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Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden
tavaraliikenteessä ***I
Euroopan parlamentin tarkistukset 14. kesäkuuta 2018 ehdotukseen Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen
käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY
muuttamisesta (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))1
(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
Komission teksti
(2) Vuokrattujen ajoneuvojen käytöllä
voidaan vähentää omaan lukuun tai toisen
lukuun tavaroita kuljettavien yritysten
kustannuksia ja samalla lisätä niiden
toiminnan joustavuutta. Näin voidaan
osaltaan parantaa kyseessä olevien
yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta.
Lisäksi koska vuokratut ajoneuvot ovat
yleensä uudempia kuin keskimääräinen
kalusto, ne ovat yleensä turvallisempia ja
saastuttavat vähemmän.

Tarkistus
(2) Vuokrattujen ajoneuvojen käytöllä
voidaan vähentää omaan lukuun tai toisen
lukuun tavaroita kuljettavien yritysten
kustannuksia ja samalla lisätä niiden
toiminnan joustavuutta. Näin voidaan
osaltaan parantaa kyseessä olevien
yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta.
Lisäksi koska vuokratut ajoneuvot ovat
yleensä uudempia kuin keskimääräinen
kalusto, ne voivat usein olla turvallisempia
ja saastuttaa vähemmän.

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

1

Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja
varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0193/2018).

Komission teksti

Tarkistus

(3) Direktiivi 2006/1/EY ei mahdollista
sitä, että yritykset hyötyisivät vuokrattujen
ajoneuvojen käytöstä täysimääräisesti.
Mainittu direktiivi antaa jäsenvaltioille
mahdollisuuden rajoittaa sitä, että niiden
yritykset käyttävät omaan lukuunsa
sellaisia vuokrattuja ajoneuvoja, joiden
suurin sallittu kokonaispaino on yli kuusi
tonnia. Lisäksi jäsenvaltioiden ei tarvitse
sallia vuokratun ajoneuvon käyttöä omilla
alueillaan, jos ajoneuvo on rekisteröity tai
otettu käyttöön jonkin muun jäsenvaltion
lainsäädännön mukaisesti kuin sen, johon
ajoneuvon vuokraava yritys on
sijoittautunut.

(3) Direktiivi 2006/1/EY ei mahdollista
sitä, että yritykset hyötyisivät vuokrattujen
ajoneuvojen käytöstä täysimääräisesti.
Mainittu direktiivi antaa jäsenvaltioille
mahdollisuuden rajoittaa sitä, että niiden
alueelle sijoittautuneet yritykset käyttävät
omaan lukuunsa sellaisia vuokrattuja
ajoneuvoja, joiden suurin sallittu
kokonaispaino on yli kuusi tonnia. Lisäksi
jäsenvaltioiden ei tarvitse sallia vuokratun
ajoneuvon käyttöä omilla alueillaan, jos
ajoneuvo on rekisteröity tai otettu käyttöön
jonkin muun jäsenvaltion lainsäädännön
mukaisesti kuin sen, johon ajoneuvon
vuokraava yritys on sijoittautunut.

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
(4 a) Jäsenvaltioiden ei pitäisi voida
rajoittaa omalla alueellaan sellaisen
ajoneuvon käyttöä, jonka asianmukaisesti
toisen jäsenvaltion alueelle sijoittautunut
yritys on vuokrannut edellyttäen, että
ajoneuvo on rekisteröity ja
toimintastandardien ja
turvallisuusvaatimusten mukainen tai
otettu käyttöön jonkin jäsenvaltion
lainsäädännön mukaisesti ja asiasta
vastaavan yrityksen
sijoittautumisjäsenvaltio on myöntänyt
sille toimintaluvan.

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(5) Tieliikenteen verotuksen taso
vaihtelee edelleen huomattavasti unionissa.
Tämän vuoksi tietyt rajoitukset, jotka

(5) Tieliikenteen verotuksen taso
vaihtelee edelleen huomattavasti unionissa.
Tämän vuoksi tietyt rajoitukset, jotka

välillisesti vaikuttavat myös vapauteen
tarjota ajoneuvojen vuokrauspalveluja,
ovat edelleen perusteltuja, jotta vältetään
verotuksen vääristymiä. Tämän vuoksi kun
ajoneuvo vuokrataan jossakin muussa
jäsenvaltiossa kuin sen vuokraavan
yrityksen sijoittautumisjäsenvaltiossa,
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus
rajoittaa sen käyttöaikaa alueellaan.

välillisesti vaikuttavat myös vapauteen
tarjota ajoneuvojen vuokrauspalveluja,
ovat edelleen perusteltuja, jotta vältetään
verotuksen vääristymiä. Tämän vuoksi
jäsenvaltioilla olisi oltava tässä
direktiivissä säädetyin edellytyksin
mahdollisuus rajoittaa alueellaan sitä,
kuinka kauan sijoittautunut yritys voi
käyttää toisessa jäsenvaltiossa
rekisteröityä tai käyttöön otettua
vuokrattua ajoneuvoa. Niiden olisi myös
voitava rajoittaa alueelleen sijoittautuneen
yrityksen vuokraamien tällaisten
ajoneuvojen määrää.

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
(5 a) Tällaisten toimenpiteiden
soveltamisen valvomiseksi vuokratun
ajoneuvon rekisterinumerosta olisi
annettava tietoa asetuksella (EY)
N:o 1071/2009 perustetuissa
jäsenvaltioiden kansallisissa sähköisissä
rekistereissä. Sijoittautumisjäsenvaltion
toimivaltaisten viranomaisten, joille on
ilmoitettu sellaisen ajoneuvon käytöstä,
jonka liikenteenharjoittaja on vuokrannut
ja joka on rekisteröity tai otettu käyttöön
toisen jäsenvaltion lainsäädännön
mukaisesti, olisi ilmoitettava asiasta
kyseisen toisen jäsenvaltion
toimivaltaisille viranomaisille.
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä tähän
sisämarkkinoiden
tietojenvaihtojärjestelmää (IMI).

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
(6 a) Toimintastandardien ja
turvallisuusvaatimusten noudattamiseksi
ja kuljettajien asianmukaisten työolojen

varmistamiseksi on tärkeää, että
liikenteenharjoittajilla on käytettävissään
varoja ja suora tuki-infrastruktuuri siinä
maassa, jossa ne toimivat.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
Komission teksti
(7) Komission olisi seurattava tämän
direktiivin täytäntöönpanoa ja vaikutuksia
ja esitettävä ne kertomuksessa. Kaikkia
tämän alan tulevia toimia olisi harkittava
kyseisen kertomuksen perusteella.

Tarkistus
(7) Komission olisi seurattava tämän
direktiivin täytäntöönpanoa ja vaikutuksia
ja esitettävä ne kertomuksessa viimeistään
kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin
osaksi kansallista lainsäädäntöä
saattamiselle asetetun määräajan jälkeen.
Kertomuksessa olisi otettava
asianmukaisesti huomioon vaikutukset
tieliikenneturvallisuuteen, verotuloihin ja
ympäristöön. Kertomuksessa olisi myös
arvioitava tämän direktiivin rikkomuksia,
rajatylittävät rikkomukset mukaan
luettuina. Tämän alan tulevien toimien
tarvetta olisi harkittava kyseisen
kertomuksen perusteella.

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2006/1/EY
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Komission teksti
a)
”ajoneuvo on rekisteröity tai otettu
käyttöön jonkin jäsenvaltion lakien
mukaisesti;”;

Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2006/1/EY
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Tarkistus
a)
ajoneuvo on rekisteröity tai otettu
käyttöön jonkin jäsenvaltion lakien
mukaisesti myös toimintastandardien ja
turvallisuusvaatimusten osalta;”;

Komission teksti
b)

lisätään 1a kohta seuraavasti:

Tarkistus
Poistetaan.

”1a. Jos ajoneuvoa ei ole rekisteröity tai
otettu käyttöön sen jäsenvaltion
lainsäädännön mukaisesti, johon
ajoneuvon vuokraava yritys on
sijoittautunut, jäsenvaltiot voivat rajoittaa
vuokratun ajoneuvon käyttöaikaa
alueellaan. Jäsenvaltioiden on kuitenkin
tällaisessa tapauksessa sallittava sen
käyttö ainakin neljän kuukauden ajan
kalenterivuodessa.”
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2006/1/EY
3 artikla – 1 kohta
Komission teksti
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
niiden yritykset voivat maanteiden
tavaraliikenteessä käyttää vuokrattuja
ajoneuvoja samoin ehdoin kuin
omistamiaan ajoneuvoja, jos 2 artiklassa
säädetyt edellytykset täyttyvät.

Tarkistus
1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava
tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että niiden alueelle
sijoittautuneet yritykset voivat maanteiden
tavaraliikenteessä käyttää vuokrattuja
ajoneuvoja samoin ehdoin kuin
omistamiaan ajoneuvoja, jos 2 artiklassa
säädetyt edellytykset täyttyvät.

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2006/1/EY
3 artikla – 1 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
1 a. Jos ajoneuvo on rekisteröity tai
otettu käyttöön toisen jäsenvaltion
lainsäädännön mukaisesti, yrityksen
sijoittautumisjäsenvaltio voi
a)
rajoittaa vuokratun ajoneuvon
käyttöaikaa alueellaan edellyttäen, että se
sallii vuokratun ajoneuvon käytön
yhtäjaksoisesti vähintään neljän

kuukauden ajan tietyn kalenterivuoden
aikana; tällaisessa tapauksessa voidaan
vaatia, että vuokrasopimuksen kesto ei ole
pidempi kuin jäsenvaltion asettama
aikarajoitus;
b)
rajoittaa niiden vuokrattujen
ajoneuvojen lukumäärää, joita yritykset
voivat käyttää edellyttäen, että se sallii
ajoneuvojen vähimmäismäärän käytön
siten, että määrä on 25 prosenttia koko
tavarankuljetusajoneuvokannasta, jonka
yritys omistaa 31 päivänä joulukuuta
luvan pyytämistä edeltävänä vuonna,
missä tapauksessa yrityksen, jonka koko
ajoneuvokanta koostuu useammasta kuin
yhdestä ja vähemmästä kuin neljästä
ajoneuvosta, on sallittava käyttää ainakin
yhtä tällaista vuokrattua ajoneuvoa.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/1/EY
3 a artikla (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
2 a) Lisätään 3 a artikla seuraavasti:
”3 a artikla
1.
Tiedot vuokratun ajoneuvon
rekisterinumerosta on sisällytettävä
asetuksen (EY) N:o 1071/2009
16 artiklassa tarkoitettuun kansalliseen
sähköiseen rekisteriin*.
2.
Liikenteenharjoittajan
sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten
viranomaisten, joille on ilmoitettu
sellaisen ajoneuvon käytöstä, jonka
liikenteenharjoittaja on vuokrannut ja
joka on rekisteröity tai otettu käyttöön
toisen jäsenvaltion lainsäädännön
mukaisesti, on ilmoitettava asiasta
kyseisen toisen jäsenvaltion
toimivaltaisille viranomaisille.
3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitettua
hallinnollista yhteistyötä harjoitetaan
asetuksella (EU) N:o 1024/2012**
perustetun sisämarkkinoiden

tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta.
__________________
*

Viittaus asetuksen (EY) N:o
1071/2009 16 artiklaan ottaen huomioon
kirjattavien tietojen lisääminen komission
ehdottamalla tavalla.
**

EUVL L 316, 14.11.2012, s. 1.”

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2006/1/EY
5 a artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa viimeistään [lisätään
päivämäärä, joka on viisi vuotta
määräajasta direktiivin saattamiselle osaksi
kansallista lainsäädäntöä] Euroopan
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja
vaikutuksista. Kertomuksen on sisällettävä
tiedot niiden ajoneuvojen käytöstä, jotka
on vuokrattu jossakin muussa
jäsenvaltiossa kuin ajoneuvon vuokraavan
yrityksen sijoittautumisjäsenvaltiossa.
Komissio arvioi tämän kertomuksen
perusteella, onko tarpeen ehdottaa
lisätoimenpiteitä.”

Komissio antaa viimeistään [lisätään
päivämäärä, joka on kolme vuotta
määräajasta direktiivin saattamiselle osaksi
kansallista lainsäädäntöä] Euroopan
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja
vaikutuksista. Kertomuksen on sisällettävä
tiedot niiden ajoneuvojen käytöstä, jotka
on vuokrattu jossakin muussa
jäsenvaltiossa kuin ajoneuvon vuokraavan
yrityksen sijoittautumisjäsenvaltiossa.
Kertomuksessa on kiinnitettävä erityistä
huomiota vaikutuksiin, jotka kohdistuvat
tieliikenneturvallisuuteen ja verotuloihin,
myös verotuksen vääristymiin, sekä
asetuksessa (EY) N:o 1072/2009
vahvistettujen kabotaasisääntöjen
täytäntöönpanon valvontaan. Komissio
arvioi tämän kertomuksen perusteella,
onko tarpeen ehdottaa lisätoimenpiteitä.”

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait,
asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään [lisätään
päivämäärä, joka on 18 kuukautta

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait,
asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ...
[20 kuukautta tämän direktiivin

voimaantulosta]. Niiden on viipymättä
toimitettava nämä säännökset kirjallisina
komissiolle.

voimaantulosta]. Niiden on viipymättä
toimitettava nämä säännökset kirjallisina
komissiolle.

