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9.6.2010 A7-0137/13 

Tarkistus  13 

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 kohta 

 

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 

(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; jolla on vapaus järjestellä 

työpaikkaansa ja -aikaansa ja asiaan 

kuuluvaa toimintaansa 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 
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kuuluvalle yritykselle tehdystä ja sellaisen 

yrityksen tekemästä työstä; joka ei saa 

mitään seuraavista: 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 
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9.6.2010 A7-0137/14 

Tarkistus  14 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 2 kohta – d alakohta 

Direktiivi 2002/15/EY 

3 artikla – f kohta 

 

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. 
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9.6.2010 A7-0137/15 

Tarkistus  15 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Direktiivi 2002/15/EY 

9 artikla – b kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (5 a) Muutetaan 9 artiklan b kohta 

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. 
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9.6.2010 A7-0137/16 

Tarkistus  16 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 5 b kohta (uusi) 

Direktiivi 2002/15/EY 

9 artikla – b a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (5 b) Lisätään 9 artiklaan b a kohta 

seuraavasti: 

 "b a) 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. 
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9.6.2010 A7-0137/17 

Tarkistus  17 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 6 kohta (uusi) 

Direktiivi 2002/15/EY 

11 a artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  1 a. Komissio voi hyväksyä delegoituja 

säädöksiä 12 b artiklan mukaisesti ja 

12 c ja 12 d artiklassa asetettuja ehtoja 

noudattaen 1 kohdassa tarkoitettujen 

työajan seurannan ja tarkastusten 

tiheyden ja yksityiskohtaisten sääntöjen 

osalta. 

 Hyväksyessään delegoituja säädöksiä 

komissio noudattaa tämän direktiivin 

säännöksiä. 

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. 
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9.6.2010 A7-0137/18 

Tarkistus  18 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

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. 
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9.6.2010 A7-0137/19 

Tarkistus  19 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

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 direktiivin 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 

myös syyllistyvän ‘vakavimpaan 

rikkomukseen', ja niihin sovelletaan 

kaikkia asetuksen (EY) N:o 1071/2009 

säännöksiä, jotka koskevat 

tämäntyyppisiä rikkomuksia. 

Or. en 
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Perustelu 

Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 säännöksissä vakavista rikkomuksista säädetään, että 

vakavimmat rikkomukset johtavat hyvämaineisuuden menettämiseen (johdanto-osan 9 ja 

24 kappale, 6 artiklan 2 kohdan b alakohta), ammatinharjoittamiseen oikeuttavan luvan 

peruuttamiseen kokonaan tai tilapäisesti (13 artiklan 3 kohta yhdessä 3 artiklan kanssa) ja 

tallentamiseen jäsenvaltioiden kansalliseen sähköiseen rekisteriin (16 artiklan 1 kohdan e 

alakohta; 16 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta).  
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9.6.2010 A7-0137/20 

Tarkistus  20 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 6 b kohta (uusi) 

Direktiivi 2002/15/EY 

12 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (6 b) Lisätään 12 a 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 

Perustelu 

Koska asiakas mitä todennäköisimmin tietää, työskenteleekö hän näennäisesti vai aidosti 
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itsenäisten kuljettajien kanssa, yhteisvastuuperiaatteen noudattaminen asettaa asiakkaan 

vastuuseen työskentelystä näennäisesti itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa. Näin 

kuljetusyritysten halut muuttaa kuljettajat palkkatyöläisistä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi 

vähenevät ja samalla vähenevät näennäisesti itsenäiset kuljettajat ja varmistetaan, että vastuu 

jaetaan kuljettajan ja lähettäjien kesken sen sijaan, että kaikki vastuu sälytettäisiin 

kuljettajalle (laajalti tiedetään, että usein palkatut kuljettajat pakotetaan itsenäisiksi 

ammatinharjoittajiksi). 
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9.6.2010 A7-0137/21 

Tarkistus  21 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

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 

11artiklan 1 a kohdassa tarkoitettuja 

delegoituja säädöksiä viiden vuoden 

ajaksi tämän direktiivin voimaantulosta 

lukien. Komissio esittää siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään kuusi kuukautta ennen viiden 

vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan 

siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 

12 c artiklan mukaisesti. 

 2. Heti kun komissio on hyväksynyt 

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 säädettyjä ehtoja." 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0137/22 

Tarkistus  22 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

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 

milloin tahansa peruuttaa 11 artiklan 

1 a kohdassa ja 12 b artiklassa tarkoitetun 

säädösvallan siirron.  

 2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 

menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 

säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 

asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 

kohtuullisen ajan kuluessa ennen 

lopullisen päätöksen tekemistä sekä 

ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä 

säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen 

koskee, ja mainitsee peruuttamisen 

mahdolliset syyt. 

 3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 

jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 

päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa 

olevien delegoitujen säädösten 

voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä." 
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Or. en 
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9.6.2010 A7-0137/23 

Tarkistus  23 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 6 e kohta (uusi) 

Direktiivi 2002/15/EY 

12 d artikla (uusi) 

 

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 kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 

annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta määräaikaa 

pidennetään kahdella kuukaudella. 

 2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 

ei ole määräajan päättyessä vastustanut 

delegoitua säädöstä, säädös julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 

se tulee voimaan siinä mainittuna 

päivänä. Delegoitu säädös voidaan 

julkaista Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen 

kyseisen määräajan päättymistä, jos 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 

molemmat ilmoittaneet komissiolle, 

etteivät ne aio vastustaa kyseistä säädöstä. 

 3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 

voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 

esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 

säädöstä." 
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Or. en 
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9.6.2010 A7-0137/24 

Tarkistus  24 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

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 

väliajoin kertomuksen Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle; jäsenvaltiot 

ja komissio raportoivat edellä mainituista 

seikoista kahden vuoden välein. 

 Komissio laatii myös kahden vuoden 

kuluttua direktiivin voimaantulosta 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen toimenpiteistä, joita on 

toteutettu työajan seurannan ja 

tarkastusten tiheyden ja yksityiskohtaisten 

sääntöjen tapauksessa." 

Or. en 

Perustelu 

Tehokas ja kattava raportointijärjestelmä takaa direktiivin paremman täytäntöönpanon. 
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9.6.2010 A7-0137/25 

Tarkistus  25 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Direktiivi 2002/15/EY 

4 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (3 a) Lisätään 4 artiklaan b a kohta 

seuraavasti: 

 "b a) 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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9.6.2010 A7-0137/26 

Tarkistus  26 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

COM(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. 

(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 

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. 
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9.6.2010 A7-0137/27 

Tarkistus  27 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

COM(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 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 

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 

Perustelu 

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can 
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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.)  
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9.6.2010 A7-0137/28 

Tarkistus  28 

Stephen Hughes, Alejandro Cercas 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0137/2010 

Edit Bauer 

Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen 

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

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 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. 
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