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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä
kansainvälisistä yhdistetyistä kuljetuksista

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 17/2000 vp laiksi eräistä kansainvälisistä
yhdistetyistä kuljetuksista. Eduskunta, jolle

liikennevaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 112000 vp, on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
eräistä kansainvälisistä yhdistetyistä kuljetuksista
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Tällä lailla pannaan täytäntöön tietynlaisia
jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä annettu neuvoston direktiivi 92/106/ETY.
Lain tavoitteena on edistää tavarankuljetusten siirtymistä maanteiltä muualle, erityisesti rautateille, ja näin vähentää maanteiden
ruuhkautumista, ympäristöhaittoja sekä parantaa liikenneturvallisuutta.

2§
Kansainvälisellä yhdistetyllä kuljetuksella
tarkoitetaan tässä laissa Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välistä tavarankuljetusta, jossa tavara kuljetetaan kuorma-autossa, perävaunussa, vetoaotollisessa
tai vetoautottomassa puoliperävaunussa,
vaihtokuormatilassa tai vähintään 20 jalan
kontissa osittain maaoteitse ja osittain aluksella tai rautateitse siten, että kuljetus aluksella tai rautateitse on suoraan mitattuna pidempi kuin 100 kilometriä ja että maantiekuljetus tapahtuu:
1) tavaran kuormauspaikan ja lähimmän
sopivan rautatien kuormausaseman välillä;
2) lähimmän sopivan rautatien purkausaseman ja tavaran purkauspaikan välillä;
taikka
3) enintään 150 kilometrin matkalla mitattuna suoraan siitä sisävesi- tai merisatamasta, jossa tavara laivataan tai puretaan.
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3 §
Euroopan talousalueeseen kuuluviin valtioihin perustetuilla kuljetusyrityksillä, jotka
täyttävät maanteiden liikenteenharjoittajan
ammattiin ja jäsenvaltioiden välisille tavarankuljetusmarkkinoille pääsemisen edellytykset, on oikeus suorittaa kansainväliseen
yhdistettyyn kuljetukseen erottamattomasti
kuuluvat maantiekuljetusosuudet silloinkin,
kun niihin sisältyy Suomen ja muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion välisen
rajan ylitys.
4 §
Jos kansainvälinen yhdistetty kuljetus suoritetaan toisen lukuun, kuljetusasiakirjassa
on, sen lisäksi mitä muualla laissa säädetään,
määriteltävä tarkasti rautatien kuormaus- ja
purkausasemat rautatieosuudella, sisävesien
laivaus- ja purkaussatamat sisävesiosuudella
tai merenkulun laivaus- ja purkaussatamat
merenkulkuosuudella. Nämä tiedot on merkittävä ennen kuljetusta ja ne on asema- tai
satamaviranomaisten vahvistettava Ieimaamalla tai muulla siihen verrattavalla tavalla
kyseisen rautateitse, sisävesiteitse tai meritse
tapahtuvan kuljetusosuuden päätyttyä.
Jos kuljetuksia omaan lukuun suorittavalle
yritykselle kuuluvaa perävaunua tai puoliperävaunua kuljettaa maantiekuljetuksen loppuosuudella toisen lukuun kuljetuksia suorittavan yrityksen vetoauto, kuljetuksesta ei
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vaadita 1 momentissa tarkoitettua asiakirjaa,
mutta kuljetuksesta on kuitenkin esitettävä
muu asiakirja, josta ilmenee rautateitse, sisävesiteitse tai meritse suoritettu tai suoritettava matka.
5§
Jos kansainvälisen yhdistetyn kuljetuksen
yhteydessä tavaran lähettäjä suorittaa maantiekuljetuksen alkuosuuden omaan lukuunsa
siten kuin yhteisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvälistä liikennettä (maanteiden
tavaraliikenne toisen lukuun) annetussa ensimmäisessä neuvoston direktiivissä säädetään, tavaran vastaanottaja voi direktiivissä
säädetystä määritelmästä poiketen suorittaa
omaan lukuunsa maantiekuljetuksen loppuosuuden kuljettaakseen tavarat perille hallinnassaan olevalla vetoautolla, vaikka tavaran lähettäjä on rekisteröinyt tai vuokrannut
kuljetuksessa käytettävän perävaunun tai
puoli perävaunun.
Kansainvälisessä yhdistetyssä kuljetuksessa
maantiekuljetuksen alkuosuus, jonka tavaran

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2000

lähettäjä suorittaa hallinnassaan olevalla vetoautolla, vaikka tavaran vastaanottaja on
rekisteröinyt tai vuokrannut kuljetuksessa
käytettävän perävaunun tai puoliperävaunun,
katsotaan 1 momentissa mainitusta direktiivistä poiketen myös omaan lukuun tehdyksi
kuljetukseksi, jos vastaanottaja suorittaa
maantiekuljetuksen loppuosuuden omaan
lukuunsa direktiivin mukaisesti.
6§
Ajoneuvoveron palauttamisesta kansainvälisissä yhdistetyissä kuljetuksissa käytettäville kuorma-autoille säädetään moottoriajoneuvoverosta annetussa laissa (722/1966).

7§
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.
8§
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 2000.

päivänä

