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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* : Kuulemismenettely 
yksinkertainen enemmistö

**I : Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen
käsittely) yksinkertainen enemmistö

**II : Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan 
hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen 
kannan hylkäämiseksi tai tarkistamiseksi 

*** : Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun 
ottamatta EY-sopimuksen 105, 107, 161 ja 
300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I : Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen 
käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II : Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan 
hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen 
kannan hylkäämiseksi tai tarkistamiseksi

***III: Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen 
ehdotuksen hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään 
oikeusperustaan.)

Valiokunnista käytettävät lyhenteet

I. AFET: ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä 
yhteisen turvallisuuden ja 
puolustuspolitiikan valiokunta

II. BUDG: budjettivaliokunta
III. CONT: talousarvion valvontavaliokunta
IV. LIBE: kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä 

oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
V. ECON: talous- ja raha-asioiden valiokunta
VI. JURI: oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden 

valiokunta
VII. INDU: teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja 

energiavaliokunta
VIII. EMPL: työllisyys- ja sosiaalivaliokunta
IX. ENVI: ympäristöasioiden, kansanterveyden ja 

kuluttajapolitiikan valiokunta
X. AGRI: maatalouden ja maaseudun kehittämisen 

valiokunta
XI. PECH: kalatalousvaliokunta
XII. REGI: aluepolitiikka-, liikenne- ja 

matkailuvaliokunta
XIII. CULT: kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, 

tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta
XIV. DEVE: kehitysyhteistyövaliokunta
XV. AFCO: perussopimus-, työjärjestys- ja 

toimielinasioiden valiokunta
XVI. FEMM: naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden 

valiokunta
XVII. PETI: vetoomusvaliokunta
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Asian käsittely - yhteispäätösmenettely (1. käsittely)

Komissio välitti 26. helmikuuta 1999 päivätyllä kirjeellä parlamentille ehdotuksen neuvoston 
asetukseksi (EY) Sveitsin alueella liikkuville raskaille tavarankuljetusajoneuvoille 
myönnettävien lupien jakamisesta (KOM(1999) 35 - 1999/022(COD), entinen 1999/022(SYN)).

Tämä komission ehdotus on merkitty luetteloon 1. toukokuuta 1999 vireillä olleista ehdotuksista 
(C4-0219/1999), joiden oikeusperusta ja/tai joihin sovellettava lainsäädäntömenettely muuttui 
Amsterdamin sopimuksen voimaan tullessa. Tässä tapauksessa on kyse EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklasta (yhteispäätösmenettely). Komissio vahvisti alkuperäiset 
ehdotuksensa 3. toukokuuta 1999 päivätyllä kirjeellä ja välitti ne parlamentille.

Parlamentin puhemies ilmoitti 23. heinäkuuta 1999 pidetyssä istunnossa lähettäneensä tämän 
ehdotuksen asiasta vastaavaan aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokuntaan sekä lausuntoa 
varten teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokuntaan.

Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta nimitti 31. elokuuta 1999 pitämässään 
kokouksessa esittelijäksi Pedro Aparicio Sánchezin.

Valiokunta käsitteli mietintöluonnosta 22. huhtikuuta 1999, 22. syyskuuta 1999, 13. lokakuuta 
1999 ja 23.–24. marraskuuta 1999 pitämissään kokouksissa.

Viimeisessä näistä kokouksista valiokunta hyväksyi luonnoksen lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 
äänin 24 puolesta, 2 vastaan ja 25 tyhjää.

Äänestykseen osallistuivat seuraavat jäsenet: puheenjohtaja Hatzidakis, varapuheenjohtajat 
Mastorakis, van Dam ja Markov, esittelijä Aparicio Sánchez, Atkins, Attwooll, Bakopoulos, 
Berend, Blak (Humen puolesta), Bradbourn (Cesaron puolesta), Callanan, Cerdeira, Chichester 
(Decourrieren puolesta), Cocilovo (Fitton puolesta), Collins, Costa, Esclopé, Fava, Ferber 
(Peijsin puolesta), Foster (Marquesin puolesta), Grosch, Hedkvist Petersen, Jeggle (Musotton 
puolesta), Karamanou (Lüttgen puolesta), Koch, McCarthy, Meijer, Miguélez Ramos, 
Nogueira Román, Ojeda Sanz, Piecyk, Pohjamo, Poli Bertone, Rack, Ripoll i Martínez Bedoya, 
Sánchez García, Sanders-Ten Holte (Sterckxin puolesta), Scallon, Schierhuber (Schmittin 
puolesta), Simpson, Sommer, Stenmarck (Jarzembowskin puolesta), Stockmann, Sudre, Turco, 
Vatanen, Viceconte, von Boetticher, Walter (Izquierdo Colladon puolesta) ja Watts.

Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunto on tämän mietinnön 
liitteenä.

Mietintö jätettiin käsiteltäväksi 25. marraskuuta 1999.

Määräaika tarkistusten jättämiselle ilmoitetaan sen istuntojakson esityslistaluonnoksessa, jonka 
aikana mietintöä käsitellään.
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LAINSÄÄDÄNTÖEHDOTUS

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EY) Sveitsin alueella liikkuville 
raskaille tavarankuljetusajoneuvoille myönnettävien lupien jakamisesta (KOM(1999) 35 – 
C5-0054/1999 – 1999/0022(COD))

Ehdotusta muutetaan seuraavasti:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

(Tarkistus 1)
Johdanto-osan 7 kappale

7 lupien käyttämiseksi 
mahdollisimman tehokkaasti, 
käyttämättömät luvat olisi palautettava 
komissiolle niiden uudelleenjakamista 
varten,

7. lupien käyttämiseksi 
mahdollisimman tehokkaasti, 
käyttämättömät luvat on palautettava 
komissiolle niiden uudelleenjakamista 
varten,

Or. de

Perustelu:

Selkeämpi kuin alkutekstin sanamuoto ("olisi").

(Tarkistus 2)
Johdanto-osan 8 kappale

8. lupien jakamisperusteissa olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon Alpit 
ylittävät nykyiset liikennevirrat, ja

8. lupien jakamisperusteissa olisi 
otettava täysimääräisesti huomioon Alpit 
ylittävät nykyiset tavaraliikennevirrat ja 
liikenteen todelliset tarpeet, ja

Or. de
Perustelu:

Selkeämpi kuin alkutekstin sanamuoto ("liikennevirrat").

1 EYVL C 114, 27.4.1999, s. 4.
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(Tarkistus 3)
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

9a) täytäntöönpanomenettely on 
hyväksyttävä menettelystä komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti(1),
(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Or. en

Perustelu:

Ks. tarkistuksen 8 perustelut.

(Tarkistus 4)
3 artiklan 4 kohta

4. Luvat on jaettava joka vuosi ennen 
edeltävän vuoden marraskuun 15 päivää.

4. Luvat on jaettava joka vuosi ennen 
edeltävän vuoden elokuun 15 päivää.

Or. de

Perustelu:

Maantiekuljetusyritysten on voitava tehdä riittävän ajoissa pitäviä suunnitelmia seuraavaa 
vuotta varten erityisesti, jotta ne voivat käyttää myös rautateitä pitkän matkan kuljetuksissaan. 
Siksi seuraavan vuoden luvat olisi jaettava jo 15. elokuuta.

(Tarkistus 5)
5 artiklan ensimmäinen kohta

Jäsenvaltioiden on siirrettävä kyseisen 
vuoden osalta yrityksille jakamatta jääneet 
luvat komissiolle ennen marraskuun 
15 päivää.

Jäsenvaltioiden on siirrettävä kyseisen 
vuoden osalta yrityksille jakamatta jääneet 
luvat komissiolle ennen syyskuun 15 päivää.

Or. de

Perustelu:

Vaikuttaa aiheellisemmalta vahvistaa lupien siirtämispäivä jäsenvaltioilta komissiolle kuten 



RR\386484FI.doc 7/17 PE 231.564/lop.

FI

tarkistuksessa ehdotetaan, jotta maksimoitaisiin lupien käyttö kyseisenä vuonna.

(Tarkistus 6)
7 artikla

Komissiota avustaa komitea, joka 
muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja 
jonka puheenjohtajana on komission 
edustaja.

Komissiota avustaa sääntelykomitea. Jos 
tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa 
säädettyä menettelyä ottaen huomioon 
mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Komission edustaja tekee komitealle 
ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. 
Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta 
määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa 
asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto 
annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 
2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi 
määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto 
tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan 
kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet 
painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä 
tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu 
äänestykseen.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

Komissio päättää suunnitelluista 
toimenpiteistä, jos ne ovat komitean 
lausunnon mukaiset.

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille 
säännöllisesti komitean työstä päätöksen 
7 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Komissioon 
sovellettavia, yleisön oikeutta tutustua 
asiakirjoihin koskevia periaatteita ja 
edellytyksiä sovelletaan komiteaan.

Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole 
komitean lausunnon mukaiset tai lausuntoa 
ei anneta, komissio tekee viipymättä 
neuvostolle ehdotuksen toteutettavista 
toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian 
määräenemmistöllä.
Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun asia on 
saatettu neuvoston käsiteltäväksi, komissio 
tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

Or. de
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Perustelu:

28. kesäkuuta 1999 annetun neuvoston päätöksen 1999/468/EY ja siihen liittyvän 26. lokakuuta 
1999 annetun valiokuntien puheenjohtajakokouksen suosituksen mukaisesti näistä 
komitologiamenettelyistä on nyt käytettävä yhtenäistä sanamuotoa.
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LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseksi (EY) Sveitsin alueella liikkuville raskaille 
tavarankuljetusajoneuvoille myönnettävien lupien jakamisesta (KOM(1999) 35 – C5-0054 
– 1999/0022(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(1999) 351),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 71 artiklan 
(C5-0054/1999),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

– ottaa huomioon aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, 
ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A5-0075/1999);

1. hyväksyy komission ehdotuksen näin muutettuna;

2. pyytää saada komission ehdotuksen uudelleen käsiteltäväksi, jos komissio aikoo tehdä siihen 
huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

1 EYVL C 114, 27.4.1999, s. 4.
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PERUSTELUT

1. JOHDANTO

Tavaroiden ja matkustajien kuljettamista rautateillä ja maanteillä koskevassa poliittisessa 
sopimuksessa, joka tehtiin Euroopan yhteisön ja Sveitsin liittovaltion välillä 1. joulukuuta 1998 
ja allekirjoitettiin 21. kesäkuuta 1999, määrätään 8 artiklassa vapauttamaan 1. tammikuuta 2005 
Sveitsin läpi kulkeva 40 tonnin painoisten tavarankuljetusajoneuvojen liikenne. Siihen asti 
sallitaan lupien avulla seuraavat tavarankuljetusajoneuvojen painot: vuonna 2000 yli 28 tonnia, 
vuosina 2001 - 2004 yli 34 tonnia.

Tämä merkitsee toisaalta sitä, että esimerkiksi vuodesta 2001 alkaen painoltaan alle 34 tonnin 
ajoneuvojen liikkumiseen Sveitsin alueella ei enää tarvita lupaa. Tammikuun 1. päivästä 2005 
painoltaan alle 40 tonnin ajoneuvot eivät enää tarvitse minkäänlaista lupaa.

Tämä järjestelmä korvaa nykyisen painoltaan yli 28 tonnin ajoneuvoja koskevan 
kauttakulkukiellon. Järjestelmään liittyy verotuksellisia toimenpiteitä, joilla edistetään 
ajoneuvojen kuljettamista junalla tietyillä Sveitsin kautta kulkevilla väylillä.

Lisäksi sopimuksessa määrätään seuraavista asioista:

– ajoneuvojen lupien määrät ennen vuotta 2005:

i) vuonna 2000 kauttakulkulupa 250 000 ajoneuvolle, joiden paino on 40 tonnia; 
kaikenlaisista tavarankuljetusajoneuvoista peritään 180 Sveitsin frangin 
kauttakulkumaksu,

ii) vuosina 2001 ja 2002 kauttakulkulupa 300 000 ajoneuvolle; maksut ovat 
seuraavat: 178 Sveitsin frangia ajoneuvoilta, joiden pakokaasupäästöt ovat pienet 
(Euro II), 211 Sveitsin frangia ajoneuvoilta, joiden päästöt ovat suuremmat 
(Euro I), ja 251 Sveitsin frangia vanhimmilta ajoneuvoilta,

iii) vuosina 2003 ja 2004 kauttakulkulupa 400 000 ajoneuvolle; maksut ovat 210, 240 
tai 300 Sveitsin frangia päästöjen tason mukaan,

– raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen maksut vuodesta 2005: Sveitsi on sitoutunut 
pienentämään raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen maksuja 200 eurosta 180 euroon 
siihen mennessä, kun Lötschbergin rautatietunneli valmistuu; tunneli mahdollistaa 
yhdistetyt maantie- ja rautatiekuljetukset,

– Sveitsi voi vedota vain kaksi kertaa viiden vuoden aikana turvalausekkeeseen, jolla 
liikennettä rajoitetaan ilmansaasteen noustessa voimakkaasti,

– tullivalvontaa nopeutetaan rajoilla aamuisin,

– poikkeuksia saavat tyhjät ajoneuvot tai ajoneuvot, joilla kuljetetaan helposti pilaantuvia 
elintarvikkeita kuten hedelmiä, vihanneksia ja juustoa. Näiden tyhjien ajoneuvojen lupien 
määrä on asetettu 220 000:een vuodessa ajalla 2000 - 2004. Kyseisellä luvalla Sveitsin 
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kautta kulkevan ajoneuvon infrastruktuurimaksu on 40 Sveitsin frangia vuonna 2000. 
Maksu nousee 10 Sveitsin frangilla vuodessa ja on 80 Sveitsin frangia vuonna 2004.

2. EHDOTUS NEUVOSTON ASETUKSEKSI SVEITSIN ALUEELLA LIIKKUVILLE 
RASKAILLE TAVARANKULJETUSAJONEUVOILLE MYÖNNETTÄVIEN LUPIEN 
JAKAMISESTA

Sveitsin ja Euroopan yhteisön välistä sopimusta seuraten käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa 
vahvistetaan menetelmä, jota käytetään jäsenvaltioille myönnettävien lupien määrän ja 
jakautumisen laskemisessa vuosina 2000 - 2004. Sveitsi on sitoutunut mukautumaan yhteisön 
40 tonnin standardiin sopimuksen päättyessä vuonna 2005. Lupatyyppejä on kaksi: ensimmäistä 
sovelletaan nykyisen 28 tonnin painorajan ylittäviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin ja 
toista myös tiettyyn määrään tyhjiä ajoneuvoja ja kevyesti kuormattuja ajoneuvoja. 
Asetusehdotuksessa todetaan, että monista muuttujista, kuten liikenteenharjoittajan 
kansallisuudesta, 28 tonnin painorajoituksesta johtuvan kiertotien käyttämisen laajuudesta ja 
ajoneuvon rekisteröintivaltiosta, ei ole riittävästi tietoja. Siksi korostetaan, että on saatava 
lisätietoja ja voitava muuttaa jäsenvaltioille myönnettyjen lupien määrää komiteamenettelyn 
avulla, jos uudet luvut poikkeavat jonkin jäsenvaltion osalta 5 prosenttia tai 500 lupaa 
aikaisemmin arvioidusta.

Komissio ehdottaa lisäksi, että raskaille tavarankuljetusajoneuvoille, joiden paino on yli 
28 tonnia, jaetaan lupia suhteessa jäsenvaltion osuuteen kahdenvälisestä liikenteestä ja 
kauttakulkuliikenteestä. Riitojen välttämiseksi komissio aikoo kuitenkin jakaa vähintään 
1500 lupaa jokaiselle jäsenvaltiolle. Jäljellä olevat luvat voidaan sen jälkeen jakaa kahdenvälisen 
liikenteen ja kauttakulkuliikenteen tarpeiden mukaisesti. Jakoperusteet riippuvat 28 tonnin 
painorajasta liikenteenharjoittajille aiheutuvista lisäkuluista: lisäajoneuvot kahdenvälistä 
liikennettä varten ja lisäkilometrit kierrettäessä Itävallan tai Ranskan kautta.

Samankaltaisia perusteita sovelletaan lupien jakamiseen tyhjille ja kevyesti kuormatuille 
ajoneuvoille. Ajoneuvoista, joihin näitä perusteita sovelletaan, maksetaan alennettu maksu. 
Tärkein jakamisessa käytetty laskentaperuste on Sveitsin kautta tehtyjen matkojen jakauma 
liikenteenharjoittajan kansallisuuden mukaan. Se vaikuttaa lähinnä italialaisiin ja saksalaisiin 
liikenteenharjoittajiin, sillä Saksassa rekisteröityjen ajoneuvojen osuus arvioidaan 
42,63 prosentiksi ja Italiassa rekisteröityjen ajoneuvojen osuus 28 prosentiksi Sveitsin 
kiertävästä liikenteestä.

3. HUOMIOITA

3.1. Esittelijä on ihmeissään siitä, että tämä ehdotus on toimitettu parlamentin käsiteltäväksi, 
ennen kuin sitä on kuultu Euroopan unionin ja Sveitsin välisestä sopimuksesta. Jos 
parlamentti nyt antaa lausunnon tästä ehdotuksesta, se voitaisiin epäsuorasti ymmärtää 
sopimuksen hyväksymiseksi.

3.2. Lisäksi komissio myöntää, että sillä ei ole tarpeeksi luotettavia ja ajan tasalla olevia 
tietoja Euroopan unionin ja Sveitsin välisistä liikennevirroista, vaikka EU ja Sveitsi ovat 
neuvotelleet jo vuosia. (Parhaillaan on käynnissä liikennelaskenta.) 
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Esittelijä voi hyväksyä ehdotuksen pääpiirteittäin. Hän tukee laskentamenetelmää, jolla 
on tarkoitus tarjota parhaillaan käynnissä olevan liikennelaskennan perusteella 
objektiiviset lähtökohdat lupien myöntämiselle, ja ilmoittaa hyväksyvänsä ehdotuksen, 
jonka mukaan kullekin jäsenvaltiolle myönnetään 1500 lupaa.

Ehdotetut tarkistukset koskevat Amsterdamin sopimuksen voimaantulon muuttamia 
oikeusperustaa ja menettelyjä sekä lupien käyttämättä jättämisen tai uudelleenjakamisen 
päivämäärää kunakin vuonna: esittelijä ehdottaa 15:nnen marraskuuta sijaan 15:ttä 
lokakuuta, jotta liikenteenharjoittajien suunnittelu helpottuu ja vältetään vaara, että 
ajanpuutteen vuoksi kaikkia kuluvan vuoden lupia ei käytetä.
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24. marraskuuta 1999

LAUSUNTO
(työjärjestyksen 162 artikla)

aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

Ehdotus neuvoston asetukseksi Sveitsin alueella liikkuville raskaille tavarankuljetusajoneuvoille 
myönnettävien lupien jakamisesta (KOM(1999) 35 – C5-0054/1999 - 1999/0022(COD)) 
(Mietintö: Aparicio Sánchez)

Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Valmistelija: Renato Brunetta

ASIAN KÄSITTELY

Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta nimitti 4. lokakuuta 1999 
pitämässään kokouksessa valmistelijaksi Renato Brunettan.

Valiokunta käsitteli lausuntoluonnosta 13. lokakuuta 1999 ja 23. marraskuuta 1999 pitämissään 
kokouksissa.

Viimeisessä näistä kokouksista valiokunta hyväksyi seuraavat johtopäätökset yksimielisesti 
yhden äänestäessä vastaan.

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: puheenjohtaja Westendorp y Cabeza, 
varapuheenjohtajat Ahern ja Mombaur, valmistelija ja varapuheenjohtaja Brunetta, 
Alyssandrakis, Baltas, Belder (Butelin puolesta), Carraro, Caudron, Chichester, Clegg, Corbey 
(Desaman puolesta), De Clercq, Désir, Evans (Wijkmanin puolesta), Ferrer, Fiori 
(Quisthoudt-Rowohlin puolesta), Folias, Foster (Matikainen-Kallströmin puolesta), Glante, 
Hansenne, Harbour, Karoutchi, Lamassoure, Lange (Linkohrin puolesta), Langen, Liese 
(Schwaigerin puolesta), Lucas, Maes, McNally, Morgantini, Murphy, Nisticò (Scapagninin 
puolesta), Paasilinna, Paulsen (Fleschin puolesta), Plooij-Van Gorsel, Pohjamo (Thorsin 
puolesta), Purvis, Radwan (Nieblerin puolesta), Read, Rothe, Rübig, Seppänen, Terrón i Cusí, 
(Zimerayn puolesta), Trakatellis (Foldberg Rovsingin puolesta), Turmes (Schröderin puolesta), 
Valdivielso de Cué, Van Velzen ja Vidal-Quadras Roca (Bodraton puolesta).

YLEISIÄ HUOMIOITA

Euroopan yhteisö ja Sveitsi ovat päässeet sopimukseen tavaroiden ja matkustajien kuljettamista 
rautateillä ja maanteillä koskevista määräyksistä. Asetusehdotuksessa säädetään erityisesti siitä, 
että Euroopan unionin liikenteenharjoittajille taataan siirtymäkauden ajaksi tietty määrä lupia, 
joiden avulla nämä pystyvät kuljettamaan painoltaan yli 28 tonnin kuorma-autoja Sveitsin 
alueella.
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Lupien jakamiseksi otetaan käyttöön laskentamenetelmä, joka perustuu Sveitsiin suuntautuviin 
tärkeimpiin liikennevirtoihin (kahdenvälinen liikenne ja kauttakulkuliikenne). Lupia myönnetään 
vuosittain vähintään 1 500 kullekin jäsenvaltiolle, jotka jakavat ne omalle alueelleen 
sijoittautuneiden yritysten kesken.

Lupien avulla yhteisön liikenteenharjoittajat pystyvät kuljettamaan ajoneuvoja, jotka täyttävät 
yhteisön painorajoitukset, ennen kuin Sveitsi saattaa rajoituksensa näiden standardien (40 tonnia) 
mukaisiksi vuonna 2005.

Lupaluokkia on kaksi: ensimmäinen mahdollistaa painoltaan yli 28 tonnin kuorma-autojen 
liikkumisen Sveitsissä, ja toisessa myönnetään tämän lisäksi tietty määrä lupia tyhjille tai 
kevyesti kuormatuille ajoneuvoille.

Jakoperusteet riippuvat liikenteenharjoittajille 28 tonnin painorajoituksen vuoksi koituvista 
lisäkustannuksista: kahdenvälisessä liikenteessä joudutaan käyttämään enemmän ajoneuvoja, ja 
kauttakulkuliikenteessä kertyy ylimääräisiä kilometrejä, koska Sveitsin alue on kierrettävä 
(Itävallan tai Ranskan kautta).

Samankaltaisia perusteita sovelletaan lupien myöntämiseen tyhjille tai kevyesti kuormatuille 
ajoneuvoille. Tällaisten lupien saajat maksavat alennetun kauttakulkumaksun. Tärkein huomioon 
otettava tekijä laskelmia tehtäessä on Sveitsin kautta kulkevien kuljetusten jakautuminen 
ajoneuvojen rekisteröintijäsenvaltion mukaan (ajoneuvot ovat pääosin italialaisia ja saksalaisia: 
Saksassa rekisteröityjen ajoneuvojen osuus on 42,63 % kiertotien käytöstä aiheutuvasta 
kilometrimäärästä ja Italiassa rekisteröityjen 28 %).

Erityinen tekninen komitea huolehtii lupien jakamisen mahdollisesta muuttamisesta Alppien 
liikennevirtoja koskevien tilastojen perusteella.

Jotta jakaminen olisi mahdollisimman oikeudenmukaista, valmistelija katsoo, että ennen kaikkea 
on tarpeen päivittää sekä kahdenvälistä että kauttakulkuliikennettä koskevat tiedot.

Komissio esittää ehdotuksessaan, että vuonna 2000 toteutetaan yksityiskohtaisempi 
liikennelaskenta ja että komissio tekee asetuksessa perustetulle komitealle ehdotuksen 
jakamisperusteiden muuttamisesta, jos liikennelaskennan tulokset eroavat suuresti nyt 
ehdotetuista osuuksista tai jos erot ovat 5 prosenttia tai 500 lupaa suurempia jäsenvaltion osalta 
verrattuna asetusehdotuksen liitteissä I ja II ehdotettuihin osuuksiin.

Täydellisten ja luotettavien tietojen saamiseksi valmistelija ehdottaa asianomaisten valtioiden 
tilastolaitosten ja Eurostatin ottamista mukaan tietopankin luomiseen. Näin mahdollistetaan sille 
mahdollisimman realistiset puitteet luotettavista lähteistä peräisin olevien yhdenmukaisten 
tietojen yhteen kokoamisen ansiosta.

Mitä tulee komission ehdottamaan menetelmään lupien jakamiseksi, valmistelija pitää 
välttämättömänä, että sekä kahdenvälisen että kauttakulkuliikenteen osalta lähtökohtana pidetään 
ajoneuvojen laskentaa ja arvioitua kilometrimäärää, ottaen huomioon että kilometrimäärää on 
pidettävä tärkeämpänä, kun ajatellaan Sveitsin viranomaisten halukkuutta osittain vähentää 
kiertoteitä, joita liikenteenharjoittajat joutuvat käyttämään naapurimaiden kautta.
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Lisäksi valmistelija pitää tärkeänä näiden parametrien yhdistämistä indikaattoreihin, jotka 
liittyvät

1. maantieteellisiin muuttujiin sen arvioimiseksi, missä määrin pinnanmuodostus, alueen 
koko ja Sveitsin infrastruktuuri vaikuttavat kyseiseen kuljetusjärjestelmään kunkin 
asianomaisen valtion osalta

2. taloudellisiin muuttujiin sen mallin ominaispiirteiden määrittämiseksi, jonka avulla 
arvioidaan kyseessä olevien kuljetusten vaikutus kunkin valtion vaurauteen.

Jotta lupien määrä perustuisi aina päivitettyjen tietojen pohjalta tehtyihin arvioihin ja laskelmiin, 
valmistelija katsoo, että teknisen komitean olisi sitouduttava vahvistamaan kullekin valtiolle 
myönnettyjen lupien määrä useampaan otteeseen vuosittain (esim. puoli- tai neljännesvuosittain) 
vastaavalle jaksolle.

Valmistelija haluaa tukea Sveitsin alueella liikkuvia raskaita tavarankuljetusajoneuvoja koskevaa 
lupajärjestelmää, ja lisäksi hän toivoo, että viranomaiset aloittaisivat infrastruktuurin 
kehittämisen tehokkaiden vaihtoehtojen takaamiseksi asianomaisten maiden toimijoille. 
Tarkoituksena olisi taata tehokas kilpailu maakuljetusten alalla ja antaa kaikille alan toimijoille 
mahdollisuus päästä osalliseksi samoista olosuhteista.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta

1. hyväksyy Euroopan unionin ja Sveitsin alulle paneman prosessin ratkaisun löytämiseksi 
Sveitsin alueella liikkuvia raskaita tavarankuljetusajoneuvoja koskevaan kysymykseen 
vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti ja ottaen huomioon näiden kahden järjestelmän 
erilaiset makrotaloudelliset mittasuhteet;

2. katsoo, että komission ehdottama lupienjakojärjestelmä, vaikka se koskeekin 
siirtymäkautta, täytyisi yhdistää sekä taloudellisiin että maantieteellisiin arvioihin, mutta 
olisi silti pidettävä perustana liikennevirtoja, erityisesti kauttakulkuliikennettä, koskevia 
tietoja;

3. toivoo tämän vuoksi, että perustetaan valvontajärjestelmä, jolla taataan päivitettyjen 
tietojen saaminen Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisestä liikenteestä Eurostatin 
ja asianomaisten valtioiden tilastolaitosten avulla;

4. toivoo, että komissio arvioi huolellisesti vaikutukset, joita lupienjakojärjestelmällä on 
ympäristön kestävyyteen ja Sveitsin naapurimaiden tieinfrastruktuuriin, kiinnittäen 
erityistä huomiota Alppien ylityspaikkoihin Itävallassa ja Ranskassa;

5. on samaa mieltä tarpeesta hyväksyä perusteltu väliaikainen ratkaisu odotettaessa erityisen 
teknisen komitean ehdotusta uudeksi lupienjakojärjestelmäksi, jossa luvat jaettaisiin 
useamman kerran vuodessa;

6. kunnioittaa lupienjakoperiaatetta mutta toivoo, että Sveitsin viranomaiset panevat 
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täytäntöön ohjelman vaihtoehtoisten kuljetusten infrastruktuurin parantamiseksi, niin että 
kaikki Euroopan unionin toimijat voivat kilpailla samojen edellytysten vallitessa;

7. toivoo, että parlamenttia kuullaan uudestaan, kun tekninen komitea ehdottaa lupien 
uudenlaista jakamista;

8. hyväksyy komission ehdotuksen odotettaessa komitean työtä, jonka tarkoituksena on 
tehdä lupienjakomenetelmästä tasapainoisempi ja tehokkaampi;

9. pyytää asiasta vastaavaa aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti Tarkistukset

(Tarkistus 1, Massimo Carraro)
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

 (1a) Sveitsin kanssa tullaan etsimään 
kaikki mahdolliset ratkaisut lupien 
jakamisen eteenpäin viemiseksi, jos sopimus 
ei tule voimaan ennen 1 päivää tammikuuta 
2000 Euroopan unionista riippumattomista, 
Sveitsistä johtuvista syistä,

Perustelu:

Tarkistuksen tavoitteena on tehdä kaikki mahdollinen sen takaamiseksi, ettei Sveitsin lupien 
jakaminen viivästyisi, jos edellä mainitun sopimuksen täytäntöönpanossa olisi ongelmia.

Or. it

(Tarkistus 2, Massimo Carraro)
5 artikla

Jäsenvaltioiden on siirrettävä kyseisen 
vuoden osalta yrityksille jakamatta jääneet 
luvat komissiolle ennen marraskuun 
15 päivää.

Jäsenvaltioiden on siirrettävä kyseisen 
vuoden osalta yrityksille jakamatta jääneet 
luvat komissiolle ennen syyskuun 15 päivää.

Komissio jakaa nämä luvat 7 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti yhdelle tai 
useammalle jäsenvaltiolle, jotta kyseiset 
luvat saataisiin käyttöön parhaalla 
mahdollisella tavalla

Komissio jakaa nämä luvat 7 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti yhdelle tai 
useammalle jäsenvaltiolle, jotta kyseiset 
luvat saataisiin käyttöön parhaalla 
mahdollisella tavalla

Perustelu:
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Vaikuttaa oikeudenmukaisemmalta vahvistaa lupien siirtämispäivä jäsenvaltioilta komissiolle 
kuten tarkistuksessa ehdotetaan, jotta maksimoitaisiin lupien käyttö kyseisenä vuonna.
 

Or. it

(Tarkistus 3, Massimo Carraro)
7 artiklan toinen a kohta (uusi)

 Komitea kokoontuu vähintään joka neljäs 
kuukausi tarkistamaan myönnettyjen lupien 
tosiasiallisen käytön ja jakamaan 
käyttämättä jääneet luvat uudelleen.

Perustelu:

Komitean kokoontuminen neljän kuukauden välein vaikuttaa tarpeelliselta, jotta tiedettäisiin 
myönnettyjen lupien käytön "reaaliaikainen" tilanne ja vältettäisiin se, että vuoden lopussa 
luvista on kova puute siksi, että niitä kulutettiin paljon aikaisemmin vuoden kuluessa.

Or. it


