
 

AM\1157440FI.docx  PE621.702v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

27.6.2018 A8-0206/142 

Tarkistus  142 

Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän 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 

2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa direktiivin 

96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen 

alakohdan b ja c alakohtaa tieliikenteen 

alan kuljettajiin, joiden työnantaja on 

kyseisen direktiivin 1 artiklan 3 kohdan a 

alakohdassa tarkoitettu yritys, kun 

suoritetaan asetuksissa (EY) N:o 

1072/2009 ja 1073/2009 määriteltyä 

kansainvälistä kuljetustoimintaa, jos 

työntekijä lähetetään niiden alueelle 

tämän toiminnan hoitamista varten 

enintään 3 päivän ajaksi yhden 

kalenterikuukauden aikana. 

Jäsenvaltioiden on sovellettava direktiivin 

96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen 

alakohdan b ja c alakohtaa tieliikenteen 

alan kuljettajiin, joiden työnantaja on 

kyseisen direktiivin 1 artiklan 3 kohdan a 

alakohdassa tarkoitettu yritys, kun 

suoritetaan asetuksissa (EY) N:o 

1072/2009 ja 1073/2009 määriteltyä 

kansainvälistä kuljetustoimintaa tai 

kabotaasitoimintaa. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/143 

Tarkistus  143 

Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän 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 

2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos työntekijä lähetetään pidemmäksi 

kuin 3 päivän ajaksi, jäsenvaltioiden on 

sovellettava direktiivin 96/71/EY 

3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen 

alakohdan b ja c alakohtaa koko sen ajan, 

jonka työntekijä on lähetettynä niiden 

alueella ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitetun yhden kalenterikuukauden 

aikana. 

Jäsenvaltioiden on sovellettava 

direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU 

tieliikenteen alan kuljettajiin, joiden 

työnantaja on 1 artiklan 3 kohdan a, b ja 

c alakohdassa tarkoitettu yritys, koko sen 

ajan, jonka kuljettaja on lähetettynä niiden 

alueella, kun suoritetaan 

direktiivin 92/106/ETY 4 artiklassa 

tarkoitettujen yhdistettyjen kuljetusten 

maantieosuuksia. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/144 

Tarkistus  144 

Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän 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 

2 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 

1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja 

c alakohtaa sovellettaessa sovelletaan 

työsuhteen ehtoja, jotka ovat lähetetyn 

kuljettajan kannalta suotuisimpia, kun 

toimintaa harjoitetaan saman päivän 

aikana useammassa jäsenvaltiossa. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/145 

Tarkistus  145 

Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän 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 

2 artikla – 4 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain 

seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja 

valvontatoimenpiteitä: 

4. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, 

että toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneella 

liikenteenharjoittajalla on velvollisuus 

lähettää sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) 

välityksellä kansallisille toimivaltaisille 

viranomaisille jokaisesta lähetetystä 

kuljettajasta viimeistään lähettämisen 

alkaessa komission kehittämällä ja ilman 

tarpeetonta viivytystä kaikilla unionin 

virallisilla kielillä saataville asettamalla 

sähköisellä vakiolomakkeella 

yksinkertainen ilmoitus, joka sisältää 

vähintään seuraavat tiedot: 

a) toiseen jäsenvaltioon 

sijoittautuneen liikenteenharjoittajan 

velvollisuus lähettää kansallisille 

toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 

lähettämisen alkaessa vastaanottavan 

jäsenvaltion virallisella kielellä tai 

englannin kielellä sähköisessä muodossa 

työntekijän lähettämistä koskeva ilmoitus, 

joka sisältää vain seuraavat tiedot: 

 

i) liikenteenharjoittajan 

henkilöllisyys; 

(i) liikenteenharjoittajan henkilöllisyys 

ja tytäryhtiön tapauksessa myös 

päätoimipaikan osoite; 

ii) sellaisen liikenteestä vastaavan 

henkilön tai muun yhteyshenkilön 

ii) sellaisen liikenteestä vastaavan 

henkilön tai muun yhteyshenkilön 
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yhteystiedot sijoittautumisjäsenvaltiossa, 

joka on yhteydessä toimivaltaisiin 

viranomaisiin vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa, jossa palvelut tarjotaan, ja 

joka lähettää ja vastaanottaa asiakirjoja tai 

ilmoituksia; 

yhteystiedot sijoittautumisjäsenvaltiossa, 

joka on yhteydessä toimivaltaisiin 

viranomaisiin vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa, jossa palvelut tarjotaan, ja 

joka lähettää ja vastaanottaa asiakirjoja tai 

ilmoituksia; 

iii) lähetettyjen kuljettajien ennakoitu 

lukumäärä ja henkilöllisyydet; 

iii) tiedot lähetetystä kuljettajasta, 

mukaan lukien seuraavat tiedot: 

henkilöllisyys, asuinmaa, työsopimukseen 

sovellettava lainsäädäntö, jäsenvaltio, 

johon sosiaaliturvamaksut maksetaan, ja 

sosiaaliturvatunnus; 

iv) työntekijöiden lähettämisen 

ennakoitu kesto sekä suunniteltu alkamis- 

ja päättymispäivä; 

iv) kunkin työntekijät lähettämisen 

suunniteltu alkamis- ja päättymispäivä, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

mahdollisuutta lähettämisen jatkamiseen, 

jos se on tarpeen ennalta arvaamattomien 

olosuhteiden vuoksi; 

v) työntekijöiden lähettämisen 

yhteydessä käytettyjen ajoneuvojen 

rekisterikilvet; 

v) työntekijöiden lähettämisen 

yhteydessä käytettyjen ajoneuvojen 

rekisterikilvet; 

vi) kuljetuspalvelun tyyppi, 

esimerkiksi tavaroiden kuljetus, 

matkustajien kuljetus, kansainvälinen 

kuljetus, kabotaasikuljetus; 

vi) kuljetuspalvelun tyyppi, 

esimerkiksi tavaroiden kuljetus, 

matkustajien kuljetus, kansainvälinen 

kuljetus, kabotaasikuljetus; 

 Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 

yksinkertainen ilmoitus voi kattaa 

enintään kuuden kuukauden ajanjakson, 

ja liikenteenharjoittajan on päivitettävä se 

sähköisesti ilman tarpeetonta viivytystä 

niin, että se vastaa vallitsevaa 

tosiasiallista tilannetta. 

b) kuljettajan velvollisuus säilyttää ja 

asettaa saataville, jos sitä pyydetään 

tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai 

sähköisessä muodossa kopio lähettämistä 

koskevasta ilmoituksesta ja näyttöä 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa 

toteutettavasta kuljetustoiminnasta, 

esimerkiksi sähköiset kuljetusasiakirjat 

(e-CMR) tai Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1072/2009 

8 artiklassa tarkoitetut todisteet; 

4 a. Jäsenvaltiot voivat edellyttää 

lisäksi seuraavia hallinnollisia 

vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä: 

 a) liikenteenharjoittajan velvollisuus 

antaa kuljettajalle seuraavat asiakirjat 
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paperisessa tai sähköisessä muodossa 

tienvarsitarkastuksia varten: 

 i) kopio 4 kohdassa tarkoitetusta 

yksinkertaisesta ilmoituksesta, 

 ii) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1072/2009 

8 artiklassa tarkoitetut todisteet 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa 

toteutettavasta kuljetustoiminnasta; 

 iii) sähköiset kuljetusasiakirjat 

(e-CMR); 

 iv) kopio työsopimuksesta (yhdellä) 

vastaanottavan jäsenvaltion virallisella 

kielellä tai englannin kielellä; 

 v) kopio edeltävien kahden 

kuukauden palkkakuiteista; 

c) kuljettajan velvollisuus säilyttää ja 

asettaa saataville, jos sitä pyydetään 

tienvarsitarkastuksessa, ajopiirturirekisterit 

ja erityisesti niiden jäsenvaltioiden 

maakoodit, joissa kuljettaja on ollut 

harjoittaessaan kansainvälistä 

tieliikennetoimintaa tai 

kabotaasiliikennettä; 

c) kuljettajan velvollisuus säilyttää ja 

asettaa saataville, jos sitä pyydetään 

tienvarsitarkastuksessa, asianomaiset 

ajopiirturirekisterit ja erityisesti 

kuljettajakortti rajanylitystietoineen sekä 
niiden jäsenvaltioiden maakoodit, joissa 

kuljettaja on ollut harjoittaessaan 

kansainvälistä tieliikennetoimintaa tai 

kabotaasiliikennettä; 

d) kuljettajan velvollisuus säilyttää ja 

asettaa saataville, jos sitä pyydetään 

tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai 

sähköisessä muodossa kopio 

työsopimuksesta tai neuvoston direktiivin 

91/533/ETY20 3 artiklassa tarkoitetusta 

vastaavasta asiakirjasta, joka on 

käännetty yhdelle vastaanottavan 

jäsenvaltion viralliselle kielelle tai 

englannin kielelle; 

 

e) kuljettajan velvollisuus säilyttää ja 

asettaa saataville, jos sitä pyydetään 

tienvarsitarkastuksessa, paperisessa tai 

sähköisessä muodossa kopio edeltävien 

kahden kuukauden palkkakuiteista; 

tienvarsitarkastuksen aikana kuljettajalla 

on oltava mahdollisuus ottaa yhteyttä 

päätoimipaikkaan, liikenteestä vastaavaan 

henkilöön tai muuhun henkilöön tai 
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tahoon, joka voi toimittaa tämän kopion; 

f) liikenteenharjoittajan velvollisuus 

toimittaa vastaanottavan jäsenvaltion 

viranomaisten pyynnöstä kohtuullisessa 

ajassa lähettämiskauden jälkeen 

paperisessa tai sähköisessä muodossa 

kopiot b, c ja e alakohdassa tarkoitetuista 

asiakirjoista. 

f) liikenteenharjoittajan velvollisuus 

toimittaa vastaanottavan jäsenvaltion 

viranomaisten pyynnöstä ilman 

tarpeetonta viivytystä lähettämiskauden 

jälkeen paperisessa tai sähköisessä 

muodossa kopiot a ja b alakohdassa 

tarkoitetuista asiakirjoista sekä 

asianomaisista palkkakuiteista. 

__________________  

20 Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, 

annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, 

työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa 

työntekijöille työsopimuksessa tai 

työsuhteessa sovellettavista ehdoista 

(EYVL L 288, 18.10.1991, s. 32). 

 

Or. en 



 

AM\1157440FI.docx  PE621.702v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

27.6.2018 A8-0206/146 

Tarkistus  146 

Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän 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 

2 artikla – 4 b kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 b. Jäsenvaltiot voivat edellyttää muita 

hallinnollisia vaatimuksia ja 

valvontatoimenpiteitä, jos esiintyy 

tilanteita, joista ilmenee, tai jos kehitys 

etenee siihen suuntaan, että olemassa 

olevat hallinnolliset vaatimukset ja 

valvontatoimenpiteet eivät ole riittäviä tai 

tehokkaita direktiivissä 96/71/EY 

[direktiivissä 2014/67/EU] ja tässä 

direktiivissä säädettyjen velvoitteiden 

noudattamisen tehokkaan valvonnan 

varmistamiseksi, edellyttäen, että nämä 

muut vaatimukset ja toimenpiteet ovat 

perusteltuja ja oikeasuhteisia. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/147 

Tarkistus  147 

Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän 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 

2 artikla – 4 c kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 c. Unionin luettelo maanteiden 

tavaraliikenteen harjoittajista, jotka eivät 

täytä asiaankuuluvia lakisääteisiä 

vaatimuksia, julkistetaan 

mahdollisimman suuren avoimuuden 

varmistamiseksi. Unionin luettelo 

pohjautuu unionissa laadittuihin yhteisiin 

perusteisiin, ja Euroopan 

työviranomainen tarkastelee sitä 

uudelleen vuosittain. Unionin luettelossa 

olevat maanteiden tavaraliikenteen 

harjoittajat on asetettava 

toimintakieltoon. Unionin luettelon 

mukaisia toimintakieltoja sovelletaan 

jäsenvaltioiden koko alueella. Jäsenvaltiot 

voivat poikkeustapauksissa toteuttaa 

yksipuolisia toimia. Hätätilanteessa ja 

ennakoimattoman turvallisuusongelman 

kohdatessaan jäsenvaltiot voivat 

välittömästi määrätä toimintakiellon 

omalla alueellaan. 

Or. en 



 

AM\1157440FI.docx  PE621.702v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

27.6.2018 A8-0206/148 

Tarkistus  148 

Terry Reintke 

Verts/ALE-ryhmän 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 

4 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Direktiivejä 2003/88/EY, 96/71/EY 

ja 2014/67/EU sovelletaan 

kokonaisuudessaan edellä toisessa 

alakohdassa tarkoitettuun päivämäärään 

saakka. 

Or. en 

 

 


