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EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA 
ENSIMMÄISESSÄ KÄSITTELYSSÄ∗ 

--------------------------------------------------------- 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI  

maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä annetun 
direktiivin 2002/15/EY muuttamisesta 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
91 artiklan ja 153 artiklan 2 kohdan, 
ottavat huomioon komission ehdotuksen, 
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1, 
ovat kuulleet alueiden komiteaa, 
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä, 
sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten 
(ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetussa Euroopan 

                                                 
* tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. 
1 EUVL C 228, 22.9.2009, s. 78. 
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parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 561/20061 vahvistetaan kuljettajia 
koskevat yhteiset ajoajat, tauot ja lepoajat. Mainitun asetuksen soveltamisalaan eivät 
kuulu muut maantieliikenteen työaikoja koskevat seikat. 

(2) Maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä 
11 päivänä maaliskuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2002/15/EY2 säädetään työajan järjestämistä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien 
henkilöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi sekä maantieliikenteen 
turvallisuuden parantamiseksi ja kilpailuolosuhteissa ilmenevien erojen 
pienentämiseksi edelleen. 

(3) Direktiivin 2002/15/EY 2 artiklan 1 kohdassa komissio velvoitetaan esittämään 
kertomus itsenäisten kuljettajien jättämisestä kyseisen direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle ja antamaan kertomuksen perusteella ehdotus. 

(4) Komission kertomus vaikutuksista, joita aiheutuu jätettäessä itsenäiset kuljettajat 
direktiivin 2002/15/EY soveltamisalan ulkopuolelle, sekä yöaikaa koskevien 
säännösten vaikutuksista esitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle toukokuussa 
2007. 

(4 a) Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tietoisia siitä, että asianomaisilla 

työmarkkinoilla annetaan vääriksi katsottavia ilmoituksia itsenäisestä 

ammatinharjoittamisesta, mikä vaikuttaa kielteisesti kilpailuedellytyksiin ja lisää 

pimeää työtä kaikkialla Euroopan unionissa. Ilmiöön on siksi puututtava 

kansallisella ja Euroopan unionin tasolla. 

(4 b) Komission ja jäsenvaltioiden olisi harkittava mahdollisuutta vaihtaa ja tarkastella 

jäsenvaltioiden parhaita toimintatapoja siitä, millä tavoin väärät ilmoitukset 

itsenäisestä ammatinharjoittamisesta voidaan tunnistaa ja eliminoida. 

(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 1071/2009
3
 mukaan itsenäisten kuljettajien on täytettävä joukko vaatimuksia, 

jotta he voivat harjoittaa toimintaansa. 

(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. 

(6) Direktiivin 2002/15/EY säännösten tulkinnassa, soveltamisessa ja täytäntöönpanossa 
on esiintynyt jäsenvaltioiden välisiä eroja ja kuljetusyritykset ja kuljettajat ovat 

                                                 
1 EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1. 
2 EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35. 
3 EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51. 



 

AM\819814FI.doc 3/7 PE441.903v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

laiminlyöneet työaikaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisen, mikä on 
johtanut kilpailun vääristymiseen ja vaarantanut kuljettajien terveyden ja 
turvallisuuden. 

(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 alueelleen sijoittautuneisiin kuljettajiin. 

(7 a) Itsenäisiin ammatinharjoittajiin ei tällä hetkellä kohdisteta millään alalla 

työaikarajoituksia. Mahdollisuus päättää vapaasti omista työajoistaan kansallisen 

lainsäädännön asettamissa rajoissa on yksi itsenäisten ammatinharjoittajien 

erioikeuksista. Kyseinen vapaus olisi säilytettävä kaikilla aloilla. 

(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 a) Kaikki, jotka toimivat maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä, olivatpa he sitten 

työntekijöitä tai itsenäisiä kuljettajia, kuuluvat yhtäläisesti asetuksen (EY) 

N:o 561/2006 ajoaikoja, taukoja ja lepoaikoja koskevien säännösten piiriin, ja 

heihin sovelletaan näiden sääntöjen täytäntöönpanon suhteen samaa järjestelmää, 

josta säädetään tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston 

asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista 

vähimmäisedellytyksistä 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetussa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/22/EY
1
. On yleisen edun mukaista, että 

kaikkia kuljettajia koskevia ajo- ja lepoaikoja sovelletaan asianmukaisesti ja niiden 

noudattamista valvotaan tehokkaasti. 

(8 b) Lisäksi direktiivi ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 561/2006 6 artiklan 5 kohtaan, 

jonka mukaan kaikkien kuljettajien, myös itsenäisten kuljettajien, on kirjattava 

käsin ajopiirturiin kaikki direktiivissä 2002/15/EY työajaksi määritellyt toimet 

lukuun ottamatta ajoa, joka tallentuu automaattisesti. Tämä direktiivi ei vaikuta 

jäsenvaltioille asetuksessa EY) N:o 561/2006 asetettuja velvoitteita varmistaa 

tehokkaiden tarkastusten avulla, että siinä säädettyä kirjaamisvelvoitetta sovelletaan 

asianmukaisesti. 

(9) Sen vuoksi on tarpeen tehdä direktiivin 2002/15/EY tekstiin tiettyjä teknisiä 
mukautuksia. 

(10) Unionin lainsäädäntö on tehokasta ja toimivaa vain, jos kaikki jäsenvaltiot panevat 
sen asianmukaisesti täytäntöön, sitä sovelletaan yhdenvertaisesti kaikkiin 
asianomaisiin toimijoihin ja sen noudattamista valvotaan säännöllisesti ja tehokkaasti 
ja jos rikkomuksista määrätään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 

seuraamuksia jäsenvaltioissa käytössä olevan menettelyn mukaisesti. 

                                                 
1  EUVL L 102, 11.4.2006, s. 35. 
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(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 saisi jättää huomiotta. 

(11 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava työmarkkinaosapuolten aktiivinen ja laaja-

alainen osallistuminen tämän direktiivin soveltamisen valvontaan. 

(12) Sääntöjen täytäntöönpanossa, soveltamisessa ja täytäntöönpanon valvonnassa 
esiintyvien puutteiden korjaamiseksi tehokkaalla tavalla on aiheellista mukauttaa 
direktiiviä 2002/15/EY tarkentamalla sen soveltamisalaa, lujittamalla jäsenvaltioiden 
välistä hallinnollista yhteistyötä ja edistämällä tietojen ja parhaiden toimintatapojen 
vaihtoa. 

(13) Tämän direktiivin tavoitteita, joita ovat työajan järjestämistä koskevan unionin 
lainsäädännön ajanmukaistaminen ja kyseisen lainsäädännön 
täytäntöönpanokelpoisuuden lisääminen, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin vaan ne voidaan toteuttaa paremmin unionin tasolla, joten 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä 
on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

(14) Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita. Direktiivissä pyritään erityisesti 
varmistamaan jokaisen työntekijän oikeus sellaisiin työoloihin, jotka ovat hänen 
terveytensä ja turvallisuutensa mukaisia, ja jokaisen työntekijän oikeus 
enimmäistyöajan rajoitukseen sekä päivittäisiin ja viikoittaisiin lepojaksoihin 
(Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artikla). 

(15) Direktiivi 2002/15/EY olisi sen vuoksi muutettava. 

(15 a) Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen
1
 34 kohdan 

mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun 

vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan direktiivin ja 

kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja 

julkaisemaan ne, 

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN: 

1 artikla 

Muutetaan direktiivi 2002/15/EY seuraavasti: 

(1) Muutetaan 2 artikla seuraavasti: 

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti: 

                                                 
1  EUVL L 321, 31.12.2003, s. 1. 



 

AM\819814FI.doc 5/7 PE441.903v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

"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. 

Kuljettajia, joita ei voida pitää tämän direktiivin 3 artiklan e alakohdassa 

määriteltyinä itsenäisinä kuljettajina, sitovat samat velvollisuudet ja he saavat 

samat oikeudet, jotka direktiivissä on säädetty liikkuville työntekijöille." 

b) Korvataan 2 ja 3 kohdassa ilmaisu "93/104/EY" ilmaisulla "2003/88/EY". 

c) Korvataan 4 kohdassa ilmaisu "(ETY) N:o 3820/85" ilmaisulla "(EY) 
N:o 561/2006". 

(2) Muutetaan 3 artikla seuraavasti: 

a) Poistetaan a alakohdan 2 alakohdasta ensimmäinen virke. 

▌ 

c) Korvataan e alakohta seuraavasti: 

"e) "itsenäisellä kuljettajalla" henkilöä, jonka pääasiallisena ammattitoimintana 

on matkustajien tai tavaroiden kuljettaminen maantieliikenteessä toisen lukuun 

unionin lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla unionin 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, jolla on vapaus järjestellä 

asiaan kuuluvaa toimintaansa ilman asiakkaan suoraa valvontaa, jonka tulot ovat 

suoraan riippuvaisia saadusta liikevoitosta, jolle ei kuulu toisen käyttäjäyrityksen 

tai sopimuspuolen myöntämiä työhön liittyviä oikeuksia, kuten kausittaisesti 

maksettava palkka, maksu luontaisetuina ja tunnustetut oikeudet, kuten 

palkallinen vuosiloma, ja jolla on vapaus pitää yksin tai yhteistyössä muiden 

itsenäisten kuljettajien kanssa yllä kauppasuhteita useisiin asiakkaisiin." 

 
d) Korvataan f alakohta seuraavasti: 

"f) 'maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivalla henkilöllä' liikkuvaa 
työntekijää, joka toimii kyseisissä tehtävissä;". 

e) Korvataan i alakohta seuraavasti: 

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

(3) Korvataan 4 artiklan a alakohdassa ilmaisu "Asetuksessa (ETY) N:o 3820/85 olevan 
6 artiklan 1 kohdan neljännen ja viidennen alakohdan säännöksillä tai tarvittaessa 
AETR-sopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen neljännen kohdan määräyksillä" ilmaisulla 
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"Asetuksen (EY) N:o 561/2006 säännöksillä tai tarvittaessa AETR-sopimuksen 
määräyksillä". 

(4) Korvataan 5 kohdassa ilmaisu "(ETY) N:o 3820/85" ilmaisulla "(EY) 
N:o 561/2006". 

(5) Korvataan 6 kohdassa ilmaisu "(ETY) N:o 3820/85" ilmaisulla "(EY) 
N:o 561/2006". 

(6) Lisätään 11 a artikla seuraavasti: 

"11 a artikla 

Täytäntöönpano 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaista, syrjimätöntä ja säännöllistä 
seurantaa ja tarkastuksia, eri virastojen välinen yhteistyö mukaan lukien, tämän 
direktiivin sääntöjen asianmukaisen ja johdonmukaisen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä saattamisen ja täytäntöönpanon varmistamiseksi. Niiden on lisäksi 
varmistettava, että direktiivin täytäntöönpanosta vastaavilla jäsenvaltioiden elimillä 
on ▌päteviä tarkastajia ja että kyseiset elimet toteutettava kaikki tarpeelliset 
toimenpiteet. 
Jäsenvaltioiden on toteutettava säännöllisiä tarkastuksia varmistaakseen tämän 

direktiivin asianmukaisen soveltamisen itsenäisiin kuljettajiin. 

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

mukaisesti. 

3. Jäsenvaltioiden on tapauksen mukaan työmarkkinaosapuolia kuultuaan 
toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kuljetusyrityksillä ja 
liikkuvilla työntekijöillä on mahdollisuus saada työaikasääntöihin ja työn 
järjestymiseen liittyviä tietoja, apua ja neuvoja. 

4. Varmistaakseen direktiivin tehokkaan, toimivan ja yhtenäisen täytäntöönpanon 
komissio tukee jäsenvaltioiden välistä vuoropuhelua, millä pyritään seuraaviin 
tavoitteisiin: 

(a) vahvistamaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä 
hallinnollista yhteistyötä ottamalla käyttöön tehokkaita 
tietojenvaihtotoimenpiteitä, parantamalla tiedonsaantia ja edistämällä 
tietojen ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa työaikasääntöjen 
täytäntöönpanossa; 

(b) edistämään yhteisen lähestymistavan soveltamista tämän direktiivin 
täytäntöönpanoon; 

(c) helpottamaan kuljetusalan ja täytäntöönpanoviranomaisten välistä 
vuoropuhelua." 
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(8) Korvataan 13 artiklassa ilmaisu "asetuksen (ETY) N:o 3820/85 16 artiklan 
2 kohdassa" ilmaisulla "asetuksen (EY) N:o 561/2006 17 artiklan 1 kohdassa". 

2 artikla 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään […] päivänä […]kuuta […]. 
Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko. 

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on 
liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, 
miten viittaukset tehdään. 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. 

3 artikla 

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

4 artikla 

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. 

Tehty Brysselissä 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 
Puhemies Puheenjohtaja 

Or. en 

 


