltaa kaikkiin maantieliikennetilanteisiin eli myös alle 3,5 tonnin ajoneuvoihin, joita 
käytetään liiketoimintaan.  Valmistelijan mielestä tätä asiaa ei kuitenkaan pitäisi ratkaista 
tässä direktiivissä.

Valmistelija on samaa mieltä komission kanssa termiä "yötyö" koskevasta tarkistuksesta 
mutta ehdottaa lisäksi "yöajan" määritelmän tarkistamista. Jos yöajaksi määritellään klo 
00.00–06.00, päästään eroon jäsenvaltioiden välisistä eroavaisuuksista ja taataan riittävä 
yölepo.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

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.

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

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

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Direktiivin aiheuttamien 
hallinnollisten rasitteiden minimoimiseksi 
on toivottavaa käyttää erilaisia ITS-
sovelluksia.

Or. nl

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. nl

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Jotta tieliikenneturvallisuus 
paranisi edelleen, on harkittava, pitäisikö 
sosiaalilainsäädäntöä soveltaa pitkällä 
aikavälillä kaikkiin 
maantieliikennetilanteisiin, mukaan 
lukien alle 3,5 tonnin ajoneuvot, joita 
käytetään liiketoimintaan.

Or. nl

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
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

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2002/15/EY
2 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti: a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
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 sekä 3 
artiklan e alakohdassa määriteltyihin 
itsenäisiin kuljettajiin."

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

Or. nl

Perustelu

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

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
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 alakohta 
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 
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kyseiseen kuljetukseen.

Or. nl

Perustelu

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

Tarkistus 8

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: 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 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, tai;

ii jonka tulot eivät ovat suoraan 
riippuvaisia saadusta liikevoitosta;

ii jonka tulot eivät ole suoraan riippuvaisia 
saadusta liikevoitosta, 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. nl

Perustelu

Tässä tehdään monitulkintaisuuden välttämiseksi selväksi, että liikkuvaa työntekijää voi 
koskea jo yksikin luetelluista rajoituksista.
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Tarkistus 9

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) Muutetaan e alakohta seuraavasti:

"(e) "itsenäisellä kuljettajalla" henkilöä, 
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, joka voi työskennellä 
omaan laskuunsa ja joka ei ole sidottu 
työnantajaan työsopimuksella tai muulla 
hierarkkisella suhteella, joka ei toimi 
käyttäjäyrityksen alaisena, jolla on vapaus 
järjestellä työaikansa ja -paikkansa sekä 
asiaan kuuluva toimintansa vapaasti 
ilman, että hänen täytyy työtään 
suorittaessaan noudattaa jonkin toisen 
osapuolen määräyksiä ja ohjeita, jonka 
tulot ovat suoraan riippuvaisia saadusta 
liikevoitosta, joka on taloudellisesti ja 
sosiaalisesti riippumaton jollekulle toiselle 
henkilölle kuuluvalle yritykselle tehdystä 
ja sellaisen yrityksen tekemästä työstä, 
jolle ei kuulu työhön liittyviä oikeuksia, 
kuten kausittaisesti maksettava palkka, 
maksu luontaisetuina (esimerkiksi ruoka, 
majoitus tai kuljetus), tunnustetut 
oikeudet, kuten vuosiloma, ja jolla on 
vapaus pitää yksin tai yhteistyössä muiden 
itsenäisten kuljettajien kanssa yllä 
liikesuhteita useisiin asiakkaisiin.

Or. xm

Perustelu

Itsenäisten kuljettajien pitäisi kuulua direktiivin soveltamisalaan ja itsenäisen kuljettajan 
määritelmää pitäisi kiristää vastaavasti.
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Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. nl

Perustelu

Itsenäisten työntekijöiden pitäisi kuulua direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
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" ajanjaksoa klo 00.00 ja 
06.00 välisenä aikana;"

Or. nl

Perustelu

Nykyisessä ehdotuksessa jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus vähentää yöaikaa, joka 
koostuu neljän tunnin vähimmäisjaksosta, käytännössä kahteen tuntiin, koska komissio 
määrittelee yötyön vähintään kahden tunnin jaksoksi yöaikana. Se saattaa jättää liian vähän 
aikaa yöunelle. Ongelma poistuu, jos yöaika määritellään yhtämittaiseksi kuuden tunnin 
jaksoksi. Lisäksi tällä määritelmällä poistettaisiin epäselvyyttä, joka yöajan määritelmästä 
nykyisin vallitsee jäsenvaltioiden välillä.
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Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

3 a) Lisätään 4 artiklaan c kohta 
seuraavasti:
"c) 3 artiklan a alakohdan 2 alakohdassa 
tarkoitettu kiinteä työaika on yksi tunti 
viikossa."

Or. nl

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.

Tarkistus 13

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

Or. xm

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.
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Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Perustelu

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

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

(9) Lisätään 12 a artikla seuraavasti:
"12 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttö
1. Siirretään komissiolle valta antaa 11 
artiklan 1 a kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä kuudeksi vuodeksi 
tämän direktiivin voimaantulosta lukien. 
Komissio laatii delegoidusta 
säädöstoimivallasta selvityksen 
viimeistään kuusi kuukautta ennen 
kuuden vuoden jakson päättymistä.
2. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
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Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 12 b ja 
12 c artiklassa asetettuja ehtoja."

Or. xm

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta (uusi)
Direktiivi 2002/15/EY
12 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10) Lisätään 12 b artikla seuraavasti:
"12 b 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 ilmoitetaan 
peruuttamisen syyt, ja se lopettaa 
päätöksessä mainitun säädösvallan 
siirron. Päätös tulee voimaan joko 
välittömästi tai jonakin myöhempänä, 
päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 
vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen 
säädösten voimassaoloon. Päätös 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä."

Or. xm
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta (uusi)
Direktiivi 2002/15/EY
12 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11) Lisätään 12 c artikla seuraavasti:
"12 c artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen
1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat 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 
eivät 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. xm

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

(12) Lisätään 12 d artikla seuraavasti:
"12 d artikla
Komissio antaa kaksi vuotta direktiivin 
voimaantulon jälkeen selvityksen ja 
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pyynnöstä myös lainsäädäntöehdotuksia 
seuraavista aiheista, jotka koskevat 
liikkuvien työntekijöiden työaikaa:
1. hallinnollisten rasitteiden 
vähentäminen direktiivin 
täytäntöönpanossa ja älykkäiden 
liikennejärjestelmien (ITS) soveltaminen 
tässä tarkoituksessa,
2. eurooppalaisen 
tietojenvaihtojärjestelmän perustaminen 
työaikatiedoille,
3. sosiaalilainsäädännön, mukaan lukien 
ajo- ja lepoaika, soveltamisen 
laajentaminen siten, että se koskee myös 
liiketoimintaan käytettäviä alle 3,5 tonnin 
ajoneuvoja."

Or. nl


