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Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tieliikenteen 
valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta
– Periaatekeskustelu

I Johdanto

1. Komissio antoi 19. heinäkuuta 2011 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta. 
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2. Ehdotuksella muutetaan neuvoston asetusta (ETY) N:o 3821/85 ajopiirturijärjestelmän 

parantamiseksi. Ehdotuksen päätavoitteina on parantaa sosiaalilainsäädännön täytäntöönpanoa 

ja keventää ajopiirturijärjestelmän käytöstä johtuvaa hallinnollista taakkaa. Viime kädessä 

komissio pyrkii ehdotuksella varmistamaan, että maantieliikenteen ammattikuljettajat 

noudattavat paremmin ajo- ja lepoaikoja koskevia sääntöjä, ja parantamaan osaltaan 

liikenneturvallisuutta, kuljettajien työoloja ja kuljetusliikkeiden tervettä kilpailua.

3. Edellä mainittuun ehdotukseen liittyy komission tiedonanto "Digitaalinen ajopiirturi: 

Etenemissuunnitelma tulevaisuudessa toteutettaville toimille", joka toimitettiin 

samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tiedonannossa hahmotellaan muut 

toimet, joita tarvitaan ehdotukseen kuuluvien toimenpiteiden toteuttamiseksi täysin tai niiden 

täydentämiseksi. 

4. Maaliikennetyöryhmä tarkasteli valvontalaitteita koskevaa ehdotusta kahdessa kokouksessa 

9. ja 16. syyskuuta 2011.

II Keskustelu komission vaikutustenarvioinnista

Komissio esitti edellä mainittua ehdotusta koskevan vaikutustenarvioinnin (13195/11 

ADD 2). Maaliikennetyöryhmä tarkasteli vaikutustenarviointia kokouksessaan 9. syyskuuta 

2011.

Ongelman määrittelyn osalta jotkut valtuuskunnat olivat komission kanssa yhtä mieltä siitä, 

että on syytä puuttua ajopiirturijärjestelmän petosalttiuteen ja optimoida järjestelmän käyttö 

keventämällä entisestään eri sidosryhmiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa. 
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Mahdollisten toimintavaihtoehtojen osalta eräät valtuuskunnat huomauttivat, että ehdotuksen 

päätavoitteena pitäisi olla pelkästään nykyisen ajopiirturijärjestelmän parantaminen ja että 

komission suosimissa vaihtoehdoissa – teknisen paketin (uusi ajopiirturi) yhdistäminen ei-

teknisiin toimenpiteisiin, joilla parannetaan järjestelmää – mennään tätä pidemmälle.

Komission tekemän vaikutusanalyysin osalta eräät valtuuskunnat katsovat, että joitakin 

ehdotuksen hyödyistä on yliarvioitu. Joidenkin jäsenvaltioiden mielestä olisi tehtävä 

yksityiskohtaisempi kustannus-hyötyanalyysi, johon kuuluu kunkin ehdotetun toimenpiteen 

analysointi. Lisäksi pidettiin tarpeellisena analysoida yksityiskohtaisesti kyseisten 

toimenpiteiden toteuttamisen vaikutuksia kuljetusliikkeisiin ja jäsenvaltioihin.

III Kysymykset periaatekeskustelua varten

Ministereitä pyydetään pohtimaan seuraavia puheenjohtajavaltion ehdottamia kysymyksiä 

6. lokakuuta 2011 käytävässä neuvoston periaatekeskustelussa:

1) Millaiseksi arvioisitte nykyisen ajopiirturijärjestelmän toimivuuden, ja mitä 

valvontalaitteisiin liittyviä ongelmia maassanne esiintyy?

2) Oletteko sitä mieltä, että ajopiirturijärjestelmään on tehtävä lisäparannuksia, jotta 

tieliikennealan sosiaalilainsäädännön täytäntöönpanoa saataisiin parannettua, ja mitä 

komission ajopiirtureita koskevassa asetusehdotuksessa esitetyistä ehdotuksista pidätte 

tämän osalta asianmukaisina?
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IV Päätteeksi

Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään vahvistamaan kohdassa III olevat kysymykset, ja 

ministereitä pyydetään käsittelemään ensisijaisesti samoja kysymyksiä puheenvuoroissaan 

liikenne-, televiestintä- ja energianeuvoston istunnossa 6. lokakuuta 2011.

_________________


