EV 209/2000 vp- HE 199/2000 vp

EDUSKUNNAN VASTAUS 209/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Asia

Valiokuntakäsittely

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 199/2000 vp ).

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön
(TaVM 38/2000 vp).

Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kuljetusten alueellisesta tukemisesta 18 päivänä joulukuuta 1981 annetun lain
(954/1981) 1 §, 7 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 momentti, 12 a §, 15 §:n 2 momentti ja 20 §:n 2 momentti,
sellaisena kuin ne ovat 1 §, 7 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 momentti ja 15 §:n 2 momentti laissa
613/1996, 12 a §laissa 37911998 ja 20 §:n 2 momentti laissa 1317/1999, seuraavasti:
1§
Suomessa suoritettavista tavaran kuljetuksista, jotka alkavat valtioneuvoston asetuksella tarkemmin määriteltäviltä alueilta, voidaan maksaa valtion varoista kuljetustukea siten kuin tässä laissa säädetään.

HE 199/2000 vp
TaVM 38/2000 vp

7§

Kuljetustuki voidaan maksaa, jos kuljetusmaksu on ollut vähintään 20 euroa lähetykseltä
ja maksettava kuljetustuki on vähintään 336 euroa hakemuskaudessa. Asianomaisella ministeriöllä on oikeus korottaa mainittuja määriä tavaraliikenteen rahtitason nousua vastaavasti.
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EV 209/2000 vp -

HE 199/2000 vp

12 §
Kuljetustuen määrä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuista satamatoiminnoista on:
1) Kalajoen kunnassa ja sen pohjoispuolella sijaitsevissa Pohjanlahden
satamissa
tai
laivauspaikoissa sekä Joensuun
satamassa ja sen pohjoispuolella
olevissa Saimaan vesistöalueen
satamissa tai laivauspaikoissa
tapahtuvista satamatoiminnoista . .
2) Merikarvian kunnassa sekä sen
ja Kalajoen kunnan välillä sijaitsevissa Pohjanlahden satamissa tai
laivauspaikoissa sekä muissa kuin
1 kohdassa tarkoitetuissa Saimaan
vesistöalueen satamissa tai laivauspaikoissa tapahtuvista satamatoiminnoista . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 §

2.05 €/tn

Kirjallinen päätös ennakkotiedosta on kuljetustukeen oikeuttavien tuotemääritelmien suhteen valtiota sitova kahden vuoden ajan päätöksen antamisesta lukien edellyttäen, että kuljetustuen maksaruisperusteet eivät kyseisenä aikana
ole muuttuneet. Päätös on sitova kuitenkin enintään vuoden 2001 loppuun.
20 §

1.04 €/tn

12 a §
Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetussa komission suosituksessa
96/280/EY, sellaisena kuin se on 3 päivänä huhtikuuta 1996, määriteltyä pientä ja keskisuurta
yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin
250 työntekijää ja jonka joko vuosiliikevaihto

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2000

2

on enintään 40 miljoonaa euroa tai sitä vastaava
markkamäärä tai taseen loppusumma enintään
27 miljoonaa euroa tai sitä vastaava markkamäärä sekä joka täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut suositukseen sisältyvät pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit.

Tätä lakia sovelletaan kuljetuksiin, jotka tapahtuvat vuosien 1982-2001 aikana.

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
Lakia sovelletaan sen voimaantulon jälkeen
maksettavaan kuljetustukeen, jonka perusteena
ovat 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen
alkavat kuljetukset.

