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Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksiksi valtuuttaa Italia tekemään sopimus
ja Saksa muuttamaan sopimusta Sveitsin kanssa linja-autoliikenteen kabotaasin sallimiseksi
kansainvälisen liikenteen yhteydessä maiden välisillä raja-alueilla
Kokous

U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Komissio antoi 13 päivänä toukokuuta 2019 asiakirjat COM(2019) 221 FINAL sekä
COM(2019) 223 FINAL, joissa ehdotetaan antaa Italialle valtuutus tehdä sopimus ja
Saksalle valtuutus muuttaa sopimusta Sveitsin kanssa, niin että kansainvälisen linjaautoliikenteen yhteydessä sallittaisiin kabotaasi kyseisten maiden raja-alueilla.
Komission ehdotuksen käsittely neuvoston maaliikennetyöryhmässä ei ole vielä alkanut.
Suomen kanta
Suomi voi hyväksyä päätökset valtuuttaa Italia ja Saksa tekemään ja muuttamaan
sopimus Sveitsin kanssa kabotaasin sallimiseksi raja-alueillaan kansainvälisessä linjaautoliikenteessä.
Pääasiallinen sisältö
Italia ja Saksa haluaisivat sallia Sveitsille mahdollisuuden linja-autoliikenteen
kabotaasiin raja-alueilla, edellyttäen, että kaikkia unioniin sijoittautuneita
liikenteenharjoittajia kohdellaan tasapuolisesti eikä kilpailu vääristy.
Kansainvälisestä linja-autoliikenteestä säädetään asetuksessa 1073/2009, joka sallii
artiklan 15 mukaisesti kabotaasin kansainvälisen linja-autoliikenteen yhteydessä tietyin
edellytyksin. Sveitsi noudattaa 1073/2009 asetusta muutoin, mutta EU:n ja Sveitsin
välisen maaliikennesopimuksen 20 artiklan mukaan kabotaasi ei kuitenkaan ole sallittu.
Ehdotuksen tarkoituksena on valtuuttaa Italia tekemään kahdenvälinen sopimus ja Saksa
muuttamaan kahdenvälistä sopimusta Sveitsin kanssa, joiden mukaisesti kabotaasi
sallittaisiin linja-autolla harjoitettavassa maanteiden henkilöliikenteessä näiden maiden
raja-alueilla.
Päätöksellä ei ole Suomelle suoria vaikutuksia.
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EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Tämän ehdotuksen oikeusperustana on SEUT-sopimuksen 2 artiklan 1 kohta ja 91
artikla.
Käsittely Euroopan parlamentissa
Italian ja Saksan on ilmoitettava komissiolle tämän päätöksen mukaisesta sopimuksen
tekemisestä ja annettava mainitun sopimuksen teksti tiedoksi. Komissio ilmoittaa asiasta
neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Asian käsittelyä ei ole aloitettu Euroopan
parlamentissa.
Kansallinen valmistelu
EU-asioiden komitean alainen EU22-liikennejaosto, kirjallinen menettely 24.5. 28.5.2019.
Eduskuntakäsittely
Ei aiempaa eduskuntakäsittelyä.
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Sopimuksella ei ole vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön, mukaan lukien
Ahvenanmaan lainsäädäntö.
Taloudelliset vaikutukset
Sopimuksella tai sopimusmuutoksella ei olisi Suomelle välittömiä taloudellisia
vaikutuksia.
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Ehdotetut valtuutukset tulee komission mukaan antaa Euroopan unionin vastauksina
Italian ja Saksan esittämiin pyyntöihin. Sen vuoksi valtuutukset annetaan Italialle ja
Saksalle osoitetun päätöksen muodossa.
Asiakirjat
COM(2019) 221 FINAL
COM(2019) 223 FINAL
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM, jorma.horkko@lvm.fi p. 0295342503
Erityisasiantuntija Veli-Matti Syrjänen, LVM, veli-matti.syrjanen@lvm.fi p. 0295342124
EUTORI-tunnus
EU/2019/0742, EU/2019/0744
Liitteet
Viite

3(4)

4(4)
Asiasanat
Hoitaa
Tiedoksi

