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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin antamiseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on 
kyse vuorokautista ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä 
vuorokautisia ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja 
asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla 
tapahtuvasta paikannuksesta
(05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (05114/1/2020 – 
C9-0104/2020),

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. tammikuuta 2018 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean 1. helmikuuta 2018 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon komission lausunnon (COM(2020)0151), 

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan3 komission 
ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0277), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
7 kohdan,

– ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn 
(A9-0115/2020),

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti; 

1 EUVL C 197, 8.6.2018, s. 45. 
2 EUVL C 176, 23.5.2018, s. 57.
3  Hyväksytyt tekstit 4.4.2019, P8_TA(2019)0340.
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3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 
kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

4. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki 
menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä 
neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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LYHYET PERUSTELUT

1. Kansainvälisen maantieliikenteen sosiaalilainsäädäntö

Maantieliikenteen ala on tärkeä osa yhteistä liikennepolitiikkaa. Se työllistää yli 11 miljoonaa 
ihmistä, ja sen osuus kaikesta EU:n tavaraliikenteestä on lähes puolet. Tieliikenteen alan 
sosiaalilainsäädännöllä on kolme toisiaan täydentävää tavoitetta: 1) liikenneturvallisuuden 
parantaminen, 2) kilpailun vääristymisen estäminen ja 3) kuljettajien työolojen parantaminen.

Asetuksessa (EY) N:o 561/2006 vahvistetaan maanteiden tavara- ja henkilöliikenteessä 
toimivien kuljettajien ajoaikoja, taukoja ja lepoaikoja koskevat säännöt. Asetuksen 
täytäntöönpanossa on ollut useita haasteita. Näitä ovat muun muassa EU:n eri jäsenvaltioissa 
sovellettavat toisistaan poikkeavat täytäntöönpanokäytännöt, asetuksen tekstin selkeys, 
jäsenvaltioiden laaja harkintavalta ja erilaiset asetuksessa sallitut vapautukset. Nämä haasteet 
vaikuttavat tieliikenteen yhdenmukaistamiseen ja oikeusvarmuuteen ja rajoittavat asetuksen 
tavoitteen saavuttamista.

Näihin haasteisiin vastaamiseksi komissio hyväksyi 31. toukokuuta 2017 osana puhdasta, 
kilpailukykyistä ja verkotettua liikennettä ja liikkuvuutta koskevaa Eurooppa liikkeellä 
-pakettia lainsäädäntöehdotuksia, joissa käsitellään EU:n maantieliikenteen sosiaalisia ja 
sisämarkkinanäkökohtia. Paketin tarkoituksena oli varmistaa terve kilpailu ja yksinkertaistaa 
nykyisiä sääntöjä ja samalla säilyttää sisämarkkinat ja varmistaa tieliikenteen alan 
työntekijöiden oikeudet. 

2. Komission ehdotus 

Ajo- ja lepoaikoja koskevan asetuksen (EY) N:o 561/2006 ja ajopiirtureita koskevan 
asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamista koskevan ehdotuksen yleisenä tarkoituksena oli 
selkeyttää tiettyjä säännöksiä ja mukauttaa joitakin sääntöjä alan muuttuviin tarpeisiin sekä 
tehostaa maantieliikenteen sosiaalilainsäädännön älykästä valvontaa.

Tämän yleisen tavoitteen saavuttamiseksi komissio ehdotti muun muassa seuraavaa:

– Sallitaan kuljettajien viikoittaisten lepoaikojen joustavampi järjestäminen siten, että 
kuljettajat voivat pitää kaksi peräkkäistä lyhennettyä viikoittaista lepoaikaa neljän viikon 
aikana ja hyödyntää kerrytettyä viikoittaista lepoaikaa. 

– Selvennetään, että kuljettajat eivät voi pitää vähintään 45 tunnin viikoittaista lepoaikaa 
ajoneuvossa ja että työnantajan on tarjottava kuljettajalle asianmukainen majoitus, jossa on 
asianmukaiset nukkumis- ja hygieniatilat, jos kuljettajat eivät pysty pitämään viikoittaisia 
lepoaikojaan itse valitsemassaan yksityisessä paikassa. Tarkoituksena oli parantaa kuljettajien 
työoloja ja varmistaa, että heillä on hyvät lepo-olosuhteet.

– Velvoitetaan kuljetusyritykset järjestämään kuljettajien työ niin, että he voivat palata 
kotiinsa viikoittaista lepoaikaa varten vähintään kerran kolmen peräkkäisen viikon aikana. 
Tarkoituksena oli estää tilanne, jossa kuljettajat työskentelevät ulkomailla pitkiä jaksoja ilman 
mahdollisuutta palata säännöllisesti kotiin.
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– Parannetaan älykkäiden ajopiirtureiden ominaisuuksia, jotta rajatylittävässä 
kuljetustoiminnassa käytettävät ajoneuvot voidaan paikantaa tarkemmin, ja asetetaan 
kuljettajille velvollisuus rekisteröidä ajopiirturiin ajoneuvonsa sijainti rajan ylittämisen 
jälkeen lähimmässä sopivassa pysähdyspaikassa.

3. Toimielinten väliset neuvottelut

Parlamentin hyväksyttyä 4. huhtikuuta 2019 ensimmäisen käsittelyn kantansa asiassa käytiin 
toimielinten välillä lokakuusta joulukuuhun 2019 Suomen puheenjohtajakaudella 
neuvotteluja, joissa pyrittiin pääsemään sopimukseen toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa. 
Neljän trilogikierroksen jälkeen, joista osa oli yhteisiä, parlamentin neuvotteluryhmä pääsi 
alustavaan yhteisymmärrykseen neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa viimeisessä 
kolmikantakokouksessa, joka pidettiin 11.–12. joulukuuta 2019.

Alustavasti sovittu teksti esitettiin liikenne- ja matkailuvaliokunnalle (TRAN) ja vahvistettiin 
21. tammikuuta 2020. Valiokunnan hyväksynnän perusteella TRAN-valiokunnan 
puheenjohtaja totesi kirjeessään pysyvien edustajien komitean (Coreper I) puheenjohtajalle 
aikovansa suosittaa täysistunnolle neuvoston kannan hyväksymistä ilman tarkistuksia 
edellyttäen, että sen kanta vastaa näiden kahden toimielimen saavuttamaa alustavaa 
yhteisymmärrystä. Oikeudellisen ja kielellisen viimeistelyn jälkeen neuvosto vahvisti 
7. huhtikuuta 2020 (kirjallisella menettelyllä) virallisesti kantansa alustavan 
yhteisymmärryksen mukaisesti.

4. Yhteisymmärryksen pääkohdat

Euroopan parlamentin neuvoston ja komission kanssa saavuttaman yleisen 
yhteisymmärryksen tarkoituksena on parantaa edelleen maantieliikennettä koskevia EU:n 
nykyisiä sosiaali- ja sisämarkkinasääntöjä. Erityisesti saavutettiin seuraavat asiat:

– Viikoittaisen lepoajan järjestämisen osalta yhteisymmärryksessä pidetään kiinni komission 
tavoitteesta parantaa pitkän matkan tavaraliikenteen joustavuutta ja samalla varmistaa, että 
kuljettajat palaavat pitkäksi lepoajaksi säännöllisesti kotiin. Tämä mahdollisuus annetaan 
poikkeuksena nykyiseen sääntöön, jonka mukaan joka toinen viikko voidaan pitää lyhennetty 
viikoittainen lepoaika. Se rajoitetaan kansainvälisessä tavaraliikenteessä toimiviin kuljettajiin 
tietyin edellytyksin eli siten, että kaksi peräkkäistä lyhennettyä lepoaikaa on pidettävä 
sijoittautumisjäsenvaltion ulkopuolella, peräkkäiset lyhennetyt lepoajat on korvattava ennen 
seuraavaa säännöllistä lepoaikaa ja kuljettajan on voitava palata kotiin kolmen viikon välein.

– Kuljettajan säännöllisen paluun osalta yhteisymmärryksessä täsmennetään, että yritysten 
olisi järjestettävä kuljettajien työ niin, että kuljettajat pystyvät palaamaan kuljettajan 
säännöllisenä asemapaikkana olevaan työnantajan toimipisteeseen tai kuljettajan 
asuinpaikkaan kunkin neljän peräkkäisen viikon jaksolla. Johdanto-osan kappaleessa 
selvennetään, että ”kuljettajat voivat vapaasti valita missä he viettävät lepoaikansa”. Aika on 
lyhennetty kolmeen viikkoon, jos kuljettaja on pitänyt kaksi peräkkäistä lyhennettyä 
viikoittaista lepoaikaa. Kansainväliset kuljettajat voivat hyötyä tästä säännöksestä, sillä sen 
avulla voidaan osaltaan estää tilanne, jossa kuljettajat työskentelevät ulkomailla pitkiä jaksoja 
ilman mahdollisuutta palata kotiin perheidensä luokse. 
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– Joustavuutta parannetaan myös sillä, että otetaan käyttöön mahdollisuus ylittää 
poikkeuksellisissa olosuhteissa vuorokautiset ja viikoittaiset ajoajat, jotta kuljettaja pääsee 
työnantajan toimipisteeseen tai omaan asuinpaikkaansa viikoittaisen lepoajan käyttämistä 
varten. Tällaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa kuljettaja voisi ylittää ajoajan joko enintään 
yhdellä tunnilla tai enintään kahdella tunnilla, jos ennen lisäajoa pidettiin 30 minuutin tauko. 
Joustavuutta lisätään myös siten, että kuljettajien sallitaan käyttää säännöllisiin viikoittaisiin 
lepoaikoihin lautta- ja junamatkoja, joiden kesto on 8 tuntia tai enemmän, edellyttäen, että 
kuljettajalla on käytössään lepohytti.

– Yhteisymmärryksessä pidetään kiinni siitä, että säännölliset viikoittaiset lepoajat 
ajoneuvossa kielletään. Siinä mennään vielä pidemmälle pyrkimyksissä taata kuljettajille 
asianmukaiset lepo-olosuhteet antamalla komission tehtäväksi laatia yksityiskohtaiset 
säännökset turvallisista ja valvotuista pysäköintialueista eli niiden palvelutasosta ja 
sertifiointimenettelystä.

– Uusi osatekijä on yli 2,5 tonnin painoisten kevyiden hyötyajoneuvojen kuljettajien 
sisällyttäminen näiden asetusten soveltamisalaan. Koska tämä vaatimus koskee ainoastaan 
ammattikäytössä olevia kansainvälisessä liikenteessä käytettäviä ajoneuvoja, sitä 
sovellettaisiin kuljetuksiin, joissa tarvitaan tasapuolisia toimintaedellytyksiä. Se lisää 
entisestään tämäntyyppisten kansainvälisessä kuljetustoiminnassa toisen lukuun käytettävien 
ajoneuvojen maantieturvallisuutta.

– Uusien sosiaali- ja sisämarkkinasääntöjen tehokkaan ja vaikuttavan täytäntöönpanon 
valvonnan varmistamiseksi yhteisymmärryksen mukaisesti otetaan käyttöön uuden 
sukupolven ”älykkäät” ajopiirturit, jotta voidaan paikantaa tarkemmin rajat ylittävissä 
kuljetuksissa käytettävät ajoneuvot ja varmistaa näin uusien sääntöjen asianmukainen 
täytäntöönpano. Siinä myös edellytetään kunnianhimoista mutta realistista aikataulua tämän 
uuden teknologian käyttöönotolle. Aikataulu vahvistetaan sekä uusille ajoneuvoille (kaksi 
vuotta teknisten eritelmien hyväksymispäivästä) että nykyiselle ajoneuvokannalle 
(jälkiasennus kolme vuotta teknisten eritelmien hyväksymispäivästä kaikkien sellaisten 
ajoneuvojen osalta, jotka on varustettu muulla kuin version 1 älykkäällä ajopiirturilla; 
jälkiasennus neljä vuotta teknisten eritelmien hyväksymispäivästä kaikkien sellaisten 
ajoneuvojen osalta, jotka on varustettu version 1 älykkäällä ajopiirturilla).

5. Suositus

Koska neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta on toimielinten välisissä neuvotteluissa 
aikaansaadun alustavan yhteisymmärryksen mukainen, esittelijä suosittelee, että se 
hyväksytään ilman tarkistuksia.
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