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9.6.2010 A7-0137/2 

Tarkistus  2 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

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 sisällytettävä direktiivin 

2002/15/EY soveltamisalaan. 

Or. en 

Perustelu 

Komission vuotta 2007 koskevassa kertomuksessa (KOM(2007)0266 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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9.6.2010 A7-0137/3 

Tarkistus  3 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

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. 



 

AM\819807FI.doc  PE441.903v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.6.2010 A7-0137/4 

Tarkistus  4 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

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 
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9.6.2010 A7-0137/5 

Tarkistus  5 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

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 

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. 
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9.6.2010 A7-0137/6 

Tarkistus  6 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 12 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 c) Itsenäisiä kuljettajia koskevan 

tarpeettoman hallinnollisen rasitteen 

välttämiseksi pidetään suotavana, että 

itsenäisten kuljettajien 

rekisteröintivelvoite rajoitetaan 

ajopiirturitietoihin. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0137/7 

Tarkistus  7 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) Komissiolle olisi siirrettävä valta 

antaa SEUT:n 290 artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä työajan seurannan 

ja tarkastusten tiheyden ja 

yksityiskohtaisten sääntöjen osalta. On 

erityisen tärkeää, että komissio järjestää 

valmistelutyön aikana asianmukaisia 

kuulemisia myös asiantuntijatasolla. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0137/8 

Tarkistus  8 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

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 itsenäisiin 

kuljettajiin 23 päivästä maaliskuuta 2009 

alkaen. 

Or. en 

Perustelu 

Komission vuotta 2007 koskevassa kertomuksessa (KOM(2007)0266 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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9.6.2010 A7-0137/9 

Tarkistus  9 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

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. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää palauttaa alkuperäinen teksti ja soveltaa samaa työajan määritelmää itsenäisiin 

kuljettajiin, lukuun ottamatta hallinnollista työtä, jota on vaikea valvoa. 
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9.6.2010 A7-0137/10 

Tarkistus  10 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

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 alakohdan 

ensimmäistä virkettä seuraavasti: 

 "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 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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9.6.2010 A7-0137/11 

Tarkistus  11 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Direktiivi 2002/15/EY 

3 artikla – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) 'liikkuvalla työntekijällä' tarkoitetaan 

myös sellaista henkilöä, joka ei ole sidottu 

työnantajaan työsopimuksella tai muulla 

hierarkkisella suhteella, mutta:  

d) '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 viikoittainen vapaa ja 

vuosiloma; toimeksiantajaosapuolelta 

maksun työntekijän työtehtävän 

suorittamiseksi tekemästä matkasta; 

iii jolla ei ole vapautta pitää yksin tai iii jolla ei ole vapautta pitää yksin tai 
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yhteistyössä muiden itsenäisten kuljettajien 

kanssa yllä suhteita useisiin asiakkaisiin. 

yhteistyössä muiden itsenäisten kuljettajien 

kanssa yllä suhteita useisiin asiakkaisiin; 

 iii a jonka työ on hyvin samantapaista 

kuin samalle hankkijalle suoritettu 

aikaisempi työ; 

 iii b jonka työlle on ominaista, että 

toimeksiantajaosapuoli hankkii työkalut, 

työvälineet ja laitteet; 

 iii c 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. 
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9.6.2010 A7-0137/12 

Tarkistus  12 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD) 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Direktiivi 2002/15/EY 

3 artikla – 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. 

 

 


