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Tarkistus 1
Clotilde Armand

Neuvoston kanta
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää neuvoston 
ensimmäisessä käsittelyssä vahvistaman 
kannan.

Or. en

Tarkistus 2
Deirdre Clune

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 8 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(8) Pitkän matkan kansainvälisiä 
tavarakuljetuksia suorittavat kuljettajat 
viettävät pitkiä kausia poissa kotoa. 
Säännöllistä viikoittaista lepoaikaa 
koskevat nykyiset vaatimukset voivat 
pidentää kyseisiä kausia tarpeettomasti. 
Sen vuoksi on suotavaa mukauttaa 
säännöllistä viikoittaista lepoaikaa 
koskevia säännöksiä niin, että kuljettajien 
on helpompi suorittaa kansainvälisiä 
kuljetuksia sääntöjen mukaisesti ja mennä 
kotiinsa säännöllistä viikoittaista 
lepoaikaansa varten ja saada täysi korvaus 
kaikista lyhennetyistä viikoittaisista 
lepoajoista. Koska matkustajaliikenne ja 
tavarakuljetus ovat erilaisia, tätä 
mahdollisuutta ei olisi sovellettava 
matkustajaliikenteessä toimiviin 
kuljettajiin.

(8) Pitkän matkan tavarakuljetuksia 
suorittavat kuljettajat viettävät pitkiä 
kausia poissa kotoa. Säännöllistä 
viikoittaista lepoaikaa koskevat nykyiset 
vaatimukset voivat pidentää kyseisiä 
kausia tarpeettomasti. Sen vuoksi on 
suotavaa mukauttaa säännöllistä 
viikoittaista lepoaikaa koskevia säännöksiä 
niin, että kuljettajien on helpompi suorittaa 
kuljetuksia sääntöjen mukaisesti ja mennä 
kotiinsa säännöllistä viikoittaista 
lepoaikaansa varten ja saada täysi korvaus 
kaikista lyhennetyistä viikoittaisista 
lepoajoista. Koska matkustajaliikenne ja 
tavarakuljetus ovat erilaisia, tätä 
mahdollisuutta ei olisi sovellettava 
matkustajaliikenteessä toimiviin 
kuljettajiin.

Or. en

Tarkistus 3
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Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 15 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(15) Vaikka säännöllisiä viikoittaisia 
lepoaikoja ja pidempiä lepoaikoja ei voida 
pitää ajoneuvossa tai pysäköintialueella, 
vaan ainoastaan sopivassa 
majoituspaikassa, joka voi olla 
pysäköintialueen yhteydessä, on 
äärimmäisen tärkeää tarjota kuljettajille 
mahdollisuus siirtyä turvallisille 
pysäköintialueille, jotka tarjoavat 
asianmukaisen turvallisuustason ja 
asianmukaiset tilat. Komissio on jo 
tutkinut, kuinka kannustaa korkealaatuisten 
pysäköintialueiden kehittämistä, mukaan 
lukien tarvittavat vähimmäisvaatimukset. 
Komission olisi siksi kehitettävä 
standardeja turvallisille pysäköintialueille. 
Näiden standardien olisi tuettava 
korkealaatuisten pysäköintialueiden 
edistämistä. Standardeja voidaan tarkistaa, 
jotta voidaan paremmin taata 
vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuus 
kyseistä infrastruktuuria kehittävien 
politiikkojen mukaisesti. On myös tärkeää, 
että pysäköintialueet pidetään puhtaana 
jäästä ja lumesta.

(15) Vaikka säännöllisiä viikoittaisia 
lepoaikoja ja pidempiä lepoaikoja ei 
yleensä saa pitää ajoneuvossa tai 
pysäköintialueella, lepoaikoja voi 
poikkeuksellisesti pitää ajoneuvossa, jos 
se on pysäköity turvalliselle 
asianmukaiselle pysäköintialueelle, jossa 
hyötyajoneuvoille tarjotaan 
pysäköintitiloja ja vähimmäistarpeet 
täyttäviä palveluja. On äärimmäisen 
tärkeää tarjota kuljettajille mahdollisuus 
siirtyä turvallisille pysäköintialueille, jotka 
tarjoavat asianmukaisen turvallisuustason 
ja asianmukaiset tilat. Komissio on jo 
tutkinut, kuinka kannustaa korkealaatuisten 
pysäköintialueiden kehittämistä, mukaan 
lukien tarvittavat vähimmäisvaatimukset. 
Komission olisi siksi kehitettävä 
standardeja turvallisille pysäköintialueille. 
Näiden standardien olisi tuettava 
korkealaatuisten pysäköintialueiden 
edistämistä. Standardeja voidaan tarkistaa, 
jotta voidaan paremmin taata 
vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuus 
kyseistä infrastruktuuria kehittävien 
politiikkojen mukaisesti. On myös tärkeää, 
että pysäköintialueet pidetään puhtaana 
jäästä ja lumesta.

Or. en

Tarkistus 4
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 15 kappale
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Neuvoston kanta Tarkistus

(15) Vaikka säännöllisiä viikoittaisia 
lepoaikoja ja pidempiä lepoaikoja ei voida 
pitää ajoneuvossa tai pysäköintialueella, 
vaan ainoastaan sopivassa 
majoituspaikassa, joka voi olla 
pysäköintialueen yhteydessä, on 
äärimmäisen tärkeää tarjota kuljettajille 
mahdollisuus siirtyä turvallisille 
pysäköintialueille, jotka tarjoavat 
asianmukaisen turvallisuustason ja 
asianmukaiset tilat. Komissio on jo 
tutkinut, kuinka kannustaa korkealaatuisten 
pysäköintialueiden kehittämistä, mukaan 
lukien tarvittavat vähimmäisvaatimukset. 
Komission olisi siksi kehitettävä 
standardeja turvallisille pysäköintialueille. 
Näiden standardien olisi tuettava 
korkealaatuisten pysäköintialueiden 
edistämistä. Standardeja voidaan tarkistaa, 
jotta voidaan paremmin taata 
vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuus 
kyseistä infrastruktuuria kehittävien 
politiikkojen mukaisesti. On myös tärkeää, 
että pysäköintialueet pidetään puhtaana 
jäästä ja lumesta.

(15) Vaikka säännöllisiä viikoittaisia 
lepoaikoja ja pidempiä lepoaikoja ei 
yleensä saa pitää ajoneuvossa tai 
pysäköintialueella, lepoaikoja voi 
poikkeuksellisesti pitää ajoneuvossa, jos 
se on pysäköity turvalliselle 
asianmukaiselle pysäköintialueelle, jossa 
hyötyajoneuvoille tarjotaan 
pysäköintitiloja ja vähimmäistarpeet 
täyttäviä palveluja. On äärimmäisen 
tärkeää tarjota kuljettajille mahdollisuus 
siirtyä turvallisille pysäköintialueille, jotka 
tarjoavat asianmukaisen turvallisuustason 
ja asianmukaiset tilat. Komissio on jo 
tutkinut, kuinka kannustaa korkealaatuisten 
pysäköintialueiden kehittämistä, mukaan 
lukien tarvittavat vähimmäisvaatimukset. 
Komission olisi siksi kehitettävä 
standardeja turvallisille pysäköintialueille. 
Näiden standardien olisi tuettava 
korkealaatuisten pysäköintialueiden 
edistämistä. Standardeja voidaan tarkistaa, 
jotta voidaan paremmin taata 
vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuus 
kyseistä infrastruktuuria kehittävien 
politiikkojen mukaisesti. On myös tärkeää, 
että pysäköintialueet pidetään puhtaana 
jäästä ja lumesta.

Or. en

Perustelu

Ajoneuvossa nukkuminen ei paranna kuljettajien sosiaalisia ja työskentelyoloja, jos 
turvallisia pysäköintialueita ei ole riittävästi. Lisäksi covid-19-pandemian aikana 
ajoneuvossa nukkuminen suojelisi kuljettajien terveyttä. Sellaisista turvallisista 
pysäköintipaikoista, joissa on muun muassa wc, suihkut ja valvontakamerat, on tutkitusti noin 
100 000 kappaleen vajaus. Ajoneuvojen ulkopuolella nukkumista koskeva vaatimus liittyy siis 
pysäköintipaikkojen saatavuuteen eri puolilla EU:ta, ja tarvittavien paikkojen rakentamiseen 
määritellään siirtymäaika.

Tarkistus 5
Clotilde Armand

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)
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Neuvoston kanta Tarkistus

(32 a) Kun otetaan huomioon raskailla 
ajoneuvoilla tapahtuvien kuljetusten 
keskeinen rooli poikkeustilanteissa, kuten 
covid-19-hätätilanteessa on selvästi 
käynyt ilmi, ajoneuvojen välitön 
saatavuus ja rajoittamaton liikkuvuus 
EU:n sisämarkkinoilla olisi taattava 
kuluttajien ja yritysten tarpeiden 
tyydyttämiseksi sekä peruspalvelujen 
jatkuvuuden varmistamiseksi. Tätä varten 
tässä asetuksessa säädettyjen palvelujen 
tarjoamista koskevien erityissääntöjen 
soveltaminen olisi keskeytettävä unionin 
tasolla kriisin keston ja siitä toipumisen 
ajaksi. Näitä sääntöjä ovat säännöllisten 
lepojaksojen tarjoaminen ajoneuvossa ja 
pysäköintialueella, päivittäisten 
lepojaksojen tiheys ja kuljettajalle annettu 
valinnan mahdollisuus lepojakson 
pitämisestä missä tahansa, jopa muussa 
kuin työnantajan 
sijoittautumisjäsenvaltiossa tai kuljettajan 
asuinvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Ajoajan, vähimmäistaukojen ja lepoaikojen ehdotetun sääntelyn täytäntöönpano aiheuttaa 
lisäkustannuksia ja hallinnollisia rasitteita yrityksille. Kyseiset määräykset poistavat 
kuljettajalta vapauden valita, missä hän haluaa viettää viikoittaisen lepoaikansa. Neuvoston 
kannan määräykset myös vähentävät kuljetusyritysten joustavuutta ja kuljettajien 
saatavillaoloajan määrää. Syrjäisten jäsenvaltioiden kuljetusyritykset ovat erityisen 
epäsuotuisassa tilanteessa, sillä niiden kustannukset kuljettajien pitkistä paluumatkoista 
tulevat nousemaan. Kaikki nämä tekijät johtavat kriisiajan sopeutumiskyvyn heikkenemiseen 
ja olennaisen tärkeiden kuljetuspalvelujen tarjoamisen vähenemiseen.

Tarkistus 6
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
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Asetus (EY) N:o 561/2006
8 artikla – 6 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

6. Kahden peräkkäisen viikon aikana 
kuljettajan on pidettävä vähintään

Poistetaan.

a) kaksi säännöllistä viikoittaista 
lepoaikaa; tai
b) yksi säännöllinen viikoittainen 
lepoaika ja yksi lyhennetty vähintään 24 
tunnin pituinen viikoittainen lepoaika.
Viikoittaisen lepoajan on alettava 
viimeistään kuuden 24 tunnin jakson 
kuluttua edellisen viikoittaisen lepoajan 
päättymisestä.
Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, kansainvälisiä 
tavarakuljetuksia harjoittava kuljettaja 
voi pitää kaksi peräkkäistä lyhennettyä 
viikoittaista lepoaikaa 
sijoittautumisjäsenvaltion ulkopuolella, 
edellyttäen että kuljettaja pitää neljän 
peräkkäisen viikon aikana vähintään 
neljä viikoittaista lepoaikaa, joista 
vähintään kahden on oltava säännöllisiä 
viikoittaisia lepoaikoja.
Sovellettaessa tätä kohtaa kuljettajan 
katsotaan harjoittavan kansainvälistä 
tieliikennettä, jos kuljettaja aloittaa kaksi 
peräkkäistä lyhennettyä viikoittaista 
lepoaikaa työnantajan 
sijoittautumisjäsenvaltion ja kuljettajan 
asuinmaan ulkopuolella.";

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään palauttamaan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta ja 
noudattamaan jälleen nykyisin sovellettavaa asetusta (EY) N:o 561/2006 lepoaikojen 
järjestämisestä kahden viikon viitejaksolla.

Tarkistus 7
Deirdre Clune
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Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
8 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, kansainvälisiä 
tavarakuljetuksia harjoittava kuljettaja voi 
pitää kaksi peräkkäistä lyhennettyä 
viikoittaista lepoaikaa 
sijoittautumisjäsenvaltion ulkopuolella, 
edellyttäen että kuljettaja pitää neljän 
peräkkäisen viikon aikana vähintään neljä 
viikoittaista lepoaikaa, joista vähintään 
kahden on oltava säännöllisiä viikoittaisia 
lepoaikoja.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, kuljettaja voi pitää 
kaksi peräkkäistä lyhennettyä viikoittaista 
lepoaikaa edellyttäen, että kuljettaja pitää 
neljän peräkkäisen viikon aikana vähintään 
neljä viikoittaista lepoaikaa, joista 
vähintään kahden on oltava säännöllisiä 
viikoittaisia lepoaikoja.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuutta kahden perättäisen lyhennetyn viikoittaisen lepojakson pitämiseen olisi 
sovellettava myös kotimaan kuljetuksiin eikä ainoastaan kansainvälisiin tavarankuljetuksiin.

Tarkistus 8
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
8 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

8. Säännöllisiä viikoittaisia 
lepoaikoja ja yli 45 tunnin pituisia 
viikoittaisia lepoaikoja, jotka pidetään 
korvauksena aiemmista lyhennetyistä 
viikoittaisista lepoajoista, ei saa pitää 
ajoneuvossa. Ne on pidettävä 
asianmukaisessa ja kullekin sukupuolelle 
sopivassa majoituspaikassa, jossa on 
kunnolliset nukkumis- ja saniteettitilat.

8. Päivittäiset lepoajat ja lyhennetyt 
viikoittaiset lepoajat, jotka pidetään 
muualla kuin ajoneuvon 
asemapaikkakunnalla, voidaan 
kuljettajan valinnan mukaan pitää 
ajoneuvossa, jos siinä on asianmukaiset 
nukkumismahdollisuudet jokaista 
kuljettajaa varten ja ajoneuvo on 
pysäköitynä.
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Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja ja yli 
45 tunnin pituisia viikoittaisia lepoaikoja, 
jotka pidetään korvauksena aiemmista 
lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, ei 
saa pitää ajoneuvossa. Ne on pidettävä 
asianmukaisessa ja kullekin sukupuolelle 
sopivassa majoituspaikassa, jossa on 
kunnolliset nukkumis- ja saniteettitilat.
Toisin kuin toisessa alakohdassa 
säädetään, säännöllisiä viikoittaisia 
lepoaikoja ja yli 45 tunnin pituisia 
viikoittaisia lepoaikoja, jotka pidetään 
korvauksena aiemmista lyhennetyistä 
viikoittaisista lepoajoista, voi pitää 
ajoneuvossa, jos se on pysäköity 
turvalliselle asianmukaiselle 
pysäköintialueelle, jossa 
hyötyajoneuvoille tarjotaan 
pysäköintitiloja ja edellä 8 a artiklassa 
säädettyjä vähimmäistarpeet täyttäviä 
palveluja.
[EUVL: kolme vuotta voimaantulosta] 
saakka ajoneuvon saa pysäköidä myös 
tavalliselle pysäköintialueelle, jolla on 
peruspalvelutilat. Komissio voi 
delegoidulla säädöksellä jatkaa kyseistä 
ajanjaksoa kahdella vuodella, jos 
erillisten pysäköintialueiden 
saatavuudesta laaditun komission 
kertomuksen mukaan EU:ssa ei ole 
riittävästi turvallisia ja asianmukaisia 
pysäköintialueita ilmoitettujen tarpeiden 
täyttämiseksi.
Työnantajan on huolehdittava muualla 
kuin ajoneuvossa tapahtuvan majoituksen 
kustannuksista sekä turvallisen ja 
asianmukaisen pysäköintialueen käytöstä 
mahdollisesti aiheutuvista maksuista.

Or. en

Perustelu

Ajoneuvossa nukkumisen kielto ei paranna kuljettajien sosiaalisia ja työskentelyoloja, jos 
turvallisia pysäköintipaikkoja ei ole riittävästi. Lisäksi covid-19-pandemian aikana 
ajoneuvossa nukkuminen suojelisi kuljettajien terveyttä. Sellaisista turvallisista 
pysäköintipaikoista on tutkitusti noin 100 000 kappaleen vajaus, joissa on muun muassa wc, 
suihkut ja valvontakamerat. Ajoneuvojen ulkopuolella nukkumista koskeva vaatimus liittyy 
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siis pysäköintipaikkojen saatavuuteen eri puolilla EU:ta, ja tarvittavien paikkojen 
rakentamiseen määritellään siirtymäaika.

Tarkistus 9
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
8 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

8. Säännöllisiä viikoittaisia 
lepoaikoja ja yli 45 tunnin pituisia 
viikoittaisia lepoaikoja, jotka pidetään 
korvauksena aiemmista lyhennetyistä 
viikoittaisista lepoajoista, ei saa pitää 
ajoneuvossa. Ne on pidettävä 
asianmukaisessa ja kullekin sukupuolelle 
sopivassa majoituspaikassa, jossa on 
kunnolliset nukkumis- ja saniteettitilat.

8. Päivittäiset lepoajat ja lyhennetyt 
viikoittaiset lepoajat, jotka pidetään 
muualla kuin ajoneuvon 
asemapaikkakunnalla, voidaan 
kuljettajan valinnan mukaan pitää 
ajoneuvossa, jos siinä on asianmukaiset 
nukkumismahdollisuudet jokaista 
kuljettajaa varten ja ajoneuvo on 
pysäköitynä.

Säännöllisiä viikoittaisia lepoaikoja ja yli 
45 tunnin pituisia viikoittaisia lepoaikoja, 
jotka pidetään korvauksena aiemmista 
lyhennetyistä viikoittaisista lepoajoista, ei 
saa pitää ajoneuvossa. Ne on pidettävä 
asianmukaisessa ja kullekin sukupuolelle 
sopivassa majoituspaikassa, jossa on 
kunnolliset nukkumis- ja saniteettitilat.
Toisin kuin toisessa alakohdassa 
säädetään, säännöllisiä viikoittaisia 
lepoaikoja ja yli 45 tunnin pituisia 
viikoittaisia lepoaikoja, jotka pidetään 
korvauksena aiemmista lyhennetyistä 
viikoittaisista lepoajoista, voi pitää 
ajoneuvossa, jos se on pysäköity 
turvalliselle asianmukaiselle 
pysäköintialueelle, jossa 
hyötyajoneuvoille tarjotaan 
pysäköintitiloja ja edellä 8 a artiklassa 
säädettyjä vähimmäistarpeet täyttäviä 
palveluja.
[EUVL: kolme vuotta voimaantulosta] 
saakka ajoneuvon saa pysäköidä myös 
tavalliselle pysäköintialueelle, jolla on 
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peruspalvelutilat. Komissio voi 
delegoidulla säädöksellä jatkaa kyseistä 
ajanjaksoa kahdella vuodella, jos 
erillisten pysäköintialueiden 
saatavuudesta laaditun komission 
kertomuksen mukaan EU:ssa ei ole 
riittävästi turvallisia ja asianmukaisia 
pysäköintialueita ilmoitettujen tarpeiden 
täyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 10
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
8 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Työnantajan on vastattava muualla kuin 
ajoneuvossa tapahtuvan majoituksen 
kustannuksista.";

Työnantajan on huolehdittava muualla 
kuin ajoneuvossa tapahtuvan majoituksen 
kustannuksista sekä turvallisen 
pysäköintialueen käytöstä mahdollisesti 
aiheutuvista maksuista.

Or. en

Tarkistus 11
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
8 artikla – 8 a kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

8 a. Kuljetusyritysten on järjestettävä 
kuljettajien työ niin, että kuljettajat 

8 a. Kuljetusyritysten on järjestettävä 
kuljettajien työ niin, että kuljettajat 
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pystyvät palaamaan kuljettajan 
säännöllisenä asemapaikkana olevaan 
työnantajan toimipisteeseen, jossa 
kuljettajan viikoittainen lepoaika alkaa, 
työnantajan sijoittautumisjäsenvaltiossa tai 
palaamaan kuljettajan asuinpaikkaan 
kunkin neljän peräkkäisen viikon jaksolla, 
jotta he voivat pitää vähintään yhden 
säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 
45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 
joka pidetään korvauksena lyhennetystä 
viikoittaisesta lepoajasta.

pystyvät palaamaan kuljettajan 
säännöllisenä asemapaikkana olevaan 
työnantajan toimipisteeseen, jossa 
kuljettajan viikoittainen lepoaika alkaa, 
työnantajan sijoittautumisjäsenvaltiossa tai 
palaamaan kuljettajan asuinpaikkaan tai 
muuhun kuljettajan valitsemaan 
paikkaan kunkin neljän peräkkäisen viikon 
jaksolla, jotta he voivat pitää vähintään 
yhden säännöllisen viikoittaisen lepoajan 
tai yli 45 tunnin pituisen viikoittaisen 
lepoajan, joka pidetään korvauksena 
lyhennetystä viikoittaisesta lepoajasta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään palauttamaan Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kantaan 
sisältyvä määräys, jota ei otettu asianmukaisesti huomioon neuvoston kannassa. Sillä 
pyritään myös korjaamaan tekstin tulkintaa. Tietyn paluupaikan määrääminen kuljettajalle 
rikkoo EU:n perusvapauksia. Lainsäätäjien tarkoituksena oli asettaa kuljetusyritykselle 
velvoite järjestää kuljettajan työt niin, että hän voi palata tiettyyn paikkaan niin halutessaan. 
Muussa tapauksessa kuljettajalla on vapaus valita lepojaksonsa päämäärä tai paikka.

Tarkistus 12
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
8 artikla – 8 a kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

8 a. Kuljetusyritysten on järjestettävä 
kuljettajien työ niin, että kuljettajat 
pystyvät palaamaan kuljettajan 
säännöllisenä asemapaikkana olevaan 
työnantajan toimipisteeseen, jossa 
kuljettajan viikoittainen lepoaika alkaa, 
työnantajan sijoittautumisjäsenvaltiossa tai 
palaamaan kuljettajan asuinpaikkaan 
kunkin neljän peräkkäisen viikon jaksolla, 
jotta he voivat pitää vähintään yhden 
säännöllisen viikoittaisen lepoajan tai yli 
45 tunnin pituisen viikoittaisen lepoajan, 

8 a. Kuljetusyritysten on järjestettävä 
kuljettajien työ niin, että kuljettajat 
pystyvät palaamaan kuljettajan 
säännöllisenä asemapaikkana olevaan 
työnantajan toimipisteeseen, jossa 
kuljettajan viikoittainen lepoaika alkaa, 
työnantajan sijoittautumisjäsenvaltiossa tai 
palaamaan kuljettajan asuinpaikkaan tai 
muuhun kuljettajan valitsemaan 
paikkaan kunkin neljän peräkkäisen viikon 
jaksolla, jotta he voivat pitää vähintään 
yhden säännöllisen viikoittaisen lepoajan 
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joka pidetään korvauksena lyhennetystä 
viikoittaisesta lepoajasta.

tai yli 45 tunnin pituisen viikoittaisen 
lepoajan, joka pidetään korvauksena 
lyhennetystä viikoittaisesta lepoajasta.

Or. en

Tarkistus 13
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
8 a artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Komissio esittää viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2024 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
kuljettajille sopivien lepotilojen ja 
turvattujen pysäköintialueiden 
saatavuudesta sekä 2 kohdassa 
tarkoitettujen delegoitujen säädösten 
mukaisesti sertifioitujen turvallisten 
pysäköintialueiden kehittämisestä. 
Kertomuksessa voidaan luetella 
toimenpiteet turvallisten 
pysäköintialueiden määrän ja laadun 
parantamiseksi.

4. Komissio esittää viimeistään 
[EUVL: kolme vuotta tämän 
muutosasetuksen voimaantulopäivästä] 
mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen kuljettajille 
sopivien lepotilojen ja turvattujen 
pysäköintialueiden saatavuudesta sekä 
delegoitujen säädösten mukaisesti 
sertifioitujen turvallisten 
pysäköintialueiden kehittämisestä. 
Kertomus kattaa erityisesti tiedot 
sertifioitujen turvallisten 
pysäköintialueiden lukumäärästä ja 
sijainnista, kapasiteetista ja käytöstä sekä 
lisäpaikkojen tai -palvelujen tarpeesta. 
Tämän kertomuksen perusteella komissio 
esittää tarvittaessa toimenpiteitä, joilla 
pyritään parantamaan sertifioitujen 
turvallisten pysäköintialueiden määrää ja 
laatua, ja/tai toimenpiteitä, joilla 
pidennetään 8 artiklan neljännessä 
alakohdassa tarkoitetun siirtymäkauden 
pituutta kahdella vuodella.

Or. en

Tarkistus 14
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
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Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 561/2006
8 a artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Komissio esittää viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2024 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
kuljettajille sopivien lepotilojen ja 
turvattujen pysäköintialueiden 
saatavuudesta sekä 2 kohdassa 
tarkoitettujen delegoitujen säädösten 
mukaisesti sertifioitujen turvallisten 
pysäköintialueiden kehittämisestä. 
Kertomuksessa voidaan luetella 
toimenpiteet turvallisten 
pysäköintialueiden määrän ja laadun 
parantamiseksi.

4. Komissio esittää viimeistään 
[EUVL: kolme vuotta tämän 
muutosasetuksen voimaantulopäivästä] 
mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen kuljettajille 
sopivien lepotilojen ja turvattujen 
pysäköintialueiden saatavuudesta sekä 
delegoitujen säädösten mukaisesti 
sertifioitujen turvallisten 
pysäköintialueiden kehittämisestä. 
Kertomus kattaa erityisesti tiedot 
sertifioitujen turvallisten 
pysäköintialueiden lukumäärästä ja 
sijainnista, kapasiteetista ja käytöstä sekä 
lisäpaikkojen tai -palvelujen tarpeesta. 
Tämän kertomuksen perusteella komissio 
esittää tarvittaessa toimenpiteitä, joilla 
pyritään parantamaan sertifioitujen 
turvallisten pysäköintialueiden määrää ja 
laatua, ja/tai toimenpiteitä, joilla 
pidennetään 8 artiklan 8 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
siirtymäkauden pituutta kahdella 
vuodella.

Or. en

Perustelu

Turvallisista pysäköintipaikoista on tutkitusti noin 100 000 kappaleen vajaus, ja vielä 
suurempi vajaus on sellaisista, joissa on muun muassa wc-tilat, suihkut, valaistus, 
valvontakamerat ja aidatut pysäköintipaikat.  Lisäksi on pulaa majoituksesta, joka sijaitsisi 
kyseisten pysäköintialueiden välittömässä läheisyydessä. Ajoneuvojen ulkopuolella 
nukkumista koskeva vaatimus liittyy siis pysäköintipaikkojen saatavuuteen eri puolilla EU:ta, 
ja tarvittavien paikkojen rakentamiseen määritellään siirtymäaika.

Tarkistus 15
Clotilde Armand



AM\1204971FI.docx 15/17 PE652.268v01-00

FI

Neuvoston kanta
2 a artikla (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

2 a artikla
Ylivoimainen este

Matkustajia ja tavaroita kuljettavien 
kuorma-autojen liikkumisen 
helpottamiseksi poikkeuksellisissa ja 
ennalta arvaamattomissa olosuhteissa, 
jotka johtavat ylivoimaiseen esteeseen, 
kuten kansanterveydelliseen kriisiin, 
ympäristöhätätilaan tai luonteeltaan 
yhteiskunnallis-poliittiseen tai 
sotilaalliseen hätätilaan, jolloin rajat 
ylittävien kuljetusten tosiasiallisella 
jatkamisella on suuri sosioekonominen 
merkitys, komissio keskeyttää hätätilan ja 
siitä toipumisen loppuun saakka 
matkustajia ja tavaroita kuljettavien 
kuorma-autojen saatavuuden ja sujuvan 
liikkumisen helpottamiseksi seuraavien 
tämän asetuksen säännösten 
soveltamisen:
a) 1 artiklan 1 kohdan 6 a alakohta, jolla 
muutetaan asetuksen (EY) N:o 561/2006 
8 artiklan 6 artiklaa ja otetaan käyttöön 
määräykset viikoittaisesta lepojaksoista;
b) 1 artiklan 1 kohdan 6 c alakohta, jolla 
muutetaan asetuksen (EY) N:o 561/2006 
8 artiklan 8 artiklaa ja kielletään 
viikoittaisten lepojaksojen käyttäminen 
ajoneuvon sisällä;
c) 1 artiklan 1 kohdan 6 d alakohta, jolla 
muutetaan asetuksen (EY) N:o 561/2006 
8 artiklaa sisällyttämällä 8 a kohta ja 
asettamalla kuljettajille velvoite palata 
asuinpaikkaansa tai työnantajan 
sijoittautumisjäsenvaltioon viikoittaisen 
lepojakson ajaksi;
Keskeytys tulee voimaan välittömästi sen 
jälkeen, kun siitä on ilmoitettu Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava rekisteröidyille 
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kuljetusyrityksille tällaisesta 
keskeyttämisestä viipymättä.

Or. en

Perustelu

Ajoajan, vähimmäistaukojen ja lepoaikojen ehdotetun sääntelyn täytäntöönpano aiheuttaa 
lisäkustannuksia ja hallinnollisia rasitteita yrityksille. Kyseiset määräykset epäävät 
kuljettajalta vapauden valita, missä hän haluaa viettää viikoittaisen lepoaikansa. Nämä 
määräykset myös vähentävät kuljetusyritysten joustavuutta ja kuljettajien saatavillaoloajan 
määrää. Syrjäisten jäsenvaltioiden kuljetusyritykset ovat erityisen epäsuotuisassa tilanteessa, 
sillä niiden kustannukset kuljettajien pitkistä paluumatkoista tulevat nousemaan. Kaikki nämä 
tekijät johtavat kriisiajan sopeutumiskyvyn heikkenemiseen ja olennaisen tärkeiden 
kuljetuspalvelujen tarjoamisen vähenemiseen.

Tarkistus 16
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

Neuvoston kanta
3 artikla – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan [lisätään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä].
Sitä sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... 
[lisätään päivämäärä, joka on 18 
kuukautta voimaantulopäivästä].
Komissio esittää viimeistään [EUVL: 4 
kuukautta sen jälkeen, kun asetus on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä] komissio esittää asianmukaisen 
vaikutustenarvioinnin tämän asetuksen 
vaikutuksista EU:n maanteiden 
tavaraliikenteen markkinoiden todelliseen 
taloudelliseen tilanteeseen ja kuljettajien 
terveysturvallisuustilanteeseen ja ehdottaa 
tarvittaessa muutoksia tähän asetukseen 
ottaen huomioon alan uuden 
markkinatilanteen.
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Or. en

Perustelu

Nykyisen covid-19-pandemiakriisin ja maanteiden tavaraliikenteen markkinoiden 
ennennäkemättömän epävarmuuden vuoksi tämän asetuksen voimaantulo viivästyy, ja 
komissio laatii asianmukaisen vaikutustenarvioinnin, jossa analysoidaan kriisin jälkeistä 
uutta markkinatilannetta ja arvioidaan uuden asetuksen vaikutuksia EU:n maanteiden 
tavaraliikenteeseen. Sääntöjen mukauttamiseksi komission olisi tehtävä tähän säädökseen 
vastaavat muutokset ennen sen voimaantuloa.


