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Ιστορικό της διαδικασίας

Με την από 26ης Φεβρουαρίου 1999 επιστολή της η Επιτροπή υπέβαλε στο Κοινοβούλιο την 
πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) περί καθορισμού της κατανομής των αδειών για 
τα βαρέα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που διανύουν διαδρομές στην Ελβετία .
 (CΟΜ(1999) 35 – 1999/0022(COD) πρώην 1999/0022(SYN)).

Αυτή η πρόταση της Επιτροπής έχει εγγραφεί στον κατάλογο των προτάσεων που εκκρεμούν 
με ημερομηνία την 1η Μαΐου 1999 (C4-0219/1999), για τις οποίες η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης του Άμστερνταμ εισάγει αλλαγή της νομικής βάσης ή/και αλλαγή της νομοθετικής 
διαδικασίας, εν προκειμένω της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης 
ΕΚ (διαδικασία συναπόφασης). Με επιστολή της 3ης Μαΐου η Επιτροπή επιβεβαίωσε τις 
αρχικές προτάσεις της και τις υπέβαλε στο Κοινοβούλιο.

Κατά τη συνεδρίαση της 23ης Ιουλίου 1999 ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι 
παρέπεμψε την ανωτέρω πρόταση στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και 
Τουρισμού για εξέταση επί της ουσίας και στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού 
Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας  για γνωμοδότηση.

Η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού όρισε εισηγητή τον κ. 
Pedro Aparicio Sánchez κατά τη συνεδρίασή της στις 31 Αυγούστου 1999.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 22 Απριλίου, 22 Σεπτεμβρίου, 13 Οκτωβρίου και 23/24 
Νοεμβρίου 1999, η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού εξέτασε 
το σχέδιο έκθεσης.

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο νομοθετικού 
ψηφίσματος με 24 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 25 αποχές.

Έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία οι βουλευτές: Χατζηδάκης, πρόεδρος· Μαστοράκης, van 
Dam και Markov αντιπρόεδροι·  Aparicio Sánchez, συντάκτης γνωμοδότησης· Atkins, 
Attwooll, Μπακόπουλος, Berend, Blak (αναπλ. Hume), Bradbourn (αναπλ. Cesaro), Callanan, 
Cerdeira, Chichester (αναπλ. Decourriere), Cocilovo (αναπλ. Fitto), Collins, Costa, Esclopé, 
Fava, Ferber (αναπλ. Peijs), Foster (αναπλ. Marques), Grosch, Hedkvist Petersen, Jeggle 
(αναπλ. Musotto), Καραμάνου (αναπλ. Lüttge), Koch, McCarthy, Meijer, Miguélez Ramos, 
Nogueira Román, Ojeda Sanz, Piecyk, Pohjamo, Poli Bertone, Rack, Ripoll I Martínez, 
Sánchez García, Sanders-Ten Holte (αναπλ. Sterckx), Scallon, Schierhuber (αναπλ. Schmitt), 
Simpson, Sommer, Stenmarck (αναπλ. Jarzembowski), Stockmann, Sudre, Turco, Vatanen, 
Viceconte, von Boetticher, Walter (αναπλ. Izquierdo Collado) και Watts.

Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας 
επισυνάπτεται.

Η έκθεση κατατέθηκε στις 25 Νοεμβρίου 1999.

Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών θα αναφέρεται στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης 
της περιόδου συνόδου κατά την οποία θα εξετασθεί η έκθεση.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
καθορισμού της κατανομής των αδειών για τα βαρέα οχήματα μεταφοράς 
εμπορευμάτων που διανύουν διαδρομές στην Ελβετία (CΟΜ(99)0035 – C5-0054/1999 - – 
1999/0022(COD))

Η πρόταση αυτή τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 1 Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

(Τροπολογία 1)
Αιτιολογική σκέψη 7

ότι για να εξασφαλιστεί η άριστη χρήση των 
αδειών, όλες οι άδειες που δεν έχουν 
κατανεμηθεί θα πρέπει να επιστραφούν στην 
Επιτροπή·

ότι για να εξασφαλιστεί η άριστη χρήση των 
αδειών, όλες οι άδειες που δεν έχουν 
κατανεμηθεί (διαγράφεται μία λέξη) πρέπει 
να επιστραφούν στην Επιτροπή για να 
ανακατανεμηθούν·

Αιτιολόγηση:
Σαφέστερη διατύπωση σε σχέση με το αρχικό κείμενο («θα πρέπει»)

(Τροπολογία 2)
Αιτιολογική σκέψη 8

ότι η κατανομή των αδειών πρέπει να 
βασίζεται σε κριτήρια που λαμβάνουν 
πλήρως υπόψη τους τις υφιστάμενες 
μεταφορικές ροές διαμέσου της περιοχής 
των Άλπεων·

Ότι η κατανομή των αδειών πρέπει να 
βασίζεται σε κριτήρια που λαμβάνουν 
πλήρως υπόψη τους τις υφιστάμενες 
μεταφορικές ροές φορτίων και τις 
πραγματικές ανάγκες στον τομέα των 
μεταφορών διαμέσου της περιοχής των 
Άλπεων·

Αιτιολόγηση:
Σαφέστερη διατύπωση σε σχέση με το αρχικό κείμενο («μεταφορικές ροές»)

(Τροπολογία 3)
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

(9α) θα πρέπει να εγκριθούν εκτελεστικά 
μέτρα σύμφωνα με την απόφαση του 
Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 

1 ΕΕ L 114, 27 Απριλίου 1999, σελ. 23
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1999, η οποία καθορίζει τις διαδικασίες για 
την άσκηση των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που έχουν παραχωρηθεί στην 
Επιτροπή1

Αιτιολόγηση:
Βλ. αιτιολόγηση τροπ. 8.

(Τροπολογία 4)
Άρθρο 3, παράγραφος 4

Οι άδειες για κάθε χρόνο κατανέμονται πριν 
από τις 15 Νοεμβρίου του προηγουμένου 
έτους.

Οι άδειες για κάθε χρόνο κατανέμονται πριν 
από τις 15 Αυγούστου του προηγουμένου 
έτους.

Αιτιολόγηση:
Οι επιχειρήσεις μεταφορών πρέπει να έχουν εξασφαλίσει από νωρίς το σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων τους για το επόμενο έτος, ιδιαίτερα για να μπορούν να εντάξουν και τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές στις διαμετακομίσεις μεγάλων αποστάσεων. Ως εκ τούτου η 
ανακατανομή των αδειών για το επόμενο έτος πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ήδη μέχρι τις 15 
Αυγούστου.

(Τροπολογία 5, του κ. Massimo Carraro)
Άρθρο 5, παράγραφος 1

Τα κράτη μέλη μεταβιβάζουν στην 
Επιτροπή, πριν από τις 15 Νοεμβρίου κάθε 
έτους, τις άδειες οι οποίες για το τρέχον έτος 
δεν έχουν κατανεμηθεί στις επιχειρήσεις. 

Τα κράτη μέλη μεταβιβάζουν στην 
Επιτροπή, πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε 
έτους, τις άδειες οι οποίες για το τρέχον έτος 
δεν έχουν κατανεμηθεί στις επιχειρήσεις. 

Αιτιολόγηση:
Θεωρούμε πιο δικαιολογημένο να καθορισθεί στην ημερομηνία αυτή η προθεσμία μεταβίβασης 
των αδειών εκ μέρους των κρατών μελών στην Επιτροπή, καθ’ όσον τούτο θα επέτρεπε να 
διευκολυνθεί η μέγιστη χρήση των εν λόγω αδειών κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται 
υπόψη.

(Τροπολογία 6)
Άρθρο 7

Η Επιτροπή συνεπικουρείται από μια 
επιτροπή την οποία αποτελούν 
αντιπρόσωποι των κρατών μελών και της 
οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της 

Η Επιτροπή συνεπικουρείται από μια 
επιτροπή διαχείρισης. Εφαρμόζεται το 
άρθρο 4 της Απόφασης 1999/468/ΕΚ του 
Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 

1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σελ. 23. 
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Επιτροπής. 8 αυτής της απόφασης.
Η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 4 
παρ. 3 αυτής της απόφασης διαρκεί τρεις 
μήνες.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται 
τακτικά από την Επιτροπή για τις 
δραστηριότητες της επιτροπής σύμφωνα με 
το άρθρο 7 παρ. 4 της εν λόγω απόφασης. Οι 
αρχές και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για 
την Επιτροπή σχετικά με την πρόσβαση του 
κοινού στα έγγραφά της εφαρμόζονται και 
για την επιτροπή.

Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει 
στην εν λόγω  επιτροπή σχέδιο των μέτρων 
που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή 
διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό 
μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο 
πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα 
χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με την 
ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο 
άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για 
την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να 
λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της 
Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην 
επιτροπή οι ψήφοι των αντιπροσώπων των 
κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το 
προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν 
λαμβάνει μέρος στη ψηφοφορία.
Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα 
μέτρα, όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της 
επιτροπής
Όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή 
ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει 
χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση 
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 
Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική 
πλειοψηφία.
Εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής 
της πρότασης, τα προτεινόμενα μέτρα 
θεσπίζονται από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση:
Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου (1999/468/ΕΚ) της 28ης Ιουνίου 1999 και της 
σχετικής συστάσεως της διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών της 26ης Οκτωβρίου 1999 η 
οποία αναφέρεται στο παράρτημα, οι διαδικασίες αυτές της επιτροπής διαμορφώνονται πλέον 
ομοιόμορφα στο πλαίσιο της επιτροπολογίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
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Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού της 
κατανομής των αδειών για τα βαρέα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που διανύουν 
διαδρομές στην Ελβετία (CΟΜ(1999) 35 – C5-0054/1999 – 1999/0022(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (CΟΜ(1999)35),1

- έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 71 της Συνθήκης ΕΚ, (C5-
0054/1999), 

- έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και 
Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, 
Έρευνας και Ενέργειας (A5-0075/1999),

1. εγκρίνει με τις τροποποιήσεις που επέφερε σ΄ αυτήν την πρόταση της Επιτροπής·

2. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρότασή της ή να την αντικαταστήσει με άλλο 
κείμενο·

3. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.

1 ΕΕ C 114 της 27.4.1999, σελ. 4.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. EΙΣΑΓΩΓΗ

Η πολιτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας σχετικά με την σιδηροδρομική και οδική μεταφορά εμπορευμάτων και 
επιβατών, που συνήφθη την 1η Δεκεμβρίου 1998 και υπογράφηκε την 21η Ιουνίου 1999, 
προβλέπει με το άρθρο 8 ότι θα ελευθερωθεί η διέλευση φορτηγών 40 τόνων στην επικράτεια 
της Ελβετίας από 1ης Ιανουαρίου 2005. Μέχρι τότε θα επιτρέπεται με ποσόστωση η διέλευση 
φορτηγών επιτρεπόμενου συνολικού βάρους  άνω των 28 τόνων για το έτος 2000 και άνω των 
34 τόνων για τα έτη από 2001 έως 2004.

Τούτο σημαίνει εξάλλου ότι λ.χ. από το 2001 δε θα απαιτείται πλέον άδεια για τη διέλευση 
φορτηγών με επιτρεπόμενο συνολικό βάρος κάτω των 34 τόνων.

Από 1ης Ιανουαρίου 2005 παύει να απαιτείται οποιαδήποτε άδεια για τη διέλευση φορτηγών 
συνολικού βάρους μέχρι 40 τόνων.

Το σύστημα αυτό αντικαθιστά την σημερινή απαγόρευση  διέλευσης φορτηγών άνω των 28 
τόνων και συνοδεύει τα φορολογικά μέτρα  που θα ενθαρρύνουν τη μεταφορά φορτηγών  
σιδηροδρομικώς σε ορισμένους ελβετικούς άξονες.

Επιπλέον προβλέπεται:

- ποσοστώσεις φορτηγών έως το 2005

i) για το έτος 2000 άδειες για 250.000 φορτηγά συνολικού βάρους 40 τόνων με 
τέλη για τη διέλευση από την Ελβετία ύψους 180 ελβετικών φράγκων για όλες τις 
κατηγορίες φορτηγών οχημάτων, 

ii)  για τα έτη 2001 έως 2002 άδειες διέλευσης για 300.000 φορτηγά  με τέλη 
ύψους 175 ελβετικών φράγκων για τα λιγότερο ρυπογόνα φορτηγά (Euro ΙI), 211 
ελβετικών φράγκων για τα πλέον ρυπογόνα (Euro I) και 251 ελβετικών φράγκων για 
τα παλαιότερα φορτηγά,

iii)  για τα έτη 2003 έως 2004 άδειες διέλευσης για 400.000 φορτηγά με την 
καταβολή τελών ύψους 210 ελβετικών φράγκων, 240 ελβετικών φράγκων ή 300 
ελβετικών φράγκων ανάλογα με το βαθμό ρύπανσης·

- φορολόγηση των βαρέων οχημάτων από το 2005 και μετά· η Ελβετία δεσμεύεται να 
περιορίσει τα τέλη των 200 ευρώ σε 180 ευρώ ανά φορτηγό όχημα έως ότου 
ολοκληρωθούν τα έργα για τη σιδηροδρομική σήραγγα του Lötschberg, υποδομή 
απαραίτητη για τις συνδυασμένες οδικές/σιδηροδρομικές μεταφορές·

- η Ελβετία θα μπορεί να επικαλείται μόνον δύο φορές σε διάστημα 5 ετών τη ρήτρα 
προστασίας για τον περιορισμό της διαμετακόμισης, σε περίπτωση όξυνσης της 
ρύπανσης·

- θα επιταχυνθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι στα σύνορα το πρωί·

- εξαιρέσεις ισχύουν για τα οχήματα που διέρχονται κενά φορτίου ή μεταφέρουν 
ευαίσθητα προϊόντα (οπωροκηπευτικά, τυριά κτλ.). Ο αριθμός των αδειών για 
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"οχήματα κενά φορτίου" ορίζεται σε 220.000 ετησίως και για τα έτη 2000 έως 2004. 
Τα τέλη υποδομής για φορτηγό όχημα που διέρχεται από την Ελβετία και διαθέτει την 
άδεια αυτή θα ανέρχεται σε 40 ελβετικά φράγκα το 2000, αυξανόμενος, κατά 10 
ελβετικά φράγκα ετησίως έως ότου ανέλθει σε 80 ελβετικά φράγκα το 2004.

2. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΝ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

Μετά τη συμφωνία μεταξύ της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η παρούσα 
πρόταση καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας, οι 
οποίες πρόκειται να κατανεμηθούν μεταξύ των κρατών μελών για την περίοδο 2000-2004. 
Μετά την εκπνοή της συμφωνίας το 2005, η Ελβετία δεσμεύθηκε να ευθυγραμμισθεί με το 
κοινοτικό πρότυπο των 40 τόνων. Εξετάζονται δύο κατηγορίες αδειών: η πρώτη ισχύει για 
την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων που υπερβαίνουν το σημερινό όριο των 28 τόνων, ενώ η 
δεύτερη για την πρόσβαση συμπληρωματικού αριθμού οχημάτων που κινούνται κενά 
φορτίου ή με ελαφρά φορτία. Στο σημερινό στάδιο, το σχέδιο κανονισμού στηρίζεται σε 
ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με διάφορες παραμέτρους (εθνικότητα των μεταφορέων, 
έκταση του φαινομένου της παράκαμψης λόγω υπέρβασης του ορίου των 28 τόνων, κράτος 
μέλος στο οποίο ταξινομούνται τα οχήματα). Υπογραμμίζεται η ανάγκη να υπάρξουν 
συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και το ενδεχόμενο τροποποίησης των αδειών που 
παραχωρούνται σε κάποιο κράτος μέλος, μέσω διαδικασίας στο πλαίσιο επιτροπής, σε 
περίπτωση που, με βάση τα νέα στοιχεία προκύψουν διακυμάνσεις της τάξης του 5% ή των 
500 αδειών ανά κράτος μέλος.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης την κατανομή των αδειών για τα βαρέα οχήματα που 
υπερβαίνουν τους 28 τόνους ανάλογα με το μερίδιο των διμερών μεταφορών και της 
διαμετακόμισης που αντιστοιχεί σε κάθε κράτος μέλος. Προκειμένου να αποτραπεί οιαδήποτε 
αντιδικία στην κατανομή, προτείνει να χορηγηθεί σε κάθε κράτος μέλος ένα ετήσιο κατώτατο 
όριο 1500 αδειών. Οι υπόλοιπες άδειες θα μπορούσαν να κατανεμηθούν τότε, με βάση τις 
υπάρχουσες ανάγκες, τόσο για διμερείς μεταφορές όσο και για διαμετακομίσεις. Τα κριτήρια 
της κατανομής είναι ανάλογα του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνονται οι 
μεταφορείς, λόγω του περιορισμού των 28 τόνων: επιπλέον οχήματα για τις διμερείς 
μεταφορές και επιπλέον χιλιόμετρα (μέσω Αυστρίας ή Γαλλίας) για τη διαμετακόμιση, 
δεδομένου ότι αναγκάζονται να παρακάμπτουν το ελβετικό έδαφος.

Παρόμοια κριτήρια εφαρμόζονται για να αιτιολογηθεί η χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας 
υπό συνθήκες κενού φορτίου ή με ελαφρά φορτία. Τα οχήματα που θα λάβουν τις άδειες 
αυτές θα πρέπει να καταβάλλουν περιορισμένα τέλη διαμετακόμισης. Βασικό στοιχείο που 
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό αποτελεί: η κατανομή των διαδρομών διαμετακόμισης 
μέσω της Ελβετίας ανάλογα με την εθνικότητα του μεταφορέα (κατά κύριο λόγο Ιταλοί και 
Γερμανοί: υπολογίσθηκε, έτσι, ότι το 42,63% των παρακάμψεων αφορά οχήματα που είναι 
ταξινομημένα στη Γερμανία και το 28% οχήματα που είναι ταξινομημένα στην Ιταλία). 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3.1 Ο εισηγητής εκφράζει κατά πρώτον την έκπληξή του για το γεγονός ότι η 
υπογραφείσα πρόταση διαβιβάσθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν αυτό κληθεί να 
γνωμοδοτήσει σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας. Το 
να αποφανθεί τώρα σχετικά με την πρόταση θα μπορούσε να εκληφθεί ως έμμεση αποδοχή 



RR\386484EL.doc 11/16 PE 231.564 

EL

της προαναφερθείσας συμφωνίας, 

3.2 Πέραν τούτου, η Επιτροπή παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα και ενημερωμένα 
στοιχεία όσον αφορά τη ροή των μεταφορών μεταξύ της Ένωσης και της Ελβετίας, παρά το 
ότι διεξάγονται εδώ και πολλά χρόνια διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ελβετίας. (Πραγματοποιείται τώρα ποσοτικός υπολογισμός των μεταφορών).

Ο εισηγητής σε γενικές γραμμές συμφωνεί με την πρόταση. Επικροτεί τη μέθοδο 
υπολογισμού, με την οποία αναμένεται να προκύψουν αντικειμενικά σημεία αναφοράς για τη 
χορήγηση αδειών, επί τη βάσει του ποσοτικού υπολογισμού των τρεχουσών μεταφορών, και 
εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του με την προτεινόμενη γενική θέσπισης ποσόστωσης 1500 
αδειών ανά κράτος μέλος.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν τις νομικές διατάξεις που τροποποιήθηκαν με την 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ καθώς και την ημερομηνία μέχρι την οποία δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί ή δεν έχουν κατανεμηθεί οι νέες άδειες για το τρέχον έτος: αντί της 
15ης Νοεμβρίου ο εισηγητής προτείνει την 15η Οκτωβρίου, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις 
μεταφορών να προβαίνουν σε καλύτερο σχεδιασμό και να αποσοβηθεί ο κίνδυνος να μην 
εκπνεύσουν οι άδειες λόγω έλλειψης χρόνου. 
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24 Νοεμβρίου 1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
(άρθρο 162 του Κανονισμού)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό της 
κατανομής των αδειών για τα βαρέα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που 
διανύουν διαδρομές στην Ελβετία (COM(1999)35 – C5-0054/1999 - 99/0022 (COD)) 
(έκθεση Aparicio Sánchez)

Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας

Συντάκτης γνωμοδότησης: Renato Brunetta 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κατά τη συνεδρίασή της στις 4 Οκτωβρίου 1999, η Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού 
Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας όρισε συντάκτη γνωμοδότησης τον κ. Renato Brunetta. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 13 Οκτωβρίου και 23 Νοεμβρίου 1999, η επιτροπή εξέτασε το 
σχέδιο γνωμοδότησης.

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τα συμπεράσματα ομόφωνα 
πλην μιας ψήφου.

Ήσαν παρόντες στην ψηφοφορία οι βουλευτές: Carlos Westendorp y Cabeza, πρόεδρος· 
Nuala Ahern και Peter Michael Mombaur, αντιπρόεδροι· Renato Brunetta, συντάκτης 
γνωμοδότησης και αντιπρόεδρος· Κωνσταντίνος Αλυσανδράκης, Μπάλτας Αλέξανδρος, 
Bastiaan Belder (αναπλ. Yves Butel), Massimo Carraro, Gérard Caudron, Giles Bryan 
Chichester, Nicholas Clegg, Dorette Corbey (αναπλ. Claude J.-M.J.Desama), Willy De 
Clercq, Harlem Désir, Jonathan Evans (αναπλ. Anders Wijkman), Concepció Ferrer I Casals, 
Francesco Fiori (αναπλ. Godelieve Quisthoudt-Rowohl), Χρήστος Φώλιας,  Jacqueline Foster 
(αναπλ. Marjo Matikainen-Kallström), Norbert Glante, Michel Hansenne, Malcolm Harbour, 
Roger Karoutchi, Alain Lamassoure, Bernd Lange (αναπλ. Rolf Linkohr), Werner Langen, 
Peter Liese (αναπλ. Konrad K. Schwaiger), Caroline Lucas, Nelly Maes, Eryl Margaret 
McNally, Luisa Morgantini, Simon Francis Murphy, Giuseppe Nistico' (αναπλ. Umberto 
Scapagnini), Reino Paasilinna, Marit Paulsen (αναπλ. Colette Flesch), Elly Plooij-Van Gorsel, 
Samuli Pohjamo (αναπλ. Astrid Thors), John Purvis, Alexander Radwan (αναπλ. Angelika 
Niebler), Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Esko Olavi Seppänen, Anna Terron 
i Cusi (αναπλ. François Zimeray), Αντώνιος Τρακατέλλης, (αναπλ. Christian Foldberg  
Rovsig), Turmes (αναπλ. Ilka  Schröder), Jaime Valdivielso de Cué, W.G. Van Velzen, Alejo 
Vidal-Quadras Roca (αναπλ. Guido Bodrato).
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελβετία συνήψαν συμφωνία για τη ρύθμιση της μεταφοράς 
εμπορευμάτων και επιβατών τόσο σιδηροδρομικώς όσο και οδικώς. Με την παρούσα 
πρόταση κανονισμού, προβλέπεται ιδιαίτερα η χορήγηση στους μεταφορείς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για μία μεταβατική περίοδο, μιας σειράς αδειών προκειμένου να επιτραπεί η 
κυκλοφορία στο ελβετικό έδαφος φορτηγών οχημάτων βάρους άνω των 28 τόνων.

Στη συνέχεια θα θεσπισθεί μία μέθοδος υπολογισμού για τη χορήγηση των αδειών αυτών 
κυκλοφορίας βάσει των κυρίων ωρών κυκλοφορίας (διμερής κυκλοφορία και 
διαμετακομιστική κυκλοφορία) προς την Ελβετία, με έναν ελάχιστο αριθμό 1.500 αδειών 
ετησίως ανά χώρα. Τα κράτη μέλη θα αναλάβουν να κατανείμουν τις άδειες αυτές μεταξύ των 
καταχωρημένων στο έδαφός τους επιχειρήσεων. 

Οι άδειες αυτές θα επιτρέψουν επομένως στους κοινοτικούς μεταφορείς να χρησιμοποιούν 
οχήματα που τηρούν τα όρια βάρους της ΕΚ έως το 2005, ημερομηνία κατά την οποία η 
Ελβετία θα ευθυγραμμισθεί με τον κοινοτικό κανόνα που έχει καθορισθεί σε 40 τόνους. 

Οι κατηγορίες αυτές αδειών είναι δύο: η πρώτη σκοπό έχει να επιτρέψει την κυκλοφορία 
βαρέων οχημάτων που υπερβαίνουν το ισχύον όριο των 28 τόνων, ενώ η δεύτερη σκοπό έχει 
να εξουσιοδοτήσει την πρόσβαση ενός προσθέτου αριθμού οχημάτων που κυκλοφορούν κενά 
ή με μειωμένο φορτίο.

Τα κριτήρια κατανομής υπόκεινται στο συμπληρωματικό κόστος με το οποίο επιβαρύνονται 
οι φορείς, το οποίο προσδιορίζεται από το όριο των 28 τόνων και συγκεκριμένα μεγαλύτερος 
αριθμός οχημάτων για τη διμερή κυκλοφορία και συμπληρωματικά χιλιόμετρα (μέσω 
Αυστρίας ή Γαλλίας) για την κυκλοφορία διαμετακόμισης με σκοπό να παρακαμφθεί το 
ελβετικό έδαφος.

Ανάλογα κριτήρια εφαρμόζονται για να αιτιολογηθεί η χορήγηση αδειών για κενά οχήματα ή 
για οχήματα με ελαφρύ φορτίο. Τα οχήματα που θα επωφεληθούν θα πρέπει να καταβάλουν 
μειωμένο τέλος διέλευσης. Το κύριο στοιχείο που ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό είναι η 
κατανομή των διαμετακομιστικών διαδρομών δια μέσου της Ελβετίας βάσει της εθνικότητας 
των φορέων (κυρίως Ιταλοί και Γερμανοί: θεωρείται ότι το 42,63% των χιλιομέτρων 
παράκαμψης διανύεται από οχήματα καταχωρημένα στη Γερμανία και το 28% από οχήματα 
καταχωρημένα στη Ιταλία).

Μία ειδική τεχνική επιτροπή θα ασχοληθεί με την ενδεχόμενη τροποποίηση των κατανομών 
των αδειών σε συνάρτηση με τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη ροή κυκλοφορίας στην 
περιοχή των Άλπεων.

Προκειμένου να επικρατεί η δικαιότερη δυνατή κατανομή, ο εισηγητής θεωρεί ότι θα 
χρειασθεί κατ’ αρχήν μία ενημέρωση των στοιχείων σχετικά με τη διμερή όπως και με τη 
διαμετακομιστική κυκλοφορία.

Η Επιτροπή έχει ήδη διατυπώσει για το σκοπό αυτό την πρόθεση να πραγματοποιήσει μία 
ακριβέστερη καταμέτρηση κατά τη διάρκεια του 2000 και να παρουσιάσει στην επιτροπή που 
συγκροτείται από τον κανονισμό μία πρόταση τροποποίησης της κατανομής στην περίπτωση 
που από τον υπολογισμό αυτό προκύψουν ποσοστώσεις έντονα αποκλίνουσες από τις 
προτεινόμενες, δηλαδή μία διαφορά για ένα κράτος μέλος ίση με το 5% ή 500 άδειες σε 
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σχέση με τις καθορισθείσες ποσοστώσεις που εκτίθενται στα παρατήματα Ι και ΙΙ της 
πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου που παρουσίασε η Επιτροπή.

Προκειμένου να διατίθενται πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία, ο εισηγητής προτείνει να 
συμμετάσχουν οι στατιστικές υπηρεσίες των ενδιαφερομένων χωρών και η EUROSTAT στη 
διάρθρωση της εν λόγω τράπεζας δεδομένων για να προσδιορισθεί το ρεαλιστικότερο δυνατό 
πλαίσιο χάρη στην ενσωμάτωση εναρμονισμένων στοιχείων προερχομένων από διάφορες 
αξιόπιστες πηγές.

Όσον αφορά τη μέθοδο που προτείνει η Επιτροπή για την κατανομή των αδειών, ο εισηγητής 
θεωρεί αναγκαίο να θεωρηθεί ως αφετηρία ο υπολογισμός των οχημάτων και τα χιλιόμετρα 
που εκτιμάται ότι αυτά διανύουν τόσο για τη διμερή όσο και για τη διαμετακομιστική 
κυκλοφορία, θεωρώντας ότι το τελευταίο αυτό κριτήριο πρέπει να ληφθεί περισσότερο 
υπόψη αναφερόμενοι στη βούληση των ελβετικών αρχών να απορροφήσουν εν μέρει τις 
παρακάμψεις που οι μεταφορείς υποχρεούνται να πραγματοποιούν, χρησιμοποιώντας το 
οδικό δίκτυο των γειτονικών χωρών.

Θεωρεί επίσης σημαντική την ολοκλήρωση των παραμέτρων αυτών με δείκτες οι οποίοι 
συνδέονται με μεταβλητές που θα είναι:
1. γεωγραφικές, προκειμένου να αξιολογηθεί σε ποιο βαθμό η μορφολογία, η έκταση και οι 

υποδομές της Ελβετίας έχουν επίδραση στο σύστημα μεταφορών για κάθε 
ενδιαφερόμενη χώρα, 

2. οικονομικές, προκειμένου να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά ενός προτύπου που θα 
αξιολογεί τις επιπτώσεις της εν λόγω μεταφοράς στην παραγωγή πλούτου της κάθε 
ενδιαφερόμενης χώρας.

Για να είναι πάντοτε ο αριθμός των αδειών αποτέλεσμα αξιολογήσεων και υπολογισμών που 
πραγματοποιούνται βάσει των ενημερωμένων στοιχείων, ο εισηγητής θεωρεί σκόπιμο να 
φροντίσει η τεχνική επιτροπή να καθορίσει τον διαθέσιμο αριθμό αδειών για κάθε χώρα με 
προθεσμίες εντός του έτους (εξαμηνιαίες, τριμηνιαίες) για τη σχετική χρονική περίοδο.

Σε πλαίσιο σεβασμού της ποσοστοποίησης των αδειών κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο 
ελβετικό έδαφος, ο εισηγητής ζητεί εξάλλου να αναλάβουν οι αρμόδιες αρχές μία διαδικασία 
ενίσχυσης των υποδομών προκειμένου να επιτραπούν επαρκείς εναλλακτικές λύσεις στους 
παράγοντες των ενδιαφερομένων χωρών.

Η επιθυμία αυτή εκφράζεται προκειμένου να διασφαλισθεί ένας ουσιαστικός ανταγωνισμός 
στον τομέα των χερσαίων μεταφορών επιτρέποντας έτσι σε όλους τους παράγοντες του 
κλάδου να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας:

1. εγκρίνει τη διαδικασία που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελβετία με σκοπό να 
καθορισθεί μία σχετική λύση στο θέμα της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων στο 
ελβετικό έδαφος, σε πλαίσιο σεβασμού της αρχής της αμοιβαιότητας, λαμβάνοντας 
υπόψη τα διάφορα μακροοικονομικά μεγέθη των δύο συστημάτων·
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2. θεωρεί ότι η προτεινόμενη από την Επιτροπή μέθοδος για την κατανομή των αδειών, 
έστω και για μία μεταβατική χρονική περίοδο, πρέπει να ολοκληρωθεί από αξιολογήσεις 
τόσο οικονομικού όσο και γεωγραφικού χαρακτήρα, διατηρώντας εν πάση περιπτώσεις 
ως βάση τα στοιχεία για τις ροές κυκλοφορίας ιδιαίτερα της διαμετακομιστικής·

3. εκφράζει για το σκοπό αυτό την επιθυμία να καθιερωθεί ένα σύστημα ελέγχου ώστε να 
επιτρέπεται η διαθεσιμότητα ενημερωμένων στοιχείων για την κυκλοφορία μεταξύ 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετικής Συνομοσπονδίας με τη συμμετοχή της EUROSTAT 
και των στατιστικών υπηρεσιών των ενδιαφερομένων χωρών·

4. εκφράζει την επιθυμία να αξιολογήσει η Επιτροπή προσεκτικά τις επιπτώσεις που θα έχει 
το σύστημα κατανομής των αδειών στη βιωσιμότητα από περιβαλλοντική πλευρά και 
στις οδικές υποδομές των χωρών που συνορεύουν με την Ελβετία, με ιδιαίτερη αναφορά 
στις διελεύσεις των Άλπεων στη Γαλλία και την Αυστρία·

5. συμμερίζεται την ανάγκη να υιοθετηθεί μία αξιόλογη προσωρινή λύση εν αναμονή της 
πρότασης εκ μέρους της ειδικής τεχνικής επιτροπής μιας νέας μεθόδου για την κατανομή 
των αδειών που θα πρέπει να εκδίδονται κατά διαστήματα εντός του έτους που θα 
κριθούν σκόπιμα·

6. εκφράζει την επιθυμία, σε πλαίσιο σεβασμού της αρχής της έκδοσης αδειών, να 
εφαρμόσουν οι ελβετικές αρχές ένα πρόγραμμα βελτίωσης των υποδομών εναλλακτικών  
μεταφορών εις τρόπον ώστε να επιτραπεί σε όλους τους παράγοντες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις·

7. εκφράζει την επιθυμία να κληθεί εκ νέου το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει όταν η ειδική 
τεχνική επιτροπή προτείνει μία νέα κατανομή των αδειών·

8. εγκρίνει την υπό εξέταση πρόταση της Επιτροπής εν αναμονή των εργασιών της τεχνικής 
επιτροπής με σκοπό να καταστεί το σύστημα κατανομής των αδειών πιο ισορροπημένο 
και αποτελεσματικό.

9. Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την 
Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού, ως αρμόδια επί της 
ουσίας, να εισαγάγει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(Τροπολογία 1, του κ. Massimo Carraro)
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

ότι θα αναζητηθεί κάθε δυνατή λύση με την 
Ελβετία προκειμένου να κατανεμηθεί εκ των 
προτέρων το μερίδιο αδειών στην 
περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η 
έναρξη ισχύος της οδηγίας την 1η 
Ιανουαρίου 2000 για αιτίες και λόγους που 
δεν αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά 
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την Ελβετία

Αιτιολόγηση:
Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 
μην καθυστερήσει η χορήγηση των αδειών εκ μέρους της Ελβετίας στην περίπτωση που 
παρεμβληθούν εμπόδια στην εφαρμογή της προαναφερθείσας συμφωνίας.

Or. it

(Τροπολογία 2, του κ. Massimo Carraro)
Άρθρο 5, παράγραφος 1

Τα κράτη μέλη μεταβιβάζουν στην 
Επιτροπή, πριν από τις 15 Νοεμβρίου κάθε 
έτους, τις άδειες οι οποίες για το τρέχον έτος 
δεν έχουν κατανεμηθεί στις επιχειρήσεις. Η 
Επιτροπή κατανέμει τις άδειες αυτές 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ούτως ώστε 
να διασφαλίζεται η άριστη χρήση των 
αδειών αυτών.

Τα κράτη μέλη μεταβιβάζουν στην 
Επιτροπή, πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε 
έτους, τις άδειες οι οποίες για το τρέχον έτος 
δεν έχουν κατανεμηθεί στις επιχειρήσεις. Η 
Επιτροπή κατανέμει τις άδειες αυτές 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ούτως ώστε 
να διασφαλίζεται η άριστη χρήση των 
αδειών αυτών.

Αιτιολόγηση:
Θεωρούμε πιο δικαιολογημένο να καθορισθεί στην ημερομηνία αυτή η προθεσμία μεταβίβασης 
των αδειών εκ μέρους των κρατών μελών στην Επιτροπή, καθ’ όσον τούτο θα επέτρεπε να 
διευκολυνθεί η μέγιστη χρήση των εν λόγω αδειών κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται 
υπόψη.

Or. it

(Τροπολογία 3, του κ. Massimo Carraro)
Άρθρο 7, παράγραφος 2α (νέα)

Η επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον κάθε 4 
μήνες για την εξακρίβωση της ουσιαστικής 
χρήσης του εξουσιοδοτουμένου μεριδίου, 
φροντίζοντας ενδεχομένως για την 
κατανομή των αδειών που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν.

Αιτιολόγηση:
Οι συνεδριάσεις της επιτροπής αυτής σε τετραμηνιαία βάση θεωρείται αναγκαία ώστε να γίνεται 
άμεσα γνωστή η πραγματική χρήση των αδειών που χορηγήθηκαν και να αποφεύγεται η 
εμφάνιση στο τέλος του έτους καταστάσεων σοβαρής έλλειψης αδειών λόγω σημαντικής 
απορρόφησής τους κατά τη διάρκεια του έτους.

Or. it


