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Tarkistus 218
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
ENF-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
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) 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 
kansainväliseen kuljetustoimintaan. Näin 
ollen vastaanottavan jäsenvaltion 
vähimmäispalkkaa, korvauksia, palkallista 
vähimmäisvuosilomaa, enimmäistyöaikaa 
ja kaikkia muita sosiaalisäännöksiä olisi 
sovellettava myös 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, s. 

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, s. 
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72). 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



AM\1180542FI.docx PE621.702v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

21.3.2019 A8-0206/219

Tarkistus 219
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
ENF-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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jotta tehtäisiin loppu alhaisen palkkatason ja alhaisen sosiaaliturvan maista palkattujen 
kuljettajien palkkojen polkemisesta maissa, joissa on korkea palkkataso ja korkea 
sosiaaliturva, kuorma-autonkuljettajien parannettuja työehtoja olisi sovellettava 
ensimmäisestä työpäivästä alkaen. Mainittu kohta on näin ollen pätemätön.
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Tarkistus 220
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
ENF-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 direktiivin 
96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan b ja c alakohtaa työntekijän 
lähettämispäivästä alkaen koko sen ajan, 
jonka työntekijä on lähetettynä niiden 
alueella ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun yhden kalenterikuukauden 
aikana.

Or. en

Perustelu

Jotta tehtäisiin loppu alhaisen palkkatason ja alhaisen sosiaaliturvan maista palkattujen 
kuljettajien palkkojen polkemisesta maissa, joissa on korkea palkkataso ja korkea 
sosiaaliturva, kuorma-autonkuljettajien parannettuja työehtoja olisi sovellettava 
ensimmäisestä työpäivästä alkaen.
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Tarkistus 221
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
ENF-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 – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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:

a) toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneen liikenteenharjoittajan 
velvollisuus lähettää kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 
lähettämisen alkaessa vastaanottavan 
jäsenvaltion virallisella kielellä sähköisessä 
muodossa työntekijän lähettämistä koskeva 
ilmoitus, joka sisältää vain seuraavat 
tiedot:

Or. en

Perustelu

Jotta valvontaviranomaiset voisivat ymmärtää täysin ja olla varmasti tietoisia lähettämistä 
koskevista pakollisista asiakirjoista, niiden on voitava lukea ne virallisella kielellään.


