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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

27.6.2018 A8-0205/103 

Tarkistus  103 

Keith Taylor 

Verts/ALE-ryhmän 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 

6 artikla – 2 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 2 b) Muutetaan 6 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

2. Viikoittainen ajoaika saa olla enintään 

56 tuntia, eikä se saa johtaa direktiivissä 

2002/15/EY säädetyn viikoittaisen 

enimmäistyöajan ylittymiseen. 

”2. Viikoittainen ajoaika saa olla enintään 

48 tuntia, eikä se saa missään oloissa 

johtaa direktiivissä 2002/15/EY säädetyn 

viikoittaisen enimmäistyöajan 

ylittymiseen.” 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 

Perustelu 

Näin mukautetaan viikoittaista ajoaikaa EU:n kansalaisten normaaleihin työaikajärjestelyihin 

direktiivin 2003/88/EY mukaisesti. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

27.6.2018 A8-0205/104 

Tarkistus  104 

Keith Taylor 

Verts/ALE-ryhmän 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 c alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

6 artikla – 3 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 2 c) Muutetaan 6 artiklan 3 kohta 

seuraavasti: 

3. Kahden peräkkäisen viikon aikana 

kertynyt yhteenlaskettu ajoaika saa olla 

enintään 90 tuntia.  

”3. Kahden peräkkäisen viikon aikana 

kertynyt yhteenlaskettu ajoaika saa olla 

enintään 80 tuntia.” 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 



 

AM\1157481FI.docx  PE621.703v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

27.6.2018 A8-0205/105 

Tarkistus  105 

Keith Taylor 

Verts/ALE-ryhmän 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 – 3 a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

7 artikla – 1 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 3 a) Muutetaan 7 artiklan 1 kohta 

seuraavasti: 

Neljän ja puolen tunnin ajoajan jälkeen 

kuljettajan on pidettävä vähintään 45 

minuutin yhtäjaksoinen tauko, jollei hän 

pidä lepoaikaa.  

”Neljän ja puolen tunnin ajoajan jälkeen 

kuljettajan on pidettävä vähintään 

60 minuutin yhtäjaksoinen tauko, jollei hän 

pidä lepoaikaa.” 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 
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27.6.2018 A8-0205/106 

Tarkistus  106 

Keith Taylor 

Verts/ALE-ryhmän 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 – 3 b alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

7 artikla – 2 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 3 b) Muutetaan 7 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

Tämä tauko voidaan korvata vähintään 15 

minuuttia kestävällä tauolla, jota seuraa 

vähintään 30 minuutin tauko, joka 

puolestaan sijoitetaan siten, että 

noudatetaan ensimmäisen kohdan 

säännöksiä.  

”Tämä tauko voidaan korvata vähintään 

30 minuuttia kestävällä tauolla, jota seuraa 

vähintään 30 minuutin tauko, joka 

puolestaan sijoitetaan siten, että 

noudatetaan ensimmäisen kohdan 

säännöksiä.” 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 
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27.6.2018 A8-0205/107 

Tarkistus  107 

Keith Taylor 

Verts/ALE-ryhmän 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 – 9 alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

15 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

9) Korvataan 15 artikla seuraavasti: Poistetaan. 

”15 artikla  

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 

artiklan a alakohdassa tarkoitettujen 

ajoneuvojen kuljettajiin sovelletaan 

kansallisia sääntöjä, jotka antavat 

sallittuja ajoaikoja sekä pakollisia taukoja 

ja lepoaikoja koskevan asianmukaisen 

suojan. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle tällaisiin kuljettajiin 

sovellettavista asiaa koskevista 

kansallisista säännöistä.”; 

 

Or. en 

 


