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21.6.2018 A8-0206/115 

Tarkistus  115 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Jotta voidaan varmistaa direktiivin 

96/71/EY vaikuttava ja oikeasuhteinen 

täytäntöönpano tieliikenteen alalla, on 

tarpeen vahvistaa alakohtaisia sääntöjä, 

joissa tulevat esiin tieliikenteen alan 

erittäin liikkuvan työvoiman erityispiirteet 

ja joissa tasapainotetaan kuljettajien 

sosiaalinen suojelu ja 

liikenteenharjoittajien vapaus tarjota 

palveluja valtioiden rajojen yli. 

(11) Jotta voidaan varmistaa direktiivin 

96/71/EY vaikuttava ja oikeasuhteinen 

täytäntöönpano tieliikenteen alalla, on 

tarpeen vahvistaa alakohtaisia sääntöjä, 

joissa tulevat esiin tieliikenteen alan 

erittäin liikkuvan työvoiman erityispiirteet 

ja joissa tasapainotetaan kuljettajien 

sosiaalinen suojelu ja 

liikenteenharjoittajien vapaus tarjota 

palveluja valtioiden rajojen yli, sekä 

edistää näiden sääntöjen 

täytäntöönpanoa. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/116 

Tarkistus  116 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Tällaisten tasapuolisten 

perusteiden olisi perustuttava 

käsitteeseen, jonka mukaan kuljettajalla 

on oltava riittävä yhteys vastaanottavaan 

jäsenvaltioon. Sen vuoksi olisi 

vahvistettava aikaraja, jonka jälkeen 

sovelletaan vastaanottavan jäsenvaltion 

vähimmäispalkkaa ja palkallista 

vähimmäisvuosilomaa, kun kyseessä on 

kansainvälinen kuljetustoiminta. Tätä 

aikarajaa ei pitäisi soveltaa asetuksissa 
(EY) N:o 1072/200918 ja 1073/200919 

määriteltyyn kabotaasitoimintaan, koska 

kuljetustoiminta tapahtuu 

kokonaisuudessaan vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa, Näin ollen vastaanottavan 

jäsenvaltion vähimmäispalkkaa ja 

palkallista vähimmäisvuosilomaa olisi 

sovellettava kabotaasitoimintaan 

kuljettajan harjoittaman toiminnan 

tiheydestä ja kestosta riippumatta. 

(12) Asetuksissa (EY) N:o 1072/200918 

ja 1073/200919 määritelty 

kabotaasitoiminta on direktiivin 96/71/EY 

soveltamisalaan kuuluvaa 

palveluntarjontaa, koska kuljetustoiminta 

tapahtuu kokonaisuudessaan toisessa 

jäsenvaltiossa. Näin ollen vastaanottavan 

jäsenvaltion vähimmäiskorvausta ja 

palkallista vähimmäisvuosilomaa olisi 

sovellettava kabotaasitoimintaan 

kuljettajan harjoittaman toiminnan 

tiheydestä ja kestosta riippumatta. 

__________________ __________________ 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 

päivänä lokakuuta 2009, maanteiden 

kansainvälisen tavaraliikenteen 

markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä 

säännöistä (EUVL L 300, 14.11.2009, 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 

päivänä lokakuuta 2009, maanteiden 

kansainvälisen tavaraliikenteen 

markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä 

säännöistä (EUVL L 300, 14.11.2009, 
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s. 72). s. 72). 

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 

päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen 

linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä 

koskevista yhteisistä säännöistä ja 

asetuksen (EY) N:o 561/2006 

muuttamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, 

s. 88). 

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 

päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen 

linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä 

koskevista yhteisistä säännöistä ja 

asetuksen (EY) N:o 561/2006 

muuttamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, 

s. 88). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/117 

Tarkistus  117 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Jotta varmistetaan työntekijöiden 

lähettämistä koskevien alakohtaisten 

sääntöjen vaikuttava ja tehokas 

täytäntöönpano ja vältetään ulkomaisten 

liikenteenharjoittajien suhteeton 

hallinnollinen rasite, tieliikenteen alalle 

olisi vahvistettava erityisiä hallinnollisia 

ja valvontavaatimuksia, joissa 

hyödynnetään täysimääräisesti digitaalisen 

ajopiirturin kaltaisia valvontavälineitä. 

(13) Jotta saadaan aikaan selkeät 

työntekijöiden lähettämistä koskevat 

alakohtaiset säännöt, jotka perustuvat 

direktiiveihin 96/71/EY [sellaisena kuin se 

on muutettuna COD-menettelyllä 

2016/0070] ja 2014/67/EU, ja jotta lisäksi 

varmistetaan niiden vaikuttava ja tehokas 

täytäntöönpano ja vältetään ulkomaisten 

liikenteenharjoittajien suhteeton 

hallinnollinen rasite, tieliikenteen alalle 

olisi vahvistettava komission kehittämät 

vakiomuotoiset lomakkeet ja entistä 

suppeammat erityiset hallinnolliset ja 

valvontavaatimukset, joissa hyödynnetään 

täysimääräisesti sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmän (IMI), 

maantieliikenteen GNSS-portaalin ja 

älykkään ajopiirturin kaltaisia 

valvontavälineitä. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/118 

Tarkistus  118 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) Käytännöt, joissa yhdessä 

jäsenvaltiossa oleville emoyhtiöille 

osoitetaan suurin osa voitosta ja toisissa 

jäsenvaltioissa oleville kuljetusalan 

tytäryhtiöille jätetään vähäiset varat, 

vaikka niiden harjoittama 

kuljetusliiketoiminta tuottaa suurimman 

osan liikevaihdosta, voivat johtaa 

eriarvoisuuteen ja suhteettomiin 

voitonsiirtoihin jäsenvaltioiden välillä, ja 

niitä olisi vältettävä. Tällaisten 

käytäntöjen kielteisenä sosiaalisena 

seurauksena kuljettajien tulot 

jäsenvaltioissa, joissa kuljetusalan 

tytäryritykset toimivat, pidetään 

alhaisemmalla tasolla. Tällaisia 

käytäntöjä olisi analysoitava tarkasti 

pyrkien estämään ne, jotta torjutaan 

tieliikennealan mahdollista epäreilua 

kilpailua. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/119 

Tarkistus  119 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 b) Ennen Euroopan työviranomaisen 

perustamista toimivaltaisilla 

valvontaviranomaisilla olisi oltava 

mahdollisuus käyttää kaikkia 

sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) ja GNSS-

portaalin kautta välitettäviä tietoja ja 

tarkistaa niitä, jotta voidaan taata 

sosiaalilainsäädännön täysimääräinen 

noudattaminen. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/120 

Tarkistus  120 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2006/22/EY 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Näiden tarkastusten on katettava joka 

vuosi laaja ja edustava otos asetusten (EY) 

N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 

soveltamisalaan kuuluvista liikkuvassa 

työssä olevista työntekijöistä, kuljettajista, 

yrityksistä ja ajoneuvoista sekä direktiivin 

2002/15/EY soveltamisalaan kuuluvista 

liikkuvista työntekijöistä ja kuljettajista.”; 

”Näiden tarkastusten on katettava joka 

vuosi laaja ja edustava otos asetusten (EY) 

N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 

soveltamisalaan kuuluvista kaikkia 

liikennetyyppejä edustavista liikkuvassa 

työssä olevista työntekijöistä, kuljettajista, 

yrityksistä ja ajoneuvoista sekä direktiivin 

2002/15/EY soveltamisalaan kuuluvista 

liikkuvista työntekijöistä ja kuljettajista.”; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/121 

Tarkistus  121 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Direktiivi 2006/22/EY 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Yritysten tiloissa tehtävät 

tarkastukset on suunniteltava eri 

liikennetyypeistä ja yrityksistä saatujen 

aikaisempien kokemusten perusteella. 

Tarkastuksia on myös toteutettava, jos 

tienvarsitarkastuksissa on havaittu 

asetusten (EY) N:o 561/2006 tai (EU) N:o 

165/2014 tai direktiivin 2002/15/EY 

vakavia rikkomisia.”; 

1. Yritysten tiloissa tehtävät 

tarkastukset on suunniteltava eri 

liikennetyypeistä ja yrityksistä saatujen 

aikaisempien kokemusten perusteella. 

Tarkastuksia on myös toteutettava, jos 

tienvarsitarkastuksissa on havaittu 

asetusten (EY) N:o 561/2006 tai (EU) N:o 

165/2014 tai direktiivin 2002/15/EY 

vakavia rikkomisia, jotka liittyvät 

viikoittaiseen ja päivittäiseen 

enimmäistyöaikaan sekä taukoja, 

lepoaikoja ja yötyötä koskeviin 

vaatimuksiin.”; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/122 

Tarkistus  122 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2006/22/EY 

8 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) yksittäisissä tapauksissa 

jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä.”; 

b) yksittäisissä tapauksissa 

jäsenvaltion erityisestä pyynnöstä.”; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/123 

Tarkistus  123 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2006/22/EY 

9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio vahvistaa 

täytäntöönpanosäädöksillä yhteisen 

kaavan, jolla yritysten riskiluokitus 

lasketaan ja jossa otetaan huomioon 

esiintyneiden rikkomusten lukumäärä, 

vakavuus ja tiheys sekä tarkastusten 

tulokset, jos rikkomuksia ei ole havaittu, 

sekä se, onko liikenneyritys käyttänyt 

asetuksen (EU) N:o 165/2014 II luvun 

mukaista älykästä ajopiirturia kaikissa 

ajoneuvoissaan. Kyseiset 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

tämän direktiivin 12 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen.”; 

Komissio vahvistaa 

täytäntöönpanosäädöksillä yhteisen 

kaavan, jolla yritysten riskiluokitus 

lasketaan ja jossa otetaan huomioon 

esiintyneiden rikkomusten lukumäärä, 

vakavuus ja tiheys sekä tarkastusten 

tulokset, jos rikkomuksia ei ole havaittu. 

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään tämän direktiivin 12 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen.”; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/124 

Tarkistus  124 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta 

Direktiivi 2006/22/EY 

9 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Kohdennettujen 

tienvarsitarkastusten helpottamiseksi 

kansalliseen riskiluokitusjärjestelmään 

sisältyvien tietojen on oltava asianomaisen 

jäsenvaltion kaikkien toimivaltaisten 

valvontaviranomaisten saatavilla 

valvonnan aikana. 

4. Kohdennettujen 

tienvarsitarkastusten helpottamiseksi 

kansalliseen riskiluokitusjärjestelmään 

sisältyvien tietojen on oltava 

jäsenvaltioiden kaikkien toimivaltaisten 

valvontaviranomaisten saatavilla 

valvonnan aikana. 

Or. en 

 

 


