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(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

HUOMAUTUS
Euroopan yhteisöjen virallisen lehden numerossa C 79 A 3. huhtikuuta 2002 julkaistaan ”Viljelykasvilajien yleinen lajikeluettelo – Kolmastoista täydennysosa 21. kokonaispainokseen”.
Euroopan yhteisöjen virallisen lehden tilaajat voivat hankkia maksuttomana saman määrän samankielisiä versioita kuin
heidän tilauksensa käsittää. Tilaajia pyydetään palauttamaan oheinen tilauslomake asianmukaisesti täytettynä ja varustettuna tilaajanumerolla (tilaajanumero on jokaisen osoitelipukkeen vasemmassa reunassa ja se alkaa: O/. . . . . . . . .).
Tämä Euroopan yhteisöjen virallisen lehden numero on saatavissa maksuttomasti yhden vuoden ajan sen julkaisupäivämäärästä lähtien.
Muut kuin tilaajat voivat tilata tämän numeron oman maansa myyntitoimistosta tai Euroopan yhteisöjen virallisten
julkaisujen toimistosta, myyntiosastolta, L-2985 Luxembourg, joka ohjaa tilauksen asianmukaiseen myyntitoimistoon.
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I
(Tiedonantoja)

EUROOPAN PARLAMENTTI
NEUVOSTO
KOMISSIO
TOIMIELINTEN VÄLINEN SOPIMUS,
tehty 28 päivänä marraskuuta 2001,
säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä
(2002/C 77/01)
EUROOPAN PARLAMENTTI, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO,

jotka katsovat seuraavaa:

(1) Edinburghissa joulukuussa 1992 kokoontunut Eurooppaneuvosto korosti sen merkitystä yhteisön kannalta, että yhteisön lainsäädäntö saatetaan helpommin saatavilla olevaksi
ja siitä tehdään ymmärrettävämpää.

(2) Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio tekivät 20 päivänä joulukuuta 1994 Eurooppa-neuvoston laatimien suuntaviivojen pohjalta toimielinten välisen sopimuksen nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi (1). Kodifiointi parantaa useaan otteeseen muutetun
säädöksen luetettavuutta merkittävästi.

(3) Kokemus on kuitenkin osoittanut, että vaikka nopeutettua
menetelmää käytetään, virallista kodifiointia koskevien komission ehdotusten esittäminen ja virallisten kodifiointisäädösten antaminen usein viivästyy, koska kodifioitavaan säädökseen hyväksytään menettelyn aikana uusia muutoksia,
joiden vuoksi kodifiointi on aloitettava alusta.

(5) Kun aikaisemman säädöksen asiasisältöä on muutettava,
voidaan uudelleenlaatimistekniikkaa käyttämällä antaa yksi
ainoa säädös, jolla yhdellä kertaa tehdään haluttu muutos,
kodifioidaan muutos aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvien säännösten kanssa ja kumotaan aikaisempi
säädös.

(6) Uudelleenlaatimistekniikan käytöllä vältytään tuottamasta
runsain määrin yksittäisiä muutossäädöksiä, jotka usein tekevät lainsäädännöstä vaikeaselkoista, ja se on sen vuoksi
sopiva tapa varmistaa yhteisön lainsäädännön luettavuus
pysyvästi ja kattavasti.

(7) Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisempi
käyttö kuuluu toimiin, joilla toimielimet parantavat yhteisön lainsäädännön saatavuutta. Näitä toimia ovat olleet
muun muassa nopeutetun menettelyn käyttöönotto säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi sekä yhteisön lainsäädännön valmistelun laatua koskevista yhteisistä suuntaviivoista 22 päivänä joulukuuta 1998 tehty toimielinten välinen sopimus (2).

(8) Helsingissä joulukuussa 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto esitti toivomuksen, että Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio tekisivät mahdollisimman pian toimielinten välisen sopimuksen uudelleenlaatimistekniikan käytöstä,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

(4) Sen vuoksi on aiheellista käyttää lainsäädäntötekniikkaa,
jolla voidaan samalla säädöstekstillä sekä muuttaa että kodifioida säädöstä, varsinkin kun kyseessä ovat säädökset,
joihin tehdään usein muutoksia.

1.
Tämän sopimuksen tarkoituksena on säätää yksityiskohtaisista säännöistä, joiden mukaisesti säädösten uudelleenlaatimistekniikkaa voidaan käyttää järjestelmällisemmin yhteisön
tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

(2) EYVL C 73, 17.3.1999, s. 1.
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2.
Uudelleenlaatiminen tapahtuu antamalla uusi säädös, jolla
aikaisempaan säädökseen tehtävät sisällön muutokset ja sen
muuttumattomina säilyvät säännökset yhdistetään samaan tekstiin. Uusi säädös korvaa ja kumoaa aikaisemman.

28.3.2002

iii) yksilöidään tarkasti, mitkä aikaisemman säädöksen säännökset säilyvät muuttumattomina.

b) Ehdotetun säädöksen teksti esitetään siten, että se
3.
Komission esittämän uudelleenlaatimista koskevan ehdotuksen tarkoituksena on tehdä sisällön muutoksia aikaisempaan
säädökseen. Lisäksi ehdotukseen kuuluu aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvien säännösten kodifiointi mainittujen sisällön muutosten kanssa.

4.

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

— ”aikaisemmalla säädöksellä” voimassa olevaa säädöstä sellaisena kuin se on mahdollisesti muutettuna yhdellä tai useammalla muutossäädöksellä;

i) mahdollistaa sisällön muutosten ja uusien johdanto-osan
kappaleiden selkeän erottumisen muuttumattomina säilyvistä säännöksistä ja johdanto-osan kappaleista;

ii) vastaa muuttumattomina säilyvien säännösten ja johdanto-osan kappaleiden osalta esitystapaa, jota käytetään
säädösten virallista kodifiointia koskevissa ehdotuksissa.

7.
Selkeyden ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi on kaikissa uudelleenlaadittavissa säädöksissä noudatettava muun muassa (1) seuraavia lainsäädäntöteknisiä sääntöjä:

a) ensimmäisessä johdanto-osan kappeleessa mainitaan, että
uusi säädös on aikaisemman säädöksen uudelleenlaatiminen;
— ”sisällön muutoksella” aikaisemman säädöksen asiasisältöön
tehtävää muutosta, joka ei siten ole pelkästään muodollinen
tai sanontaa koskeva mukautus;

— ”muuttumattomana säilyvänä säännöksellä” aikaisemman
säädöksen säännöstä, jonka sisältöä ei muuteta, vaikka siihen voidaan tehdä pelkästään muodollisia tai sanontaa koskevia mukautuksia.

b) aikaisemman säädöksen kumoavassa artiklassa säädetään,
että kumottuun säädökseen tehtyjä viittauksia pidetään uudelleenlaadittuun säädökseen tehtyinä ja että ne luetaan uudelleenlaaditun säädöksen liitteenä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti;

c) lisäksi uudelleenlaadittavan direktiivin:

Uudelleenlaatimisena ei pidetä uutta säädöstä, jolla pelkkiä vakiosäännöksiä tai -ilmaisuja lukuun ottamatta tehdään sisällön
muutoksia kaikkiin säännöksiin aikaisemmassa säädöksessä,
jonka uusi säädös korvaa ja kumoaa.

i) kumoavassa artiklassa säädetään, että kumoaminen ei
vaikuta velvoitteisiin, joita jäsenvaltioille aiheutuu niistä
uudelleenlaadittavalla direktiivillä kumottavassa direktiivissä säädetyistä määräajoista, joiden kuluessa direktiivi
on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä ja jotka
mahdollisesti koskevat direktiivin soveltamista (2);

5.
Yhteisön tavanomaista lainsäädäntömenettelyä noudatetaan kokonaisuudessaan.

ii) liitteenä olevassa taulukossa esitetään i alakohdassa tarkoitetut määräajat;

6.
Uudelleenlaatimista koskevan ehdotuksen on täytettävä
seuraavat vaatimukset:

a) Ehdotukseen liittyvissä perusteluissa

i) mainitaan nimenomaisesti, että kyseessä on uudelleenlaatimista koskeva ehdotus, ja selitetään, miksi tämä lähestymistapa on valittu;

ii) perustellaan kaikki ehdotetut sisällön muutokset;

iii) artiklassa, joka koskee velvollisuuta saattaa uudelleenlaadittu direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä, tarkoitetaan vain niitä säännöksiä, joihin on tehty sisällön muutoksia ja jotka on selkeästi yksilöity sellaisiksi. Säännökset, jotka uudelleenlaaditussa direktiivissä jäävät muuttumattomiksi, saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä (3)
aikaisempien direktiivien mukaisesti.
(1) Ks. erityisesti 22 päivänä joulukuuta 1998 tehty toimielinten välinen sopimus yhteisön lainsäädännön valmistelun laatua koskevista
yhteisistä suuntaviivoista (EYVL C 73, 17.3.1999, s. 1).
(2) Tällä tarkoitetaan määräaikaa, jonka kuluessa direktiivin säännösten
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset on saatettava voimaan.
(3) Tällä tarkoitetaan velvoitetta saattaa voimaan direktiivin säännösten
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset.
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8.
Jos lainsäädäntömenettelyn aikana osoittautuu tarpeelliseksi muuttaa uudelleenlaadittavan säädöksen niiden säännösten sisältöä, jotka komission ehdotuksessa on jätetty muuttumattomiksi, nämä muutokset tehdään mainittuun säädökseen
noudattaen perustamissopimuksessa määrättyä, sovellettavan
oikeusperustan mukaista menettelyä.
9.
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksikköjen edustajista koostuva neuvoa-antava ryhmä tarkastelee uudelleenlaatimista koskevaa ehdotusta. Ryhmä antaa
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle mahdollisimman pian lausunnon siitä, ettei ehdotukseen kuulu muita
sisällön muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity.

C 77/3

10. Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavana
päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin sen voimaantultua esitettyihin uudelleenlaatimista koskeviin ehdotuksiin.
Sopimuksen täytäntöönpanoa arvioidaan kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Sopimuksen allekirjoittaneiden toimielinten oikeudellisten yksiköiden edustajat laativat tätä varten
arviointikertomuksen ja ehdottavat tarvittaessa muutoksia, joihin kertomus antaa aihetta.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi.

Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Komission puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

JULISTUKSET
Yhteinen julistus 2 kohdasta
Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio toteavat, että uudelleenlaatiminen voi olla ”vertikaalinen” (uusi
säädös korvaa yhden aikaisemman säädöksen) tai ”horisontaalinen” (uusi säädös korvaa useita rinnakkaisia
aikaisempia säädöksiä, jotka koskevat samaa alaa).
Yhteinen julistus 4 kohdasta
Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat, että jos säännökseen tehty yksittäinen muutos itse
asiassa muuttaa kyseisen säännöksen asiasisältöä, koko säännöksen todetaan muuttuneen.
Euroopan parlamentin ja neuvoston julistus 6 kohdan b alakohdasta
Euroopan parlamentti ja neuvosto merkitsevät tiedoksi, että komissio aikoo korostaa esittämissään KOMasiakirjoissa sisällön muutoksia ja uusia johdanto-osan kappaleita merkitsemällä ne harmaalla taustavärillä.
Yhteinen julistus 9 kohdasta
Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio toteavat, että tämän sopimuksen asianmukaisen soveltamisen
varmistamiseksi niiden oikeudellisilla yksiköillä olisi oltava käytettävissään riittävästi henkilöstöä, jotta
niiden edustajien lukumäärä neuvoa-antavassa komiteassa mahdollistaa komission esittämien uudelleenlaatimista koskevien ehdotusten nopean käsittelyn siten, että lausunto voidaan toimittaa toimielimille mahdollisimman nopeasti.
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KOMISSIO
Euron kurssi (1)
27. maaliskuuta 2002
(2002/C 77/02)

1 euro

=

7,4332

Tanskan kruunua

=

9,0221

Ruotsin kruunua

=

0,6139

Englannin puntaa

=

0,8746

Yhdysvaltain dollaria

=

1,3897

Kanadan dollaria

=

115,92

Japanin jeniä

=

1,4656

Sveitsin frangia

=

7,711

Norjan kruunua

=

87,37

Islannin kruunua (2)

=

1,6569

Australian dollaria

=

2,0068

Uuden Seelannin dollaria

=

10,0579

(1) Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.
(2) Lähde: Komissio.

Etelä-Afrikan randia (2)

28.3.2002
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C 77/5

KOMISSION TULKITSEVA TIEDONANTO AJOKORTEISTA
(2002/C 77/03)
Tämän tulkitsevan tiedonannon avulla pyritään antamaan taustatietoja yhteisön ajokorttilainsäädännön
nykytilanteesta. Tietojen avulla hallintoviranomaiset ja kansalaiset voivat arvioida ajokorttien myöntämistä
koskeviin yhteisön sääntöihin liittyvän nykyisen oikeudellisen järjestelmän soveltamisalaa, vaikutuksia ja
seurauksia.
Osassa I annetaan taustatiedot ajokorttien myöntämisen nykytilanteesta yhteisössä, esitetään oikeudellisen
kehyksen pääpiirteet sekä vertaillaan erilaisia ajokorttien myöntämiseen liittyviä näkökohtia, joita ei toistaiseksi ole yhdenmukaistettu.
Osassa II esitetään yhteisön voimassa olevan lainsäädännön tulkinnan kautta laaditut oikeudelliset suuntaviivat. Nämä suuntaviivat helpottavat ajokortteja koskevien sääntöjen yhdenmukaista soveltamista koko
yhteisön alueella.

Määritelmät
Tässä tiedonannossa tarkoitetaan:
”EY:n perustamissopimuksella” (kun se mainitaan yhdessä artiklan numeron kanssa) Euroopan yhteisön
perustamissopimusta sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella;
”ETA:lla” Euroopan talousaluetta;
”Ensimmäisellä direktiivillä”
80/1263/ETY (1),

yhteisön

ajokortin

käyttöönotosta

annettua

neuvoston

direktiiviä

”Toisella direktiivillä” yhteisön ajokortista annettua neuvoston direktiiviä 91/439/ETY (2);
”Ryhmän 1 ajokortilla” ajokorttia, joka oikeuttaa kuljettamaan (ala-)luokkiin A, B, BE, A1 ja B1 kuuluvia
ajoneuvoja, siten kuin ryhmä on määritelty direktiivissä 91/439/ETY (direktiivin liitteessä III oleva 1.1
kohta);
”Ryhmän 2 ajokortilla” ajokorttia, joka oikeuttaa kuljettamaan (ala-)luokkiin C, CE, D, DE, C1, C1E, D1 ja
D1E kuuluvia ajoneuvoja, siten kuin ryhmä on määritelty direktiivissä 91/439/ETY (direktiivin liitteessä III
oleva 1.2 kohta);
”Vastaanottavalla jäsenvaltiolla” jäsenvaltiota, jossa ajokortin haltija asuu vakituisesti, mutta joka ei antanut
alkuperäistä ajokorttia (kyseinen jäsenvaltio on kuitenkin voinut vaihtaa/uusia ajokortin antaneen jäsenvaltion ajokortin);
”Ajokortin antaneella jäsenvaltiolla” jäsenvaltiota, joka antoi ensimmäisen ajokortin asianomaiselle ajokortin haltijalle (haltijan ei välttämättä tarvitse olla ajokortin antaneen jäsenvaltion kansalainen).
”EYT” Euroopan yhteisöjen tuomioistuin.

(1) EYVL L 375, 31.12.1980, s. 1.
(2) EYVL L 237, 24.8.1991, s. 1.
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Osa I
KUVAAVA YHTEENVETO AJOKORTEISTA

Seuraavassa esitellään EY:n lainsäädännön ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön muodostamaa oikeudellista kehystä sekä niitä näkökohtia, joita ei toistaiseksi ole yhdenmukaistettu.

A. OIKEUDELLINEN KEHYS: EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUSKÄY-

28.3.2002

Komission päätös 96/427/ETY (6) koskee poikkeusta toisen direktiivin liitteen III säännöksistä kuljettajien silmälasien voimakkuuden osalta.

Neuvoston direktiivillä 97/26/EY (7) perustetaan ajokorttikomitea, jolle siirretään rajalliset lainsäädäntövaltuudet yhteisön koodiluettelon ja toisen direktiivin liitteiden II ja III mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen. Direktiivissä myös määritetään tarkemmin ajorajoituksia ja ajoneuvoihin tehtäviä
muutoksia ilmaisevat yhdenmukaistetut yhteisön koodit.

TÄNTÖ

A.1 Neuvoston direktiivi 80/1263/ETY yhteisön ajokortin
käyttöönotosta (3)
Tämä direktiivi on kumottu kokonaisuudessaan direktiivin
91/439/ETY 13 artiklalla. Sitä sovelletaan kuitenkin erilaisiin
käytännön tapauksiin, joita esiintyi tämän ensimmäisen direktiivin voimassaoloaikana ja joilla saattaa olla vaikutuksia vielä
nykyäänkin tapausten erityisluonteen vuoksi (katso tällaisten
tapausten kuvaus ja tulkinta osassa II).

A.2 Direktiivi 91/439/ETY yhteisön ajokortista
Tämä ajokorteista annettu ns. toinen direktiivi on keskeinen
osa oikeudellista kehystä, jota sovelletaan ajokorttien myöntämiseen yhteisössä. Direktiivi tuli voimaan 1. heinäkuuta 1996.
Yleisesti ottaen toisessa direktiivissä yhdenmukaistetaan ajokorttiluokat ja otetaan käyttöön alaikärajat ajo-oikeuden myöntämisen ennakkoedellytyksenä sekä pakollinen teoria- ja ajokoe.
Lisäksi direktiivissä säädetään jäsenvaltioiden myöntämien ajokorttien vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta sekä säädetään, että ajokortin saaminen edellyttää vakituista asumista
maassa. Tässä toisessa direktiivissä annetaan myös yksityiskohtaisia säännöksiä terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista
sekä otetaan käyttöön yhteisön ajokortin yhdenmukaistettu
malli. Siinä annetaan myös lisäsäännöksiä ajokorttien pysyvien
tai määräaikaisten peruutusten ja rajoitusten soveltamisesta.

Toinen direktiivi on vain yksi vaihe yhteisön ajokorttien myöntämisen alalla tapahtuvassa kehityksessä ja edistää osaltaan asteittain toteuttavaa yhdenmukaistamista. Niitä näkökohtia, joita
ei ole yhdenmukaistettu toisella direktiivillä, käsitellään jäljempänä (jakso B). Toista direktiiviä on muutettu ensimmäisen
kerran neuvoston direktiivillä 94/72/EY (4), jossa direktiivin
91/439/ETY 1 artiklan 1 kohtaa muutetaan siten, että Suomi
ja Ruotsi voivat jatkaa muovisen ajokorttimallinsa antamista
siirtymäkauden ajan 31. joulukuuta 1997 saakka.

Komission päätöksessä 2000/275/EY (8) vahvistetaan ennen direktiivin 91/439/ETY täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa myönnettyjen ajokorttien luokkien ja direktiivin 91/439/ETY 3 artiklassa määriteltyjen yhdenmukaistettujen luokkien väliset vastaavuustaulukot kullekin voimassaolevalle ajokorttimallille. Päätös
tehtiin mainitun direktiivin 10 artiklassa säädetyn velvoitteen
mukaisesti.

Lisäksi komission direktiivissä 2000/56/EY (9) määritetään tarkemmin ajorajoituksia ja ajoneuvoihin tehtäviä muutoksia ilmaisevat yhdenmukaistetut yhteisön koodit. Direktiivillä muutettiin myös direktiivin 91/439/ETY teoriakokeita ja käytännön
ajokokeita koskeva liite II mukauttamalla se alan tekniikan ja
tieteen kehitykseen.

A.3 Oikeuskäytäntö
— EY:n tuomioistuimen tuomio 16/78 – Choquet
Tämä oli ensimmäinen suoraan ajokorttien myöntämiseen
liittyvä tuomio, ja tuomioistuin korosti siinä alalla tuolloin
vallinnutta yhdenmukaisuuden puutetta. Tämä puute teki
ajokorttien tunnustamisen toisissa jäsenvaltioissa käytännössä mahdottomaksi ja muodosti esteen henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle. Tämä tuomio antoi tärkeän sysäyksen
ensimmäisille aloitteille, joilla ajokorttien myöntämistä pyrittiin yhdenmukaistamaan yhteisön tasolla.

— EY:n tuomioistuimen tuomio C-193/94 – Skanavi
Tässä tuomiossa viitataan tilanteeseen ennen 1. heinäkuuta
1996. Lisäksi siinä tulkitaan eräitä erityisnäkökohtia, jotka
liittyvät oikeudelliseen tilanteeseen toisen direktiivin voimaantulon jälkeen. Tuomioistuin viittaa ensimmäisen direktiivin mukaiseen velvollisuuteen vaihtaa ajokortit sekä tämän velvollisuuden suhteeseen EY:n perustamissopimuksen
43 artiklan soveltamisalaan. Tuomioistuin esittää myös selvennyksiä, jotka koskevat kansallisten sakkojen suhteellisuutta, ajo-oikeuden ja ajokorttiasiakirjan välistä eroa, ajokorttien myöntämisen asteittaisesta yhdenmukaistamisesta
aiheutuvia ongelmia sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisalaa.

Seuraava muutos tehtiin neuvoston direktiivillä 96/47/EY (5),
jolla otetaan käyttöön yhteisön muovinen ajokorttimalli vaihtoehtona kartonkiselle ajokorttimallille. Muutos lisättiin toiseen
direktiiviin ”liitteenä I a”.
(3)

EYVL L 375, 31.12.1980, s. 1.
(4) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 86.
(5) EYVL L 235, 17.9.1996, s. 1.

(6)
(7)
(8)
(9)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

175, 13.7.1996, s. 34.
150, 7.6.1997, s. 41.
91, 12.4.2000, s. 1.
237, 21.9.2000, s. 45.
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— EY:n tuomioistuimen tuomio C-230/97 – Awoyemi
Tässä tuomiossa selvennetään kolmansien maiden myöntämien ajokorttien haltijoiden tilannetta ja tulkitaan direktiivissä 80/1263/ETY säädettyä vaihtovelvollisuutta. Lisäksi
siinä viitataan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisalaan ja oikeudellisiin seurauksiin.

B. NIIDEN NÄKÖKOHTIEN VERTAILU, JOITA EI OLE YHDENMUKAISTETTU

Tässä osassa pyritään vertailemaan kaikkia ajokorttien myöntämiseen liittyviä näkökohtia, joita ei toistaiseksi ole yhdenmukaistettu yhteisön tasolla. Suurin osa näistä on tekijöitä, jotka
on nimenomaan jätetty yhdenmukaistamisen ulkopuolelle toisen direktiivin erityissäännöksillä. Otsikoissa mainitut artiklat
ovat viittauksia näihin poikkeuksiin.
Suurin osa tämän osan otsikoista on sellaisia, joiden suhteen
toisella direktiivillä on jo saavutettu tietynasteinen yhdenmukaistaminen. Direktiivissä jätetään kuitenkin jäsenvaltioille liikkumavaraa näissä otsikoissa kuvatuissa tilanteissa esimerkiksi
säätämällä ainoastaan vähimmäisvaatimuksista tai antamalla
mahdollisuus valita kahden vaihtoehdon välillä, kuten yhteisön
ajokorttimallin tapauksessa. Tästä syystä kansallisissa ajokorttijärjestelmissä esiintyy näillä aloilla edelleen merkittäviä käytännöllisiä ja oikeudellisia eroavuuksia.
HUOMAUTUS: Vertailu ei ole kattava, koska jäsenvaltioiden valmius tehdä yhteistyötä vaihteli. Joissain tapauksissa tiedot ovat
epätäydellisiä tai niitä ei ole saatavilla.
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silloin, kun hakumenettelyn aikana herää merkittäviä epäilyjä
hakijan kyvystä kuljettaa ajoneuvoa. Ryhmän 1 ajokortin haltijoille ei ole määrätty pakollista lääkärintarkastusta ajokortin
antamisen jälkeen. Ryhmän 2 ajokortin haltijoiden osalta liitteessä III olevassa 4 kohdassa määrätään, että hakijoiden on
käytävä lääkärintarkastuksessa ennen ensimmäisen ajokortin
antamista. Direktiivissä säädetään, että heidän on tämän jälkeen
käytävä määräaikaistarkastuksissa, muttei kuitenkaan tarkenneta, millaisin väliajoin tarkastuksissa on käytävä.
Edellä kuvatut kaksi asiaa liittyvät läheisesti toisiinsa: useimmissa oikeusjärjestelmissä tietyn luokan ajokortin voimassaoloaika on sama kuin pakollisten lääkärintarkastusten väli. Tämä
merkitsee, että ajokortin haltijan on käytävä lääkärintarkastuksessa vanhentuneen ajokorttinsa uusimisen yhteydessä.
Ajokorttien voimassaoloa koskevien kansallisten määräysten
vertailu
Tarkka viittaus kansalliseen lainsäädäntöön annetaan suluissa
kunkin jäsenvaltion nimen jälkeen. Ellei toisin mainita, tietyn
voimassaoloajan ilmoittaminen merkitsee pakollista lääkärintarkastusta kyseistä ajokorttia uusittaessa.
Belgia (art. 21, art. 44, Arrêté Royal relatif au permis de conduire,
23.3.1998)
Ryhmä 1:

rajoittamaton voimassaolo.

Ryhmä 2:

voimassa 5 vuotta 50 vuoden ikään saakka;
jos kuljettaja on 48–50-vuotias, ajokortti on
voimassa, kunnes haltija täyttää 53 vuotta;
voimassa 3 vuotta, jos haltija on yli 50-vuotias.

B.1 Voimassaoloaika ja lääkärintarkastusten määräajat
1 artiklan 3 kohdassa säädetty yleinen poikkeus
Jäsenvaltioiden soveltamat erilaiset voimassaoloajat ovat seurausta toisen direktiivin 1 artiklan 3 kohdassa säädetystä poikkeuksesta. Kohdan mukaan voimassaoloaikoja ei yhdenmukaisteta yhteisön tasolla, vaan niihin voidaan soveltaa kansallisia
määräyksiä. Eräät jäsenvaltiot eivät rajoita voimassaoloa lainkaan tietyissä luokissa: rajattomia voimassaoloaikoja sovelletaan
edelleen henkilöauto- ja moottoripyöräkortteihin

Tanska (artt. 45-46, Bekendtgorelse om korekort, 11.3.1997)
Ryhmä 1:

voimassa, kunnes haltija täyttää 70 vuotta;
voimassa 4 vuotta, jos haltija on 71-vuotias,
3 vuotta, jos haltija on 72-vuotias ja 2
vuotta, jos haltija on 73–79-vuotias;

— Belgiassa,
voimassa 1 vuoden, jos haltija on yli
80-vuotias.

— Saksassa,
— Ranskassa,

Ryhmä 2:

voimassa kunnes haltija täyttää 50 vuotta;

— Itävallassa.
Lääkärintarkastusten erilaiset väliajat johtuvat toisen direktiivin
liitteen III säännöksistä. Toisen direktiivin liitteessä III olevassa
1 kohdassa kuljettajat jaetaan kahteen selkeästi erotettuun ryhmään. Ryhmät on määritelty ”ryhmän 1” ja ”ryhmän 2” ajokorteiksi (katso määritelmät).
Liitteessä III olevan 3 kohdan mukaan ryhmään 1 kuuluvien
ajokortin hakijoiden on läpäistävä lääkärintarkastus ainoastaan

voimassa 5 vuotta,
50–70-vuotias;

jos

haltija

on

voimassa 4 vuotta, jos haltija on 71-vuotias,
3 vuotta, jos haltija on 72-vuotias ja 2
vuotta, jos haltija on 73–79-vuotias;
voimassa 1 vuoden, jos haltija on yli
80-vuotias.
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Saksa (§ 23 Fahrerlaubnisverordnung, 26.8.1998)

voimassa 3 vuotta,
60–69-vuotias;

Ryhmä 1:

rajoittamaton voimassaolo.

C1, C1E:

voimassa, kunnes haltija täyttää 50 vuotta;
tämän jälkeen 5 vuoden ajan.

C, CE:

voimassa 5 vuotta.

D1, D, D1E, DE: voimassa 5 vuotta; jos haltija on
46–49-vuotias, voimassa, kunnes hän täyttää 50 vuotta; voimassa 5 vuotta, jos haltija
on yli 50-vuotias.

Ryhmä 1:

voimassa, kunnes haltija täyttää 65 vuotta;
tämän jälkeen 3 vuoden ajan.

Ryhmä 2, B+E
ja B ammattikuljettajat:

voimassa 5 vuotta, kunnes haltija täyttää 65
vuotta; tämän jälkeen 3 vuoden ajan.

Ryhmä 1:

C, CE:

jos

haltija

jos

haltija

on

ajokorttia ei uusita, kun haltija on yli
65-vuotias.

Ryhmä 1:

vuotta,

jos

haltija

on

voimassa 3 vuotta, jos haltija on yli 70-vuotias;
voimassa 1 vuoden, jos haltija on yli
80-vuotias.
Ryhmä 2:

voimassa 10 vuotta, kunnes haltija täyttää
50 vuotta;
voimassa 5 vuotta, jos haltija on yli 50-vuotias;

rajoittamaton voimassaolo.

Ryhmä 2:

voimassa 5 vuotta, kunnes haltija täyttää 60
vuotta;
jos

voimassa, kunnes haltija täyttää 50 vuotta;
voimassa 10
51–70-vuotias;

on

Ryhmä 1:

haltija

voimassa 3 vuotta, jos haltija on yli 70-vuotias;
ajokorttia ei uusita, kun haltija on yli
75-vuotias.

on

voimassa 1 vuoden, jos haltija on yli
76-vuotias.

Alankomaat (art. 122 WVW 1994)
Voimassaolo:
Ryhmä 1:

Irlanti:

voimassa 10 vuotta, kunnes haltija täyttää
60 vuotta;

voimassa 3–10 vuotta (valinnainen), kunnes
haltija täyttää 60 vuotta;

voimassa, kunnes haltija täyttää 70 vuotta,
jos haltija on 60–65-vuotias;

voimassa 3 vuotta,
60–69-vuotias;

voimassa 5 vuotta, jos haltija on yli 64-vuotias.

jos

haltija

on

voimassa 1–3 vuotta (määräytyy lääkärintarkastuksen perusteella), jos haltija on yli
70-vuotias.
Ryhmä 2:

voimassa 5 vuotta, kunnes haltija täyttää 60
vuotta;
voimassa 1 vuoden,
60–65-vuotias;

Ranska:

Ryhmä 1:

voimassa 5 vuotta, kunnes haltija täyttää 65
vuotta;

Luxemburg (Règlement grand ducal, 11.8.1996)

voimassa 2 vuotta, jos haltija on yli 60-vuotias.

voimassa 2 vuotta,
60–76-vuotias;

on

voimassa 2 vuotta, jos haltija on yli 65-vuotias.

voimassa 5 vuotta, kunnes haltija täyttää 45
vuotta;
voimassa 5 vuotta,
45–60-vuotias;

haltija

on

voimassa 2 vuotta, jos haltija on yli 70-vuotias.
Ryhmä 2:

jos

voimassa 3 vuotta, jos haltija on yli 70-vuotias.

voimassa 10 vuotta, kunnes haltija täyttää
45 vuotta;
haltija

on

voimassa 10 vuotta, kunnes haltija täyttää
50 vuotta;
voimassa 5 vuotta,
51–70-vuotias;

Espanja (art. 16-17, RD 772/97 – Reglamento General de Conductores, 30.5.1997)

jos

haltija

Italia (art. 126, Codice della Strada)

D, DE:

voimassa 5 vuotta,
45–70-vuotias;

jos

voimassa 1–3 vuotta (määräytyy lääkärintarkastuksen perusteella), jos haltija on yli
70-vuotias.

Kreikka (art. 4, Presidential Decree 19/95, 31.1.1995)

Ryhmä 1:

28.3.2002

voimassa 3–10 vuotta (määräytyy lääkärintarkastuksen perusteella), kunnes haltija
täyttää 60 vuotta;

Ryhmä 2:

voimassa 10 vuotta, kunnes haltija täyttää
60 vuotta;
voimassa, kunnes haltija täyttää 70 vuotta,
jos haltija on 60–65-vuotias;
voimassa 5 vuotta, jos haltija on yli 64-vuotias.

28.3.2002

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

C 77/9

C1E, CE, D1,
D1E, D, DE:

voimassa, kunnes haltija täyttää 70 vuotta;

Määräaikainen lääkärintarkastus:
Ryhmä 1:

70 vuoden iässä; tämän jälkeen 5 vuoden
välein.

Ryhmä 2:

70 vuoden iässä; tämän jälkeen 5 vuoden
välein (parhaillaan uudelleen tarkasteltavana).

Itävalta (Artt. 20-21 Führerscheingesetz, 30.10.1997)
Ryhmä 1:

Ryhmä 2:

rajoittamaton voimassaolo (edellä mainitun
lain 27 pykälän 1 momentin 4 alakohdan
mukaan ajokortti on voimassa 100 vuotta).
voimassa 5 vuotta, kunnes haltija täyttää 60
vuotta;
voimassa 2 vuotta, jos haltija on yli 60-vuotias.

ajokorttia ei uusita, kun haltija on yli
70-vuotias.

Määräaikainen lääkärintarkastus:
Ryhmä 1:

45, 60 ja 70 vuoden iässä; tämän jälkeen 5
vuoden välein

Ryhmä 2:

45 vuoden iässä; tämän jälkeen 5 vuoden
välein.

Ruotsi:
Voimassaolo:
Ryhmä 1:

10 vuotta.

Ryhmä 2:

10 vuotta.

Portugali (art. 7, Decreto Regulamentar 65/94, 18.11.1994)

Määräaikainen lääkärintarkastus::

Ryhmä 1:

Ryhmä 1:

70 vuoden iässä.

Ryhmä 2:

45 vuoden iässä; tämän jälkeen 5 vuoden
välein.

voimassa, kunnes haltija täyttää 65 vuotta;
voimassa 5 vuotta, jos haltija on yli 65-vuotias;
voimassa 2 vuotta, jos haltija on yli 70-vuotias.

Yhdistynyt kuningaskunta:
Voimassaolo:

C, CE:

voimassa, kunnes haltija täyttää 40 vuotta;

Ryhmä 1:

kartonkinen ajokortti: voimassa, kunnes haltija täyttää 70 vuotta; muovinen ajokortti:
voimassa 10 vuotta ja 3 vuotta, jos haltija
on yli 70-vuotias.

Ryhmä 2:

45 vuoden iässä; tämän jälkeen 5 vuoden
välein;

voimassa 5 vuotta, jos haltija on yli 40-vuotias;
voimassa 3 vuotta, jos haltija on yli 65-vuotias;
voimassa 2 vuotta, jos haltija on yli 68-vuotias.
D, DE:

1 vuoden välein, jos haltija on yli 65-vuotias.

voimassa, kunnes haltija täyttää 40 vuotta;
voimassa 5 vuotta, jos haltija on yli 40-vuotias;
ajokorttia ei uusita, kun haltija on yli
65-vuotias.

Määräaikainen lääkärintarkastus:
Ryhmä 1:

70 vuoden iässä; tämän jälkeen 3 vuoden
välein.

Ryhmä 2:

45 vuoden iässä; tämän jälkeen 5 vuoden
välein;
1 vuoden välein, jos haltija on yli 65-vuotias.

Suomi (33 artikla, asetus 5.1.1996)
Voimassaolo:
B:

alustavasti voimassa 2 vuoden ajan; tämän
ajanjakson päättymisen jälkeen voimassa,
kunnes haltija täyttää 70 vuotta;
voimassa 5 vuotta, jos haltija on yli 70-vuotias.

A1, A, C1, C:

Norja:
Ryhmä 1:

voimassa, kunnes haltija täyttää 100 vuotta.

Ryhmä 2:

voimassa 10 vuotta, kunnes haltija täyttää
60 vuotta;

voimassa, kunnes haltija täyttää 70 vuotta;

voimassa 5 vuotta, jos haltija on yli 60-vuotias;

voimassa 5 vuotta, jos haltija on yli 70-vuotias.

voimassa 1 vuoden, jos haltija on yli
70-vuotias.
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Ryhmän 1 kuljettajien lääkärintarkastukset ensimmäisen ajokortin myöntämisen yhteydessä – Liite III.

B.3 Tiettyihin ajoneuvojen (ala-)luokkiin liittyvät näkökohdat

Tällä hetkellä vain pieni osa jäsenvaltioista vaatii lääkärintarkastusta, kun ryhmän 1 ajokortti myönnetään ensimmäistä kertaa.
Käytännössä ainoana vaatimuksena on esittää lääkärintodistus,
jonka katsotaan olevan riittävä osoitus hakijan ajokuntoisuudesta.

— Alaluokkien käyttöönotto – 3 artiklan 2 kohta
Toisen direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mukaan ajoneuvoluokkiin A, B, B+E, C, C+E, D ja D+E kuuluvien erityisajoneuvojen kuljettamista varten jäsenvaltiot voivat ottaa
käyttöön joitain tai kaikki seuraavista alaluokista (11).
A1:

kevyet moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on
enemmän kuin 50 cm3 tai enimmäisnopeus suurempi kuin 45 km/h, ja joiden sylinteritilavuus on
enintään 125 cm3 ja joiden enimmäisteho on
11 kW;

B1:

kolmi- tai nelipyöräiset moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enemmän kuin 50 cm3 tai enimmäisnopeus suurempi kuin 45 km/h ja joiden oma
paino on enintään 550 kg;

C1:

kuorma-autot, joiden suurin sallittu paino on enemmän kuin 3 500 kg mutta enintään 7 500 kg;

B.2 Ajoneuvoluokkien vastaavuus – 10 artikla
Toisen direktiivin 10 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat komissiota kuultuaan vahvistaa vastaavuudet ennen toisen direktiivin voimaantuloa annettujen ajokorttien luokkien ja direktiivin 3 artiklassa määriteltyjen luokkien välillä. Yhteisön lainsäädännössä ei siis yhdenmukaisteta niiden ajokorttien luokkia,
jotka on annettu ennen toisen direktiivin voimaantuloa.

Kansalliset luokitusjärjestelmät vaihtelivat käytännössä huomattavasti ennen tätä alaa koskevan yhteisön lainsäädännön voimaantuloa. Aiemmin sovelletuista toisistaan poikkeavista ajoneuvojen luokitusvaatimuksista aiheutuu tulevaisuudessakin
seurauksia huomattavalle määrälle yhteisön kansalaisia. Nämä
vaikutukset kohdistuvat erityisesti sellaisissa jäsenvaltioissa
myönnettyihin ajokortteihin, joissa ajokorttien voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu. Näin ollen käytössä pysyy edelleenkin
ajokortteja, joihin merkittyjä ajoneuvoluokkia ei ole yhdenmukaistettu.

Toisen direktiivin 10 artiklan mukaisesti on äskettäin vahvistettu vastaavuustaulukot, jotka sisältyvät ajokorttien vastaavuuksista tehtyyn komission päätökseen (10). Taulukoista käy
ilmi, että Euroopan talousalueella on tällä hetkellä käytössä ja
liikkeellä yli 80 erilaista ajokorttimallia, joista suurin osa on
myönnetty ennen toisen direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä.

C1+E: ajoneuvoyhdistelmät, joissa vetovaunu kuuluu alaluokkaan C1, jos ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu paino on enintään 12 000 kg ja jos perävaunun suurin sallittu paino on enintään vetovaunun
oma paino;
D1:

linja-autot, joissa on enemmän kuin kahdeksan
mutta enintään 16 istuinta kuljettajan istuimen lisäksi;

D1+E: ajoneuvoyhdistelmät, jotka koostuvat alaluokkaan
D1 kuuluvasta vetovaunusta ja perävaunusta, jonka
suurin sallittu paino on enemmän kuin 750 kg, jos
ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu paino on enintään 12 000 kg ja perävaunun suurin sallittu paino
on enintään vetovaunun oma paino eikä perävaunua käytetä matkustajien kuljettamiseen.

Jäsenvaltioissa on otettu käyttöön seuraavat alaluokat:
Nykyiseen tilanteeseen voidaan löytää ratkaisu soveltamalla
jompaakumpaa seuraavista lähestymistavoista:

Belgia: C1, D1, C1+E, D1+E
Tanska: ei alaluokkia
Saksa: A1, C1, D1, C1+E, D1+E

— kaikkien sellaisten ajokorttien yleinen peruuttaminen, jotka
on annettu ennen toisen direktiivin voimaantuloa ja jotka
ovat edelleen käytössä. Ajokortit vaihdettaisiin toisen direktiivin vaatimusten mukaisiin ajokortteihin.

Kreikka: A1
Espanja: A1, C1, D1, C1+E, D1+E
Ranska: A1, B1

— yhdenmukaistettujen voimassaoloaikojen käyttöönotto kaikissa ajokorttiluokissa. Tämän lähestymistavan mukaan vanhat ajokorttimallit voitaisiin lopulta poistaa käytöstä.
(10) Komission päätös 2000/275/EY, tehty 21. maaliskuuta 2000, tiettyjen ajokorttiluokkien välisistä vastaavuuksista (EYVL L 91,
12.4.2000, s. 1).

Irlanti: A1, C1, D1, C1+E, D1+E
Italia: A1
(11) Määritelmien tarkka sanamuoto on saatu yhdistämällä toisen direktiivin 3 artiklan 2 ja 3 kohta.
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Luxemburg: A1, C1, D1, C1+E, D1+E
Alankomaat: ei alaluokkia

Ranska:

Luokan B1 ajoneuvoja saa kuljettaa luokan A tai A1 ajokortilla.

Irlanti:

Luokan B1 ajoneuvoja saa kuljettaa ainoastaan luokan B ajokortilla.

Italia:

Luokan B1 ajoneuvoja saa kuljettaa luokan A tai A1 ajokortilla.

Luxemburg:

Luokan B1 ajoneuvoja saa kuljettaa ainoastaan luokan B ajokortilla.

Alankomaat:

Luokan B1 ajoneuvoja saa kuljettaa ainoastaan luokan B ajokortilla.

Itävalta:

Luokan B1 ajoneuvoja, joiden suurin
hyväksytty paino on enintään 400 kg,
saa kuljettaa luokan A tai B ajokortilla;
luokan B1 ajoneuvoja, joiden suurin hyväksytty paino on suurempi kuin
400 kg, saa kuljettaa ainoastaan luokan
B ajokortilla (§ 2.1, Führerscheingesetz,
30.10.97).

Portugali:

Luokan B1 ajoneuvoja saa kuljettaa luokan A tai A1 ajokortilla.

Suomi:

Luokan B1 ajoneuvoja saa kuljettaa luokan A ajokortilla.

Yhdistynyt
kuningaskunta:

Luokan B1 ajoneuvoja saa kuljettaa luokan A ajokortilla (Regulation No
2824/1996, Art. 6.8).
Luokan B1 ajoneuvoja saa kuljettaa ainoastaan luokan B ajokortilla.

Itävalta: C1, C1+E
Portugali: A1
Suomi: A1, C1, D1, C1+E, D1+E
Ruotsi: A1
Yhdistynyt kuningaskunta: A1, B1, C1, D1, C1+E, D1+E
— Luokkaa A1 koskevat lisärajoitukset – 3 artiklan 5 kohta
Toisen direktiivin 3 artiklan 5 kohdan mukaan jäsenvaltiot
voivat säätää muita alaluokkaa A1 koskevia rajoituksia. Seuraavat kaksi jäsenvaltiota ovat asettaneet lisärajoituksia:
Saksa:

Espanja:

Alle 18-vuotiaat kuljettajat eivät saa ajaa
moottoripyörällä, joiden enimmäisnopeus on suurempi kuin 80 km/h (art.
5,
§ 28,
Fahrerlaubnisverordnung,
18.8.1998).
Alaluokkaan A1 kuuluvien moottoripyörien teho/painosuhde saa olla enintään 0,11 kW/kg (art. 5.1 Real Decreto
772/97)

Muut jäsenvaltiot eivät ole asettaneet alaluokkaa A1 koskevia lisärajoituksia.
— Luokan B1 ajoneuvojen kuljettaminen luokan A1 tai A ajokortilla – 5 artiklan 3 kohdan a alakohta
Jäsenvaltiot voivat omalla alueellaan hyväksyä luokan B1
ajoneuvojen kuljettamisen luokan A1 tai A ajokortilla. Seuraavassa luettelossa annetaan yleiskuva alaluokan B1 ajoneuvojen kuljettamisen edellytyksistä, jos tämä alaluokka
on otettu käyttöön vastaavassa jäsenvaltiossa.
Belgia:
Tanska:

Luokan B1 ajoneuvoja saa kuljettaa ainoastaan luokan B ajokortilla.
Kolmipyöräisiä ajoneuvoja saa kuljettaa
luokan A tai B ajokortilla; nelipyöräisiä
ajoneuvoja saa kuljettaa ainoastaan luokan B ajokortilla.

Saksa:

Luokan B1 ajoneuvoja saa kuljettaa ainoastaan luokan B ajokortilla (§ 6, Fahrerlaubnisverordnung, 18.8.1998)

Kreikka:

Luokan B1 ajoneuvoja saa kuljettaa ainoastaan luokan B ajokortilla (art. 4.7 of
the Presidential Decree 19/95).

Espanja:

Luokan B1 ajoneuvoja saa kuljettaa luokan A ajokortilla (Real Decreto
772/1997, art. 5).
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Norja:

— Luokan A1 ajoneuvojen kuljettaminen luokan B ajokortilla – 5
artiklan 3 kohdan b alakohta
Jäsenvaltiot voivat omalla alueellaan hyväksyä kevyiden
moottoripyörien (jotka sisältyisivät alaluokkaan A1) kuljettamisen luokan B ajokortilla. Muiden jäsenvaltioiden ei kuitenkaan tarvitse tunnustaa tätä oikeutta.
Seuraavassa mainitaan ainoastaan ne jäsenvaltiot, jotka ovat
ottaneet käyttöön tämän oikeuden, sekä kuvaillaan lisävaatimuksia.
Belgia:

Kaksi vuotta käytännön kokemusta luokan B ajokortilla.

Espanja:

Kaksi vuotta käytännön kokemusta luokan B ajokortilla ja teoriakoe.

Ranska:

Kaksi vuotta käytännön kokemusta luokan B ajokortilla. Parhaillaan harkitaan
vapaaehtoista koulutusta, jonka kesto
on kuusi tuntia. Koulutus saattaa tulla
pakolliseksi tulevaisuudessa.

Italia:

Oikeus on otettu käyttöön sellaisenaan
ilman lisävaatimuksia.

Itävalta:

Viiden vuoden kokemus luokan B ajokortilla ja pakollinen kuuden tunnin
mittainen käytännön ajoharjoittelu.
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— Luokan C1 tai D1 ajoneuvojen kuljettaminen luokan B ajokortilla – 5 artiklan 4 kohta
Toisen direktiivin 5 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaan
jäsenvaltiot voivat Euroopan komissiota kuultuaan oikeuttaa kuljettamaan alueellaan luokan D1 ajoneuvoja, kun kuljettaja on yli 21-vuotias ja hänellä on ollut vähintään kaksi
vuotta luokan B ajokortti. Ajoneuvoa saavat käyttää ainoastaan ei-kaupalliset yhteisöt sosiaalisiin tarkoituksiin, ja
kuljettajan on kuljetettava ajoneuvoa korvauksetta.
Tämä oikeus on otettu käyttöön ainoastaan Yhdistyneessä
kuningaskunnassa.
Toisen direktiivin 5 artiklan 4 kohdan b alakohdassa säädetään oikeudesta kuljettaa luokan C ajoneuvoja luokan B
kortilla tietyissä olosuhteissa, jotka poikkeavat 5 artiklan 4
kohdan a alakohdassa tarkoitetuista.
Tätä oikeutta ei ole otettu käyttöön yhdessäkään jäsenvaltiossa.

— Raskaiden moottoripyörien suora ajolupa – 6 artiklan 1 kohdan
b alakohta
Edellä mainitun artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat luopua
vaatimuksesta, jonka mukaan raskaiden moottoripyörien
kuljettaminen edellyttää kahden vuoden kokemusta alhaisemmat määräykset täyttävien moottoripyörien kuljettamisesta luokan A ajokortilla, jos ajokokelas on vähintään
21-vuotias (”suora ajolupa” (12)).
Seuraavat jäsenvaltiot eivät ole säätäneet raskaiden moottoripyörien suorasta ajoluvasta 21-vuoden iässä:
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B.4 Alaikärajoihin liittyvät näkökohdat
— Alempi ikäraja luokan B ajoneuvojen kuljettamista varten – 6
artiklan 2 kohta
Toisen direktiivin 6 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot
voivat poiketa luokkia A, B ja B+E varten säädetyistä alaikärajavaatimuksista (18 vuotta) ja antaa tällaiset ajokortit
jo 17-vuotiaille.
Alaikäraja on alle 18 vuotta seuraavissa jäsenvaltioissa:
Saksa:

17 vuotta luokan C ja D ajokorttiin tähtäävän ammattikoulutuksen yhteydessä.

Irlanti:

17 vuotta; ei lisävaatimuksia.

Itävalta:

17 vuotta varhennetun ajo-oikeuden yhteydessä (”Vorgezogene Lenkberechtigung”).

Yhdistynyt
kuningaskunta:

17 vuotta; ei lisävaatimuksia.

Kaikissa muissa jäsenvaltioissa ikäraja on 18 vuotta.

— Alle 17-vuotiaille annettujen luokan B ajokorttien tunnustaminen
– 6 artiklan 3 kohta
Jäsenvaltiot voivat kieltäytyä tunnustamasta alueellaan 6
artiklan 2 kohdan mukaisesti annettuja ajokortteja.

Saksa:

Suora ajolupa
25-vuotiaana.

vasta

Saksa, Itävalta, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta tunnustavat 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetut ajokortit.

Irlanti:

Suora ajolupa ei ole lainkaan mahdollinen, kahden vuoden käytännön kokemus vaaditaan aina.

Tanska ja Luxemburg tunnustavat tällaiset ajokortit matkailijoilla, mutteivät kuljettajilla, jotka asuvat vakituisesti niiden alueella.

Espanja:

Suora ajolupa ei ole lainkaan mahdollinen, kahden vuoden käytännön kokemus vaaditaan aina.

Mitkään muut jäsenvaltiot eivät tunnusta alle 18-vuotiaiden
ajokortin haltijoiden luokan B ajokortteja eivätkä siten salli
tällaisten kuljettajien ajavan alueellaan ennen he ovat täyttäneet 18 vuotta.

mahdollinen

Kaikki muut jäsenvaltiot sallivat raskaiden moottoripyörien
suoran ajoluvan, kun hakija on 21-vuotias.
(12) Toisen direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa yhdessä liitteessä II olevan 8.1.2 kohdan kanssa tehdään seuraava erottelu
raskaiden moottoripyörien suoran ja portaittaisen ajoluvan välillä:
Portaittainen ajolupa: Sellaisten moottoripyörien kuljettamiseen, joiden teho on enemmän kuin 25 kW tai joiden teho/painosuhde on
enemmän kuin 0,16 kW/kg, vaaditaan vähintään kahden vuoden
kokemus alhaisemmat määräykset täyttävien moottoripyörien kuljettamisesta A luokan ajokortilla.
Suora ajolupa: Aikaisempaa kokemusta koskevasta vaatimuksesta
voidaan luopua, jos ajokokelas on vähintään 21-vuotias ja jos
hän läpäisee erityisen ajotaitoa ja ajotapaa koskevan kokeen.

B.5 Kolmansissa maissa annetut ajokortit – 8 artiklan 6
kohta
Jäsenvaltioiden ei tarvitse tunnustaa Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa annettuja ajokortteja. Toisen direktiivin 8 artiklan 6 kohdan mukaan oikeus kieltäytyä tunnustamisesta koskee myös tapauksia, joissa alunperin annettu ajokortti on jo
vaihdettu yhteisön mallin mukaiseen ajokorttiin jossain toisessa
jäsenvaltiossa (mutta vain, jos ajokortin haltijan vakituinen
asuinpaikka on toisessa jäsenvaltiossa).
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B.6 Ajokorttimalli – liite I ja liite I a

B.7 Väliaikaiset ajokortit ja todistukset

Direktiivillä 96/47/EY, jolla muutetaan toista direktiiviä, otettiin
käyttöön muovinen ajokorttimalli vaihtoehtona direktiivin liitteessä I annetulle kartonkiselle ajokorttimallille. Muovinen ajokorttimalli on lisätty toiseen direktiiviin liitteenä I a. Jäsenvaltiot voivat vapaasti valita, kumpaa näistä malleista ne haluavat
käyttää.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa voidaan antaa ns.
väliaikaisia ajokortteja, jotka tietyissä olosuhteissa antavat oikeuden kuljettaa ajoneuvoa näiden maiden alueella. Kansallisen
lainsäädännön mukaan näiden ajokorttien katsotaan olevan
osa käytännön ajo-opetusta. Niiden antamiseen ei kuitenkaan
liity velvoitetta läpäistä ajokoe.

Ajokorttien muotoa ei ole vielä täysin yhdenmukaistettu. Tämä
ei johdu ainoastaan edellä mainitusta mahdollisuudesta valita
kahden mallin välillä. Yhteisön lainsäädännössä ei tällä hetkellä
säädetä ennen ensimmäisen tai toisen direktiivin voimaantuloa
annettujen ajokorttimallien pakollisesta vaihtamisesta eikä yhdenmukaistetuista voimassaoloajoista. Siten Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa on vielä käytännössä voimassa ja liikkeellä yli 80 erilaista ajokorttimallia.

Erilaisten mallien lukumäärä pienenee ajan mittaan, kun ajokorttien kansallisen lainsäädännön mukainen voimassaolo lakkaa ja ne vaihdetaan jompaankumpaan yhteisön yhdenmukaistettuun ajokorttimalliin. Niissä jäsenvaltioissa, joissa voimassaoloa ei ole rajoitettu tiettyjen ajoneuvoluokkien osalta, tämä
kehitys tulee kuitenkin viemään vuosikymmeniä, ellei täydentäviä lainsäädäntötoimia toteuteta.

Ennen yhteisön lainsäädännön voimaantuloa annettujen ajokorttien sisältöä (eli ajo-oikeuksia) on käsitelty ajoneuvoluokkien vastaavuutta käsittelevässä jaksossa.

Direktiivin 91/439/ETY 1 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden antamat ajokortit on tunnustettava vastavuoroisesti.
Edellä mainitut väliaikaiset ajokortit eivät kuitenkaan ole direktiivissä tarkoitettuja täydellisiä ajokortteja. Direktiivin 7 artiklan
mukaan ajokorttien antaminen edellyttää ajotaitoa ja ajotapaa
koskevan kokeen läpäisemistä. Tästä syystä väliaikaiset ajokortit
ovat ajo-opetuksen yhteydessä annettavia kansallisia asiakirjoja,
eivätkä ne oikeuta kuljettamaan ajoneuvoa asiakirjan myöntäneen jäsenvaltion ulkopuolella.

Jäsenvaltioissa annetaan myös lukuisia erilaisia todistuksia,
muun muassa todistuksia kokeen läpäisemisestä, väliaikaisia
todistuksia kadonneista tai varastetuista ajokorteista sekä lääkärintodistuksia. Nämä todistukset eivät ole ajokortteja, eikä
muiden jäsenvaltioiden tarvitse siten tunnustaa niitä. Jos ajokortin voimassaoloaika päättyy tai ajokortti katoaa tai varastetaan, ajokortin haltijan on hankittava uusi ajokorttiasiakirja
voidakseen hyötyä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta.

B.8 Ajokorttiasiakirjoissa olevat merkinnät
Kartonkinen malli (liite I)

Muovinen malli (liite Ia)

Belgia

Tanska

Kreikka

Saksa

Espanja
(muovinen kortti valmisteilla)

Italia

Ranska

Portugali

Irlanti

Suomi

Luxemburg

Ruotsi

Alankomaat

Yhdistynyt kuningaskunta

Itävalta

Norja

Liechtenstein
(muovinen kortti valmisteilla)

Islanti

Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisten määräysten mukaan
ajokorttiin sisältyy ajokorttiasiakirja sekä kaksoiskappale. Jälkimmäiseen merkitään näkyvällä tavalla liikennerikkomukset
rangaistuspisteiden muodossa. Koska rangaistuspisteitä koskevia
kansallisia järjestelmiä ei nykyisin ole yhdenmukaistettu ja liikennerikkomuksia voidaan käsitellä ainoastaan kahdenvälisten
sopimusten (13) nojalla, tällaisilla merkinnöillä ei ole merkitystä
muissa jäsenvaltioissa.

Muissa jäsenvaltioissa annettuihin ajokortteihin tehtyjen merkintöjen osalta sovelletaan liitteessä I olevaa 4 kohtaa (kartonkinen ajokorttimalli) ja liitteessä I a olevan 3 kohdan a alakohtaa (muovinen ajokorttimalli): vastaanottava jäsenvaltio voi
merkitä ajokorttiin hallinnon kannalta tarpeellisia tietoja, jos
se merkitsee tällaiset tiedot myös itse antamiinsa ajokortteihin
ja jos ajokortissa on käytettävissä tähän tarvittava tila.
(13) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella
tehdyssä yleissopimuksessa ajokielloista määrätään ajokieltojen vastavuoroisesta tunnustamisesta (ajokieltoja koskeva yleissopimus,
EYVL C 216, 10.7.1998, s. 2), mikä voisi parantaa tilannetta.
Toistaiseksi vain yksi jäsenvaltio on kuitenkin ratifioinut kyseisen
yleissopimuksen.
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C. YLEISKATSAUS NYKYISISTÄ AJOKORTTILUOKISTA
Ryhmä 1
Luokka A

Luokka B

Moottoripyörät: sylinteritilavuus enemmän kuin 125 cm3 ja teho enemmän
kuin 11 kW
Raskaat moottoripyörät: teho enemmän kuin 25 kW tai teho/painosuhde
suurempi kuin 0,16 kW/kg (ajolupa:
joko 21 vuoden ikä tai 2 vuoden kokemus ”kevyessä” A luokassa)

Luokka B+E

Moottoriajoneuvot, joiden suurin sallittu paino on enintään 3 500 kg ja
joissa on vähemmän kuin 9 istuinta;
ajoneuvoihin voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu paino
on enintään 750 kg

Ajoneuvoyhdistelmät, jotka koostuvat B luokkaan kuuluvasta vetovaunusta ja perävaunusta, kun ajoneuvoyhdistelmä ei kuulu B luokkaan

Ajoneuvoyhdistelmät: suurin sallittu
paino enintään 3 500 kg; perävaunun suurin sallittu paino on enintään
vetovaunun oma paino

Alaluokka A1

Alaluokka B1

Kevyet moottoripyörät: sylinteritilavuus
enintään 125 cm3 ja teho enintään
11 kW
Mopedit, joiden enimmäisnopeus on
alle 45 km/h tai sylinteritilavuus alle
50 cm3, eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan

Kolmi- tai nelipyöräiset ajoneuvot,
joiden suurin rakenteen mukainen
nopeus on enemmän kuin 45 km/h
tai sylinteritilavuus enemmän kuin
50 cm3; kuormaamaton paino saa
olla enintään 550 kg

Ryhmä 2
Luokka C

Muut kuin D luokkaan kuuluvat
moottoriajoneuvot,
joiden suurin sallittu paino
on
enemmän
kuin
3 500 kg;
ajoneuvoihin
voidaan liittää perävaunu,
jonka suurin sallittu paino
on enintään 750 kg
Alaluokka C1

Moottoriajoneuvot, jotka eivät kuulu D luokkaan ja joiden suurin sallittu paino on
enemmän kuin 3 500 kg
mutta enintään 7 500 kg;
ajoneuvoihin voidaan liittää
perävaunu, jonka suurin sallittu paino on enintään
750 kg

Luokka C+E

Luokka D

Ajoneuvoyhdistelmät,
jotka koostuvat C luokkaan kuuluvasta vetovaunusta ja perävaunusta,
jonka suurin sallittu paino
on
enemmän
kuin
750 kg

Matkustajien kuljettamiseen käytetyt moottoriajoneuvot, joissa on enemmän kuin 9 istuinta; ajoneuvoihin voidaan liittää
perävaunu, jonka suurin
sallittu paino on enintään
750 kg

Alaluokka C1+E

Alaluokka D1

Ajoneuvoyhdistelmät,
jotka koostuvat C1 luokkaan kuuluvasta vetovaunusta ja perävaunusta,
jonka suurin sallittu paino
on
enemmän
kuin
750 kg; ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu
paino
on
enintään
12 000 kg ja perävaunun
suurin sallittu paino on
enintään
vetovaunun
oma paino

Matkustajien kuljettamiseen käytettävät moottoriajoneuvot,
joissa
on
enemmän kuin 9 mutta
enintään 17 istuinta; ajoneuvoihin voidaan liittää
perävaunu, jonka suurin
sallittu paino on enintään
750 kg

Luokka D+E

Ajoneuvoyhdistelmät, jotka
koostuvat D luokkaan kuuluvasta vetovaunusta ja perävaunusta, jonka suurin
sallittu paino on enemmän
kuin 750 kg

Alaluokka D1+E

Ajoneuvoyhdistelmät, jotka
koostuvat D1 alaluokkaan
kuuluvasta vetovaunusta ja
perävaunusta, jonka suurin
sallittu paino on enemmän
kuin 750 kg; ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu
paino
on
enintään
12 000 kg ja perävaunun
suurin sallittu paino on
enintään vetovaunun oma
paino; perävaunua ei saa
käyttää matkustajien kuljettamiseen
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Osa II
OIKEUDELLISET SUUNTAVIIVAT DIREKTIIVIN 91/439/ETY
TULKINTAA VARTEN

Tässä osassa annetaan oikeudellinen tulkinta tietyistä yhteisön
ajokortista annetun direktiivin 91/439/ETY säännöksistä. Näin
on tarkoitus varmistaa direktiivin yhdenmukainen käytännön
soveltaminen yhteisön oikeuden periaatteiden mukaisesti. Kokemus on osoittanut, että tiiviin kuvaavan yhteenvedon esittäminen käytännössä useimmin esiintyvistä tapauksista sekä nykyisen yhteisön lainsäädännön oikeudelliselta kannalta oikeasta
tulkinnasta on olennaisen tärkeää lainsäädännön noudattamista
valvoville viranomaisille, paikallishallinnoille ja kansalaisille itselleen.

Jäljempänä olevissa eri säännösten tulkintaa koskevissa jaksoissa noudatetaan samaa rakennetta: ongelma esitellään ensin
oikeudellisesta näkökulmasta, asiaa käsitellään tarkemmin käytännön esimerkkien avulla ja kunkin jakson lopussa annetaan
oikeudellinen tulkinta.

A. AJOKORTIN VAIHTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS
A.1 Nykyinen oikeustila
Ensimmäisen direktiivin 8 artiklassa säädettiin, että johonkin
toiseen jäsenvaltion pysyvästi asettuneiden ajokortin haltijoiden
ajokortit olivat voimassa vuoden ajan. Vastaanottava jäsenvaltio
edellytti toisen jäsenvaltion antaman ajokortin pakollista vaihtamista tämän ajanjakson kuluessa.
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Direktiivin 91/439/ETY voimaantulon jälkeen jäsenvaltioiden
antamien ajokorttien vaihtaminen on yleisesti ottaen täysin vapaaehtoista, koska kyseisen direktiivin 8 artiklan 1 kohdassa
säädetään seuraavasti:

”Jos jäsenvaltion antaman voimassa olevan kansallisen ajokortin haltija on muuttanut vakinaisesti asumaan toiseen jäsenvaltioon, hän voi
pyytää, että hänen ajokorttinsa vaihdetaan sitä vastaavaan ajokorttiin;”.

Ajokortin vaihtaminen on toisen direktiivin mukaisessa järjestelmässä kuitenkin edelleen luvallista erittäin rajallisessa määrässä tapauksia:

i) 8 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltio voi vaihtaa ajokortin kansallisen rikoslain ja yleistä järjestystä koskevien säädösten soveltamiseksi. Edellä mainittu 8 artiklan 1 kohdassa
esitetty yleinen periaate huomioon ottaen tällaisen käytännön on pysyttävä luonteeltaan rajallisena ja sitä on sovellettava ainoastaan vakaviin liikennerikkomuksiin.

ii) Asiakirjojen vaihtaminen on välttämätöntä sellaisten ajokorttien uusimiseksi, joiden voimassaolo päättyy ajokortin
antaneen jäsenvaltion alueen ulkopuolella. Tällainen vaihto
on kuitenkin pikemminkin ajokortin uusimisen käytännöllinen seuraus kuin varsinainen vaihto.

A.2 Käytännön tilanteita
Esimerkki 1:

Ensimmäisen direktiivin 8 artiklan 1 kohdan sanamuoto oli
seuraava:

”Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jonkin jäsenvaltion myöntämän
voimassaolevan kansallisen ajokortin tai yhteisön mallin mukaisen
ajokortin haltijan hankkiessa vakituisen asuinpaikan toisesta jäsenvaltiosta, hänen ajokorttinsa on voimassa tässä jäsenvaltiossa enintään vuoden ajan asuinpaikan hankkimisesta lukien. Tässä määräajassa sen jäsenvaltion, josta asianomainen henkilö on hankkinut vakituisen asuinpaikan, on ajokortin haltijan pyynnöstä ja vanhan ajokortin palauttamista vastaan myönnettävä tälle (yhteisön mallin mukainen) ajokortti vastaavaa ajoneuvoluokkaa tai -luokkia varten soveltamatta 6 artiklassa säädettyjä edellytyksiä [. . .]”.

Ensimmäinen direktiivi kuitenkin kumottiin toisen direktiivin
13 artiklalla 1. heinäkuuta 1996 lähtien. Toisen direktiivin 1
artiklan 2 kohdalla käyttöön otettiin jäsenvaltioiden antamien
ajokorttien vastavuoroisen tunnustamisen periaate, joka siis
poistaa edellä mainitun velvollisuuden vaihtaa ajokortteja.

Direktiivin 91/439/ETY johdanto-osan yhdeksännessä kappaleessa todetaan, että velvollisuus vaihtaa ajokorttia muodostaa
esteen henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle eikä sitä voida hyväksyä ottaen huomioon toteutunut Euroopan yhdentymiskehitys.

Ajokortin haltija asettuu asumaan vakituisesti Ranskaan 1. heinäkuuta 1996 jälkeen. Hän ei vaihda ajokorttiaan. Vuonna
1997 Ranskan viranomaiset vaativat häntä vaihtamaan ajokorttinsa. Ajokortin haltija vetoaa siihen, että hänen alkuperäinen
ajokorttinsa on tunnustettava direktiivin 91/439/ETY 1 artiklan
2 kohdan mukaisesti ilman muodollisuuksia (14); lisäksi hän vetoaa siihen, että 1 artiklan 2 kohdalla on välitön oikeusvaikutus (15).

Esimerkki 2:
Tilanne on sama kuin esimerkissä 1, mutta sillä erotuksella, että
ajokortin haltija asettuu asumaan vakituisesti toiseen jäsenvaltioon 1. heinäkuuta 1995 ja 1. heinäkuuta 1996 välisenä aikana.

Esimerkki 3:
Tilanne on sama kuin esimerkissä 1, mutta sillä erotuksella, että
ajokortin haltija asettuu asumaan vakituisesti toiseen jäsenvaltioon ennen 1. heinäkuuta 1995.
(14) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-193/94 (Skanavi)
antaman tuomion 26 kohdassa todetaan, että ajokortit on tunnustettava ilman muodollisuuksia.
(15) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-230/97 (Awoyemi)
antaman tuomion 43 kohdassa todetaan nimenomaisesti, että toisen direktiivin 1 artiklan 2 kohdalla on välitön oikeusvaikutus.
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A.3 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tulkinta asiassa
C-193/94 (Skanavi)

A.4.2 Ajokortin haltija on vaihtanut vakituista asuinpaikkaansa 1.
heinäkuuta 1995 ja 1. heinäkuuta 1996 välisenä aikana

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin selvensi joitain direktiivin
80/1263/ETY säännöksiä asiassa C-193/94 (Skanavi) 29. helmikuuta 1996 antamassaan tuomiossa. Kyseinen tuomio on otettava huomioon huolimatta siitä, että ensimmäinen direktiivi
kumottiin direktiivillä 91/439/ETY, sillä ensimmäisen direktiivin säännöksillä on merkitystä nyt käsiteltävinä olevien tapausten kannalta.

Kuten edellä todettiin, ensimmäisen direktiivin 8 artiklan 1
kohdassa edellytettiin ajokorttien pakollista vaihtamista yhden
vuoden kuluessa. Direktiivillä 91/439/ETY, joka tuli voimaan 1.
heinäkuuta 1996, käyttöön otettiin täysin vapaaehtoinen vaihtojärjestelmä. Näiden ensimmäisen ja toisen direktiivin toisistaan poikkeavien säännösten yhdistelmä johti tosiasiallisesti pakollisen vaihtamisen taannehtivaan poistamiseen 1. heinäkuuta
1995 alkaen, eli vuotta ennen toisen direktiivin voimaantuloa.
Esimerkissä 2 ajokortin haltijalta ei siis voida vaatia ajokortin
vaihtamista.

Tuomiossaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuin erottaa toisistaan oikeuden ajaa ajoneuvoa ja ajokorttiasiakirjan. Sillä,
ettei ajokortin haltija vaihda ajokorttiasiakirjaa direktiivissä
80/1263/ETY säädetyn yhden vuoden määräajan kuluessa, ei
ole vaikutusta ajo-oikeuteen. Ensimmäisen direktiivin 8 artiklan
1 kohdassa, joka oli voimassa 1. heinäkuuta 1996 saakka, säädettiin, että jäsenvaltio vaatii sellaisen ajokortin haltijaa, joka on
annettu toisessa jäsenvaltiossa, vaihtamaan ajokorttinsa yhden
vuoden määräajan kuluessa (katso artiklan sanamuoto edellä).

Lisäksi tuomioistuin totesi, ettei ajokortin vaihtaminen luo
uutta oikeutta ajaa ajoneuvoa vastaanottavan jäsenvaltion alueella, vaan tällä uudella ajokortilla ainoastaan todistetaan tällaisen oikeuden olemassaolo. Toinen jäsenvaltio on antanut tämän oikeuden ajokortin haltijalle, ja tämä oikeus osoitetaan
ajokortilla, joka on annettu vaihtamalla se toisen jäsenvaltion
antamaan ajokorttiin. Tuomioistuin totesi, että alkuperäinen
ajokortti pysyy voimassa ajokortin antaneessa jäsenvaltiossa ja
toiset jäsenvaltiot tunnustavat sen edelleen riippumatta siitä,
onko se vaihdettu (tuomion 32 kohta).

Vaihtamisen laiminlyönnistä seuraavien sakkojen suhteellisuuden osalta Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi, että
on EY:n perustamissopimuksen 43 artiklan vastaista rinnastaa
ajokorttinsa vaihtamisen laiminlyönyt henkilö ajokortitta ajavaan henkilöön (tuomion 39 kohta). Tämä oikeudellinen arviointi on ratkaisevan tärkeä sakkojen suhteellisuuden arvioinnin
kannalta.

A.4 Ratkaisu
Kun otetaan huomioon yhteisön oikeuden nykyiset periaatteet,
joita Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on edelleen tarkentanut,
edellä kuvattuihin käytännön esimerkkeihin sovelletaan seuraavia ratkaisuja:

A.4.1 Ajokortin haltija on vaihtanut vakituista asuinpaikkaansa 1.
heinäkuuta 1996 jälkeen
Direktiivin 91/439/ETY 1 artiklan 2 kohdassa säädettyä vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta sovelletaan välittömästi
siitä alkaen, kun direktiivi tuli voimaan 1. heinäkuuta 1996 (16).
Näin ollen ajokortin vaihtamista ei voida vaatia kyseisen ajankohdan jälkeen, ja vaihtaminen on täysin vapaaehtoista toisen
direktiivin 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Esimerkissä 1 jäsenvaltio ei siis voi vaatia ajokortin pakollista vaihtamista.
(16) Katso Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-230/97 antaman tuomion 43 kohta.

A.4.3 Ajokortin haltija on vaihtanut vakituista asuinpaikkaansa ennen 1. heinäkuuta 1995
Tässä tapauksessa ajokortin haltija käytti ajaessaan asiakirjaa,
josta tuli mitätön yhden vuoden määräajan jälkeen, eli hän
syyllistyi kansallisen hallintolainsäädännön rikkomiseen. Alkuperäinen ajokortti pysyi kuitenkin tavallisesti voimassa ajokortin antaneessa jäsenvaltiossa, ja kaikki muut jäsenvaltiot tunnustivat sen edelleen. Tästä syystä, ja koska vaihtamisesta tuli
täysin vapaaehtoista direktiivin 91/439/ETY voimaantulosta
lähtien, ajokortin pakollista vaihtamista direktiivin voimaantulon jälkeen on pidettävä oikeudellisena muodollisuutena, joka
on henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen vastainen (17).
Esimerkissä 3 ajokortin haltijalta voidaan siis vaatia ajokortin
vaihtamista ainoastaan hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa,
erityisesti silloin, kun jotain kansallista säädöstä sovelletaan ennen 1. heinäkuuta 1996 asioihin, jotka tapahtuivat ennen kyseistä ajankohtaa. Yhteisön kansalainen voi kuitenkin hakea
muutosta, jos pakollista vaihtamista koskevia määräyksiä sovelletaan 1. heinäkuuta 1996 jälkeen, sillä näiden määräysten
soveltaminen tuolloin on ristiriidassa yhteisön oikeuden kanssa
myös siinä tapauksessa, ettei toista direktiiviä ole saatettu
osaksi kansallista lainsäädäntöä määräyksiä soveltavassa jäsenvaltiossa.
Esimerkki 3 on luonteeltaan teoreettinen siinä mielessä, ettei
ainakaan Euroopan komission tiedossa ole yhtään tällaista
asiaa, joka olisi käsiteltävänä jonkin jäsenvaltion kansallisessa
tuomioistuimessa.
A.4.4 Sakkojen määrääminen ajokortin vaihtamisen laiminlyönnin
takia
Jos rikkomus on tapahtunut ennen 1. heinäkuuta 1995 (esimerkki 3), Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vahvistamista
periaatteista seuraa, ettei ensimmäisen direktiivin mukaisen yhden vuoden kuluessa tapahtuvan ajokortin vaihtamisen laiminlyönti vaikuta ajo-oikeuteen, vaan kyseessä on pikemminkin
hallinnollisten velvoitteiden laiminlyönti. Tuomioistuin katsoikin, että rikosoikeudellisten seuraamusten määrääminen vaihtovelvollisuuden laiminlyönnistä ei ole yleensä oikeassa suhteessa tämän rikkomuksen vakavuuteen nähden, vaikka kyseessä olisi
ainoastaan sakkorangaistus (asiassa C-193/94 Skanavi annetun
tuomion 37 kohta).
(17) Sääntöjä on sovellettu analogisesti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-265/88 Messner antamassa tuomiossa (katso erityisesti tuomion 8 kohta).
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Jäsenvaltio voi joka tapauksessa määrätä hallinnollisia seuraamuksia. Tällaisten seuraamusten on kuitenkin oltava asianmukaisia ja oikeassa suhteessa rikkomuksen vakavuuteen. Ne eivät
etenkään saa olla niin ankaria, että ne muodostavat esteen
henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle. Nämä seuraamusten käyttöä koskevat rajoitukset on toistettu johdonmukaisesti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä (18). Lisäksi
sakkoja voidaan määrätä vain sillä edellytyksellä, ettei kansallisessa lainsäädännössä säädetä sellaisten lievempien rikosoikeuden säännösten taannehtivasta soveltamisesta, jotka ovat saattaneet tulla voimaan kyseisen asian oikeuskäsittelyn aikana.
Yhteisön oikeus ei myöskään estä sitä, että kansallinen tuomioistuin soveltaa toisen direktiivin 1 artiklan 2 kohtaa ja 8
artiklan 1 kohtaa myös silloin, kun rikkomus tapahtui ennen
1. heinäkuuta 1995 (katso tuomioistuimen asiassa C-230/97
antaman tuomion tuomiolauselman 2 kohta).

Jos yhteisön kansalainen on vaihtanut vakituista asuinpaikkaansa 1. heinäkuuta 1995 jälkeen (esimerkit 1 ja 2) eikä ole
vaihtanut ajokorttiaan, ajokortin haltija ei ole syyllistynyt mihinkään rikkomukseen, koska vaihtamisesta on tullut vapaaehtoista. Tällaisissa tapauksissa ei voida määrätä minkäänlaisia
rikosoikeudellisia tai hallinnollisia seuraamuksia.
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sessa jäsenvaltiossa annettujen ajo-oikeuksien rajoittaminen
(mikä oli yleinen käytäntö ennen direktiivin 91/439/ETY voimaantuloa) on perusteltua ainoastaan silloin, jos se määritellään
asiakirjaa koskevaksi rajoitukseksi eikä alkuperäisen ajo-oikeuden rajoitukseksi.

Koska ajokortin haltijan oli vaihdettava ajokorttinsa toiseen,
hän ei voinut todistaa alkuperäistä ajo-oikeuttaan kyseisellä
(rajoitetulla) asiakirjalla. Hänellä oli siis oikeus ajaa ainoastaan
niihin luokkiin kuuluvia ajoneuvoja, joita koskeva ajo-oikeus
oli merkitty ajokorttiin.

Koska rajoitus, jonka vastaanottava jäsenvaltio oli asettanut
direktiivin 80/1263/ETY nojalla, oli voimassa ainoastaan kyseisen jäsenvaltion alueella, muilla jäsenvaltioilla ei ollut velvollisuutta tunnustaa rajoitusta, jos ajokortin haltija muutti vakituisen asuinpaikkansa toiseen jäsenvaltioon. Näin ollen ajokortin
haltijan ajo-oikeutta, jota oli rajoitettu vastaanottavassa jäsenvaltiossa, voitiin sekä rajoittaa edelleen että laajentaa sen jälkeen, kun ajokortin haltija muutti asuinpaikkansa kolmanteen
jäsenvaltioon.

B. AJOKORTTIEN VASTAVUOROINEN TUNNUSTAMINEN

Direktiivin 80/1263/ETY 8 artiklan 1 kohdan viimeisen virkkeen mukaan jäsenvaltio voi kieltäytyä vaihtamasta ajokorttia,
jos kortin myöntäminen olisi sen kansallisen lainsäädännön
vastaista.

B.1 Niiden ajokorttien tunnustaminen, joissa ajo-oikeuksia
on rajoitettu vaihdon yhteydessä

B.1.2 Käytännön tilanteita

B.1.1 Nykyinen oikeustila

Esimerkki 4:

Ensimmäisen direktiivin mukaisessa järjestelmässä alkuperäinen
ajokortti pysyy voimassa ajokortin antaneessa jäsenvaltiossa.
Ajokortti, joka on annettu vaihtamalla se toisen jäsenvaltion
antamaan ajokorttiin, on ainoastaan todiste ajo-oikeudesta,
mutta siinä ei määritellä ajo-oikeutta, sillä sen laajuuden on
määritellyt ajokortin antanut jäsenvaltio (19). Yhteisön johdetussa oikeudessa ei direktiivin 91/439/ETY voimaantulon jälkeen tehdä eroa ajokorttiasiakirjan ja ajo-oikeuden välillä.
Koska direktiivissä yhdenmukaistetaan muiden tekijöiden ohella
ajokorttiluokkia, ikärajoja ja ajokortin myöntämisehtoja, ja ajokorteista käyvät siten selvästi ilmi ajajalle myönnetyt ajo-oikeudet, kaikki ajokorttiin merkityt oikeudet on tunnustettava vastavuoroista tunnustamista koskevan periaatteen mukaisesti.

Saksalainen ajokortin haltija asettuu vakituisesti asumaan Ranskaan ennen 1. heinäkuuta 1995. Hänellä on saksalainen ”Klasse
3” -ajokortti, joka oikeuttaa hänet ajamaan enintään 7,5 tonnin
(ja tietyissä yhdistelmissä jopa 18,25 tonnin) ajoneuvoja Saksan
alueella. Kyseisenä ajankohtana sovelletun vaihtokäytännön mukaisesti hänelle annettiin ranskalainen luokan B ajokortti, johon
sisältyy oikeus ajaa enintään 3,5 tonnin ajoneuvoja. Ajokortin
haltija asuu edelleen Ranskassa ja vaatii 1. heinäkuuta 1996
jälkeen itselleen alkuperäisen saksalaisen ajo-oikeuden mukaista
täyttä ajo-oikeutta vetoamalla vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen.

Esimerkki 5:
Ennen 1. heinäkuuta 1996 annettuihin ajokortteihin liittyvät
oikeudet eivät käy ilmi asiakirjan merkinnöistä. Näihin ajokortteihin on sovellettava toisen direktiivin 10 artiklaa, eli toisen
direktiivin 3 artiklaa vastaava todellinen ajo-oikeus käy ilmi 10
artiklan mukaisesti laadituista vastaavuustaulukoista. Lisäksi direktiivin 80/1263/ETY 8 artiklassa säädettiin, että vastaanottavan jäsenvaltion on annettava asianomaiselle ajokortin haltijalle
ajokortti vastaavaa ajoneuvoluokkaa tai -luokkia varten. Toi(18) Katso erityisesti asiat C-265/88 Messner (tuomion 14 kohta) ja
C-24/97 Komissio v. Saksa (tuomion 14 kohta).
(19) Katso Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-193/94 Skanavi antaman tuomion 31, 32 ja 34 kohta.

Esimerkin 4 tavoin alkuperäistä ajo-oikeutta on rajoitettu. Ajokortin haltija muuttaa 1. heinäkuuta 1996 jälkeen kolmanteen
jäsenvaltioon ja vaatii siellä alkuperäisen ajo-oikeutensa täydellistä tunnustamista.

Esimerkki 6:
Esimerkin 4 tavoin alkuperäistä ajo-oikeutta on rajoitettu. Ajokortin haltija muuttaa 1. heinäkuuta 1996 jälkeen takaisin ajokortin antaneeseen jäsenvaltioon ja vaatii siellä alkuperäisen ajooikeutensa tunnustamista. Vaatimus perustuu alkuperäiseen ajooikeuteen, jonka hän on saanut, kun hänelle annettiin alkuperäinen ajokortti ajokortin antaneessa jäsenvaltiossa.
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B.1.3 Ratkaisu
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-193/94 antaman tuomion 32 kohdassa selvennetään, että alkuperäinen ajooikeus pysyy muuttumattomana voimassa ajokortin antaneessa
jäsenvaltiossa. Direktiivissä 91/439/ETY ei eroteta toisistaan
ajo-oikeutta ja ajokorttiasiakirjaa, ja siinä otetaan käyttöön vastavuoroisen tunnustamisen periaate. Ajo-oikeuden säilyttäminen tai täydellinen palauttaminen seuraa siitä, että alkuperäinen
ajo-oikeus on ollut jatkuvasti voimassa ajokortin antaneessa
jäsenvaltiossa, eikä ole yhteydessä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen käyttöönottoon.

Rajoitettujen ajo-oikeuksien palauttamisen oikeudelliset perusteet ovat siis erilaiset kuin laajennettujen oikeuksien säilyttämisen (katso jäljempänä).

Jos alkuperäisen ajo-oikeuden tunnustamista vaaditaan direktiivin
91/439/ETY voimaantulon jälkeen joko vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai kolmannessa jäsenvaltiossa (esimerkit 4 ja 5), niin
edellä mainitusta seuraa, että ajokortin haltija ei voi vaatia
alkuperäistä täyttä ajo-oikeuttaan. Jäsenvaltioiden on tunnustettava ainoastaan ajokorttiasiakirja. Edellä mainituissa esimerkeissä kyseinen asiakirja on todiste alkuperäistä ajo-oikeutta
suppeammista oikeuksista. Alkuperäinen ajo-oikeus pysyi
muuttumattomana ainoastaan ajokortin antaneessa jäsenvaltiossa, joten tämän oikeuden palauttaminen toisessa jäsenvaltiossa ei voi perustua vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen, koska oikeuden koko laajuutta ei ole nimenomaisesti
merkitty asiakirjaan.

Jos ajokortin haltija vaatii alkuperäisen ajo-oikeuden täydellistä
tunnustamista ajokortin antaneessa jäsenvaltiossa (esimerkki 6),
hänellä on oikeus ajo-oikeuden palauttamiseen, koska Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vahvistamien periaatteiden mukaan alkuperäinen ajo-oikeus pysyi muuttumattomana kyseisessä jäsenvaltiossa (20).
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80/1263/ETY kumottiin kokonaisuudessaan, seuraa, että toisen
direktiivin voimaantulon jälkeen sovelletaan ainoastaan täydellistä vastavuoroista tunnustamista. Jos ajokortin vaihdon yhteydessä on annettu alkuperäistä laajemmat ajo-oikeudet, nämä
oikeudet eivät johdu alkuperäisestä ajo-oikeudesta, vaan ne
on annettu soveltamalla vastaanottavassa jäsenvaltiossa voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä. Jos ajokortin haltija tämän jälkeen muuttaa asuinpaikkansa toiseen jäsenvaltioon tai
ajokortin antaneeseen jäsenvaltioon, näitä laajennettuja oikeuksia voidaan rajoittaa, jos asuinpaikan toinen muutos tapahtui
ennen toisen direktiivin voimaantuloa. Tämä johtuu siitä, että
laajennetut oikeudet on annettu toisen jäsenvaltion kansallisen
lainsäädännön nojalla.

Direktiivin 91/439/ETY voimaantulon jälkeen on tunnustettava
ainoastaan ajokorttiasiakirjoihin nimenomaisesti merkityt ajo-oikeudet. Tällaisia oikeuksia ei yleensä voida rajoittaa, jos ajokortin
haltija vaihtaa asuinpaikkaansa 1. heinäkuuta 1996 jälkeen, sillä
mahdollisuudet soveltaa rajoittavia kansallisia määräyksiä ovat
rajalliset ottaen huomioon direktiivin 91/439/ETY 1 artiklan 3
kohdan.

B.2.2 Käytännön tilanteita
Esimerkki 7:
Ranskalainen B-ajokortin haltija, jolla on oikeus ajaa enintään
3,5 tonnin ajoneuvoja, asettui vakituisesti asumaan Saksaan
vuonna 1990. Saksassa hänelle myönnettiin ajokortin vaihdon
yhteydessä tavanomainen ”Klasse 3” -luokan mukainen ajo-oikeus, johon sisältyy oikeus ajaa enintään 7,5 tonnin (ja jopa
18,25 tonnin) ajoneuvoja. Hän muutti vakituisen asuinpaikkansa jälleen Ranskaan ennen 1. heinäkuuta 1996. Ranskassa
hänen oli vaihdettava saksalainen ajokortti jälleen ranskalaiseksi
ajokortiksi, jolloin Saksassa annettua ajo-oikeutta rajoitettiin.
Direktiivin 91/439/ETY voimaantulon jälkeen hän vaatii Saksassa myönnettyjen ajo-oikeuksien täysimääräistä tunnustamista.

Esimerkki 8:
Suositeltavaa on, että ajokortin haltijoille, joilla on oikeus vaatia
aikaisemman ajo-oikeutensa palauttamista, annetaan nämä laajemmat oikeudet ainoastaan pyyntöä vastaan ja vasta sen jälkeen,
kun he ovat luovuttaneet vaihdossa saamansa ajokortin. Tällä
tavoin kaikki ajo-oikeudet voidaan merkitä ajokortin antaneen
jäsenvaltion antamaan uuteen ajokorttiin.

B.2 Niiden ajokorttien tunnustaminen, joissa ajo-oikeuksia
on laajennettu vaihdon yhteydessä

Irlantilainen luokan B ajokortin haltija asettui asumaan vakituisesti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vuonna 1993. Tällöin hänen alkuperäinen ajokorttinsa vaihdettiin uuteen ajokorttiin, johon sisältyi lisäoikeus ajaa C1 ja C1+E -luokan ajoneuvoja sen
lisäksi, että hänellä on oikeus ajaa D1 ja D1+E -luokan ajoneuvoja ”muussa kuin ansiotarkoituksessa”. Kun hän muutti vakituisen asuinpaikkansa jälleen Irlantiin 1. heinäkuuta 1996
jälkeen, hän viittasi direktiivin 91/439/ETY 1 artiklan 2 kohdassa säädettyyn vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen ja
vastusti niiden ajo-oikeuksien muuttamista, jotka on merkitty
Yhdistyneiden kuningaskuntien hänelle vaihdossa antamaan ajokorttiin.

B.2.1 Nykyinen oikeustila
Direktiivin 91/439/ETY johdanto-osan ensimmäisestä ja yhdeksännestä kappaleesta sekä 13 artiklasta, jolla direktiivi
(20) Jos tässä tapauksessa sovellettaisiin vastavuoroisen tunnustamisen
periaatetta, ajokortin antaneen jäsenvaltion olisi tunnustettava ainoastaan rajoitettu ajo-oikeus, koska tämä on merkitty aikaisemmin vaihdettuun asiakirjaan.

Esimerkki 9:
Ranskalainen ajokortin haltija asettui asumaan vakituisesti Saksaan ennen 1. heinäkuuta 1996, ja hänen ajo-oikeutensa laajennettiin luokkaan ”Klasse 3”. Ennen direktiivin 91/439/ETY
voimaantuloa hän muutti vakituisen asuinpaikkansa Saksasta
kolmanteen jäsenvaltioon, jossa hän vaatii laajennetun ajo-oikeutensa täydellistä tunnustamista.
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Esimerkki 10:
Esimerkin 9 tavoin alkuperäistä ajo-oikeutta on laajennettu ajokortin vaihdon yhteydessä. Direktiivin 91/439/ETY voimaantulon jälkeen ajokortin haltija asettuu asumaan vakituisesti kolmanteen jäsenvaltioon ja vaatii laajennetun ajo-oikeutensa täydellistä tunnustamista vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen
mukaisesti.

B.2.3 Ratkaisu
Jos ajokorttiin liittyviä oikeuksia laajennettiin sen vaihdon yhteydessä, mutta rajoitettiin jälleen, kun asuinpaikka vaihtui takaisin ajokortin antaneeseen jäsenvaltioon ennen 1. heinäkuuta
1996 (esimerkki 7), tämä rajoitus voidaan pitää voimassa myös
direktiivin 91/439/ETY voimaantulon jälkeen. Ajokortin haltijalla, jonka ajo-oikeutta on aiemmin laajennettu tietyksi ajaksi
mutta rajoitettu jälleen ennen vastavuoroisen tunnustamisen
periaatteen voimaantuloa, ei ole oikeudellisia perusteita vaatia
laajennettujen oikeuksien pitämistä voimassa. Tällaisen ajokortin haltijan ajokorttiasiakirja, johon laajennetut oikeudet on
merkitty, on vaihdettu ja sisältää nyt alkuperäiset oikeudet;
alkuperäinen ajo-oikeus säilyi muuttumattomana.
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omaisten on käynnistettävä tutkimukset yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, jotka myönsivät laajennetut oikeudet, ja
annettava uusi ajokortti, joka sisältää kaikki oikeudet. Esimerkissä 10 vastaanottavalla jäsenvaltiolla on valtuudet antaa 8
artiklan 5 kohdan mukaisesti uusi ajokortti, joka sisältää kaikki
aiemmin myönnetyt oikeudet.

On korostettava, etteivät edellä esitetyt oikeudelliset ratkaisut
voi johtaa uudenlaiseen ”ajokorttimatkailuun” (21): kun direktiivi
91/439/ETY on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa, ajokorttiluokat ja ajokorttien myöntämisehdot on yhdenmukaistettu. Laajennettuja oikeuksia ei siis
voi enää saada siitä hetkestä lähtien, kun toinen direktiivi on
saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivin 3 artiklassa
määriteltyjä oikeuksia laajemmat oikeudet (esim. 5 artiklan 4
kohdan mukaisesti) ovat voimassa ainoastaan oikeudet myöntäneen jäsenvaltion alueella, ja ajokorttiin merkitään pelkästään
3 artiklassa määritellyt oikeuksien perusmuodot. Muilla jäsenvaltiolla ei ole velvollisuutta tunnustaa tällaisia laajennettuja
oikeuksia, vaikka ne olisikin myönnetty toisen direktiivin mukaisesti.

B.2.4 Vaihtoehtoista ratkaisua koskeva selittävä huomautus
Jos ajokorttia laajennettiin vaihdon yhteydessä ja ajokortin haltija muutti vakituisen asuinpaikkansa takaisin ajokortin antaneeseen jäsenvaltioon 1. heinäkuuta 1996 jälkeen (esimerkki
8), hänen laajennetut oikeutensa on tunnustettava täydellisesti vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti. 1 artiklan 2
kohdan soveltaminen ei mahdollista näiden laajennettujen oikeuksien jälkikäteen tapahtuvaa rajoittamista eikä viittaamista
alkuperäiseen, suppeampaan ajo-oikeuteen.

Jos ajo-oikeutta laajennettiin ja ajokortin haltija muutti kolmanteen jäsenvaltioon ennen 1. heinäkuuta 1996 (esimerkki 9), laajennetun oikeuden rajoittaminen oli oikeudellisesti sallittua,
koska kolmas jäsenvaltio saattoi soveltaa ajokortin antamiseen
tiukempia vaatimuksia kuin jäsenvaltio, jossa ajokorttia oli laajennettu. Lisäksi kolmannen jäsenvaltion oli tunnustettava ajokortin antaneen jäsenvaltion antama alkuperäinen ajo-oikeus,
mutta se saattoi rajoittaa sitä omalla alueellaan.

Laajennettujen oikeuksien rajoittaminen alkuperäisiin oikeuksiin ajokortin antaneessa jäsenvaltiossa 1. heinäkuuta 1996 jälkeen olisi ristiriidassa yhteisön oikeuden perusperiaatteiden,
erityisesti henkilöiden vapaan liikkuvuuden ja syrjimättömyysperiaatteen kanssa. Jokainen yhteisön kansalainen voi vedota
hänelle toisen direktiivin nojalla myönnettyihin oikeuksiin
jopa suhteessa omaan jäsenvaltioonsa. Näihin oikeuksiin voidaan vedota vaikkei kansalaiseen kohdistukaan ajokortin antamispaikkaan liittyvää syrjintää, kun ajokortin antamispaikka on
jäsenvaltio, jossa ajokortin haltija asuu vakituisesti (22).

Lisäksi tällainen lähestymistapa johtaisi rajoitukseen ainoastaan
ajokortin antaneessa jäsenvaltiossa. Jos tällaisen oikeuden haltija
muuttaa vakituisen asuinpaikkansa johonkin kolmanteen jäsenvaltioon (katso esimerkki 10), hänen täydet oikeutensa on tunnustettava kolmannessa jäsenvaltiossa direktiivin 91/439/ETY 1
artiklan 2 kohdan mukaisesti.

B.3 Alkuperäisen ajokortin luovuttamatta jättäminen
Jos laajennetun ajokortin haltija muutti kolmanteen jäsenvaltioon 1. heinäkuuta 1996 jälkeen (esimerkki 10), kolmannen jäsenvaltion on vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti tunnustettava kaikki ajo-oikeudet, toisen jäsenvaltion mahdollisesti antamat lisäoikeudet mukaan lukien (katso esimerkki 8).

Jos ajokortti varastetaan tai katoaa tapauksessa, jossa on myönnetty laajennettuja ajo-oikeuksia (esimerkit 8 ja 10), sovelletaan
seuraavaa: alkuperäinen ajokortti on edelleen ajokortin antaneen jäsenvaltion hallussa. Jos ajokortin haltija asuu ajokortin
antaneessa jäsenvaltiossa (esimerkki 8), asianomaisten viran-

B.3.1 Nykyinen oikeustila
Jos kuljettajalla on useampi kuin yksi ajokortti, koska hän ei ole
vaihtanut alkuperäistä ajokorttiaan tai on saanut kaksoiskappa(21) ”Ajokorttimatkailulla” tarkoitetaan sitä, että ajokortin hakijat suorittavat ajokokeensa jossain toisessa maassa kuin omassa asuinmaassaan. Syynä on joko se, että kyseisessä maassa ajokortti on
helpompi saada kuin asuinmaassa (esim. pakollisia ajotunteja tai
teoriakokeita ei vaadita) tai se, että ajokortin hankintakustannukset
ovat siellä alhaisemmat kuin asuinmaassa.
(22) Katso kuvaus tämäntyyppisestä syrjinnästä Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen antamissa tuomioissa asioissa C-19/92 Kraus ja
C-212/97 Centros Ltd.

C 77/20

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

leen väärin perustein, hän rikkoo selvästi direktiivin
91/439/ETY 7 artiklan 5 kohtaa. Useamman kuin yhden ajokortin hallussa pitäminen on myös ensimmäisen direktiivin
vastaista, koska siinä säädettiin ajokorttien pakollisesta vaihtamisesta yhden vuoden kuluessa siitä, kun ajokortin haltija on
asettunut vakituisesti asumaan toiseen jäsenvaltioon.

28.3.2002

ranomaisille ja annettava tämän jälkeen uusi ajokortti heti kun
ne saavat tietää, että kyseisellä ajokortin haltijalla on useampi
kuin yksi ajokortti. Tätä lähestymistapaa sovelletaan esimerkkeihin 11 ja 12.

Direktiivin 91/439/ETY 7 artiklan 5 kohdassa säädetään selkeästi ja yksiselitteisesti, että henkilöllä voi olla vain yhden jäsenvaltion antama ajokortti. Jos ajokortin haltija, jolla on hallussaan useampi kuin yksi ajokortti, vetoaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen 1. heinäkuuta 1996 jälkeen, tällainen
vetoaminen on säädösten vastaista.

Ajo-oikeuksien laajuuden osalta on selvitettävä tilanne, joka
olisi syntynyt, jos yhteisön oikeutta olisi alun perin noudatettu
täydellisesti. Jos ajokortin haltijalla on hallussaan kaksi ajokorttia, joista yksi sisältää laajemmat ajo-oikeudet kuin toinen, ja
jos viimeksi mainittu on ainoa asiakirja, joka hänellä olisi hallussaan, jos hän olisi alun perin noudattanut yhteisön oikeutta,
laajempia oikeuksia voidaan rajoittaa myös direktiivin
91/439/ETY voimaantulon jälkeen. Tätä ratkaisua sovelletaan esimerkin 11 kaltaisiin petostapauksiin.

Lisäksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä (23) ilmenee johdonmukaisesti, että jäsenvaltiolla voi olla
oikeus ryhtyä toimenpiteisiin estääkseen sen, että jotkut sen
kansalaiset yrittävät käyttää väärin perustamissopimuksessa luotuja mahdollisuuksia ja näin välttyä kansallisen lainsäädännön
soveltamiselta. Koska kyseessä on samanlainen oikeudellinen
etu, vaikuttaa asianmukaiselta, että kyseistä sääntöä sovelletaan
analogisesti kaikkiin alueen asukkaisiin, jotka voivat olla myös
muiden jäsenvaltioiden kansalaisia. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä estääkseen
sen, että kansalaiset (ja asukkaat) vetoavat yhteisön oikeuden
määräyksiin vilpillisellä tai väärällä tavalla.

Jos ajokortin haltija on ajokortin vaihtoa vaativan jäsenvaltion
kansalainen, edellä kuvatun menettelyn oikeusperustana on
edellä mainittu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiaa koskeva oikeuskäytäntö. Jäsenvaltiot voivat estää kansalaisiaan vetoamasta yhteisön oikeussääntöihin (esim. vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen) väärällä tai vilpillisellä tavalla (esimerkki 11).

B.3.2 Käytännön tilanteita

Hallinnollisten seuraamusten määräämiseen petostapauksessa
(esimerkki 11) pätevät samat ohjeet kuin sakkojen määräämiseen ajokortin vaihtamisen laiminlyönnin takia (katso edellä
B.4.4. kohta).

Esimerkki 11:
EY:n kansalainen asettui vakituisesti asumaan toiseen jäsenvaltioon ennen 1. heinäkuuta 1995 ja vaihtoi siellä ajokorttinsa.
Alkuperäinen kortti lähetettiin takaisiin ajokortin antaneelle viranomaiselle, mutta ajokortin haltija piti (lainvastaisesti) itsellään
kaksoiskappaleen alkuperäisestä ajokortista. 1. heinäkuuta 1996
jälkeen hän vaatii vastaanottavassa jäsenvaltiossa alkuperäisiä
oikeuksiaan. Vaatimus perustuu hänen alkuperäiseen ajo-oikeuteensa, josta hän voi edelleen esittää todisteen luovuttamalla
kaksoiskappaleen.
Esimerkki 12:
Yhteisön kansalainen asettui vakituisesti asumaan Ruotsiin tai
Norjaan ennen 1. tammikuuta 1994. Näissä maissa ajokortin
haltijoiden ei tarvinnut luovuttaa alkuperäistä ajokorttiaan viranomaisille sen jälkeen, kun heille oli annettu kansallinen ajokortti.
[HUOM.: Näin tapahtui todennäköisesti myös muissa jäsenvaltioissa.] Direktiivin 91/439/ETY voimaantulon jälkeen kyseinen
ajokortin haltija vaatii 1 artiklan 2 kohdassa säädetyn vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti alkuperäisiä oikeuksiaan (muuttamatta asuinpaikkaansa), joista hän voi esittää todisteena alkuperäisen ajokorttinsa.

Esimerkissä 12 kuvattu tilanne johtuu sellaisissa maissa voimassa olleista kansallisista määräyksistä, jotka eivät olleet ETA:n
jäsenvaltioita kyseisenä ajankohtana. Näin ollen niiden ei tarvinnut soveltaa ensimmäisen direktiivin säännöksiä, eikä useamman kuin yhden ajokortin haltijalle voida määrätä mitään sakkoja. Sama koskee jäsenvaltioita, jotka sovelsivat vastaavaa käytäntöä huolimatta siitä, että niillä oli velvollisuus noudattaa
yhteisön oikeutta. Jossain jäsenvaltiossa asuvia kansalaisia ei
voida sakottaa sen vuoksi, että heidät vastaanottanut jäsenvaltio
on jättänyt soveltamatta tai rikkonut yhteisön oikeutta. Kyseisenä ajankohtana voimassa olleen kansallisen lainsäädännön
mukaan tällaisilla ajokortin haltijoilla oli oikeus pitää ajokorttinsa. Niiden maiden osalta, jotka alkuaan olivat yhteisön oikeuden soveltamisalan ulkopuolella, on todettava, että yhteisön
oikeutta ei voida soveltaa taannehtivasti, kun kyseinen maa
on liittynyt ETA:an.

C. YHTEISÖN OIKEUDEN VASTAISESTI ANNETUT AJOKORTIT
C.1 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan noudattamatta jättäminen

B.3.3 Ratkaisu
Jäsenvaltioiden olisi vaadittava henkilöä palauttamaan kaikki
ajokorttiasiakirjat vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille vi(23) Katso erityisesti 9. maaliskuuta 1999 asiassa C-212/97 Centros Ltd
annetun tuomion 24 kohta ja asiassa C-61/89 Bouchoucha annetun tuomion 14 kohta.

C.1.1 Nykyinen oikeustila
Jos ajokortti on annettu direktiivin 91/439/ETY 7 artiklan 1
kohdan a alakohdan vastaisesti, tällaisten ajokorttien peruuttamisesta vastaava toimivaltainen viranomainen on määriteltävä
tapauksissa, joissa ajokortin haltija muuttaa vakituista asuinpaikkaansa EU:n alueella.
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Yleisesti ottaen jäsenvaltion on tunnustettava toisen jäsenvaltion antamat ajokortit 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti myös
siinä tapauksessa, ettei ajokortin antanut jäsenvaltio ole noudattanut toisen direktiivin 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaa.
Näin ollen vastaanottava jäsenvaltio ei voi kieltäytyä tunnustamasta ajokortteja, joita ei ole annettu direktiivin säännösten
mukaisesti
Ajokortin tunnustamisvelvollisuudesta huolimatta vastaanottava
jäsenvaltio voi soveltaa tiettyjä kansallisia määräyksiä 1 artiklan
3 kohdan mukaisesti. Vastaanottava jäsenvaltio voi kieltäytyä
tunnustamasta ajokortin vain tietyissä erityistapauksissa, jotka
on kuvattu tarkasti direktiivissä 91/439/ETY (24).
C.1.2 Käytännön tilanne
Esimerkki 13:
Jäsenvaltiossa A annetaan direktiivin 91/439/ETY voimaantulopäivän jälkeen ajokortteja noudattaen aiemmin annettuja kansallisia määräyksiä, jotka ovat ristiriidassa direktiivin säännösten
kanssa. Jäsenvaltio B kieltäytyy tunnustamasta näitä ajokortteja,
kun niiden haltijat asettuvat asumaan vakituisesti jäsenvaltioon B.
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91/439/ETY hyväksymismenettelyn yhteydessä seuraavan
lausunnon:
”Neuvosto ja komissio katsovat, että ajokorttien täydellistä vastavuoroista tunnustamista koskevat direktiivin säännökset edellyttävät läheisempää yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken. Tässä yhteydessä tällä tarkoitetaan erityisesti
tietojenvaihdon järjestämistä . . .”.
Jos ajokortin antanut jäsenvaltio toimittaa vain riittämättömiä tai epätäsmällisiä tietoja, vastaanottava jäsenvaltio voi
saattaa asian Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi EY:n perustamissopimuksen 227 artiklan mukaisesti
tai pyytää komissiota saattamaan asian tuomioistuimen käsiteltäväksi EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisesti.
Vastaanottavalla jäsenvaltiolla ei yleisesti ottaen ole toimivaltaa päättää sellaisten ajokorttien tunnustamatta jättämisestä, jotka on saatettu antaa yhteisön oikeuden vastaisesti,
sillä tämä tekisi tyhjäksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen. Toisessa jäsenvaltiossa annetun ajokortin tunnustamisesta kieltäytyminen on sallittua vasta edellä mainitun menettelyn epäonnistumisen jälkeen ja erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa (25).

C.1.3 Ratkaisu
— Ajokortin antanut jäsenvaltio ei saattanut direktiiviä ajoissa
osaksi kansallista lainsäädäntöä
Tässä tapauksessa muiden jäsenvaltioiden on tunnustettava
1 artiklan 2 kohdan mukaisesti ajokortit, jotka on annettu
yhteisön oikeuden vastaisesti. Vastaanottava jäsenvaltio voi
soveltaa omia kansallisia määräyksiään vain 1 artiklan 3
kohdassa säädetyissä rajoissa. Euroopan komissio aloitti
useita jäsenyysvelvoitteiden rikkomista koskevia menettelyjä
sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät saattaneet direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. heinäkuuta 1996
mennessä. Nämä jäsenvaltiot ovat sittemmin saattaneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään. Toisen direktiivin voimaantulopäivän sekä päivien, joihin mennessä direktiivi saatettiin (usein myöhässä) osaksi kansallista lainsäädäntöä, välillä annettiin kuitenkin miljoonia ajokortteja.
Nämä asiakirjat on tunnustettava.
— 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan noudattamatta jättäminen
huolimatta siitä, että direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä
Otsikon mukaisessa tapauksessa sovelletaan seuraavaa toisen direktiivin ja primäärioikeuden säännösten mukaista
erityismenettelyä:
Vastaanottavan valtion on ensin pyydettävä lisätietoja ajokortin antaneelta jäsenvaltiolta direktiivin 12 artiklan 3
kohdan mukaisesti. Direktiiviin 80/1263/ETY verrattuna
toisessa direktiivissä annetaan suurempi merkitys jäsenvaltioiden keskinäiselle avunannolle (tämä perustuu 12 artiklan
3 kohdan uuteen sanamuotoon, joka poikkeaa direktiivin
80/1263/ETY vastaavasta kohdasta). Euroopan yhteisöjen
neuvosto ja Euroopan komissio selvensivät edellä mainitun
säännöksen
soveltamisalaa
antamalla
direktiivin
(24) Esimerkiksi 6 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan 4 kohdassa.

Tämä jäsenvaltion oikeus johtuu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamassa tuomiossa (26) vahvistettujen sääntöjen analogisesta soveltamisesta, ja sitä on sovellettava erittäin suppeasti. Tuomiossa edellytetään myös, että vilpillisen
menettelyn on oltava ilmeinen. Lisäksi voidaan viitata tuomioistuimen asiassa C-212/97 (Centros Ltd) antamaan tuomioon, jonka mukaan jäsenvaltiolla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin estääkseen sen, että jotkut sen kansalaiset sekä
sen alueella asuvat muiden jäsenvaltioiden kansalaiset vetoavat yhteisön oikeussääntöihin (esim. vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen) väärällä tai vilpillisellä tavalla (27).
C.2 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan noudattamatta jättäminen
C.2.1 Nykyinen oikeustila
Vastaanottavan jäsenvaltion on tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa annetut ajokortit 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti riippumatta siitä, onko ajokortti annettu 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
Kun sovelletaan toisen direktiivin 8 artiklan 2 kohtaa, joka on
sisällytetty direktiiviin lähinnä vakavia liikennerikkomuksia eikä
niinkään yhteisön oikeuden rikkomista ajatellen, vastaanottavalla jäsenvaltiolla on toimivalta rajoittaa toisessa jäsenvaltiossa
annetun ajokortin käyttöoikeutta vastaanottavan jäsenvaltion
alueella ainoastaan erityisissä tapauksissa. 8 artiklan 2 kohtaa
sovellettaessa on otettava asianmukaisesti huomioon rikoslain
ja yleistä järjestystä koskevien säädösten alueellisen soveltamisen periaate.
(25) Eli selvissä ja järjestelmällisissä vilppitapauksissa, esimerkiksi organisoidut petokset.
(26) Asia C-130/88 (Van de Bijl).
(27) Katso erityisesti mainitun tuomion 24 kohta (jossa viitataan tuomioistuimen aiempaan oikeuskäytäntöön) sekä 25 kohta.
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8 artiklan 2 kohdan soveltamisalaa on selvennetty myös direktiiviä 91/439/ETY koskevaan ehdotukseen liittyvissä huomautuksissa:
”Ajokortin käyttöoikeuden keskeyttämistä tai peruuttamista koskevia
kansallisia määräyksiä on sovellettava kuljettajiin, jotka eivät täytä
ajokortin antamiseksi tai uusimiseksi vaadittavia ehtoja moottoriajoneuvon ajamiseen liittyvien tietojen, ajotaidon ja ajotapojen sekä ajajan terveydentilan osalta [. . .]”.
Näin ollen 8 artiklan 2 kohtaa ei yleensä voida soveltaa asuinpaikkavaatimuksen rikkomiseen, koska sen sanamuodolla tähdätään sakkojen määräämiseen tapauksissa, joissa ei noudateta
tosiasiallisia vaatimuksia (erityisesti terveydentilavaatimuksia ja
tietovaatimuksia), eikä niinkään tapauksissa, joissa ei noudateta
muodollista asuinpaikkavaatimusta.
C.2.2 Käytännön tilanne
Esimerkki 14:
Ajokortin haltija asettuu asumaan vakituisesti toiseen jäsenvaltioon vuonna 1980 ja aloittaa työskentelyn siellä. Vuonna 1997
hän rekisteröityy alkuperämaansa paikallisessa hallintoelimessä,
jossa on rekisteröityneinä myös joitain hänen sukulaisiaan, jotka
todella asuvat paikalla. Kuusi kuukautta myöhemmin, jolloin
tämä ajokortin haltija edelleen työskentelee vastaanottavassa jäsenvaltiossa, hän saa ajokortin alkuperämaassaan kesälomansa
aikana. Vastaanottavan jäsenvaltion viranomaiset eivät tunnusta
ajokorttia, sillä heidän mukaansa ajokortin haltijan vakituinen
asuinpaikka on ollut vastaanottavassa jäsenvaltiossa eikä ajokortin antaneessa jäsenvaltiossa.
C.2.3 Ratkaisu (28)
Jäsenvaltioilla ei yleisesti ottaen ole oikeutta kieltäytyä tunnustamasta muissa jäsenvaltioissa annettuja ajokortteja, elleivät ne
noudata edellä yleisiä tapauksia varten kuvattuja menettelytapavaatimuksia. Tämä merkitsee sitä, että ensin on luotava yhteydet asianosaisten jäsenvaltioiden välille ja että komission tai
jäsenvaltion on tämän jälkeen saatettava asia Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi EY:n perustamissopimuksen 226 ja 227 artiklan mukaisesti.
Jäsenvaltiot eivät voi itse tehdä päätöstä, joka koskee asuinpaikkavaatimuksen noudattamista toisessa jäsenvaltiossa. Näin ollen
jäsenvaltiolla ei yleensä ole toimivaltaa kieltäytyä tunnustamasta toisessa jäsenvaltiossa annettuja ajokortteja tai peruuttaa
niitä ilman, että se noudattaa määrättyä menettelyä.
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edellä mainitun menettelyn yhteydessä käy ilmi, ettei asuinpaikkavaatimusta ole noudatettu, vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisilla on toimivalta peruuttaa ajokortti ja palauttaa se ajokortin antaneeseen jäsenvaltioon. Tässä tapauksessa myös ajooikeus kumoutuu, sillä ajokortin haltija ei ole täyttänyt kaikkia
ajokortin antamista koskevia muotovaatimuksia.
Koska on odotettavissa, että esiin tulee suuri joukko käytännön
tapauksia, seuraavan vaihtoehtoisen menettelyn käyttöönottoa
harkitaan:
Kutakin ajokortin hakijaa (tai ajokortin uusijaa) voitaisiin vaatia
antamaan virallinen kirjallinen vakuutus, jossa todetaan, että
hän asuu kyseisessä maassa ja että hänellä ei ole hallussaan
toista ajokorttia eikä toista ajokorttia ole peruutettu. Asuinpaikkavaatimuksen noudattamatta jättäminen olisi tällöin yksityishenkilön vilpillinen teko ja hänet voitaisiin saattaa siitä suoraan
vastuuseen kansallisen rikoslain mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa vastaanottava jäsenvaltio peruuttaisi ajokortin (ainoastaan
oman alueensa osalta) sovellettuaan ensin edellä mainittua menettelyä ja lähettäisi ajokortin takaisin ajokortin antaneeseen
jäsenvaltioon, joka puolestaan peruuttaisi ajokortin; viimeksi
mainitulla peruutuksella olisi yleinen vaikutus, koska kyseessä
on vilpillinen teko.

D. VOIMASSAOLOAJAN LASKEMINEN
D.1 Nykyinen oikeustila
Direktiivin 91/439/ETY 1 artiklan 3 kohdan mukaan vastaanottava jäsenvaltio voi soveltaa omia kansallisia määräyksiään
toisessa jäsenvaltiossa annettujen ajokorttien voimassaoloaikaan. Asuinpaikan muuttumispäivä on ratkaiseva tekijä laskettaessa voimassaoloaikaa, jonka vastaanottava jäsenvaltio aikoo
määrätä ulkomaalaisille ajokortin haltijoille heidän asettuessaan
vakituisesti asumaan kyseiseen maahan.
D.2 Käytännön tilanteita
Esimerkki 15:
Alankomaalainen ajokortin haltija asettui asumaan vakituisesti
Ranskaan vuonna 2000. Hänen alankomaalainen B luokan ajokorttinsa on voimassa kymmenen vuoden ajan ja sen voimassaolo
päättyy Ranskassa vuonna 2005. Vaikka Ranskassa B luokan
ajokortit annetaan yleensä pysyvästi ilman, että niitä tarvitsee
vaihtaa tai uusia, kyseisen ajokortin haltijan on tuolloin uusittava ajokorttinsa, jotta hän voi ajaa voimassa olevaa ajokorttia
käyttäen.
Esimerkki 16:

Ainoastaan sen jäsenvaltion viranomaisilla, jossa ajokortin haltija asuu vakituisesti, on toimivalta antaa tai uusia ajokortti. Jos
(28) HUOM.: Ajokortin antaminen jossain jäsenvaltiossa sellaisille ajokortin haltijoille, jotka eivät asu vakituisesti kyseisessä jäsenvaltiossa, on direktiivin 91/439/ETY 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
vastaista, mutta sitä tapahtuu käytännössä usein. Jäsenvaltioissa
annettavien ajokorttien suuren määrän vuoksi kansallisten viranomaisten on löydettävä keino valvoa tämän artiklan soveltamista.
Jäsenvaltioiden on tarkastettava asuinpaikkavaatimuksen noudattaminen kunkin ajokortin hakijan osalta ajokorttiasiakirjojen antamishetkellä.

Ranskalainen ajokortin haltija asettuu asuman vakituisesti Alankomaihin vuonna 1995. Hänen ranskalainen B luokan ajokorttinsa oli annettu pysyvästi. Alankomaiden viranomaiset soveltavat 1 artiklan 3 kohtaa ja määräävät ajokortille kymmenen
vuoden voimassaoloajan vuoteen 2005 saakka.
Tällaisissa tapauksissa herää kysymys, millä jäsenvaltiolla on
toimivalta uusia nämä ajokortit, joiden voimassaoloaika on
päättynyt, ja mitkä ovat tällaisen uusimisen oikeudelliset perusteet.
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D.3 Ratkaisu
Direktiivin 1 artiklan 3 kohdasta seuraa, että jäsenvaltio voi
soveltaa voimassaoloaikaan ainoastaan omia kansallisia määräyksiään.
Jos ajokortin haltija on asettunut vakituisesti asumaan sellaiseen
vastaanottavaan jäsenvaltioon, jossa voimassaoloaika on pidempi kuin ajokortin antaneessa jäsenvaltiossa (tai jossa ajokortit annetaan pysyvästi), alkuperäisessä jäsenvaltiossa annettujen
ajokorttien voimassaolo päättyy niiden voimassaoloajan alkuperäisenä päättymispäivänä (esimerkissä 15 vuonna 2005).
Tämä perustuu siihen, että alkuperäisen (esimerkissä alankomaalaisen) ajo-oikeuden kesto on rajoitettu ja ajokorttiasiakirjan voimassaolo päättyy riippumatta siitä, muuttaako ajokortin
haltija vakituista asuinpaikkaansa. Ei ole luvallista ajaa ajokortilla, jonka voimassaoloaika on päättynyt. Näin ollen voimassaoloaikaa koskevia vastaanottavan jäsenvaltion kansallisia
määräyksiä on sovellettava alkuperäisen ajokorttiasiakirjan voimassaolon päättyessä. Esimerkissä 15 Ranskan viranomaiset
antavat ranskalaisen ajokortin, joka on voimassa pysyvästi.
Jos ajokortin haltija on asettunut vakituisesti asumaan sellaiseen
vastaanottavaan jäsenvaltioon, jossa voimassaoloaika on lyhyempi kuin ajokortin antaneessa jäsenvaltiossa, ajokorttien voimassaolo päättyy vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovellettavan
voimassaoloajan päätyttyä. Voimassaoloaika lasketaan siitä
ajankohdasta alkaen, jolloin ajokortin haltija asettui asumaan
kyseisen maahan (esimerkissä 16 päättymisajankohta on
vuonna 2005).
Minkä tahansa muun laskutavan käyttäminen jäljellä olevan
voimassaoloajan laskemiseen näissä tapauksissa ja erityisesti
voimassaoloajan laskeminen ajokortin antamisajankohdasta lähtien merkitsisi tosiasiallisesti ajokorttien tunnustamatta jättämistä (29).
Esimerkkeihin 15 ja 16 sovellettavien lähestymistapojen ero
johtuu siitä, että ensimmäisessä tapauksessa alkuperäinen ajooikeus on kestoltaan rajoitettu ja ajokorttiasiakirjan voimassaolo päättyy ajokortin haltijan asuinpaikasta riippumatta,
kun taas toisessa tapauksessa voimassaoloajan lisärajoitus on
määrätty jälkikäteen.
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tiasiakirjan voimassaolo päättyy. Tällaisessa tapauksessa on siis
annettava uusi ajokortti.

E. AJOKORTTIEN UUSIMINEN
E.1 Uusimistapaukset
Direktiivin 91/439/ETY 1 artiklan 2 kohdassa säädetään jäsenvaltioiden antamien ajokorttien vastavuoroisen tunnustamisen
periaatteesta. Tätä periaatetta sovelletaan vastaavalla tavalla
myös ennen direktiivin voimaantuloa annettuihin ajokortteihin,
sikäli kuin nämä ajokortit ovat voimassa.
Tietyissä olosuhteissa ajokortin voimassaoloaika voi päättyä
toisessa jäsenvaltiossa ajokortin haltijan asuessa siellä:
— Ajokortti on ajokortin antaneessa jäsenvaltiossa sovellettavien ajokortin voimassaoloa koskevien määräysten mukaisesti voimassa määrätyn ajan tai kunnes sen haltija saavuttaa tietyn iän. Jos yksi näistä voimassaolon päättymistä
koskevista vaatimuksista täyttyy, kun ajokortin haltija
asuu vakituisesti toisessa jäsenvaltiossa, on määriteltävä se
valtio, jolla on toimivalta uusia ajokortti.
— Voimassaolevan ajokortin haltija muuttaa vakituisen asuinpaikkansa jäsenvaltioon, jossa sovelletaan lyhyempää voimassaoloaikaa. Tässä tapauksessa ajokorttien voimassaoloa
koskevien vakituisen asuinvaltion kansallisten määräysten
soveltaminen edellyttää, että ajokortin haltija uusii ajokorttinsa lyhyemmän ajan umpeutumisen jälkeen. Myös tässä
tapauksessa on määriteltävä jäsenvaltio, jolla on toimivalta
uusia kortti.
Ajokorttien poikkeavat voimassaoloajat ja voimassaolon päättymispäivät johtuvat ajokorttien uusimistiheyden puutteellisesta
yhdenmukaistamisesta: direktiivin 1 artiklan 3 kohdan mukaan
jäsenvaltio voi soveltaa voimassaoloaikoihin kansallisia määräyksiä.
E.2 Toisen direktiivin asiaa koskevien säännösten tulkinta
Direktiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaan

Molemmissa tapauksissa ainoastaan vastaanottavalla jäsenvaltiolla on toimivalta uusia ajokortteja. Tämä toimivalta perustuu
1 artiklan 3 kohtaan. Jos ajokortin haltija ei vaihda ajokorttiaan
ajoissa vastaanottavassa jäsenvaltiossa, vastaanottavan jäsenvaltion
on pyydettävä tietoja ajokortin antaneelta jäsenvaltiolta soveltamalla analogisesti direktiivin 91/439/ETY 8 artiklan 5 kohtaa.
12 artiklan 3 kohdan mukaisesti tietoja pyytäneen jäsenvaltion
on annettava uusi ajokortti saatuaan tiedot ajokortin antaneelta
jäsenvaltiolta. Tämä perustuu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-193/94 antamaan tuomioon, jossa erotetaan
toisistaan ajo-oikeus sekä ajokorttiasiakirja, joka on ainoastaan
todiste ajo-oikeudesta. Ajo-oikeus on olemassa, vaikka ajokort(29) Tätä näkökohtaa valaisee seuraava esimerkki: ranskalaisella ajokortin haltijalla on ollut ajokortti 12 vuotta. Tämän jälkeen hän asettuu asumaan vakituisesti Alankomaihin. Hänen olisi tuolloin vaihdettava ajokorttinsa välittömästi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta huolimatta ja riippumatta siitä, että jo ensimmäisessä
direktiivissä taattiin, että ajokortin haltijoilla on oikeus ajaa yhden
vuoden ajan toisessa jäsenvaltiossa.

”Ajokortin saa lisäksi antaa ainoastaan hakijoille, [. . .] joiden vakituinen asuinpaikka on ajokortin antavan jäsenvaltion alueella.”.
Tämän säännöksen soveltamisalaa voidaan arvioida ainoastaan
yhdessä direktiivin muiden vakituiseen asuinpaikkaan liittyvien
säännösten kanssa. 7 artiklan 1 kohdan tarkastelu yhdessä 9
artiklassa annetun vakituisen asuinpaikan määritelmän kanssa
selventää, että ajokortti voidaan antaa vain sellaisille hakijoille,
jotka asuvat ajokortin antavassa jäsenvaltiossa pidempään kuin
185 päivää.
Lisäksi 8 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Jos jäsenvaltion antaman voimassa olevan kansallisen ajokortin haltija on muuttanut vakinaisesti asumaan toiseen jäsenvaltioon, hän voi
pyytää, että hänen ajokorttinsa vaihdetaan sitä vastaavaan ajokorttiin.”.

C 77/24

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Tässä artiklassa määritellään vakituisen asuinvaltion toimivalta
vaihtaa ajokortti. Tätä tulkintaa tukee myös toisen direktiivin 7
artiklan 1 kohdan tarkastelu yhdessä 9 artiklan kanssa. Ajokorttien vapaaehtoisen vaihdon voi siis suorittaa ainoastaan
se jäsenvaltio, jossa ajokortin haltija asuu vakituisesti. Tätä tulkinta korostuu direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa:
”[. . .]se jäsenvaltio, jossa toisen jäsenvaltion antaneen ajokortin haltijalla on vakituinen asuinpaikka, saa soveltaa ajokortin haltijaan
kansallisia [. . .] säännöksiä ja tarvittaessa vaihtaa ajokortin tätä
tarkoitusta varten.”.
Ajokortin vaihtamista koskevaa toimivaltaa määritettäessä direktiivissä 91/439/ETY ei tehdä eroa ajokorttinsa vapaaehtoisesti vaihtavien ajokortin haltijoiden ja niiden ajokortin haltijoiden välillä, joiden on pakko vaihtaa ajokorttinsa vakituisen
asuinvaltion kansallisten määräysten (rikoslakien ja yleistä järjestystä koskevien säännösten) soveltamisen takia. 8 artiklan
rakenne huomioon ottaen direktiivissä 91/439/ETY ei anneta
mahdollisuutta erottaa toisistaan niitä ajokortin haltijoita, joiden on pakko vaihtaa ajokortti rikoslakien ja yleistä järjestystä
koskevien säännösten soveltamisen takia, sekä niitä ajokortin
haltijoita, joiden on vaihdettava ajokorttia hallinnollisten lakien
(eli voimassaoloaikaa koskevien määräysten) soveltamisen takia.
Näin ollen on riittävän selvää, että kun on kyse ajokortin vapaaehtoisesta vaihtamisesta, vakituisella asuinvaltiolla on yksinomainen toimivalta tehdä vaihto.
Direktiivin 8 artiklan 5 kohdassa vakituisen asuinvaltion yksinomainen toimivalta määritellään toisessa yhteydessä:
”Uuden ajokortin [. . .] hävinneen tai varastetun ajokortin tilalle saa
sen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta, jossa kortin haltijalla
on vakinainen asuinpaikka.”.
Tässä kohdassa määritellään siis vakituisen asuinvaltion toimivalta tapauksessa, jota on pidettävä asiakirjan ”uusimisena”.
Lisäksi 8 artiklan 3 kohdalla ja 12 artiklan 3 kohdalla luodaan
jäsenvaltioiden välinen säännöllinen tietojenvaihtojärjestelmä,
jolla pyritään parantamaan tiedottamista vastaanottavien jäsenvaltioiden, joilla on toimivalta monissa muiden maiden antamiin ajokortteihin liittyvissä asioissa, sekä ajokortin antaneiden
jäsenvaltioiden välillä. Tämä järjestelmä muuttuisi täysin hyödyttömäksi, jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaa rajoitetaan sellaisten ajokorttien uusimisen suhteen, joiden voimassaoloaika on päättynyt tai päättymässä.
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E.3 Ratkaisu
Direktiivissä 91/439/ETY määritellään vastaanottavan jäsenvaltion yksinomainen toimivalta seuraavissa tapauksissa: ensimmäisen ajokortin antaminen, ajokorttien uusiminen, kansallisten rikoslakien ja yleistä järjestystä koskevien säännösten soveltaminen sekä ajokorttien vapaaehtoinen vaihtaminen. Lisäksi
direktiivillä pyritään luomaan tietojenvaihtojärjestelmä vastaanottavan jäsenvaltion ja ajokortin antaneen jäsenvaltion välillä.
Edellä esitetyn perusteella ajokortin antaneen jäsenvaltion toimivalta sellaisten ajokorttien uusimisessa, joiden voimassaoloaika päättyy ajokortin antaneen jäsenvaltion ulkopuolella, olisi
ristiriidassa direktiivillä luodun järjestelmän ja sen tavoitteiden
sekä edellä lainattujen säännösten loogisen rakenteen kanssa.
Edellä esitettyä päätelmää tukee myös seuraava vastakohta-argumentti: 1 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa kansallisia määräyksiään kaikkien niiden alueella olevien
ajokortin haltijoiden ajokorttien voimassaoloaikoihin. Jos jäsenvaltioilla olisi oikeus vaihtaa sellaisten ajokortin haltijoiden ajokortteja, jotka asuvat vakituisesti jossain toisessa jäsenvaltiossa,
ne rajoittaisivat vakituisen asuinvaltion valtaa soveltaa omia
kansallisia määräyksiään. Tällöin 1 artiklan 3 kohdan säännös
olisi mitätön.
Näin ollen vakituisella asuinvaltiolla on katsottava olevan yksinomainen toimivalta kaikissa ajokorttien uusimiseen liittyvissä
näkökohdissa. Tähän toimivaltaan kuuluvat myös ajokortit, joiden voimassaoloaika on päättynyt ja joita ei ole uusittu niiden
voimassaolaoajan kuluessa. Tämän viimeksi mainitun näkökohdan osalta alunperin toisessa jäsenvaltiossa myönnetyt ajokortit,
joiden voimassaoloaika on päättynyt, olisi uusittava samojen
menettelyjen mukaisesti kuin haltijan vakituisessa asuinvaltiossa
myönnetyt ajokortit, joiden voimassaoloaika on päättynyt. Jos
vastaanottava jäsenvaltio myöntää ajokortteja, joiden voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu, muissa jäsenvaltioissa myönnettyjen
ajokorttien uusimiseen ei saa liittää ehtoja.

E.4 Menettelytapoja koskevia näkökohtia
Ajokorttien uusimisen yhteydessä on korostettava, että samoja
uusimiseen liittyviä hallinnollisia menettelyjä on sovellettava
syrjimättä kaikkiin ajokortin haltijoihin riippumatta siitä,
onko ajokortti annettu vaihdon suorittavassa jäsenvaltiossa vai
jossain toisessa jäsenvaltiossa. Tämä koskee menettelyn kaikkia
näkökohtia, kuten hallinnollisten maksujen määräämistä tai
määräaikojen noudattamista.
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EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen
Tapaukset, joita komissio ei vastusta
(2002/C 77/04)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Päätöksen tekopäivä: 11.10.2001
Jäsenvaltio: Yhdistynyt kuningaskunta
Tuen numero: N 180/01

Tuen intensiteetti tai määrä: Vuosien 2000–2006 aluetukikartan mukainen
Kesto: 31.12.2006 asti

Nimike: KOR:n osarahoittamat toimenpiteet Pohjois-Irlannissa

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

Tarkoitus: Kalastus- ja vesiviljelyalan rakenteelliset toimet

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Oikeusperusta:
— The Fisheries and Aquaculture Structures (Grants) Regulations (Northern Ireland) 2001
— Kalatalousalan rakenteellisista toimista 17 päivänä joulukuuta 1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2792/199
Talousarvio: 8,14 miljoonaa euroa
Tuen intensiteetti tai määrä: Tuet noudattavat asetuksessa
(EY) N:o 2792/1999 vastaaville toimenpideryhmille vahvistettuja tasoja
Muita tietoja: Vuosikertomus
Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 31.1.2002
Jäsenvaltio: Ranska
Tuen numero: N 464/01
Nimike: Kalastuskomiteoiden toiminnan rahoittamiseen tarkoitetut veronluonteiset maksut
Tarkoitus: Kalavarojen hoitoon ja alan ammatillisiin palveluihin liittyvät toimet (sosiaaliset toimet, tiedotus ja viestintä)
Oikeusperusta: Projet de décret (prorogation du décret no
96-1231 du 27.12.1996)
Talousarvio: 28 miljoonaa Ranskan frangia (4,2 milj. euroa)
vuodessa
Tuen intensiteetti tai määrä: Henkilöstökulujen ja komiteoiden muiden toimintakulujen rahoitus
Muita tietoja: Vuosikertomus
Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

Päätöksen tekopäivä: 27.2.2002

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Jäsenvaltio: Irlanti
Tuen numero: N 436/01
Nimike: Matkailun ja vapaa-ajan kalastuksen avustusohjelma
Päätöksen tekopäivä: 30.10.2001
Tarkoitus: Ongintamatkailun kehittäminen ja ongintamatkailun perusrakenteiden parantaminen
Oikeusperusta: ‘National Development Plan’ approved by the
Irish Government on 2 November 1999 in combination with
the Fisheries Act 1980
Talousarvio: 38,48 miljoonaa euroa

Jäsenvaltio: Portugali (Setubal)
Tuen numero: N 613/01
Nimike: Ford Electronica Visteon
Oikeusperusta: Regime de Apoio à realização de Estrategias
Empresariais Integradas
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Muita tietoja: Ilmoitus tuetun lainan muuttamisestakäteisavustukseksi 27.2.1996 tehdyn neuvoston päätöksen (1) mukaisesti
Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:
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Päätöksen tekopäivä: 4.2.2002
Jäsenvaltio: Yhdistynyt kuningaskunta
Tuen numero: N 719/01

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Nimike: Buy-Out Scheme for salmon fisheries

(1)

Tarkoitus: Lohen verkkokalastuksen vapaaehtoinen lopettaminen luopumalla kalastusluvista tai -oikeuksista

EYVL C 102, 4.4.1996, s. 10.

Oikeusperusta: Fisheries Act 1966
Talousarvio: 1,5 miljoonaa Englannin puntaa
Päätöksen tekopäivä: 11.12.2001
Jäsenvaltio: Alankomaat

Tuen intensiteetti tai määrä: Vahvistetaan asiantuntija-arvion
mukaan

Tuen numero: N 651/01

Muita tietoja: Vuosikertomus

Nimike: Kestävän lämmityksen edistäminen
Tarkoitus: Kestävän lämmityksen käytön edistäminen

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

Oikeusperusta: Artikel 36o, vierde lid, Wet belastingen op
milieugrondslag

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Talousarvio: 6 milj. Alankomaiden guldenia (2,72 milj. euroa)
Tuen intensiteetti tai määrä: 17,5 %
Kesto: 5 vuotta
Muita tietoja: Vuosikertomus

Päätöksen tekopäivä: 5.5.2000

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:

Jäsenvaltio: Alankomaat
Tuen numero: N 729/99

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids
Nimike: Tukia koskevan Limburgin provinssin säädöksen 4
artiklan 3 kohta
Tarkoitus: Työllisyyden ja koulutuksen edistäminen
Päätöksen tekopäivä: 30.10.2001
Jäsenvaltio: Irlanti

Oikeusperusta: Besluit van de Provinciale Staten van de provincie Limburg van 9 juli 1999

Tuen numero: N 6/A/01

Talousarvio: 395 242 euroa vuodessa

Nimike: Electricity Supply Boardille asetetut julkisen palvelun
velvoitteet sähkön tuottamiseksi turpeesta

Tuen intensiteetti tai määrä: Työllistämistuki: 9,26 %; Koulutustuki: 50 %

Tarkoitus: Sähkönsaannin varmistaminen Irlannissa

Kesto: 2000–2006

Oikeusperusta: Electricity Regulation Act 1999

Muita tietoja: Vuosikertomus. Tukiohjelman N 185/98 (Limburgin provinssin työllisyyden ”pullonkaularahasto”) voimassaolon pidennys. Komissio hyväksyi tämän tuen tammikuussa
1999

Talousarvio: Yhteensä arviolta 568 milj. euroa (noin 30 milj.
euroa vuodessa)
Kesto: 19 vuotta: 2001–2019
Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids
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Päätöksen tekopäivä: 4.2.2002
Jäsenvaltio: Yhdistynyt kuningaskunta
Tuen numero: N 760/01
Nimike: Alusten kalastuslaivastosta poistamista koskeva suunnitelma
Tarkoitus: Yli 10 vuoden ikäisten ja yli 10-metristen alusten
poistaminen kalastuslaivastosta (KOR:n osarahoittama toimenpide)
Oikeusperusta:
— statutory instrument
— kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä 17 päivänä joulukuuta
1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2792/1999
Talousarvio: 6 miljoonaa Englannin puntaa (9,6 milj. euroa)
Tuen intensiteetti tai määrä: Valituiksi tulevat hakemukset,
joissa on alhaisin haetun palkkion määrä aluksen vetoisuutta
kohti.
Kesto: 2001–2002
Muita tietoja: Vuosikertomus
Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids
Päätöksen tekopäivä: 11.12.2001
Jäsenvaltio: Saksa
Tuen numero: NN 137/01
Nimike: Varaukset ydinvoimaloiden jätehuollon ja jätteiden
hävityksen tarpeisiin
Tarkoitus: Varautuminen tulevien lakisääteisten velvoitteiden
rahoittamiseen
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Oikeusperusta: Handelsgesetzbuch, Einkommensteuergesetz,
Atomgesetz
Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Päätöksen tekopäivä: 30.10.2001
Jäsenvaltio: Italia
Tuen numero: NN 92/01
Nimike: Kalastusalusten toiminnan pysyvään lopettamiseen
myönnettävä tuki
Tarkoitus: Yli 10 vuoden ikäisten kalastusalusten toiminnan
lopettaminen (KOR:n osarahoittama toimenpide)
Oikeusperusta:
— 22. joulukuuta 2000 annettu maatalousministerin säädös
— kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä 17 päivänä joulukuuta
1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2792/1999
Talousarvio: 232,2 miljoonaa euroa (Italian osuus 49,99 %,
KOR:n osuus 50,01 %)
Tuen intensiteetti tai määrä: Asetuksen (EY) N:o 2792/1999
7 artiklassa ja liitteessä IV määriteltyjen summien rajoissa
Kesto: 2000–2006
Muita tietoja: Vuosikertomus
Päätöksen teksti (ilman luottamuksellisia tietoja) on julkaistu
todistusvoimaisella kielellä/todistusvoimaisilla kielillä seuraavalla Internet-sivulla:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids
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VALTIONTUKI – YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Tuki C 4/2002 (ex N 594/01) – Vauxhall Ellesmere Port
Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti
(2002/C 77/05)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Komissio on ilmoittanut 23. tammikuuta 2002 päivätyllä, tätä tiivistelmää seuraavilla sivuilla todistusvoimaisella kielellä toistetulla kirjeellä Yhdistyneelle kuningaskunnalle päätöksestään aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely, joka koskee mainittua tukea.
Asianomaiset voivat esittää huomautuksensa tuesta, jota koskevan menettelyn komissio aloittaa, kuukauden
kuluessa tämän tiivistelmän ja sitä seuraavan kirjeen julkaisemisesta. Huomautukset on lähetettävä osoitteeseen:
Euroopan komissio
Kilpailun pääosasto
State Aid Greffe
B-1049 Bruxelles/Brussel
Faksi (32-2) 296 12 42
Huomautukset toimitetaan Yhdistyneelle kuningaskunnalle. Huomautuksia esittävä asianomainen voi pyytää kirjallisesti henkilöllisyyden luottamuksellista käsittelyä, ja tämä pyyntö on perusteltava.

TIIVISTELMÄ

Menettely
Tukiehdotuksesta ilmoitettiin komissiolle 23. elokuuta 2001.
Komissio pyysi lisätietoja 23. lokakuuta 2001, ja Yhdistynyt
kuningaskunta vastasi pyyntöön 16. marraskuuta 2001 päivätyllä kirjeellä.

Kuvaus
Tuki on tarkoitettu Vauxhall Motors (UK) Ltd:lle. Tuki on alueellista investointitukea, jolla muutettaisiin yhtä mallia valmistava tehdas kahta mallia valmistavaksi tehtaaksi, jossa voitaisiin
tarvittaessa vaihdella tuotantoa mallista toiseen. Investoinnin
jälkeen Ellesmere Portin tehdas pystyy tuottamaan Astra-mallien ja uusien Vectra-mallien yhdistelmää. Ellesmere Portin tehdas sijaitsee EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan
c alakohdan mukaisella aluetukialueella, jolla tuen alueellinen
enimmäismäärä on 15 prosentin nettoavustusekvivalentti.

Tukikelpoisten investointien yhteismäärä on 156,198 miljoonaa Englannin puntaa (nettonykyarvo 153,814 milj. GBP).
Suunnitellun tuen määrä on 10 miljoonaa puntaa (nettonykyarvo 9,847 milj. GBP). Ilmoitettu tuki-intensiteetti on 6,4 prosenttia. Yhdistyneen kuningaskunnan antaman tiedon mukaan
General Motors Europe harkitsi hankkeelle kahta vaihtoehtoista
sijoituspaikkaa, Ellesmere Portia ja Antwerpenia.

Arviointi
Tuki arvioidaan moottoriajoneuvoalan valtiontukia koskevan
yhteisön puitesäännön perusteella. Puitesäännön mukaan komission on varmistettava, että myönnetty tuki on sekä tarpeellista hankkeen toteuttamiselle että suhteessa niiden ongelmien
vakavuuteen, joita sillä on tarkoitus ratkaista.

Aluetuen tarpeellisuuden osoittamiseksi tuensaajan on osoitettava selvästi, että sillä on hankkeelleen taloudellisesti kannattava
vaihtoehtoinen sijaintipaikka. Investoinnin teknistä luonnetta ja
mahdollisuutta toteuttaa hanke Antwerpenissa on vielä selvennettävä.

Suhteellisuuden osalta komission on varmistettava, että suunniteltu tuki on suhteessa niihin alueellisiin ongelmiin, joita sillä
on tarkoitus ratkaista. Tähän käytetään kustannus-hyötyanalyysia. Yhdistyneen kuningaskunnan esittämässä kustannus-hyötyanalyysissa hankkeen haittaintensiteetiksi saadaan 11,8 prosenttia, jos investointi tehdään Ellesmere Portiin. Komissio epäilee kuitenkin kustannus-hyötyanalyysin pitävyyttä ja varsinkin
oletuksia koulutuksen korkeammista kustannuksista Antwerpenissa, sisäisistä kuljetuskustannuksista ja hankintatavoista sekä
seurausvaikutuksista, joita hankkeen toteuttamisesta Antwerpenissa aiheutuisi Vauxhallin merkin imagolle Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja jotka voisivat vaikuttaa myös markkinaosuuteen ja myyntiin. Tässä vaiheessa komissio ei voi sulkea pois
mahdollisuutta, että ehdotettu tuki johtaisi hankkeen aluehaitan
ylikompensaatioon.
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Päätelmä
Edellä esitetyistä syistä komissio on päättänyt aloittaa EY:n
perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn.
KIRJE

”The Commission wishes to inform the United Kingdom that,
having examined the information supplied by your authorities
on the aid referred to above, it has decided to initiate the
procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.
Procedure
(1) The United Kingdom authorities notified the abovementioned aid proposal to the Commission pursuant to
Article 88(3) of the EC Treaty by letter dated 23 August
2001 (registered on 28 August 2001). The Commission
asked additional questions on 23 October 2001, to which
the United Kingdom replied by letter dated 16 November
2001 (registered on 21 November 2001).
Detailed description of the project
(2) The recipient of the aid would be Vauxhall Motors (UK)
Ltd, which is a wholly owned subsidiary of General
Motors Corporation. The aid in question is regional
investment aid leading to the retooling from a single
model production facility to a two-model plant with the
capacity to switch production between two models as
demand varies. The plant in question is situated in
Ellesmere Port and currently produces the Astra model.
After the investment, it will be able to produce a mix of
Astras and of the new replacement Vectra passenger car
models. The replacement Vectra is to be built in Ellesmere
Port from April 2002 onwards. According to the United
Kingdom, the project will safeguard 771 jobs at Vauxhall
Motors and create approximately 530 jobs in the supply
chain.
(3) The replacement Vectra will be designed to compete in
the upper-medium segment of the European passenger car
market. The main geographical markets for both the
current Astra model and the replacement Vectra model
are Germany, the United Kingdom, France, Italy, Holland
and Spain, although other smaller western and central
European passenger car markets are also supplied.
(4) According to the notification, the total amount of eligible
investments amounts to GBP 156,198 million. The net
present value of the eligible investments is GBP 153,814
million. These investments are divided as follows (in GBP
million):
Building/land improvements
Machinery and equipment

8,352
131,343

Tools and dies

14,119
Total

153,814
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(5) The aid of GBP 10 million (net present value: GBP 9,847
million) would be provided as regional selective
assistance, which is an approved scheme based on the
Industrial Development Act from 1982. The notified aid
intensity is 6,4 %.
(6) The Ellesmere Port plant is located in the Westminster
ward of Ellesmere Port and Neston in Cheshire. This
region was recognised by the Commission as a regionally
assisted area in the sense of Article 87(3)(c) EC, under the
regional aid map for the period 2000-2006, with a
regional ceiling of 15 %.
(7) According to the United Kingdom, General Motors
Europe considered two alternatives sites for the project,
Ellesmere Port and Antwerp. The final location decision in
favour of Ellesmere Port was part of a major restructuring
within General Motors Europe with the objective of
generating savings sufficient to return GM Europe to
profitability. As part of this plan, passenger car
production in Luton would cease at the end of the life
of the current Vectra model at the end of the first quarter
of 2002. From this point forward, the remaining Luton
facilities would concentrate on commercial and off-road
vehicles, while passenger car production would be
concentrated at Ellesmere Port. Ellesmere Port will
continue to produce the Astra, incorporate the nextgeneration Vectra and turn the facility into a two-model
flex plant.
(8) The United Kingdom authorities have provided together
with the notification a cost-benefit analysis (hereinafter
referred to as CBA) comparing the costs and benefits in
the two locations. The CBA indicates a net cost handicap
of GBP 18,116 million for the location in Ellesmere Port
in comparison with the location in Antwerp. The
handicap intensity of the project would be 11,8 %.

Assessment of the aid
(9) According to Article 87(1) of the EC Treaty, any aid
granted by a Member State or through State resources
in any form whatsoever which distorts or threatens to
distort competition by favouring certain undertakings or
the production of certain goods shall, in so far as it affects
trade between Member States, be incompatible with the
common market. Pursuant to the established case-law of
the European Courts, the criterion of trade being affected
is met if the recipient firm carries out an economic
activity involving trade between Member States.
(10) The Commission notes that the notified aid is granted
through State resources to an individual company
favouring it by reducing the costs it would normally
have to bear if it wanted to carry out the notified
investment project. Moreover, the recipient of the aid,
Vauxhall Motors, is a company manufacturing and
selling cars, which is an economic activity involving
trade between Member States. Therefore, the aid in
question falls within the scope of Article 87(1) of the
EC Treaty.
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(11) Vauxhall Motors is active in the motor vehicle industry.
Consequently, the aid granted to it shall be assessed
according to the Community framework for State aid to
the motor vehicle industry (1).
(12) According to the Community framework for State aid to
the motor vehicle industry (hereinafter referred to as the
‘car framework’), the Commission shall ensure that the aid
granted is both proportional to the gravity of the
problems it intended to solve and necessary for the realisation of the project. Both tests, proportionality and
necessity, must be satisfied if the Commission is to
authorise State aid in the motor vehicle industry.
(13) According to point 3(2)(a) of the car framework, in order
to demonstrate the necessity for regional aid, the aid
recipient must clearly prove that it has an economically
viable alternative location for its project. If there were no
other industrial site, whether new or in existence, capable
of receiving the investment in question within the group,
the undertaking would be compelled to carry out its
project in the sole plant available, even in the absence
of aid.
(14) The existence of a viable alternative defines the mobility
of the project; mobility may if necessary be demonstrated
by investors on the basis of studies they have carried out
in order to identify the final location. That alternative site
need not necessarily always be located in the Community.
However, the Commission verifies the likelihood of the
alternative, particularly when the relevant markets are
considered. Thus, to authorise regional aid, the
Commission studies the geographical mobility of the
notified project, after checking that the region in
question is eligible for aid under Community law. No
regional aid may be authorised for a project which is
not geographically mobile.
(15) The Commission notes that according to the new regional
map in the United Kingdom, the project would be
situated in an assisted area pursuant to Article 87(3)(c)
of the EC Treaty with a maximum regional ceiling of
15 % nge.
(16) The UK authorities have asserted that a real economically
realistic alternative location to Ellesmere Port would be to
carry out the investment in the car plant in Antwerp,
Belgium, which currently produces the Astra model and,
until 1998, produced the Vectra model.
(17) The Commission notes that when assessing the mobility
of a project, it tries to take into account all the relevant
factors that have or might have influenced a decision to
invest in a certain location. Among such factors are, inter
alia the location study, the location of the plant in respect
of the main markets and the business rationale of an
investment decision. The aim is to assess the situation
as a whole.
(18) The United Kingdom stated that the best viable alternative
location to Ellesmere Port would be to carry out the
investment in Antwerp, Belgium. The Commission notes
that, in considering the two alternative sites for the
(1) OJ C 279, 15.9.1997, p. 1.

28.3.2002

project, General Motors Europe carried out a study,
comparing the incremental costs of producing the new
Vectra in both locations. The study, as well as additional
documents from the decision-making procedure of
General Motors Europe, were provided to the
Commission. As regards the timing of the decision,
Vauxhall Motors approached the United Kingdom authorities in December 2000 for support to help offset the
cost advantages of Antwerp. A regional selective
assistance offer of GBP 10 million was made to
Vauxhall Motors in January 2001, conditional on EC
approval. On 1 February 2001, the European Strategy
Board of General Motors Europe decided in favour of
the Ellesmere Port location. As regards the technical feasibility to carry out the project in the alternative location,
the Commission needs to verify whether Antwerp was a
real alternative.
(19) Regional aid intended for modernisation and rationalisation, which is generally not mobile, is not authorised
in the motor vehicle sector. However, a transformation,
involving a radical change in production structures on the
existing site could be eligible for regional aid. The
Commission has to verify that the planned project does
not include any elements of modernisation, which is
completely excluded from all aid.
(20) According to point 3(2)(c) of the car framework, when
considering the mobile aspects of a project, the
Commission needs to ensure that the planned aid is in
proportion to the regional problems it is intended to
resolve. For that, a cost-benefit analysis method (hereinafter referred to as CBA) is used.
(21) A CBA compares, with regard to the mobile elements, the
costs which an investor would bear in order to carry out
the project in the region in question with those it would
bear for an identical project in a different location, which
makes it possible to determine the specific handicaps of
the assisted region concerned. The Commission authorises
regional aid within the limit of the regional handicaps
resulting from the investment in the comparator plant.
(22) The Commission notes that the United Kingdom authorities have provided with their notification a CBA
comparing the two locations, Ellesmere Port and
Antwerp. In accordance with point 3(2)(c) of the car
framework, operating handicaps are assessed over three
years in the CBA since the project in question is an
expansion project, not a greenfield site. The time period
covered by the submitted CBA is April 2002 to March
2005, that is three years from the beginning of
production in compliance with point 3(3) of Annex I to
the car framework. The CBA, based on exchange rates at
the time of the location decision, indicates a net cost
handicap of GBP 18,116 million for the location in
Ellesmere Port in comparison with the location in
Antwerp.
(23) The Commission has assessed the information contained
in the CBA provided and notes that further explanations
are necessary before it can reach a final decision. This
relates to elements used in the CBA, especially with
regard to the following elements.
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(24) The Commission has some doubts on the assumed,
necessary training costs in the CBA, which assumes that
training cost in Ellesmere Port are significantly higher
than in Antwerp. The United Kingdom justifies this
assumption by the fact that Antwerp already has been a
flexible plant in the recent past and was therefore able to
profit from the existing experience and skills base.
Furthermore, the Antwerp plant had already produced
the current Vectra model until 1998 and has installed a
higher level of standardised, modern production techniques. Although the Commission considers it plausible
that the necessary training costs are higher in Ellesmere
Port than in Antwerp, there are doubts whether the extent
of the handicap in the CBA is justified. The CBA assumes
that necessary training costs in Ellesmere Port are around
four times higher than in Antwerp.
(25) As regards inward transport costs, which represents the
biggest operating cost handicap of Ellesmere Port, the
CBA is based on the assumptions that the inward
transport cost per vehicle is GBP 203 (EUR 324) in
Ellesmere Port and DEM 220 (EUR 112) in Antwerp
and that the procurement pattern is the same in both
locations. In view of the assumed significant differences
in cross-channel transport costs and the fact that
Ellesmere Port has already a well developed supplier
park it needs to be clarified whether these assumptions
on inward transport costs are plausible.
(26) Even with the grant, Antwerp was still a lower cost
location compared to Ellesmere Port. However,
according to the United Kingdom, the grant closed the
gap to such an extent that General Motors was able to
take into account two soft factors in favour of Ellesmere
Port when considering the location, namely (a) access to
the UK market, and (b) that Ellesmere Port would be a UK
project, which would in part mitigate an earlier Luton car
plant closure decision. The United Kingdom explained
that in view of the job losses in Luton, an unsuccessful
bid for the new Vectra in Ellesmere Port would have lead
to a risk of industrial action in Luton and possibly
Ellesmere Port with a resulting impact on public
perception in the United Kingdom of Vauxhall as a
reliable, quality brand as well as an impact on market
share and sales. However, the United Kingdom considers
it impossible to accurately quantify the effect of these two
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factors. The Commission considers that it might be
necessary to incorporate these effects into the CBA and
asks the United Kingdom to quantify an estimate of the
possible costs.
(27) Consequently, the Commission has doubts whether all the
relevant costs and benefits relating to the two alternative
production locations are accurately reflected in the CBA
provided by the United Kingdom authorities.
(28) Finally, the Commission in its analysis considers the
question of a ‘top-up’, which is an increase in the
allowable aid intensity intended as a further incentive to
the investor to invest in the region in question. Such
top-ups are authorised on condition that the investment
does not increase the capacity problems facing the motor
vehicle industry. Aid proposals in support of investments
that potentially aggravate the overcapacity problem of the
industry can be modulated by reducing the ‘regional
handicap ratio’ by up to two points. In this respect the
Commission notes that, according to the United Kingdom
authorities, the production capacity of General Motors
Europe amounts to 2 167 932 before the investment
and to 2 058 021 after the investment project (around
5 % capacity reduction). Consequently, taking into
account the Article 87(3)(c) area status of the region
and the capacity reduction of the group, the project
would have a ‘negligible’ impact on competitors.
Decision
(29) In the light of the foregoing considerations, the
Commission, acting under the procedure laid down in
Article 88(2) of the EC Treaty, requests the United
Kingdom to submit its comments and to provide all
such information as may help to assess the aid, within
one month of the date of receipt of this letter. It requests
your authorities to forward a copy of this letter to the
potential recipient of the aid immediately.
(30) The Commission wishes to remind the United Kingdom
that Article 88(3) of the EC Treaty has suspensory effect,
and would draw your attention to Article 14 of Council
Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all
unlawful aid may be recovered from the recipient.”
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Yhteenveto yhteisön päätöksistä markkinoille saattamista koskevien lupien osalta 15 päivästä
helmikuuta 2002 15 päivään maaliskuuta 2002
(Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2309/93 (1) 12 ja 34 artiklan mukaisesti julkaistu ilmoitus)
(2002/C 77/06)
— Luvan myöntäminen (asetuksen (ETY) N:o 2309/93 12 artikla): hyväksytty
Päätöksen
päivämäärä

Lääkkeen nimi

Luvan haltija

Numero yhteisön
lääkerekisterissä

Ilmoituspäivämäärä

28.2.2002

Protopic

Fujisawa GmbH
Levelingstraße 12
D-81673 München

EU/1/02/201/001-004

5.3.2002

28.2.2002

Protopy

Fujisawa GmbH
Levelingstraße 12
D-81673 München

EU/1/02/202/001-004

5.3.2002

5.3.2002

Trisenox

Cell Therapeutics (UK) Limited
1 Ropemaker Street
London EC2Y 9HT
United Kingdom

EU/1/02/204/001

7.3.2002

8.3.2002

Lumigan

Allergan Pharmaceuticals (Ireland) Ltd
Castlebar Road
Westport
County Mayo
Ireland

EU/1/02/205/001

12.3.2002

8.3.2002

Kineret

Amgen Europe BV
Minervum 7061
4817 ZK Breda
Nederland

EU/1/02/203/001-004

12.3.2002

— Luvan muuttaminen (asetuksen (ETY) N:o 2309/93 12 artikla): hyväksytty
Päätöksen
päivämäärä

Lääkkeen nimi

Luvan haltija

Numero yhteisön
lääkerekisterissä

Ilmoituspäivämäärä

5.2.2002

Cea-Scan

Immunomedics Europe
Haarlemmerstraat 30
2181 HC Hillegom
Nederland

EU/1/96/023/001

19.2.2002

19.2.2002

Renagel

Genzyme Europe BV
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Nederland

EU/1/99/123/001-011

22.2.2002

19.2.2002

Plavix

Sanofi Pharma
Bristol-Myers Squibb SNC
174, avenue de France
F-75013 Paris

EU/1/98/069/001a,
001b, 002a, 002b, 003a,
003b

21.2.2002

19.2.2002

Iscover

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/98/070/001a,
001b, 002a, 002b, 003a,
003b

22.2.2002

(1) EYVL L 214, 24.8.1993, s. 1.
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Lääkkeen nimi

Luvan haltija
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Numero yhteisön
lääkerekisterissä

Ilmoituspäivämäärä

19.2.2002

Thyrogen

Genzyme BV
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Nederland

EU/1/99/122/001-002

22.2.2002

19.2.2002

SonoVue

Bracco International BV
Strawinskylaan 3051
1077 ZX Amsterdam
Nederland

EU/1/01/177/001-002

21.2.2002

19.2.2002

Caelyx

Schering Plough Europe
Rue de Stalle/Stallestraat 73
B-1180 Brussels

EU/1/96/011/001-004

21.2.2002

19.2.2002

Teslascan

Amersham Health AS
Nycoveien 1-2
PO Box 4220
Nydalen
N-0401 Oslo

EU/1/97/040/001-002

25.2.2002

19.2.2002

Gonal F

Serono Europe Limited
56 Marsh Wall
London E14 9TP
United Kingdom

EU/1/95/001/017-020

21.2.2002

19.2.2002

Refludan

Schering AG
D-13342 Berlin

EU/1/97/035/001-004

25.2.2002

19.2.2002

Vistide

Pharmacia Enterprises SA
6, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg

EU/1/97/037/001

22.2.2002

19.2.2002

Thyrogen

Genzyme Europe BV
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Nederland

EU/1/99/122/001-002

22.2.2002

19.2.2002

Prevenar

Wyeth-Lederle Vaccines SA
Rue du Bosquet 15
B-1348 Louvain-La-Neuve

EU/1/00/167/001-005

12.3.2002

19.2.2002

Iscover

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/98/070/001a,
001b, 002a, 002b, 003a,
003b

22.2.2002

19.2.2002

Actos

Takeda Europe R & D Centre Ltd
Savanah House
11/12 Charles II Street
London SW1Y 4QU
United Kingdom

EU/1/00/150/001-008

21.2.2002

19.2.2002

Mabthera

Roche Registration Limited
40 Broadwater Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire AL7 3AY
United Kingdom

EU/1/98/067/001-002

21.2.2002

19.2.2002

Karvezide

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/98/085/009-010

22.2.2002
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Lääkkeen nimi

Luvan haltija

28.3.2002

Numero yhteisön
lääkerekisterissä

Ilmoituspäivämäärä

19.2.2002

Arava

Aventis Pharma Deutschland GmbH
D–65926 Frankfurt am Main

EU/1/99/118/005-008

25.2.2002

19.2.2002

Karvea

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/97/049/013-014

22.2.2002

19.2.2002

Arava

Aventis Pharma Deutschland GmbH
D-65926 Frankfurt am Main

EU/1/99/118/001-010

25.2.2002

19.2.2002

Foscan

QuantaNova Limited
Castle Business Park
Stirling FK9 4TF
United Kingdom

EU/1/01/197/001-002

21.2.2002

19.2.2002

Aprovel

Sanofi Pharma
Bristol-Myers Squibb SNC
174, avenue de France
F-75013 Paris

EU/1/97/046/014-015

25.2.2002

19.2.2002

Prevenar

Wyeth-Lederle Vaccines SA
Rue du Bosquet 15
B-1348 Louvain-La-Neuve

EU/1/00/167/001-005

25.2.2002

19.2.2002

Neospect

Amersham Health AS
Nycoveien 1-2
PO Box 4220
Nydalen
N-0401 Oslo

EU/1/00/154/001-002

25.2.2002

19.2.2002

Coaprovel

Sanofi Pharma
Bristol-Myers Squibb SNC
174, avenue de France
F-75013 Paris

EU/1/98/086/009-010

25.2.2002

28.2.2002

Refacto

Genetics Institute of Europe BV
Fraunhoferstraße 15
D-82152 Planegg/Martinsried

EU/1/99/103/001-003

5.3.2002

28.2.2002

Replagal

TKT Europe-5S AB
Rinkebyvägen 11B
S-182 36 Danderyd

EU/1/01/189/001

5.3.2002

28.2.2002

Vaniqa

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/01/173/001-003

5.3.2002

28.2.2002

Prevenar

Wyeth-Lederle Vaccines SA
Rue du Bosquet 15
B-1348 Louvain-La-Neuve

EU/1/00/167/001-005

5.3.2002

5.3.2002

Viagra

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

EU/1/98/077/001-012

7.3.2002

28.3.2002
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Lääkkeen nimi

Luvan haltija

C 77/35

Numero yhteisön
lääkerekisterissä

Ilmoituspäivämäärä

5.3.2002

Patrex

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom

EU/1/98/078/001-012

7.3.2002

5.3.2002

Prometax

Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex RH12 5AB
United Kingdom

EU/1/98/092/001-013

7.3.2002

5.3.2002

Synagis

Abbott Laboratories Ltd
Queenborough
Kent ME11 5EL
United-Kingdom

EU/1/99/117/001-002

7.3.2002

5.3.2002

Rilutek

Aventis Pharma SA
20, avenue Raymond-Aron
F-92165 Antony Cedex

EU/1/96/010/001

7.3.2002

5.3.2002

Infergen

Yamanouchi Europe BV
Elisabethhof 19
2353 EW Leiderdorp
Nederland

EU/1/98/087/001-003

7.3.2002

7.3.2002

Fabrazyme

Genzyme Europe BV
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Nederland

EU/1/01/188/001-003

11.3.2002

8.3.2002

Avonex

Biogen France SA
55, avenue des Champs-Pierreux
F-92012 Nanterre Cedex

EU/1/97/033/001-002

12.3.2002

8.3.2002

Aprovel

Sanofi Pharma
Bristol-Myers Squibb SNC
174, avenue de France
F-75013 Paris

EU/1/97/046/001-015

12.3.2002

8.3.2002

Karvea

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/97/049/001-015

12.3.2002

8.3.2002

Karvezide

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom

EU/1/98/085/001-010

12.3.2002

8.3.2002

Puregon

Organon NV
Postbus 20
5340 BH Oss
Nederland

EU/1/96/008/001-039

12.3.2002

8.3.2002

Coaprovel

Sanofi Pharma
Bristol-Myers Squibb SNC
174, avenue de France
F-75013 Paris

EU/1/98/086/001-010

12.3.2002
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Lääkkeen nimi

Luvan haltija

28.3.2002

Numero yhteisön
lääkerekisterissä

Ilmoituspäivämäärä

13.3.2002

Exelon

Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex RH12 5AB
United Kingdom

EU/1/98/066/001-013

15.3.2002

14.3.2002

Travatan

Alcon Laboratories (UK) Ltd
Boundary Way
Hemel Hempstead
Herts HP2 7UK
United Kingdom

EU/1/01/199/001-002

18.3.2002

— Luvan myöntäminen (asetuksen (ETY) N:o 2309/93 34 artikla): hyväksytty
Päätöksen
päivämäärä

8.3.2002

Lääkkeen nimi

Eurifel RCP
FelV

Luvan haltija

Merial
17, rue Bourgelat
F-69002 Lyon

Numero yhteisön
lääkerekisterissä

EU/2/02/031/001-002

Ilmoituspäivämäärä

12.3.2002

— Luvan muuttaminen (asetuksen (ETY) N:o 2309/93 34 artikla): hyväksytty
Päätöksen
päivämäärä

13.3.2002

Lääkkeen nimi

Metacam

Luvan haltija

Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH
D-55216 Ingelheim am Rhein

Numero yhteisön
lääkerekisterissä

EU/2/97/004/003-005

Ilmoituspäivämäärä

15.3.2002

Tietoja julkisista lääkkeiden arviointikertomuksista ja niihin liittyvistä päätöksistä saa seuraavasta osoitteesta:
Euroopan lääkearviointivirasto
7 Westferry Circus
Canary Wharf
London E14 4HB
United Kingdom.
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Suositus perustuu kokonaiskertomukseen, jonka jäsenvaltiot ovat laatineet yhteenvetona yhteisön
tasolla tehtyjen tarkastusten tuloksista iten kuin säädetään neuvoston direktiivin 95/53/EY 22
artiklassa (1)
(2002/C 77/07)
1. OIKEUSPERUSTA

Rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevista periaatteista 25 päivänä lokakuuta 1995 annetun neuvoston direktiivin 95/53/EY (2) 22 artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot laativat ohjelmat, joissa selvitetään kansalliset täytäntöönpanotoimet direktiivissä annetun tavoitteen toteuttamiseksi. Näissä ohjelmissa on otettava huomioon jäsenvaltioiden erityistilanteet ja
erityisesti on täsmennettävä säännöllisesti tehtävien tarkastusten
luonne ja tiheys.

Joka vuosi ennen 1 päivää huhtikuuta jäsenvaltiot toimittavat
komissiolle kaikki tarpeelliset tiedot, jotka koskevat yllä mainittujen ohjelmien täytäntöönpanoa edellisenä vuonna ja joissa
selvitetään:

— ohjelmien laatimisen perusteet,

— tehtyjen tarkastusten lukumäärä ja luonne,

— tarkastusten tulokset, erityisesti todettujen rikkomusten lukumäärä ja luonne,

paa ja kalliimpaa. Tarkastuksia koskeva keskinäinen tiedottaminen onkin Euroopan unionin rakennustyön keskeinen tekijä.

Tätä taustaa vasten komissio esittää seuraavassa tiivistelmän
jäsenvaltioiden vuonna 2000 suorittamista tarkastuksista tähän
mennessä saatujen tietojen pohjalta.

3. TIIVISTELMÄ JÄSENVALTIOIDEN VUONNA 2000 SUORITTAMISTA TARKASTUKSISTA

Kaikki jäsenvaltiot toimittivat kirjalliset tiedot vuonna 2000
toteutetuista tarkastusohjelmista, jotta voidaan taata yhteisön
lainsäädännön noudattaminen rehualalla.

Osa jäsenvaltioista toimitti tiedot kuitenkin huhtikuussa 2001
umpeutuneen määräajan jälkeen, ja muutamat niistä antoivat
vain ennakkotietoja. Vuodesta 1999, joka oli direktiivin 22
artiklan 2 kohdan ensimmäinen täytäntöönpanovuosi, tilanne
on huomattavasti kohentunut, mutta se ei ole vielä tyydyttävä.

1. Useimmat jäsenvaltiot selvittivät havainnollisesti tarkastusohjelmien laatimisen perusteet.

— rikkomusten toteamisen yhteydessä suoritetut toimenpiteet.

Joka vuosi ennen 1 päivää lokakuuta komissio esittää yhteenvetona kokonaiskertomuksen yhteisön tasolla tehtyjen tarkastusten tuloksista, johon liitetään ehdotus suositukseksi seuraavan vuoden yhteensovitetusta tarkastusohjelmasta.

2. MÄÄRITTELYPERUSTEET

Direktiivin 95/53/EY 22 artiklan tavoitteena on, että vuosittain
saadaan yleiskuva yhteisön rehulainsäädännön noudattamisesta
jäsenvaltioissa.

Näin pyritään edistämään sisämarkkinoiden toimivuutta ja takaamaan yhteisön lainsäädännön yhdenmukainen täytäntöönpano. Saatavat tiedot auttavat niin ikään tunnistamaan erityistilanteet tai yhteistä etua uhkaavat kriittiset kysymykset, jotka
voivat vaatia yhteisön tasolla koordinoitua lähestymistapaa.

Sisämarkkinoiden kulmakivi on periaate, jonka mukaan vaatimusten mukaisuus taataan lähtöpaikkakunnalla, eikä määräpaikassa niin muodoin tarvita järjestelmällisiä tarkastuksia.
Tarkastusten suorittaminen määräpaikassa on näet hankalam(1) Komission suositus 2002/214/EY (EYVL L 70, 13.3.2002, s. 20).
(2) EYVL L 265, 8.11.1995, s. 17.

Useimmat jäsenvaltiot sisällyttivät raportteihinsa tietoja tarkastusjärjestelmästä ja suunnittelivat toimintaansa tuotantoa,
kauppaa ja kulutusta koskevien tilastojen sekä edellisen vuoden tarkastuksista saatujen tulosten pohjalta.

Eräissä jäsenvaltioissa yksityiskohtaisen valtakunnallisen tarkastusohjelman jokavuotista suunnittelua ei voida toteuttaa
tehokkaasti alueellisten erojen vuoksi.

Yleisesti voidaan todeta, että mikäli raportissa annetaan perustilastoja, suunnitellun toiminnan ymmärtäminen on helpompaa.

2. Tietoja annettiin tehtyjen tarkastusten lukumäärästä ja luonteesta. Useimmat jäsenvaltiot käyttävät kaksinkertaista tarkastusjärjestelmää:

— rutiininomaiset toiminnalliset tarkastukset tai tilintarkastukset, joiden kohteena ovat erityisesti tuotantolaitokset,
missä viranomaiset valvovat tuotantoprosessia määräajoin sellaisten kriteerien pohjalta, joita ei ole aina täsmällisesti määritelty mutta joissa otetaan huomioon tuotannon määrä,
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— erityistarkastukset kansallisella tai yhteisön tasolla erikseen määriteltyihin kohteisiin ja huomion kiinnittäminen
ennen kaikkea sellaisiin seikkoihin kuin Salmonella sp.
-tartunta, lisäaineiden käyttö rehussa ja raskasmetallit.

Molempiin tarkastusmenetelmiin liittyy yleensä näytteiden
otto ja analyysi.

3. Tietoja annettiin tarkastusten tuloksista, todettujen rikkomusten lukumäärästä ja luonteesta. Tietojen tulkinta on kuitenkin joskus hankalaa, sillä laiminlyöntien suhteellista merkitystä on vaikea arvioida.

28.3.2002

4. PÄÄTELMÄT

Toimitetut raportit ovat muodoltaan epäyhtenäiset, eikä suoritettujen toimenpiteiden perusteella ole mahdollista tehdä selkeitä päätelmiä aloilla, jotka vaativat koordinoitua toimintaa
yhteisön tasolla. Näin ollen on tarpeen laatia asianmukainen
raportointimalli hyväksyttäväksi direktiivin 95/53/EY 23 artiklan mukaisella tavalla.
Pysyvässä rehukomiteassa tällä välin käydyissä keskusteluissa
kävi ilmi, että vuodeksi 2002 on syytä suositella tarkastusten
suorittamista yhteisön tasolla erityisesti seuraavissa kohteissa:
— dioksiinit hivenaineissa ja mineraalipitoisissa rehuissa,
— raskasmetallit hivenaineissa ja mineraalipitoisissa rehuissa,

4. Useimmat jäsenvaltiot ilmoittivat, mihin toimenpiteisiin oli
ryhdytty, kun rikkomus oli havaittu. Hallinnollisten ja oikeudellisten seuraamusten lukumäärän lisäksi annettiin kuitenkin harvoin yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi korjaavien
toimenpiteiden täytäntöönpanosta käytännön tasolla.

— mykotoksiinit rehuissa,
— jalostettujen eläinproteiinien käytön rajoitukset tarttuvien
spongiformisten enkefalopatioiden torjumiseksi.

Sähköisen lisensioinnin laajentaminen tekstiili- ja vaatetustuotteiden tuonnissa
(2002/C 77/08)
Tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteessä III olevaan 1 artiklaan lisättiin 26 päivänä
helmikuuta 2001 annetulla asetuksella (EY) N:o 391/2001 (1) 3 kohta, jossa todetaan: ”Jos toimittajamaalla
on yhteisön kanssa sähköistä luvanantoa koskeva hallinnollinen järjestely, tiedot voidaan toimittaa sähköisesti, mikä korvaa paperilla annettavan vientilisenssin”.
Sähköinen lisensiointijärjestelmä on jo otettu käyttöön monien maiden kanssa 1 päivästä marraskuuta
2001 (2), 1 päivästä tammikuuta 2002 (3), ja 1 päivästä helmikuuta 2002 (4). Tämän jälkeen komissio
on tehnyt tarvittavat järjestelyt seuraavien maiden kanssa: Kambodža, Malesia, Thaimaa ja Ukraina. Näiltä
mailta ei enää 1 päivän huhtikuuta 2002 jälkeen vaadita vientilisenssin alkuperäiskappaleen esittämistä
jäsenvaltioiden lisenssejä myöntävien viranomaisten tuontilisenssejä varten vaan tuontilisenssit voidaan
myöntää, kun jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat saaneet toimittajina olevilta mailta tiedot
sähköisessä muodossa ja komissio on vahvistanut, että vaaditut määrät ovat käytettävissä ja/tai että sähköinen lisenssi on voimassa. Toimittajina olevien kolmansien maiden toimivaltaiset viranomaiset voivat
kuitenkin myöntää vientilisenssejä ja muita vastaavia asiakirjoja viralliset vientilisenssit mukaanluettuina,
jos ne pitävät sitä hyödyllisenä toimijoiden liiketoimien helpottamiseksi.
Taloudellisia toimijoita kehotetaan kääntymään kysymyksineen jäsenvaltioiden lisenssejä myöntävien viranomaisten puoleen, joiden luettelo on julkaistu EYVL:ssä C 78, 18.3.2000, s. 2.
(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L 58, 28.2.2001, s. 3.
C 308, 1.11.2001, s. 16 (Sri Lanka, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia ja Vietnam).
C 374, 29.12.2001, s. 58 (Venäjä, Nepal, Taiwan, Macao ja Filippiinit).
C 29, 1.2.2002, s. 5 (Intia, Etelä-Korea ja Laos).
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Ilmoitus tiettyjen terästuotteiden tuontia koskevan suojatoimenpidetutkimuksen vireillepanosta
(2002/C 77/09)
Tietyt jäsenvaltiot, jäljempänä ”asianomaiset jäsenvaltiot”, ovat
ilmoittaneet komissiolle neuvoston asetusten (EY) N:o
3285/94 (1) ja 519/94 (2) 2 artiklan mukaisesti, että tiettyjen
terästuotteiden tuonnin kehityssuunnat näyttävät antavan aihetta suojatoimenpiteisiin.

kyseisten asetusten 4 artiklalla perustettua neuvoa-antavaa komiteaa. Tämän kuulemisen perusteella komissio katsoo, että on
olemassa riittävä näyttö tarkasteltavana olevia tuotteita koskevan tutkimuksen vireillepanemiseksi, mistä syystä se on päättänyt panna vireille jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä tutkimuksen sen määrittämiseksi, onko näitä tuotteita koskeville lopullisille suojatoimenpiteille olemassa tarvittavat edellytykset.

1 Komissiolle toimitetut tiedot
Asianomaiset jäsenvaltiot ovat toimittaneet käytettävissään olevan, asetuksen (EY) N:o 3285/94 10 artiklassa ja asetuksen (EY)
N:o 519/94 8 artiklassa yksilöityihin tekijöihin liittyvän näytön
ja pyytäneet komissiota panemaan vireille suojatoimenpidetutkimuksen ja ottamaan käyttöön väliaikaiset toimenpiteet.

2 Tuote
Tuotteet, joiden tuonnin kehityssuunnat saattavat komissiolle
toimitettujen tietojen mukaan antaa aihetta suojatoimenpiteisiin, ovat tietyt terästuotteet, jäljempänä ”tarkasteltavana olevat
tuotteet”. Tarkasteltavana olevat tuotteet ja CN-koodit, joihin ne
tällä hetkellä luokitellaan, on lueteltu tämän ilmoituksen liitteessä 1.

3 Tuonnin kasvu
Tällä hetkellä komission käytettävissä olevista tiedoista käy ilmi,
että tarkasteltavana olevien tuotteiden kokonaistuonti kasvoi 13
miljoonasta tonnista vuonna 1999 15,8 miljoonaan tonniin
vuonna 2000 ja 16,6 miljoonaan tonniin vuonna 2001 ja
että jokaisen tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa on tapahtunut viime aikoina jyrkkää kasvua joko absoluuttisesti tai
suhteessa yhteisön tuotantoon tai kulutukseen.

6 Tutkimusmenettely
Tutkimuksessa määritetään jokaisen tarkasteltavana olevan
tuotteen osalta, ovatko ennakoimattomat tapahtumat johtaneet
siihen, että tuotetta tuodaan yhteisöön niin voimakkaasti kasvaneissa määrin tai sellaisin edellytyksin, että se aiheuttaa tai
uhkaa aiheuttaa yhteisön samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden tuottajille vakavaa vahinkoa.

7 Kirjalliset huomautukset, kyselylomakkeiden vastaukset
ja kirjeenvaihto
Kaikilla asianomaisilla osapuolilla on oikeus esittää näkökantansa kirjallisesti ja toimittaa tietoja. Tähän halukkaiden asianomaisten osapuolten on toimitettava näkökantansa ja tietonsa
21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä (jollei toisin mainita); määräajan
jälkeen toimitetut näkökannat ja tiedot saatetaan jättää tutkimuksessa huomiotta.

Lisäksi komissio lähettää kyselylomakkeet tiedossa oleville samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden tuottajille ja
kaikille tiedossa oleville tuottajien järjestöille yhteisössä. Täytetyt kyselylomakkeet on toimitettava komissiolle 21 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin komissio on ne lähettänyt.

4 Vakava vahinko tai vakavan vahingon uhka
Tällä hetkellä komission käytettävissä oleviin tietoihin sisältyy
tietoja, jotka liittyvät tiettyihin asetuksen (EY) N:o 3285/94 10
artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 519/94 8 artiklassa yksilöityihin
talouden osoittimiin kunkin tarkasteltavana olevan tuotteen
kanssa samankaltaisen tai suoraan kilpailevan tuotteen tärkeimpien yhteisön tuottajien osalta. Yleisesti ottaen tiedot osoittavat
kulutuksen yhteisön markkinoilla pysyneen ennallaan tai vähentyneen viimeisten 12 kuukauden aikana sekä matalahintaisen tuonnin kasvaneen ja yhteisön tuottajien myymien määrien, hintojen ja kannattavuuden laskeneen.

5 Menettely
Asetuksen (EY) N:o 3285/94 6 artiklan ja asetuksen (EY) N:o
519/94 5 artiklan säännösten mukaisesti komissio on kuullut
(1) EYVL L 349, 31.12.1994, s. 53.
(2) EYVL L 67, 10.3.1994, s. 89.

Kaikki merkitykselliset tiedot on ilmoitettava komissiolle. Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja
pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, ellei toisin ilmoiteta) ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi,
osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja faksi- ja/tai teleksinumero.

Komission postiosoite:

European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate B
TERV 0/13
B-1049 Bruxelles/Brussel
Faksi (32-2) 295 65 05
Teleksi: COMEU B 21877.
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8 Kuuleminen

10 Yhteistyön puuttuminen

Komissio voi kuulla asianomaisia osapuolia. Kaikki asianomaiset osapuolet voivat pyytää, että komissio kuulee niitä suullisesti. Komissio kuulee suullisesti kaikkia asianomaisia osapuolia, jotka pyytävät sitä kirjallisesti 21 päivän kuluessa tämän
ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja osoittavat, että tutkimuksen tulos todennäköisesti vaikuttaa niihin tosiasiallisesti ja että niiden suulliseen kuulemiseen on erityisiä syitä.

Jollei tietoja toimiteta asetuksessa (EY) N:o 3285/94 tai asetuksessa (EY) N:o 519/94 vahvistetussa määräajassa taikka komission kyseisten asetusten mukaisesti vahvistamassa määräajassa
tai jos tutkimusta merkittävästi vaikeutetaan, päätelmät voidaan
tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Jos komissio
toteaa, että osapuoli, jota asia koskee, tai kolmas osapuoli on
toimittanut sille vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, se jättää tällaiset tiedot huomiotta ja voi käyttää saatavilla olevia tietoja.
11 Tutkimuksen aikataulu

9 Tietojen tutkiminen
Asianomaiset osapuolet, jotka ovat ilmoittaneet näkökantansa
tai toimittaneet tietoja tai pyytäneet kuulemista asetuksen (EY)
N:o 3285/94 6 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 519/94 5 artiklan
mukaisesti, sekä viejämaiden edustajat voivat kirjallisesta pyynnöstä tutkia kaikkia komissiolle tutkimuksen yhteydessä toimitettuja tietoja lukuun ottamatta yhteisön tai sen jäsenvaltioiden
viranomaisten laatimia sisäisiä asiakirjoja, jos nämä tiedot ovat
tarpeen niiden etujen puolustamiseksi ja jos ne eivät ole asetuksen (EY) N:o 3285/94 9 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o
519/94 7 artiklassa tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja ja jos
komissio käyttää niitä tutkimuksessaan.

Asianomaiset osapuolet, jotka ovat ilmoittautuneet, voivat esittää komissiolle näitä tietoja koskevat huomautuksensa, jotka
voidaan ottaa huomioon siltä osin kuin niiden tueksi on esitetty riittävästi todisteita.

Komissio päättää asetuksen (EY) N:o 3285/94 7 artiklan ja
asetuksen (EY) N:o 519/94 6 artiklan mukaisesti yhdeksän kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä siitä, tarvitaanko suojatoimenpiteitä.
Jos komissio katsoo, että toimenpiteet ovat välttämättömiä, se
tekee tarvittavat päätökset asetusten (EY) N:o 3285/94 ja (EY)
N:o 519/94 V osaston mukaisesti viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa vireillepanopäivästä, paitsi jos kyse on poikkeuksellisista olosuhteista, jolloin tätä määräaikaa voidaan pidentää enintään kahdella kuukaudella. Jos määräaikaa pidennetään, komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
ilmoituksen, jossa vahvistetaan pidennyksen kesto ja joka sisältää yhteenvedon sen syistä.
Jos komissio katsoo, että suojatoimenpiteet eivät ole tarpeen, se
päättää tutkimuksen neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan. Päätös tutkimuksen päättämisestä, joka sisältää selvityksen tutkimuksen olennaisista päätelmistä ja yhteenvedon niiden syistä,
julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
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LIITE 1
TARKASTELTAVANA OLEVAT TUOTTEET
Tuotteen
numero

Tuoteryhmä

CN-koodit

1

Seostamattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut kelat

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00,
7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10,
7208 39 90

2

Seostamattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt

7208 40 10, 7208 40 90, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 10,
7208 54 90

3

Seostamattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut kapeat
nauhat

7211 14 10, 7211 14 90, 7211 19 20, 7211 19 90, 7212 60 11,
7212 60 19, 7212 60 91

4

Seostetusta teräksestä valmistetut
kuumavalssatut levyvalmisteet

7225 19 10, 7225 30 00, 7225 40 80, 7226 19 10, 7226 91 10,
7226 91 90, 7226 99 20

5

Kylmävalssatut levyt

7209 15 00,
7209 26 90,
7225 20 90,
7211 29 50,
7212 60 93,

6

Sähkötekniset levyt (muut kuin
suuntaisrakeiset sähkötekniset levyvalmisteet)

7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10,
7209 28 10, 7211 23 91, 7225 19 90, 7226 19 30, 7226 19 90

7

Metallipinnoitetut levyt

7210 20 10,
7210 41 90,
7210 69 10,
7212 20 19,
7212 50 31,
7212 50 93,
7225 92 10,
7226 94 20,

8

Orgaanisella aineella pinnoitetut
levyt

7210 70 39, 7210 70 90, 7212 40 91, 7212 40 93, 7212 40 98

9

Tinatut tuotteet

7209 18 99,
7210 12 90,
7211 23 51,
7212 40 10,

10

Kvarttolevyt

7208 51 30, 7208 51 50, 7208 51 91, 7208 51 99, 7208 52 91,
7208 90 10, 7208 90 90, 7210 90 31, 7225 40 20, 7225 40 50,
7225 99 10

11

Leveät latat

7208 51 10, 7208 52 10, 7208 53 10, 7211 13 00

12

Seostamattomasta teräksestä valmistetut muototangot ja kevyet
profiilit

7214 30 00,
7214 99 50,
7215 90 10,
7216 40 10,
7216 99 10

13

Seostetusta teräksestä valmistetut
muototangot ja kevyet profiilit

7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30, 7228 30 41, 7228 30 49,
7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 10,
7228 70 10, 7228 70 31, 7228 80 10

14

Raudoitustangot

7214 20 00, 7214 99 10

15

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tangot ja kevyet profiilit

7222 11 11,
7222 11 99,
7222 20 21,
7222 20 89,
7222 40 10,

16

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu valssilanka

7221 00 10, 7221 00 90

17

Ruostumaton teräslanka

7223 00 11, 7223 00 91, 7223 00 19, 7223 00 99

18

Liitos- ja muut osat (läpimitta alle
609,6 mm)

7307 93 11, 7307 93 19

19

Laipat (muuta kuin ruostumatonta
terästä)

7307 21 00, 7307 91 00

20

Kaasuputket

7306 30 51, 7306 30 59, 7306 30 71, 7306 30 78

21

Ontot profiilit

7306 60 31, 7306 60 39

7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91,
7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 10,
7225 50 00, 7211 23 10, 7211 23 99,
7211 29 90, 7211 90 11, 7211 90 19,
7212 60 99, 7226 92 10, 7226 92 90

7210 20 90, 7210 30 10,
7210 49 10, 7210 49 90,
7210 69 90, 7210 90 38,
7212 20 90, 7212 30 11,
7212 50 51, 7212 50 58,
7212 50 97, 7212 50 99,
7225 92 90, 7225 99 90,
7226 94 80, 7226 99 80

7210 30 90,
7210 61 10,
7210 90 90,
7212 30 19,
7212 50 75,
7225 91 10,
7226 93 20,

7209 25 00,
7209 90 90,
7211 29 20,
7211 90 90,

7210 41 10,
7210 61 90,
7212 20 11,
7212 30 90,
7212 50 91,
7225 91 90,
7226 93 80,

7210 11 10, 7210 11 90, 7210 12 11, 7210 12 19,
7210 50 10, 7210 50 90, 7210 70 31, 7210 90 33,
7212 10 10, 7212 10 91, 7212 10 93, 7212 10 99,
7212 40 95

7214 91 10,
7214 99 61,
7228 80 90,
7216 40 90,

7214 91 90,
7214 99 69,
7216 10 00,
7216 50 10,

7214 99 31,
7214 99 80,
7216 21 00,
7216 50 91,

7214 99 39,
7214 99 90,
7216 22 00,
7216 50 99,

7222 11 19, 7222 11 21, 7222 11 29, 7222 11 91,
7222 19 10, 7222 19 90, 7222 20 11, 7222 20 19,
7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81,
7222 30 10, 7222 30 51, 7222 30 91, 7222 30 98,
7222 40 30, 7222 40 91, 7222 40 93, 7222 40 99
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Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä
(Asia COMP/M.2755 – Saubermacher/Lafarge Perlmoser/JV)
Asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä

(2002/C 77/10)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.
Komissio vastaanotti 15. maaliskuuta 2002 neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 (1), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1310/97 (2), 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yritys Saubermacher Dientsleistungs-AG (”Saubermacher”, Itävalta), joka on
yritysten Hypo- und Vereinsbank AG (Saksa) ja Lafarge Perlmoser AG (”Lafarge”, Itävalta) määräysvallassa,
hankkii mainitun asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä yhteisen määräysvallan yrityksessä Thermoteam Alternativebrennstoffsverwertungs GmbH (Itävalta) ostamalla äskettäin
perustetun yhteisyrityksen osakkeita.
2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

— Saubermacher: jätteenkäsittely ja -kuljetus,
— Lafarge: betonin ja sementin valmistus.
3.
Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen
(ETY) N:o 4064/89 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa on kuitenkin lykätty. On
huomattava, että asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä komission yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 mukaan
antaman tiedonannon (3) mukaisesti.
4.
Komissio kehottaa asianomaisia kolmansia osapuolia esittämään sille mahdolliset ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.
Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää faksina ((32-2) 296 43 01/296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.2755 – Saubermacher/Lafarge Perlmoser/JV, seuraavaan osoitteeseen:
Euroopan komissio
Kilpailun pääosasto
Linja B – Yrityskeskittymien valvontaryhmä
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel.

(1) EYVL L 395, 30.12.1989, s. 1; oikaisu: EYVL L 257, 21.9.1990, s. 13.
(2) EYVL L 180, 9.7.1997, s. 1; oikaisu: EYVL L 40, 13.2.1998, s. 17.
(3) EYVL C 217, 29.7.2000, s. 32.
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Ilmoitus jäsenvaltioiden päätöksistä myöntää tai peruuttaa toimilupia lentoliikenteen harjoittajien
toimiluvista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 (1) 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti (2)
(2002/C 77/11)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
SUOMI

Myönnetyt toimiluvat
Luokka B: Toimiluvat, joihin sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2407/92 5 artiklan 7 kohdan a alakohdassa
säädettyjä rajoituksia
Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Finnish Commuter Airlines Oy
Aputoiminimi: West Bird Aviation

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

PL 800
FIN-60101 Seinäjoki

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Matkustajat, posti, tavara

30.5.2001

Peruutetut toimiluvat
Luokka B: Toimiluvat, joihin sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2407/92 5 artiklan 7 kohdan a alakohdassa
säädettyjä rajoituksia
Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Airdeal Oy

Helsinki-Vantaan Ientoasema
FIN-01530 Vantaa

Matkustajat, posti, tavara

11.12.2001

Cloudex Oy

Tullimiehentie 4-6
FIN-01530 Vantaa

Matkustajat, posti, tavara

15.10.2001

Etelä-Pohjanmaan Lentokeskus Oy

PL 800
FIN-60101 Seinäjoki

Matkustajat, posti, tavara

30.5.2001

Forssan Lentotoimintapalvelu

PL 5
FIN-30421 Forssa

Matkustajat, posti, tavara

15.10.2001

Ivalon Lentopalvelu Ky

PPA 2, Huhtamella
FIN-99800 Ivalo

Matkustajat, posti, tavara

11.12.2001

Metro Jet Oy
Aputoiminimi: Nordic Air Ambulance Center

PL 60
FIN-01301 Vantaa

Matkustajat, posti, tavara

15.10.2001

(1) EYVL L 240, 24.8.1992, s. 1.
(2) Lähetetty Euroopan komissiolle ennen 31.12.2001.
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Ilmoitus jäsenvaltioiden päätöksistä myöntää tai peruuttaa toimilupia lentoliikenteen harjoittajien
toimiluvista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 (1) 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti (2)
(2002/C 77/12)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
SAKSA

Myönnetyt toimiluvat
Luokka A: Toimiluvat, joihin ei sovelleta asetuksen (ETY) N:o 2407/92 5 artiklan 7 kohdan a alakohdassa
säädettyjä rajoituksia
Lentoliikenteen harjoittajan nimi

Deutsche Zeppelin-Reederei GmbH

Lentoliikenteen harjoittajan osoite

Allmannsweilerstraße 132
D-88046 Friedrichshafen

(1) EYVL L 240, 24.8.1992, s. 1.
(2) Lähetetty Euroopan komissiolle ennen 31.12.2001.

Sallittu lasti

Päätöksen voimaantulopäivä

Matkustajat

14.8.2001

28.3.2002
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III
(Tiedotteita)

EUROOPAN PARLAMENTTI
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 77 E julkaistut istuntojen pöytäkirjat 19.–20. syyskuuta
2001
(2002/C 77/13)

Nämä tekstit ovat saatavilla:
EUR-Lex:

http://europa.eu.int/eur-lex

CELEX:

http://europa.eu.int/celex
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KOMISSIO
VARALLAOLOLUETTELO
AVOIN KILPAILU KOM/A/5/01
JOHTAVISTA HALLINTOVIRKAMIEHISTÄ (A 5/A 4)
SISÄISEN TARKASTUKSEN ALALLA

(2002/C 77/14)
ANTOINE-POIREL Frank
CAMBA BARBOLLA Emilio
CLAESSENS Jos
DRIES Rudi
DURAND Regis
GRISARD Anne
HELLMAN Anni
LLEWELYN Iolo
MAGENHANN Bernard
MARTÍNEZ CUESTA Luis-Eduardo
MASON Jeffrey
OVERBEEKE Cornelia
SCHLOESSLEN Pascal
VAN DER ZEE Reinder
VANDROMME Johan
VERMEERSCH Benoit
WEBB Christopher
WELCH Peter
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C 77/47

Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen
Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen Ranskan
esittämä tarjouskilpailu säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta Rennesin (Saint-Jacques) ja
Basel-Mulhousen välillä
(2002/C 77/15)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1. Johdanto: Ranska on yhteisön lentoliikenteen harjoittajien
pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23. heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti
päättänyt asettaa julkisen palvelun velvoitteen Rennesin
(Saint-Jacques) ja Basel-Mulhousen välillä harjoitettavalle
säännölliselle lentoliikenteelle. Julkisen palvelun velvoitetta
koskevat vaatimukset on julkaistu 27.3.2002 Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä nro C 76.

Ranska on päättänyt, että jos 1. kesäkuuta 2002 yksikään
lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut tai aloittamassa
säännöllistä lentoliikennettä Rennesin (Saint-Jacques) ja Basel-Mulhousen välillä asetetun julkisen palvelun velvoitteen
mukaisesti ja korvausta vaatimatta, se rajoittaa mainitun
asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädettyä
menettelyä noudattaen pääsyn kyseiselle reitille koskemaan
vain yhtä lentoliikenteen harjoittajaa ja myöntää tarjouskilpailun perusteella oikeuden tällaisen liikenteen harjoittamiseen 1. heinäkuuta 2002 alkaen.

2. Tarjouskilpailun kohde: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen Rennesin (Saint-Jacques) ja Basel-Mulhousen
välisellä reitillä 1. heinäkuuta 2002 alkaen reitille asetettujen julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti, jotka on
julkaistu 27.3.2002 Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä
nro C 76.

3. Osallistuminen tarjouskilpailuun: Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki yhteisön lentoliikenteen harjoittajat,
joilla on yhteisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista
23. heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2407/92 nojalla myönnetty voimassa oleva liikennelupa.

4. Tarjouskilpailumenettely: Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan
d-i alakohdan säännöksiä.

5. Tarjouskilpailua koskevat tiedot: Tarjouskilpailua koskevan tietopaketin, joka sisältää tarjouskilpailua koskevat
erityissäännöt ja julkisen palvelun siirtämisestä tehdyn
yleissopimuksen teknisine liitteineen (Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä julkaistut julkisen palvelun velvoitteet),
voi tilata ilmaiseksi seuraavasta osoitteesta:

Chambre de commerce et d'industrie de Rennes, 2,
avenue de la Préfecture, F-35042 Rennes Cedex,
puh.: 2 99 33 66 58, faksi: 2 99 33 24 28, sähköposti:
jcmandrillon@rennes.cci.fr.
6. Korvaus: Tarjouksissa on mainittava selkeästi kyseisen reitin hoitamisesta pyydettävä korvaus kolmen vuoden ajalta
liikennöinnin suunnitellusta alkamisajankohdasta alkaen
(vuosittain jaoteltuna). Lopullinen korvaus määritellään
tarkasti vuosittain jälkikäteen lentoliikenteen harjoittamisesta tosiasiallisesti aiheutuneiden menojen ja siitä saatujen
tulojen perusteella tarjouksessa esitetyn määrän rajoissa.
Tätä enimmäismäärää voidaan tarkistaa ainoastaan silloin,
kun liikennöimisen edellytykset muuttuvat ennakoimattomalla tavalla.
Vuosittaiset maksut muodostuvat ennakoista ja yhdestä
jäännöserästä. Jäännöserä maksetaan vasta, kun lentoliikenteen harjoittajan tilit on hyväksytty kyseisen reitin
osalta ja lentoliikenteen harjoittaminen tarkastettu jäljempänä 8 kohdassa mainituin edellytyksin.
Jos sopimus irtisanotaan ennen sovitun voimassaoloajan
päättymistä, 8 kohdan määräykset pannaan täytäntöön viipymättä jäljellä olevan korvausmäärän maksamiseksi lentoliikenteen harjoittajalle, ja ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitettua enimmäismäärää alennetaan tarvittaessa suhteessa lentoliikenteen tosiasiallisen harjoittamisen kestoon.
7. Sopimuksen voimassaoloaika: Sopimuksen (julkisen palvelun siirtämisestä tehdyn sopimuksen) voimassaoloaika
on kolme vuotta tämän tarjouskilpailun 2 kohdassa tarkoitetusta lentoliikenteen harjoittamisen suunnitellusta
aloittamispäivästä.
8. Lentoliikenteen harjoittamisen ja lentoliikenteen harjoittajan tilien tarkastus: Lentoliikenteen harjoittaminen
kyseisellä reitillä ja sitä koskeva lentoliikenteen harjoittajan
kustannuslaskenta tarkastetaan vähintään kerran vuodessa
yhteistyössä lentoliikenteen harjoittajan kanssa.
9. Irtisanominen ja irtisanomisaika: Sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen ennen sen sovitun voimassaoloajan
päättymistä ainoastaan ilmoittamalla asiasta kuusi kuukautta etukäteen. Jos lentoliikenteen harjoittaja laiminlyö
jonkin julkisen palvelun velvoitteen eikä aloita sen hoitamista uudelleen julkisen palvelun velvoitteita noudattaen
kuukauden kuluessa siitä, kun sille on esitetty vaatimus
asiasta, sen katsotaan irtisanoneen sopimuksen ilman irtisanomisaikaa.

C 77/48

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

10. Seuraamukset: Jos lentoliikenteen harjoittaja ei noudata 9
kohdassa mainittua irtisanomisaikaa, seuraamuksena on
sopimussakko, joka on enintään 7 622,45 EUR, siviili-ilmailulain R.330-20 pykälän mukaisesti. Vaihtoehtoisesti
voidaan määrätä seuraamus, joka lasketaan laiminlyöntikuukausien ja reitistä kyseisenä vuonna syntyneen todellisen alijäämän perusteella, joka on enintään 6 kohdassa
tarkoitetun enimmäiskorvauksen suuruinen.
Jos julkisen palvelun velvoitteiden laiminlyönti on törkeää,
voidaan sopimus irtisanoa sillä perusteella, että liikennöitsijä ei ole noudattanut irtisanomisaikaa koskevaa vaatimusta.
Jos julkisen palvelun velvoitteen laiminlyönti on vähäistä 6
kohdassa tarkoitettua enimmäiskorvausta pienennetään,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta siviili-ilmailulain
R.330-20 pykälän säännösten soveltamista. Tällöin otetaan
huomioon tapauksen mukaan seuraavat seikat: liikennöitsijästä johtuvista syistä peruuntuneiden lentojen määrä;
vaadittua pienemmällä kapasiteetilla liikennöityjen lentojen
määrä; sellaisten lentojen määrä, jolloin ei ole noudatettu
välilaskuja koskevaa julkisen palvelun velvoitetta, sekä sellaisten päivien määrä, joina ei ole noudatettu perilläolo-
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aikaa, hintoja tai tietokonepohjaista varausjärjestelmää
koskevaa julkisen palvelun velvoitetta.
11. Tarjousten jättäminen: Tarjoukset on lähetettävä postitse
kirjattuna kirjeenä (saantitodistuslähetyksenä), jolloin postileimaa pidetään osoituksena lähetysajankohdasta, tai jätettävä vastaanottotodistusta vastaan kello 17.00 mennessä
(paikallista aikaa) viimeistään viiden viikon kuluttua tarjouskilpailun julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä seuraavaan osoitteeseen:
Chambre de commerce et d'industrie de Rennes, 2,
avenue de la Préfecture, F-35042 Rennes Cedex.
Tel.: 2 99 33 66 58. Fax: 2 99 33 24 28. E-mail:
jcmandrillon@rennes.cci.fr.
12. Tarjouskilpailun voimassaolo: Tarjouskilpailu on voimassa 23. heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (ETY) N:o
2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti sillä
edellytyksellä, ettei yksikään yhteisön lentoliikenteen harjoittaja esitä ennen 1. kesäkuuta 2002 kyseiselle reitille 1.
heinäkuuta 2002 alkavaa liikennöintisuunnitelmaa asetettujen julkisen palvelujen velvoitteiden mukaisesti sekä korvausta saamatta.

Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen
Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen Ranskan
esittämä tarjouskilpailu Reimsin (Champagne) ja Lyonin (Saint-Exupéry) välisen säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta
(2002/C 77/16)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1. Johdanto: Ranska on yhteisön lentoliikenteen harjoittajien
pääsystä yhteisön sisäisen lentoliikenteen reiteille 23. heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti
päättänyt asettaa julkisen palvelun velvoitteen Reimsin
(Champagne) ja Lyonin (Saint-Exupéry) välillä harjoitettavalle säännölliselle lentoliikenteelle. Julkisen palvelun velvoitetta koskevat vaatimukset on julkaistu 27.3.2002 Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä nro C 76.

Ranska on päättänyt, että jos 1. kesäkuuta 2002 yksikään
lentoliikenteen harjoittaja ei ole aloittanut tai aloittamassa
säännöllistä lentoliikennettä Reimsin (Champagne) ja Lyonin (Saint-Exupéry) välillä asetetun julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti ja korvausta vaatimatta, se rajoittaa
mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen pääsyn kyseiselle reitille
koskemaan vain yhtä lentoliikenteen harjoittajaa ja myöntää tarjouskilpailun perusteella oikeuden tällaisen liikenteen harjoittamiseen 1. heinäkuuta 2002 alkaen.

2. Tarjouskilpailun kohde: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen Reimsin (Champagne) ja Lyonin (Saint-Exupéry) välisellä reitillä 1. heinäkuuta 2002 alkaen reitille
asetettujen julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti, jotka
on julkaistu 27.3.2002 Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä nro C 76.

3. Osallistuminen tarjouskilpailuun: Tarjouskilpailuun voivat osallistua kaikki yhteisön lentoliikenteen harjoittajat,
joilla on jonkin jäsenvaltion yhteisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista 23. heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 nojalla myöntämä
voimassa oleva liikennelupa.

4. Tarjouskilpailumenettely: Tässä tarjouskilpailussa noudatetaan asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan
d-i alakohdan säännöksiä.
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5. Tarjouskilpailua koskevat tiedot: Tarjouskilpailua koskevan tietopaketin, joka sisältää tarjouskilpailua koskevat
erityissäännöt ja julkisen palvelun siirtämisestä tehdyn
yleissopimuksen teknisine liitteineen (Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä julkaistut julkisen palvelun velvoitteet),
voi tilata ilmaiseksi seuraavasta osoitteesta:
Chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Épernay, secrétariat général, service achats/marchés publics, 5,
rue des Marmouzets, BP 2511, F-51070 Reims Cedex,
puhelin: 3 26 50 62 12, faksi 3 26 50 62 87.
6. Korvaus: Tarjouksissa on mainittava selkeästi kyseisen reitin hoitamisesta pyydettävä korvaus kolmen vuoden ajalta
liikennöinnin suunnitellusta alkamisajankohdasta alkaen
(vuosittain jaoteltuna). Lopullinen korvaus määritellään
vuosittain jälkikäteen lentoliikenteen harjoittamisesta tosiasiallisesti aiheutuneiden menojen ja siitä saatujen tulojen
perusteella tarjouksessa esitetyn määrän rajoissa. Tätä
enimmäismäärää voidaan tarkistaa ainoastaan silloin, kun
liikennöimisen edellytykset muuttuvat ennakoimattomalla
tavalla.
Vuosittaiset maksut muodostuvat ennakoista ja yhdestä
jäännöserästä. Jäännöserä maksetaan vasta, kun lentoliikenteen harjoittajan tilit on hyväksytty kyseisen reitin
osalta ja lentoliikenteen harjoittaminen tarkastettu jäljempänä 8 kohdassa mainituin edellytyksin.
Jos sopimus irtisanotaan ennen sovitun voimassaoloajan
päättymistä, 8 kohdan määräykset pannaan täytäntöön viipymättä jäljellä olevan korvausmäärän maksamiseksi lentoliikenteen harjoittajalle, ja ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitettua enimmäismäärää alennetaan tarvittaessa suhteessa lentoliikenteen tosiasiallisen harjoittamisen kestoon.
7. Sopimuksen voimassaoloaika: Sopimuksen (julkisen palvelun siirtämisestä tehdyn sopimuksen) voimassaoloaika
on kolme vuotta tämän tarjouskilpailun 2 kohdassa tarkoitetusta lentoliikenteen harjoittamisen suunnitellusta
aloittamispäivästä.
8. Lentoliikenteen harjoittamisen ja lentoliikenteen harjoittajan tilien tarkastus: Lentoliikenteen harjoittaminen
kyseisellä reitillä ja sitä koskeva lentoliikenteen harjoittajan
kustannuslaskenta tarkastetaan vähintään kerran vuodessa
yhteistyössä lentoliikenteen harjoittajan kanssa.
9. Irtisanominen ja irtisanomisaika: Sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen ennen sen sovitun voimassaoloajan
päättymistä ainoastaan ilmoittamalla asiasta kuusi kuukautta etukäteen. Jos lentoliikenteen harjoittaja laiminlyö
jonkin julkisen palvelun velvoitteen eikä aloita sen hoitamista uudelleen julkisen palvelun velvoitteita noudattaen
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kuukauden kuluessa siitä, kun sille on esitetty vaatimus
asiasta, sen katsotaan irtisanoneen sopimuksen ilman irtisanomisaikaa.
10. Seuraamukset: Jos lentoliikenteen harjoittaja ei noudata 9
kohdassa mainittua irtisanomisaikaa, seuraamuksena on
sopimussakko, joka on enintään 7 622,45 EUR, siviili-ilmailulain R.330-20 pykälän mukaisesti. Vaihtoehtoisesti
voidaan määrätä seuraamus, joka lasketaan laiminlyöntikuukausien ja reitin liikennöimisestä kyseisenä vuonna
syntyneen todellisen alijäämän perusteella, joka on enintään 6 kohdassa tarkoitetun enimmäiskorvauksen suuruinen.
Jos julkisen palvelun velvoitteiden laiminlyönti on törkeää,
voidaan sopimus irtisanoa sillä perusteella, että liikennöitsijä ei ole noudattanut irtisanomisaikaa koskevaa vaatimusta.
Jos julkisen palvelun velvoitten laiminlyönti on vähäistä, 6
kohdassa tarkoitettua enimmäiskorvausta pienennetään,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta siviili-ilmailulain
R.330-20 pykälän säännösten soveltamista. Tällöin otetaan
huomioon tapauksen mukaan seuraavat seikat: liikennöitsijästä johtuvista syistä peruuntuneiden lentojen määrä;
vaadittua pienemmällä kapasiteetilla liikennöityjen lentojen
määrä; sellaisten lentojen määrä, jolloin ei ole noudatettu
välilaskuja koskevaa julkisen palvelun velvoitetta, sekä sellaisten päivien määrä, joina ei ole noudatettu perilläoloaikaa, hintoja tai tietokonepohjaista varausjärjestelmää
koskevaa julkisen palvelun velvoitetta.
11. Tarjousten jättäminen: Tarjoukset on lähetettävä postitse
kirjattuna kirjeenä (saantitodistuslähetyksenä), jolloin postileimaa pidetään osoituksena lähetysajankohdasta, tai jätettävä vastaanottotodistusta vastaan kello 17.00 mennessä
(paikallista aikaa) viimeistään kuuden viikon kuluttua tarjouskilpailun julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä seuraavaan osoitteeseen:
Chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Épernay, secrétariat général, service achats/marchés publics, 5,
rue des Marmouzets, BP 2511, F-51070 Reims Cedex.
Tel.: 3 26 50 62 12. Fax: 3 26 50 62 87.
12. Tarjouskilpailun voimassaolo: Tarjouskilpailu on voimassa asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan
d alakohdan mukaisesti sillä edellytyksellä, ettei yksikään
yhteisön lentoliikenteen harjoittaja esitä ennen 1. kesäkuuta 2002 kyseiselle reitille 1. heinäkuuta 2002 alkavaa
liikennöintisuunnitelmaa asetettujen julkisen palvelujen
velvoitteiden mukaisesti sekä korvausta saamatta.

HUOMAUTUS
Euroopan yhteisöjen virallisen lehden numerossa C 79 A 3. huhtikuuta 2002 julkaistaan ”Viljelykasvilajien yleinen lajikeluettelo – Kolmastoista täydennysosa 21. kokonaispainokseen”.
Euroopan yhteisöjen virallisen lehden tilaajat voivat hankkia maksuttomana saman määrän samankielisiä versioita kuin
heidän tilauksensa käsittää. Tilaajia pyydetään palauttamaan oheinen tilauslomake asianmukaisesti täytettynä ja varustettuna tilaajanumerolla (tilaajanumero on jokaisen osoitelipukkeen vasemmassa reunassa ja se alkaa: O/. . . . . . . . .).
Tämä Euroopan yhteisöjen virallisen lehden numero on saatavissa maksuttomasti yhden vuoden ajan sen julkaisupäivämäärästä lähtien.
Muut kuin tilaajat voivat tilata tämän numeron oman maansa myyntitoimistosta tai Euroopan yhteisöjen virallisten
julkaisujen toimistosta, myyntiosastolta, L-2985 Luxembourg, joka ohjaa tilauksen asianmukaiseen myyntitoimistoon.

