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Tarkistus 291
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0204/2018
Ismail Ertug
Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Ellei kansallisessa lainsäädännössä 
toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen 
harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 
sääntöjä ei nykyisellään sovelleta 
yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 
tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 
yksinomaan sellaisilla 
moottoriajoneuvoilla tai 
ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 
kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. 
Sekä kansallista että kansainvälistä 
liikennettä harjoittavien tällaisten 
yritysten määrä on ollut kasvussa. Tästä 
syystä useat jäsenvaltiot ovat päättäneet 
soveltaa asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 
vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen 
harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 
sääntöjä näihin yrityksiin. Tämä säännös 
olisi poistettava, jotta ajoneuvoilla, joiden 
sallittu kokonaismassa on enintään 
3,5 tonnia, harjoitettavan liikenteen alalla 
voidaan varmistaa ammattimaisuuden 
vähimmäistaso yhteisillä säännöillä ja 
lähentää siten kilpailuedellytyksiä 
toimijoiden välillä, kun taas tosiasiallista 
ja pysyvää toimipaikkaa sekä 
asianmukaista vakavaraisuutta koskevat 
vaatimukset olisi tehtävä pakollisiksi.

(2) Ellei kansallisessa lainsäädännössä 
toisin säädetä, maanteiden tavaraliikenteen 
harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 
sääntöjä ei nykyisellään sovelleta 
yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden 
tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 
yksinomaan sellaisilla 
moottoriajoneuvoilla joiden sallittu 
kokonaismassa, perävaunut mukaan 
lukien, on enintään 3,5 tonnia. Tällaisten 
yritysten määrä on ollut kasvussa. Tästä 
syystä useat jäsenvaltiot ovat päättäneet 
soveltaa asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 
vahvistettuja, maanteiden tavaraliikenteen 
harjoittajan ammattiin pääsyä koskevia 
sääntöjä näihin yrityksiin. Jotta 
moottoriajoneuvoilla, joiden sallittu 
kokonaismassa, perävaunut mukaan 
lukien, on 2,8–3,5 tonnia, harjoitettavan 
liikenteen alalla voidaan välttää 
mahdolliset porsaanreiät ja varmistaa 
ammattimaisuuden vähimmäistaso 
yhteisillä säännöillä ja lähentää siten 
kilpailuedellytyksiä toimijoiden välillä, 
maantieliikenteen harjoittajan ammatin 
harjoittamista koskevia vaatimuksia olisi 
sovellettava tasapuolisesti välttäen 
samalla suhteetonta hallinnollista 
rasitetta. Koska tätä asetusta sovelletaan 
ainoastaan tavaroita toisen lukuun 
kuljettaviin yrityksiin, tavaraliikennettä 
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omaan lukuunsa harjoittavat yritykset 
eivät kuulu tämän säännöksen 
soveltamisalaan.
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Tarkistus 292
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0204/2018
Ismail Ertug
Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Yrityksille, jotka harjoittavat 
maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan 
ammattia yksinomaan sellaisilla 
moottoriajoneuvoilla tai 
ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 
kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, 
olisi asetettava vakavaraisuuden 
vähimmäistaso sen varmistamiseksi, että 
niillä on riittävät varat harjoittaa liikennettä 
vakaalta ja pitkäaikaiselta pohjalta. Koska 
tällainen toiminta on kuitenkin yleensä 
laajuudeltaan rajoitettua, sitä koskevien 
vaatimusten olisi oltava vähemmän 
vaativia kuin vaatimukset, joita sovelletaan 
toimijoihin, jotka harjoittavat toimintaansa 
mainitun rajan ylittävillä ajoneuvoilla tai 
ajoneuvoyhdistelmillä.

(10) Yrityksille, jotka harjoittavat 
maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan 
ammattia yksinomaan sellaisilla 
moottoriajoneuvoilla, joiden sallittu 
kokonaismassa, perävaunut mukaan 
lukien, on 2,8–3,5 tonnia, ja joita 
käytetään kansainvälisissä kuljetuksissa, 
olisi asetettava vakavaraisuuden 
vähimmäistaso sen varmistamiseksi, että 
niillä on riittävät varat harjoittaa liikennettä 
vakaalta ja pitkäaikaiselta pohjalta. Koska 
näillä ajoneuvoilla harjoitettu toiminta on 
kuitenkin yleensä laajuudeltaan rajoitettua, 
sitä koskevien vaatimusten olisi oltava 
vähemmän vaativia kuin vaatimukset, joita 
sovelletaan toimijoihin, jotka harjoittavat 
toimintaansa mainitun rajan ylittävillä 
ajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä.
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21.3.2019 A8-0204/293

Tarkistus 293
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0204/2018
Ismail Ertug
Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 
tarkastusten helpottamiseksi ja 
epävarmuuden poistamiseksi 
kansainvälisten kuljetusten jälkeisten 
kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva 
rajoitus olisi poistettava ja vähennettävä 
sen sijaan tällaisiin matkoihin käytettävissä 
olevien päivien lukumäärää.

(14) Tätä tarkoitusta varten sekä 
tarkastusten helpottamiseksi ja 
epävarmuuden poistamiseksi 
kansainvälisten kuljetusten jälkeisten 
kabotaasimatkojen lukumäärää koskeva 
rajoitus olisi poistettava.

Or. en
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Tarkistus 294
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
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Mietintö A8-0204/2018
Ismail Ertug
Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1071/2009
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Täyttääkseen 3 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa säädetyn vaatimuksen 
yrityksen on pystyttävä pysyvästi 
vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan 
vuotuisen tilikauden aikana. Yrityksen on 
osoitettava tilintarkastajan tai 
asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 
vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 
pohjalta, että sillä on kunakin vuonna 
käytössään omaa pääomaa yhteensä 
vähintään 9 000 euron arvosta, kun 
käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 
vähintään 5 000 euron arvosta kunkin sen 
lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta.  
Yritysten, jotka harjoittavat maanteiden 
tavaraliikenteen harjoittajan ammattia 
yksinomaan sellaisilla 
moottoriajoneuvoilla tai 
ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 
kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, on 
osoitettava tilintarkastajan tai 
asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 
vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 
pohjalta, että niillä on kunakin vuonna 
käytössään omaa pääomaa yhteensä 
vähintään 1 800 euron arvosta, kun 
käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 
vähintään 900 euron arvosta kunkin sen 

Täyttääkseen 3 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa säädetyn vaatimuksen 
yrityksen on pystyttävä pysyvästi 
vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan 
vuotuisen tilikauden aikana. Yrityksen on 
osoitettava tilintarkastajan tai 
asianmukaisesti hyväksytyn henkilön 
vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen 
pohjalta, että sillä on kunakin vuonna 
käytössään omaa pääomaa yhteensä 
vähintään 9 000 euron arvosta, kun 
käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja 
vähintään 5 000 euron arvosta kunkin sen 
lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta, jonka 
sallittu kokonaismassa, perävaunut 
mukaan lukien, on enintään 3,5 tonnia, ja 
900 euron arvosta kunkin sen lisäksi 
käytetyn ajoneuvon osalta, jonka sallittu 
kokonaismassa, perävaunut mukaan 
lukien, on 2,8–3,5 tonnia. Yritysten, jotka 
harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen 
harjoittajan ammattia yksinomaan 
sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai 
ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 
kokonaismassa, perävaunut mukaan 
lukien, on 2,8–3,5 tonnia, on osoitettava 
tilintarkastajan tai asianmukaisesti 
hyväksytyn henkilön vahvistaman 
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lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta.” vuosittaisen tilinpäätöksen pohjalta, että 
niillä on kunakin vuonna käytössään omaa 
pääomaa yhteensä vähintään 1 800 euron 
arvosta, kun käytössä on vain yksi 
ajoneuvo, ja vähintään 900 euron arvosta 
kunkin sen lisäksi käytetyn ajoneuvon 
osalta.
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Tarkistus 295
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0204/2018
Ismail Ertug
Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
Asetus (EY) N:o 1071/2009
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on vuosittain 
laadittava kertomus sellaisten 
moottoriajoneuvojen tai 
ajoneuvoyhdistelmien käytöstä niiden 
alueella, joiden sallittu kokonaismassa on 
enintään 3,5 tonnia, ja toimitettava se 
komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta raportointikauden päättymistä 
seuraavana vuonna. Kertomuksen on 
sisällettävä seuraavat tiedot:

3. Jäsenvaltioiden on joka toinen 
vuosi laadittava kertomus sellaisten 
kansainvälisessä liikenteessä käytettyjen 
ja niiden alueelle sijoittautuneiden 
moottoriajoneuvojen käytöstä, joiden 
sallittu kokonaismassa, perävaunut 
mukaan lukien, on 2,8– 3,5 tonnia, ja 
toimitettava se komissiolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta raportointikauden 
päättymistä seuraavana vuonna. 
Kertomuksen on sisällettävä seuraavat 
tiedot:
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21.3.2019 A8-0204/296

Tarkistus 296
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0204/2018
Ismail Ertug
Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
Asetus (EY) N:o 1071/2009
26 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liikenteenharjoittajille, jotka 
harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen 
harjoittajan ammattia yksinomaan 
sellaisilla moottoriajoneuvoilla tai 
ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu 
kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, 
myönnettyjen lupien lukumäärä;

a) liikenteenharjoittajille, jotka 
harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen 
harjoittajan ammattia yksinomaan 
sellaisilla kansainvälisessä liikenteessä 
käytetyillä moottoriajoneuvoilla, joiden 
sallittu kokonaismassa, perävaunut 
mukaan lukien, on 2,8–3,5 tonnia, 
myönnettyjen lupien lukumäärä;

Or. en


