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PROTOKOLLSIDA

Med en skrivelse av den 26 februari 1999 förelade kommissionen parlamentet ett förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning om fördelning av tillstånd för tunga lastbilar som körs 
i Schweiz (KOM(1999) 35 - 1999/0022(COD) tidigare 1999/0022(SYN)).

De förslag från kommissionen som anges i rubriken har förts in på den förteckning över förslag, 
daterad den 1 maj 1999 (C4-0219/1999), för vilka ikraftträdandet av Amsterdamfördraget 
innebär en ändring av den rättsliga grunden och/eller en ändring av förfarandet, i det här fallet 
det förfarande som avses i artikel 251 i EG-fördraget (medbeslutandeförfarandet). I en skrivelse 
av den 3 maj 1999 bekräftade kommissionen sina ursprungliga förslag och lade fram dem för 
Europaparlamentet.

Vid plenarsammanträdet den 23 juli 1999 tillkännagav talmannen att han hänvisat detta förslag 
till utskottet för regionalpolitik, transport och turism som utsetts till ansvarigt utskott och 
utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi som utsetts till rådgivande 
utskott.

Vid utskottssammanträdet den 31 augusti 1999 utsåg utskottet för regionalpolitik, transport och 
turism Pedro Aparicio Sánchez till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 22 april, den 22 september, den 13 oktober och den 
23-24 november 1999 behandlade utskottet för regionalpolitik, transport och turism förslaget till 
betänkande.

Vid det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet förslaget till lagstiftningsresolution med 
24 röster för, 2 röster emot och 25 nedlagda röster.

Följande deltog i omröstningen: Hatzidakis (ordförande); Mastorakis, van Dam och Markov 
(vice ordförande), Aparicio Sánchez (föredragande), Atkins, Attwooll, Bakopoulos, Berend, 
Blak (suppleant för Hume), Bradbourn (suppleant för Cesaro), Callanan, Cerdeira, Chichester 
(suppleant för Decourrière), Cocilovo (suppleant för Fitto), Collins, Costa, Esclopé, Fava, Ferber 
(suppleant för Peijs), Foster (suppleant för Marques), Grosch, Hedkvist Petersen, Jeggle 
(suppleant för Musotto), Karamanou (suppleant för Lüttge), Koch, McCarthy, Meijer, 
Miguélez Ramos, Nogueira Román, Ojeda Sanz, Piecyk, Pohjamo, Poli Bertone, Rack, 
Ripoll I Martínez, Sánchez García, Sanders-ten Holte (suppleant för Sterckx), Scallon, 
Schierhuber (suppleant för Schmitt), Simpson, Sommer, Stenmarck (suppleant för 
Jarzembowski), Stockmann, Sudre, Turco, Vatanen, Viceconte, von Boetticher, Walter 
(suppleant för Izquierdo Collado) och Watts.

Yttrandet från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi bifogas detta 
betänkande.

Betänkandet ingavs den 25 november 1999.

Fristen för att inge ändringsförslag till detta betänkande kommer att anges i förslaget till 
föredragningslista för den sammanträdesperiod vid vilken betänkandet skall behandlas.
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FÖRSLAG TILL RÄTTSAKT

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förslaget till rådets förordning 
om fördelning av tillstånd för tunga lastbilar som körs i Schweiz (KOM(1999) 35 - 
C5-0054/1999 - 1999/0022(COD))

Förslaget ändras på följande sätt:

Kommissionens förslag 1 Parlamentets ändringsförslag

(Ändringsförslag 1)
Skäl 7

7. För att säkerställa ett optimalt utnyttjande 
av tillstånd bör alla tillstånd som inte har 
fördelats återställas till kommissionen för 
omfördelning.

7. För att säkerställa ett optimalt utnyttjande 
av tillstånd skall alla tillstånd som inte har 
fördelats återställas till kommissionen för 
omfördelning.

Or. de

Motivering:

Ändringen görs för att texten skall bli tydligare.

(Ändringsförslag 2)
Skäl 8

8. Fördelningen av tillstånd bör grundas på 
kriterier som fastställs med hänsyn till 
nuvarande godstrafikflöden över alpområdet.

8. Fördelningen av tillstånd bör grundas på 
kriterier som fastställs med full hänsyn till 
nuvarande godstrafikflöden och verkliga 
transportbehov över alpområdet.

Or. de

Motivering:

Ändringen görs för att texten skall bli tydligare.

1 EGT C 114, 27.4.1999, s. 4.
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(Ändringsförslag 3)
Skäl 9a (nytt)

9a. Genomförandeåtgärder skall antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter 1.
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Or.en

Motivering:

Se motiveringen till ändringsförslag 8.

(Ändringsförslag 4)
Artikel 3.4

4. Tillstånden för ett visst år skall ha 
fördelats till medlemsstaterna före 
den 15 november året innan.

4. Tillstånden för ett visst år skall ha 
fördelats till medlemsstaterna före 
den 15 augusti året innan.

Or. de

Motivering:

Vägtransportföretagen skall i ett tidigt skede kunna planera för det därpå följande året. Framför 
allt skall de vid sina långväga transporter kunna beakta de tjänster som järnvägen erbjuder. 
Därför bör kvoterna för det därpå följande året omfördelas redan före den 15 augusti.

(Ändringsförslag 5)
Artikel 5.1

1. Före den 15 november varje år skall 
medlemsstaterna till kommissionen 
överlämna de tillstånd för det året som inte 
har fördelats till företag.

1. Före den 15 september varje år skall 
medlemsstaterna till kommissionen 
överlämna de tillstånd för det året som inte 
har fördelats till företag.

Or. de

Motivering
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Föredraganden tycker det verkar vara mer motiverat att fastställa sista datum för när 
medlemsstaterna skall överlämna tillstånden till kommissionen till september eftersom detta 
skulle göra det lättare att maximalt utnyttja tillstånden under året ifråga.

(Ändringsförslag 6)
Artikel 7

Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté. Den skall bestå av företrädare för 
medlemsstaterna och ha kommissionens 
företrädare som ordförande.

Kommissionen skall biträdas av en 
förvaltningskommitté. Artikel 5 i rådets 
beslut 1999/468/EG skall tillämpas utan att 
det påverkar tillämpningen av artikel 8 i 
detta beslut.

Kommissionens företrädare skall förelägga 
kommittén ett förslag till åtgärder. 
Kommittén skall yttra sig över förslaget 
inom den tid som ordföranden bestämmer 
med hänsyn till hur brådskande frågan är. 
Den skall fatta sitt beslut med den majoritet 
som enligt artikel 148.2 i fördraget skall 
tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på 
förslag av kommissionen. Medlemsstaternas 
röster skall vägas enligt bestämmelserna i 
samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Den tidsfrist som nämns i artikel 5.6 i detta 
beslut fastställs till tre månader.

Kommissionen skall själv anta förslaget om 
det är förenligt med kommitténs yttrande.

Kommissionen skall regelbundet informera 
Europaparlamentet om kommitténs arbete i 
enlighet med artikel 7.3 i detta beslut. De 
principer och villkor för allmänhetens 
tillgång till handlingar som gäller för 
kommissionen skall tillämpas i kommittén. 

Om förslaget inte är förenligt med 
kommitténs yttrande eller om inget yttrande 
avges, skall kommissionen utan dröjsmål 
föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. 
Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad 
majoritet.

(utgår)

Om rådet inte har fattat något beslut vid 
utgången av en period om tre månader från 
det att förslaget mottagits, skall 
kommissionen själv besluta att de föreslagna 
åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med 
enkel majoritet har avvisat förslaget.

Or. de
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Motivering:

I enlighet med rådets beslut (1999/468/EG) av den 28 juni 1999 och rekommendationen av 
den 26 oktober 1999 från utskottsordförandekonferensen i anslutning till detta skall detta 
kommittéförfarande inom ramen för kommittésystemet nuförtiden formuleras på ett enhetligt sätt.
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FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om förslaget till rådets förordning om fördelning av tillstånd för tunga 
lastbilar som körs i Schweiz (KOM(1999) 035 - C5-0054/1999 - 1999/0022(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

- med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(1999) 35) 2,

- med beaktande av artikel 251.2 och artikel 71 i EG-fördraget, (C5-0054/1999),

- med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

- med beaktande av betänkandet från utskottet för regionalpolitik, transport och turism och 
utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi (A5-0075/1999).

1. Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2. uppmanar kommissionen att på nytt höra parlamentet om kommissionen har för avsikt att 
väsentligt ändra detta förslag eller ersätta det med ett nytt,

3. uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

2 EGT C 114, 27.4.1999, s. 4.
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MOTIVERING

1. INLEDNING

I avtalet mellan Schweiziska edsförbundet och Europeiska gemenskapen om gods- och 
persontransport på väg och järnväg som ingicks den 1 december 1998 och undertecknades den 
21 juni 1999 fastställs det i artikel 8 att transittrafik med lastbilar på 40 ton fritt skall få köra på 
schweiziskt territorium från och med den 1 januari 2005. Fram tills dess ges kvotvis tillstånd åt 
följande lastbilar: år 2000 åt lastbilar med en vikt på över 28 ton, 2001-2004: åt lastbilar med en 
vikt på över 34 ton.

Det betyder å andra sidan att det t.ex. från och med 2001 inte längre behövs tillstånd för att köra 
lastbilar med en vikt på över 34 ton. Från och med den 1 januari 2005 behövs inga tillstånd för 
lastbilar med en vikt på upp till 40 ton.

Detta system ersätter det nuvarande förbudet mot transittrafik med lastbilar på mer än 28 ton och 
kompletterar de skatteåtgärder som skall främja konvojering av lastbilar med tåg över vissa 
trafikleder i Schweiz.

Följande har även fastställts:

- Lastbilskvoter fram till 2005:

i) År 2000 transittillstånd för att köra igenom Schweiz för 250 000 lastbilar på 
40 ton mot en avgift på 180 schweiziska franc för alla typer av lastbilar.

ii) År 2001 och 2002 transittillstånd för 300 000 lastbilar mot en avgift på 
178 schweiziska franc för de minst förorenande lastbilarna (Euro II), på 
211 schweiziska franc för de mest förorenande lastbilarna (Euro I) och på 
251 schweiziska franc för de äldsta lastbilarna.

iii) År 2003 och 2004 transittillstånd för 400 000 lastbilar mot en avgift på 210, 
240 eller 300 schweiziska franc beroende på lastbilarnas föroreningsgrad.

- Avgifterna för lastbilar från och med 2005: Schweiz har förbundit sig att minska avgiften 
på 200 euro till 180 euro per lastbil fram till dess att arbetet på järnvägstunneln i 
Lötschberg, som är en nödvändig infrastruktur för kombinerad väg- och 
järnvägstransport, har avslutats.

- Schweiz kan endast två gånger under en period på fem år åberopa en skyddsklausul för 
att begränsa transittrafiken vid särskilt höga föroreningsnivåer.

- Tullkontrollerna vid gränserna kommer på förmiddagarna att utföras i snabbare takt.

- Lastbilar som kör tomma eller med färskvaror (frukt, grönsaker, ost, m.m.) kommer att 
beviljas undantag; antalet tillstånd för tomma lastbilar har fastställts till 220 000 per år 
för perioden 2000-2004; vägavgiften för lastbilar som kör igenom Schweiz med ett 
sådant tillstånd skall uppgå till 40 schweiziska franc 2000 ökat med 10 schweiziska franc 
varje år tills avgiften når 80 schweiziska franc 2004.



RR\386484SV.doc 11/17 PE 231.564

SV

2. FÖRSLAGET TILL RÅDETS FÖRORDNING OM FÖRDELNING AV TILLSTÅND 
FÖR TUNGA LASTBILAR SOM KÖRS I SCHWEIZ

Förslaget fastställer på grundval av avtalet mellan Schweiz och Europeiska gemenskapen en 
beräkningsmetod för fördelning av tillstånden mellan medlemsstaterna under perioden 
2000-2004. Schweiz har förbundit sig att anpassa sina regler till gemenskapsstandarden på 
40 ton vid avtalets utgång 2005. Detta gäller för två kategorier av tillstånd: den första gäller för 
lastbilar som överskrider den nuvarande maxvikten på 28 ton, och den andra för ytterligare ett 
antal tomma eller lätt lastade fordon. I det nuvarande skedet innehåller förslaget till förordning 
endast bristfälliga uppgifter på flera områden (åkeriernas nationalitet, omfattningen av omledd 
trafik till följd av begränsningen på 28 ton, uppgifter om den medlemsstat i vilken fordonen är 
registrerade). Behovet av ytterligare uppgifter betonas precis som möjligheten att med hjälp av 
en kommitté ändra fördelningen av de tillstånd som beviljats en medlemsstat om nya uppgifter 
påvisar avvikelser på 5 procent eller 500 tillstånd per medlemsstat.

Kommissionen föreslår också att fördela tillstånden för lastbilar på mer än 28 ton i förhållande 
till omfattningen av den bilaterala trafiken och transittrafiken i varje medlemsstat. För att 
undvika eventuella konflikter i samband med fördelningen har kommissionen dock beslutat att 
bevilja samtliga medlemsstater minst 1 500 tillstånd per år. En andra fördelning av tillstånd som 
inte delats ut kunde därefter genomföras i förhållande till de verkliga behoven såväl för bilateral 
trafik som för transittrafik. Fördelningskriterierna grundas på de extra kostnader som belastar 
åkerierna till följd av begränsningen till 28 ton: extra fordon för bilateral trafik och ökat 
kilometerantal (via Österrike eller Frankrike) för transittrafik som uppmanas att kringgå det 
schweiziska territoriet.

Liknande kriterier gäller för tilldelningen av tillstånd att köra med tomma eller lätt lastade 
lastbilar. De lastbilar som beviljas dessa tillstånd skall betala en lägre transiteringsavgift. Vid 
beräkningen beaktas i första hand fördelningen av transitsträckorna genom Schweiz efter 
åkeriernas nationalitet (främst italienska och tyska; man har sålunda beräknat att 42,63 procent 
av den omledda trafiken utförs av fordon som är registrerade i Tyskland, och 28 procent av 
fordon som är registrerade i Italien).

3. ANMÄRKNINGAR

3.1 Föredraganden är framför allt förvånad över att förslaget vidarebefordrades till 
parlamentet innan parlamentet fått yttra sig om avtalet mellan Europeiska gemenskapen 
och Schweiz. Om parlamentet nu yttrar sig om förslaget kunde det indirekt tolkas som om 
parlamentet godkänner avtalet.

3.2 Därtill medger kommissionen att den inte har några tillförlitliga och uppdaterade 
uppgifter om transportflödet mellan EU och Schweiz, trots att förhandlingarna mellan EU 
och Schweiz redan förts i flera år. (En statistisk trafikundersökning pågår för tillfället).

Föredraganden godkänner förslaget i stort. Han stödjer den beräkningsmetod som på grundval av 
den statistiska trafikundersökning som fortfarande pågår skall skapa objektiva kriterier för 
beviljande av tillstånd. Han godkänner också den allmänna kvoten på 1 500 tillstånd per 
medlemsstat som föreslagits.

Ändringsförslagen berör de bestämmelser som ändrats till följd av att Amsterdamfördraget 
trädde i kraft samt det datum då tillstånd inte längre skulle användas eller nya tillstånd skulle 
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delas ut för det innevarande året. Föredraganden föreslår 15 oktober i stället för 15 november för 
att det skall vara lättare att planera för åkerierna och för att det finns en risk för att kvoterna inte 
utnyttjas för det innevarande året på grund av den sena tidpunkten.
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24 november 1999

YTTRANDE
(artikel 162 i arbetsordningen)

till utskottet för regionalpolitik, transport och turism

om förslaget till rådets förordning om fördelning av tillstånd för tunga lastbilar som körs i 
Schweiz (KOM(1999) 35 – C5-0054/1999 - 1999/0022(COD)) (betänkande av 
Aparicio Sánchez)

Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

Föredragande: Renato Brunetta

ÄRENDETS GÅNG

Vid utskottssammanträdet den 4 oktober 1999 utsåg utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, 
forskning och energi Renato Brunetta till föredragande.

Vid utskottssammanträdena den 13 oktober och den 23 november 1999 behandlade utskottet 
förslaget till yttrande.

Vid det sistnämnda sammanträdet antog utskottet enhälligt med en nedlagd röst nedanstående 
slutsatser.

Följande var närvarande vid omröstningen: Carlos Westendorp y Cabeza (ordförande); 
Nuala Ahern och Peter Michael Mombaur (vice ordförande), Renato Brunetta (föredragande och 
vice ordförande), Konstantinos Alyssandrakis, Alexandros Baltas, Bastiaan Belder (suppleant för 
Yves Butel), Massimo Carraro, Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, 
Dorette Corbey (suppleant för Claude J.-M. J. Desama), Willy De Clercq, Harlem Désir, 
Jonathan Evans (suppleant för Anders Wijkman), Concepció Ferrer I Casals, Francesco Fiori 
(suppleant för Godelieve Quisthoudt-Rowohl), Christos Folias, Jacqueline Foster (suppleant för 
Marjo Matikainen-Kallström), Norbert Glante, Michel Hansenne, Malcolm Harbour, 
Roger Karoutchi, Alain Lamassoure, Bernd Lange (suppleant för Rolf Linkohr), Werner Langen, 
Peter Liese (suppleant för Konrad K. Schwaiger), Caroline Lucas, Nelly Maes, 
Eryl Margaret McNally, Luisa Morgantini, Simon Francis Murphy, Giuseppe Nisticò' (suppleant 
för Umberto Scapagnini), Reino Paasilinna, Marit Paulsen (suppleant för Colette Flesch), 
Elly Plooij-van Gorsel, Samuli Pohjamo (suppleant för Astrid Thors), John Purvis, 
Alexander Radwan (suppleant för Angelika Niebler), Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, 
Paul Rübig, Esko Olavi Seppänen, Anna Terrón i Cusí (suppleant för François Zimeray), 
Antonios Trakatellis (suppleant för Christian Foldberg Rovsing), Turmes (suppleant för 
Ilka Schröder), Jaime Valdivielso de Cué, W.G. Van Velzen och Alejo Vidal-Quadras Roca 
(suppleant för Guido Bodrato).

INLEDNING
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Europeiska gemenskapen och Schweiz har ingått en överenskommelse om ett regelverk för gods- 
och persontransporter på väg och järnväg. I denna förordning fastställs i synnerhet att 
Europeiska unionen för en övergångsperiod skall beviljas ett antal tillstånd för åkerier att på 
schweiziskt territorium framföra fordon med en vikt på över 28 ton. 

På detta sätt introduceras alltså en beräkningsmetod för tilldelning av sådana tillstånd för 
trafikering på grundval av de viktigaste transportflödena (bilateral trafik och transittrafik) till 
Schweiz, med ett minsta antal tillstånd på 1 500 per år och land. Det kommer att vara 
medlemsstaternas uppgift att fördela dessa tillstånd på registrerade företag inom landet. 

Dessa tillstånd gör det således möjligt för åkerier i gemenskapens att framföra fordon som 
uppfyller gemenskapens viktgränser på 40 ton fram tills det att Schweiz år 2005 fullt ut har 
anpassat sina regler till dessa standarder. 

Det rör sig om två olika kategorier av tillstånd: Det första syftar till att ge tunga lastbilar som 
överstiger nuvarande gränsen på 28 ton möjlighet att köra i Schweiz medan den andra är avsedd 
att tillåta trafikering för ytterligare ett antal fordon som är tomma eller har reducerad last.

Kriterierna för fördelning är underordnade de högre kostnader som viktgränsen på 28 ton medför 
för åkerierna: Ett större antal fordon för bilateral trafik och längre sträckor (genom Österrike 
eller Frankrike) för transittrafiken i syfte att undvika Schweiz. 

Liknande kriterier tillämpas för att motivera tilldelning av tillstånd för fordon som är tomma 
eller har lätt last. De fordon som drar nytta av detta kommer att få betala en reducerad 
transitavgift. Den komponent som man tagit störst hänsyn till för beräkningen är hur 
transitsträckorna genom Schweiz är fördelade på åkeriernas nationalitet (i huvudsak italienska 
och tyska: det hävdas att 42,63 % av omvägssträckan tillryggaläggs av fordon som är 
registrerade i Tyskland och 28 % av fordon som är registrerade i Italien).

En särskild teknisk kommitté skall ha hand om att eventuellt modifiera fördelningen av 
tillstånden på grundval av statistik om trafikflödet i alpregionen.

För att fördelningen skall bli så jämn som möjligt anser föredraganden att man framför allt måste 
uppdatera uppgifterna både vad gäller den bilaterala trafiken och transittrafiken.

Kommissionen har i detta sammanhang redan uttryckt sin avsikt att under 2000 göra mer 
noggranna beräkningar. Den kommer sedan att för den inrättade kommittén lägga fram ett 
förslag om hur fördelningen bör ändras om beräkningarna skulle visa att andelarna starkt avviker 
från de föreslagna eller att avvikelsen för någon av medlemsstaterna är 5 % eller 500 tillstånd 
jämfört med de andelar som fastställts och som framgår av bilaga I och II i det förslag till rådets 
förordning som kommissionen lagt fram.

Föredraganden föreslår att man, i syfte att få tillgång till fullständiga och tillförlitliga uppgifter, 
involverar de statistiska instituten i berörda länder och Eurostat i upprättandet av en sådan 
databas. På så sätt kan man fastställa en så realistisk ram som möjligt genom att föra in 
harmoniserade uppgifter från olika tillförlitliga källor. 
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Vad gäller den metod som kommissionen föreslår för fördelning av tillstånd, anser 
föredraganden det vara nödvändigt att utgå (både för bilateral trafik och transittrafik) från en 
räkning av fordonen och en uppskattning av den vägsträcka som dessa förväntas tillryggalägga. 
Det sistnämnda kriteriet bör beaktas särskilt med hänsyn till att de schweiziska myndigheterna 
till viss del vill absorbera de omvägar som åkarna tvingas göra genom att utnyttja vägar i 
angränsande länder. 

Föredraganden anser likaså att det är viktigt att kombinera sådana bedömningsgrunder med 
indikatorer om

1. geografiska variabler i syfte att bedöma i vilken utsträckning Schweiz form och storlek 
och de schweiziska infrastrukturerna påverkar transporten i fråga för vart och ett av de 
berörda länderna.

2. ekonomiska variabler i syfte att definiera särdragen i en modell som skall utvärdera den 
ifrågavarande transportens inverkan på tillväxten i vart och ett av de berörda länderna.

För att möjliggöra att antalet tillstånd som tilldelas alltid är resultatet av bedömningar och 
beräkningar som utförts på grundval av uppdaterade uppgifter anser föredraganden det lämpligt 
att den tekniska kommittén arbetar för att för den berörda perioden fastställa antalet tillstånd för 
varje land vilka löper ut flera gånger per år (halvårsvis, kvartalsvis). 

Med hänsyn till principen om antalet tillstånd för tunga lastbilar som körs i Schweiz anser 
föredraganden det dessutom vara önskvärt att de behöriga myndigheterna inleder arbeten för att 
förstärka infrastrukturen för att det skall finnas effektiva alternativ för aktörerna i berörda länder. 
Detta önskemål framförs i syfte att säkerställa en effektiv konkurrens inom sektorn för 
landtransporter, vilket på så sätt ger alla aktörer möjlighet att åtnjuta samma villkor.

SLUTSATSER

Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

1. godkänner den process som Europeiska unionen och Schweiz har påbörjat och som syftar 
till att finna en lösning på frågan om tunga lastbilar som körs i Schweiz med hänsyn till 
principen om ömsesidighet och de två systemens olika makroekonomiska förutsättningar,

2. anser att den metod som kommissionen föreslagit för fördelning av tillstånd bör, även om 
det rör sig om en övergångsperiod, inbegripa ekonomiska och geografiska bedömningar 
även om utgångspunkten fortfarande skall vara uppgifterna om trafikflödena, i synnerhet 
vad gäller transittrafiken,

3. anser det önskvärt att man därför inrättar ett kontrollsystem som ger tillgång till färska 
uppgifter om trafiken mellan Europeiska unionen och Schweiz och att man i detta 
sammanhang involverar Eurostat och de berörda ländernas statistiska institut,

4. anser det önskvärt att kommissionen gör en noggrann bedömning av den inverkan som 
metoden för fördelning av tillstånd kommer att få på hållbarheten vad gäller miljö och på 
väginfrastrukturerna i de länder som gränsar till Schweiz, i synnerhet med hänsyn till 
trafiken över de franska och österrikiska Alperna,
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5. delar uppfattningen om att det finns behov av att anta en lämplig provisorisk lösning i 
väntan på att den särskilda tekniska kommittén skall föreslå en ny metod för fördelning 
av tillstånd för så många perioder på mindre än ett år som anses nödvändigt,

6. anser det önskvärt, i det att principen om utfärdande av tillstånd respekteras, att de 
schweiziska myndigheterna genomför ett program för förbättring av infrastrukturen för 
alternativ transport så att alla Europeiska unionens aktörer kan konkurrera på samma 
villkor,

7. anser det önskvärt att parlamentet på nytt hörs i samband med att den särskilda tekniska 
kommittén skall föreslå en ny metod för fördelning av tillstånd,

8. godkänner det behandlade förslaget från kommissionen i väntan på att kommittén skall 
påbörja sitt arbete för att göra metoden för fördelning av tillstånd jämnare och 
effektivare.

9. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi uppmanar utskottet för 
regionalpolitik, transport och turism att som ansvarigt utskott införliva följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(Ändringsförslag 1 från Carraro)
Skäl 1a (nytt)

1a. Man kommer i största möjliga mån att 
försöka finna en lösning tillsammans med 
Schweiz för att tidigarelägga fördelningen 
av de tilldelade tillstånden ifall avtalet inte 
kan träda i kraft den 1 januari 2000 av skäl 
och motiv som ligger utanför Europeiska 
unionens kontroll och som beror på 
Schweiz.

Or. it

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att göra vad som går att göra för att inte försena Schweiz 
tilldelning av tillstånd om det skulle visa sig att det föreligger hinder för detta avtals 
ikraftträdande.

(Ändringsförslag 2 från Carraro)
Artikel 5.1

1. Före den 15 november varje år skall 
medlemsstaterna till kommissionen 
överlämna de tillstånd för det året som inte 

1. Före den 15 september varje år skall 
medlemsstaterna till kommissionen 
överlämna de tillstånd för det året som inte 
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har fördelats till företag. har fördelats till företag.

Or. it

Motivering

Föredraganden tycker det verkar vara mer motiverat att fastställa sista datum för när 
medlemsstaterna skall överlämna tillstånden till kommissionen till september eftersom detta 
skulle göra det lättare att maximalt utnyttja tillstånden under året ifråga.

(Ändringsförslag 3 från Carraro)
Artikel 7.2a (ny)

2a. Kommittén skall samlas minst en gång 
var fjärde månad för att kontrollera att de 
beviljade tillstånden används effektivt, och 
eventuellt fördela outnyttjade tillstånd.

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att kommittén sammanträder var fjärde månad för att löpande få information 
om hur de beviljade tillstånden används och undvika att det i slutet av året upptäcks att det råder 
en allvarlig brist på tillstånd på grund av ett stort utnyttjande av dessa under året.


