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26.6.2018 A8-0205/90 

Tarkistus  90 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

4 artikla – r alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”r) ’ei-kaupallisella kuljetuksella’ 

muuta kuin omaan tai toisen lukuun 

tapahtuvaa maantiekuljetusta, josta ei saada 

korvausta tai joka ei tuota tuloa.”; 

”r) ’ei-kaupallisella kuljetuksella’ 

muuta kuin omaan tai toisen lukuun 

tapahtuvaa henkilöiden tai tavaran 

maantiekuljetusta, josta ei saada suoraa tai 

välillistä korvausta tai joka ei tuota suoraa 

tai välillistä tuloa.”; 

Or. en 

Perustelu 

Määritelmää selkiytetään entisestään uusien liiketoimintamallien huomioon ottamiseksi. 
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26.6.2018 A8-0205/91 

Tarkistus  91 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

4 artikla – r a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a) Lisätään 4 artiklaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”r a) ’kodilla’ kuljettajan rekisteröityä 

asuinpaikkaa jäsenvaltiossa;” 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/92 

Tarkistus  92 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

4 artikla – r b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 b) Lisätään 4 artiklaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”r b) ’kevyellä hyötyajoneuvolla’ 

ajoneuvoa, jota käytetään tavaroiden 

kuljetukseen ja jonka suurin sallittu 

kuormitettu massa, mahdollinen 

perävaunu tai puoliperävaunu mukaan 

luettuna, on enintään 3,5 tonnia.” 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/93 

Tarkistus  93 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

7 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Monimiehitykseen kuuluva kuljettaja voi 

päättää pitää 45 minuutin tauon toisen 

kuljettajan ajamassa ajoneuvossa, 

edellyttäen että taukoa pitävän kuljettajan 

ei ole tarkoitus avustaa ajoneuvoa ajavaa 

kuljettajaa.”; 

”Monimiehitykseen kuuluva kuljettaja voi 

päättää pitää 45 minuutin tauon toisen 

kuljettajan ajamassa ajoneuvossa, 

edellyttäen että taukoa pitävän kuljettajan 

ei ole tarkoitus avustaa ajoneuvoa ajavaa 

kuljettajaa. 

 Henkilöliikenteessä kuljettaja voi päättää 

pitää vähintään 30 minuuttia kestävän 

tauon, jota seuraa vähintään 15 minuutin 

tauko, joka puolestaan sijoitetaan siten, 

että noudatetaan ensimmäistä kohtaa.”; 

Or. en 

Perustelu 

Henkilöliikenteen kuljettajilla olisi oltava enemmän joustavuutta taukojen pitämisessä, jotta 

tauot voidaan mukauttaa matkustajien tarpeisiin pidentämättä ajoaikoja tai lyhentämättä 

lepoaikoja ja taukoja. 
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26.6.2018 A8-0205/94 

Tarkistus  94 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) Korvataan 6 kohdan ensimmäinen 

alakohta seuraavasti: 

Poistetaan. 

”6. Neljän peräkkäisen viikon aikana 

kuljettajan on pidettävä vähintään 

 

a) neljä säännöllistä viikoittaista 

lepoaikaa, tai 

 

b) kaksi vähintään 45 tunnin pituista 

säännöllistä viikoittaista lepoaikaa ja 

kaksi vähintään 24 tunnin pituista 

lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa. 

 

Edellä b alakohtaa sovellettaessa 

lyhennetyt viikoittaiset lepoajat on 

korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella 

vapaa-ajalla ennen kyseistä viikkoa 

seuraavan kolmannen viikon loppua.”; 

 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/95 

Tarkistus  95 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Lyhennetystä viikoittaisesta 

lepoajasta annettavan korvaavan lepoajan 

on edellettävä tai seurattava välittömästi 

vähintään 45 tunnin pituista säännöllistä 

viikoittaista lepoaikaa.; 

7. Lyhennetystä viikoittaisesta 

lepoajasta annettava korvaava lepoaika on 

pidettävä yhtenä yhtäjaksoisena 

lepoaikana ennen vähintään 45 tunnin 

pituista säännöllistä viikoittaista lepoaikaa 

tai tällaisen lepoajan jatkeena.; 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/96 

Tarkistus  96 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 a kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8 a. Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja 

ja yli 45 tunnin pituisia viikoittaisia 

lepoaikoja, jotka pidetään korvauksena 

aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista 

lepoajoista, ei saa pitää ajoneuvossa. Ne on 

pidettävä asianmukaisessa 

majoituspaikassa, jossa on kunnolliset 

nukkumis- ja saniteettitilat 

8 a. Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja 

ja yli 45 tunnin pituisia viikoittaisia 

lepoaikoja, jotka pidetään korvauksena 

aiemmista lyhennetyistä viikoittaisista 

lepoajoista, ei saa pitää ajoneuvossa. Ne on 

pidettävä muualla kuin hytissä 

laadukkaassa ja kullekin sukupuolelle 

sopivassa majoituspaikassa, jossa on 

kunnolliset nukkumis- ja saniteettitilat 

kuljettajaa varten 

a) ja jotka joko tarjoaa tai maksaa 

työnantaja, tai 

a) ja jotka joko tarjoaa tai maksaa 

työnantaja, tai 

b) kuljettajan kotona tai muussa 

kuljettajan valitsemassa yksityistilassa. 

b) kuljettajan kotona tai muussa 

kuljettajan valitsemassa yksityistilassa. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/97 

Tarkistus  97 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 b kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona kunkin kolmen peräkkäisen viikon 

jaksolla.; 

8 b. Kuljetusyrityksen on järjestettävä 

kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

pystyvät viettämään vähintään yhden 

säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 

45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

joka pidetään korvauksena aiemmista 

lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, 

kotona tai muussa kuljettajan 

valitsemassa paikassa kunkin kolmen 

peräkkäisen viikon jaksolla. Kuljettajan on 

ilmoitettava kuljetusyritykselle kirjallisesti 

ennen tällaista lepoaikaa, mikäli hän 

aikoo käyttää sen muualla kuin kotonaan. 

Jos kuljettaja valitsee lepoajan kotonaan, 

kuljetusyrityksen on tarjottava hänelle 

taloudelliset tai käytännön keinot kotiin 

palaamiseksi. Paluumatkan kestoa ei saa 

ottaa huomioon lepoajan pituutta 

laskettaessa. Jos kuljettaja päättää viettää 

lepoaikansa muussa paikassa kuin 

kotonaan, yritys ei saa vähentää 

matkakustannuksia kuljettajalle 

kuuluvasta matkapäivärahasta. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/98 

Tarkistus  98 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) Lisätään kohta seuraavasti: 

 8 c. Jäsenvaltioiden on viimeistään ... 

päivänä ...kuuta ... [tämän asetuksen 

voimaantulopäivä] ja sen jälkeen kahden 

vuoden välein toimitettava komissiolle 

kertomus kuljettajille tarkoitettujen 

asianmukaisten lepotilojen ja turvattujen 

pysäköintialueiden saatavuudesta 

alueellaan. Komissio antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 

vahvistetaan yhtenäistetty muoto 

jäsenvaltioiden raportteja varten.  Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/99 

Tarkistus  99 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Päivittäinen ja viikoittainen enimmäisajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla 

tapahtuva paikannus 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Kun kuljettaja seuraa lautalla tai 

junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää 

säännöllisen päivittäisen lepoajan tai 

lyhennetyn viikoittaisen lepoajan, kyseinen 

lepoaika voidaan poiketen siitä, mitä 

8 artiklassa säädetään, keskeyttää 

korkeintaan kaksi kertaa muun toiminnan 

vuoksi, joka saa kestää yhteensä enintään 

yhden tunnin. Tällaisen säännöllisen 

päivittäisen lepoajan tai lyhennetyn 

viikoittaisen lepoajan aikana kuljettajalla 

on oltava käytettävissään vuode tai 

makuusija.”; 

1. Kun kuljettaja seuraa lautalla tai 

junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää 

säännöllisen päivittäisen lepoajan tai 

viikoittaisen lepoajan, kyseinen lepoaika 

voidaan poiketen siitä, mitä 8 artiklassa 

säädetään, keskeyttää korkeintaan kaksi 

kertaa muun toiminnan vuoksi, joka saa 

kestää yhteensä enintään yhden tunnin. 

Tällaisen säännöllisen päivittäisen lepoajan 

tai viikoittaisen lepoajan aikana 

kuljettajalla on oltava käytettävissään 

vuode tai makuusija. 

Or. en 

Perustelu 

Kun kuljettaja seuraa lautalla tai junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää säännöllisen 

päivittäisen lepoajan tai viikoittaisen lepoajan, kyseinen lepoaika voidaan poiketen siitä, mitä 

8 artiklassa säädetään, keskeyttää korkeintaan kaksi kertaa muun toiminnan vuoksi, joka saa 

kestää yhteensä enintään yhden tunnin. Tällaisen säännöllisen päivittäisen lepoajan tai 

viikoittaisen lepoajan aikana kuljettajalla on oltava käytettävissään vuode tai makuusija. 

 

 


