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27.6.2018 A8-0205/108 

Tarkistus  108 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF-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 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (2 a)  Asuinpaikalla olisi tarkoitettava 

kuljettajan rekisteröityä asuinpaikkaa 

jäsenvaltiossa. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0205/109 

Tarkistus  109 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF-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 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Henkilöliikenne eroaa 

merkittävästi tavaraliikenteestä. 

Matkailulinja-autojen kuljettajat ovat 

läheisessä yhteydessä matkustajiinsa ja 

heidän on voitava pitää taukoja 

joustavasti. Nämä tauot eivät saisi 

pidentää ajoaikoja tai lyhentää lepoaikoja 

eivätkä ne saisi vaikuttaa muihin matkaan 

liittyviin aikataulun mukaisiin toimiin. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

27.6.2018 A8-0205/110 

Tarkistus  110 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF-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 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Kuljettajat vastaavat 

päätehtävänsä, eli ajoneuvon 

kuljettamisen, ohella muistakin tehtävistä, 

kuten lastaamisesta ja purkamisesta, 

ajoneuvon huollosta, reitin valmistelusta 

ja vastaavista tehtävistä. Myös nämä 

tehtävät on otettava huomioon työaikoja 

ja riittäviä lepoaikoja laskettaessa. 

Or. en 

Perustelu 

Matalapalkkaisia kuljettajia käyttävät yritykset kannustavat kuljettajia viettämään viikottaiset taukonsa 

hyteissä ja hyötyvät siten muita pienemmistä toimintakuluistaan, vaikka tällaiset tauot heikentävät 

kuljettajien hyvinvointia ja turvallisuuta tiellä. 
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27.6.2018 A8-0205/111 

Tarkistus  111 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF-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 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Jäsenvaltioiden välillä on eroja 

viikoittaista lepoaikaa koskevien 

vaatimusten tulkinnassa ja 

täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa 

viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. Sen 

vuoksi on aiheellista selventää vaatimusta 

sen varmistamiseksi, että kuljettajille 

tarjotaan asianmukainen majoituspaikka 

säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja varten, 

jos he eivät ole kotona. 

(7) Jäsenvaltioiden välillä on eroja 

viikoittaista lepoaikaa koskevien 

vaatimusten tulkinnassa ja 

täytäntöönpanossa sen paikan osalta, jossa 

viikoittainen lepoaika olisi pidettävä. 

Kuljettajan on pidettävä viikottainen 

lepoaikansa muualla kuin hytissä: sen 

vuoksi on aiheellista selventää vaatimusta 

sen varmistamiseksi, että kuljettajille 

tarjotaan asianmukainen majoituspaikka 

säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja varten, 

jos he eivät ole kotona. 

Or. en 

Perustelu 

Matalapalkkaisia kuljettajia käyttävät yritykset kannustavat kuljettajia viettämään viikottaiset taukonsa 

hyteissä ja hyötyvät siten muita pienemmistä toimintakuluistaan, vaikka tällaiset tauot heikentävät 

kuljettajien hyvinvointia ja turvallisuuta tiellä. 
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27.6.2018 A8-0205/112 

Tarkistus  112 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF-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 – 5 alakohta – c alakohta 

Asetus (EY) N:o 561/2006 

8 artikla – 8 a kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) kuljettajan kotona tai muussa 

kuljettajan valitsemassa yksityistilassa. 

b) kotona kuljettajan asuinpaikassa. 

Or. en 

Perustelu 

Lepoajan viettäminen yksityistilassa voi rohkaista väärinkäyttöön. 
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27.6.2018 A8-0205/113 

Tarkistus  113 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF-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 – 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 kunkin kahden peräkkäisen viikon 

jaksolla.”; 

Or. en 

 


