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Pysyvän edustajan sijainen Kare Halonen:
Uudet jäsenmaat tuovat Suomelle uusia viiteryhmiä

◆ - Aikaisemmat tehtäväni olivat vah-

vasti sidoksissa kauppapolitiikkaan ja

muihin ulkoministeriön perinteisiin vas-

tuualueisiin. Viimeisen neljän vuoden ai-

kana minulla on ollut mahdollisuus tu-

tustua aivan uusiin erikoisaloihin, kuten

liikenne- ja viestintäasioihin. Vaikka työ

on ollut välillä raskasta, niin ei tällaista

mahdollisuutta muissa ulkoministeriön

tehtävissä avaudu, Halonen toteaa.

- Liikenne- ja viestintäasiat ovat

sekä teknisesti haastavia että kansalai-

sille tärkeitä. Ne kuuluvat myös lähes

poikkeuksetta yhteisön toimivaltaan.

Pysyvien edustajien kokouksissa ei siis

ole vain vaihdettu mielipi-

teitä ja annettu näkemyk-

siä, vaan valmisteltu asioi-

ta päätettäväksi. Se on tuo-

nut työhön aivan uuden

ulottuvuuden, Suomen py-

syvässä edustustossa mi-

nisterin titteliä kantanut

Halonen kertoo.

Onnettomuudet
toivat muutoksia

Viimeiset neljä vuotta ovat olleet eten-

kin liikennepuolella vauhdikkaita.

Halosen kaudella suurimmat yk-

sittäiset muutokset ovat olleet vah-

vasti sidoksissa suuriin onnettomuuk-

siin.

- Liikennesektorilla ajankohtaiset ta-

pahtumat ovat näkyneet nopeasti ja voi-

makkaasti. Ensin Erika-nimisen öljytank-

kerin haaksirikko Ranskan rannikolla ja

sitten Prestige-aluksen aiheuttama öljy-

tuho Luoteis-Espanjan vesillä toivat no-

pealla tahdilla lakialoitteita neuvoston

päätettäväksi. Näiden tapausten myötä

merenkulun EU-lainsäädäntö on muut-

tunut huomattavasti, Halonen miettii.

- Lentoliikenteen turvallisuuden

parantaminen eteni myös nopeassa tah-

dissa syyskuun 11:nnen tapahtumien

jälkeen, Halonen muistelee.

- Nämä isot ulkopuoliset sysäykset

ovat saaneet aikaan sen, että EU on

ottanut käyttöön sitä toimivaltaa, jota

yhteisön perustamissopimus sille an-

taa. Kansallisvaltiot ovat näiden asi-

oiden yhteydessä antaneet vapaaehtoi-

sesti toimivaltaansa yhteisölle, jotta

esimerkiksi merenkulun ja ilmailun

turvallisuutta on saatu lisättyä, Halo-

nen ynnää.

Suomalaisten telesuora
tuonut painoarvoa

Suomessa on oltu koko EU-jäsenyyden

ajan huolestuneita siitä, mikä on Suo-

men painoarvo yhteisössä. Olemmeko

saaneet äänemme kuuluviin oman ko-

komme mukaisesti vai jopa paremmin?

Vaikka ulkoministeriön tuleva osastopäällikkö Kare
Halonen on koko työuransa työskennellyt  ulkomi-
nisteriössä, voidaan häntä pitää kovan luokan lii-
kenne- ja viestintäasioiden asiantuntijana. Neljä
vuotta Suomen pysyvän edustajan sijaisena Brysse-
lissä on opettanut Haloselle monia asioita esimer-
kiksi TEN-verkoista, merenkulun turvallisuudesta ja
televiestinnän regulaatiosta.

Näkökulma
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Halosen mukaan ainakin teleasioissa

Suomi on ollut vahvoilla.

- Suomi on luonnollisesti ollut neu-

vostossa aktiivinen jäsenmaa tällä sek-

torilla, sillä telesektorin merkitys on

ollut Suomen talouskasvun kannalta

merkittävässä asemassa jo 90-luvun

puolivälistä lähtien, Halonen muistut-

taa.

- Myös se, että Suomi on pyrki-

nyt omassa lainsäädännössään ole-

maan edelläkävijä telesektorilla, on

tuonut painoarvoa neuvostossa. Li-

säksi komission tietoyhteiskunta-asi-

oista on viimeiset viisi vuotta vastan-

nut komissaari Liikanen. Tähän kun

vielä lisätään se, että isossa viestin-

tälainsäädäntöhankkeessa Euroopan

parlamentin raportoijana toimi Rei-

no Paasilinna, niin voidaan puhua

vahvasta suomalaisesta suorasta te-

lesektorin työskentelyssä, Halonen

muistuttaa.

Laajempi EU
vaatii aktiivisuutta

Yksi EU:n historian suurimmista yksit-

täisistä muutoksista tapahtui viime vuo-

den toukokuussa. EU:n jäsenmaiden lu-

kumäärän kasvaminen kymmenellä vai-

kuttaa erityisesti ministerineuvoston ja

sen valmistelevien elimien eli Corepe-

rien ja työryhmien toimintaan. Miten

näin monen jäsenvaltion neuvosto jat-

kossa tekee päätöksiä?

- Neuvoston kaikkien elimien toi-

mintaa täytyy tehostaa, jos halutaan,

että neuvoston toimintakyky säilyisi.

Työskentelyä täytyy hoputtaa ja tässä

puheenjohtajilla on merkittävä rooli,

Halonen ynnää muutaman kuukauden

25 jäsenvaltion kokoonpanon kokemuk-

sella.

- Myös aiemmin esillä ollut kysy-

mys Suomen vaikutusvallasta EU:ssa

sai laajentumisen myötä uuden ulot-

tuvuuden. Vaikka Suomen asema on

muodollisesti heikompi laajentunees-

sa EU:ssa, niin maamme oman poli-

tiikan tehostamisella voidaan tilannet-

ta parantaa. Asioiden parempi valmis-

telu, ennakoiva komissioon vaikutta-

minen ja aina vain paremmin trimmat-

tu valmistelukoneisto ovat keinoja, joil-

la varmistaa Suomen asema uudessa

tilanteessa, Halonen laskettelee.

Ei liian aikaisin
kantoja kiinni

Laajentuminen on vaikuttanut myös

Suomen geopoliittiseen asemaan. Eri-

tyisesti Baltian maiden ja Puolan mu-

kaantulo on vahvistanut Itämeren mai-

den viiteryhmää. Myös periferiamaiden

ryhmittymä on vahvistunut.

- Suomen on yhä tarkemmin erityi-

sesti liikennepuolella mietittävä, mikä

on kunkin jäsenmaan maantieteellinen

asema ja mikä on maan yleinen yhteis-

kunnallinen malli, Halonen muistut-

taa.

Silti peruslähtökohta neuvotteluihin

lähdettäessä ei ole muuttunut.

- Laajentuneessa yhteisössä on en-

tistä tarkemmin mietittävä missä asi-

oissa voidaan olla joustavia ja mitkä

asiat ovat sellaisia, joista pidetään kiin-

ni. Mielestäni Suomessa pitäisi kaikil-

la tasoilla teroittaa sitä, että EU:ssa on

kysymys kansainvälisistä neuvotteluis-

ta, joissa parasta mahdollista lopputu-

losta ei saavuteta olemalla jäykkä. Jos

kerrotaan jo heti neuvotteluiden alussa

liian jyrkästi oma mielipide, niin meitä

ei enää mahdollisesti neuvotteluiden

aikana enää huomioida, Halonen muis-

tuttaa kokemuksen äänellä.

- Ehkä aina poliittista tasoa myö-

ten pitäisi ladata lievempiä odotuksia

ja pitäisi enemmän miettiä, mikä to-

della on Suomen ja maamme kansa-

laisten kannalta optimi tilanne kun

neuvottelemaan lähdetään, Halonen

analysoi.

Suurlähetystöt
mukaan valmisteluun

Syyskuussa ulkoasiainministeriön Eu-

rooppa-osaston päällikkönä Suomessa

aloittavan Halosen kesä tulee olemaan

suurten muutosten aikaa. Yhdeksän

vuoden Brysselissä asuminen vaihtuu

pääkaupunkiseutuun ja työpaikan kie-

li- ja kulttuurimeri muuttuu kulttuuri-

sesti homogeenisemmaksi ja yksikieli-

semmäksi ympäristöksi.

Tuleva osastopäällikkö Halonen on

jo miettinyt tulevan työnsä tavoitteita.

- Suomella on Maltaa lukuunotta-

matta oma edustusto kaikissa muissa

EU:n jäsenmaissa. Näiden toimipistei-

den henkilökunnan voimavaroja voitai-

siin jatkossa paremmin käyttää hyväk-

si. Lähetystöt voisivat jatkossa pyrkiä

laaja-alaiseen tiedonhankintaan kaikil-

ta sektoreilta ja selvittää esimerkiksi,

miksi joku maa on ottanut jonkin kan-

nan johonkin asiaan. Tällainen tieto

auttaisi Brysselin virkamiehiä heidän

työssään, Halonen kaavailee.

Mitä muuta tuleva osastopäällikkö

odottaa uudelta tehtävältään?

- Uskon, että työn määrä ainakin

vähän pienenee, lukemattomia päiviä

ja öitä Justus Lipsiuksen kokouksissa

istunut Halonen toteaa.

- Tähän saakka ne ovat aina työ-

tehtävää vaihtaessani vain lisääntyneet.

JANNE HAUTA
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Euroopan unionin teleministerit
Euroopan unionin teleministerit pääsivät sopuun sekä digitaalisten sisältöjen käytön edistämiseen pyrki-
vän eContent Plus -ohjelman että Internetin käyttöturvallisuuden parantamiseen tähtäävän Safer Internet
Plus -ohjelman budjeteista.

EU:n teleministerit kokoontuivat Luxemburgissa 10. kesäkuuta. Suomea kokouksessa edusti liikenne- ja vies-
tintäministeri Leena Luhtanen.

Ministerit hyväksyivät päätelmät eEurooppa 2005 -toimintasuunnitelmaan liittyvästä kansallisten laajakais-
tastrategioiden voimaansaattamisesta sekä itse eEurooppa 2005 -toimintasuunnitelman väliaikatarkastelusta.

Komissio esitteli neuvostolle uusimmat tilastot laajakaistaliittymien levinneisyydestä EU:n alueella. Tilastot
kertoivat, että Suomessa laajakaistaliittymien kasvu on ollut suhteellisesti nopeinta EU:n alueella (asiasta
lisää sivulla 15).

Verkkoturvallisuusohjelmasta
alustava yhteisymmärrys

◆ Ministerineuvoston kokousta varten

puheenjohtajamaa oli tehnyt kompro-

missiehdotuksen Safer Internet Plus

-ohjelman kokonaisbudjetista. Irlanti

esitti summaksi 45 miljoonaa euroa.

Komission alkuperäinen esitys oli 50

miljoonaa euroa.

Neuvosto tuki puheenjohtajan esit-

tämää 45 miljoonan euron summaa

ohjelman kokonaisbudjetiksi. Seuraa-

vaksi neuvosto keskustelee ohjelman

sisällöstä ja budjetin suuruudesta Eu-

roopan parlamentin kanssa.

Safer Internet Plus -ohjelmalla py-

ritään parantamaan Internetin ja uu-

den verkkoteknologian käyttöturvalli-

suutta erityisesti lasten kannalta. Oh-

jelma on jatkoa vuoden 2004 lopus-

sa päättyvälle Safer Internet -ohjel-

malle.

Asiakohdan esitteli ministereille

toukokuun alussa Slovakian edustaja-

na komissiossa aloittanut Ján Figel.

Komissaari Figel kertoi, että ohjel-

malla halutaan kasvattaa tietoisuutta

Internetin turvallisuuskysymyksistä.

Ministeri Luhtanen totesi Suomen

puheenvuorossa, että ei-toivotun ja lait-

toman sisällön leviäminen Internetin ja

uuden verkkoteknologian avulla on yksi

tietoyhteiskuntakehityksen kielteisim-

mistä lieveilmiöistä.

- Erityisesti lapsia on voitava suo-

jella haitalliselta sisällöltä ja siksi Suo-

mi pitää Safer Internet Plus -ohjelmaa

tärkeänä. Se täydentää sähköisen vies-

tinnän tietosuojadirektiivin tavoitteita,

Luhtanen korosti. (JH)
• Lisätietoja:
   viestintäneuvos Ismo Kosonen,
   puh. (09) 160 28462
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◆ Ministerineuvosto saavutti yhteisym-

märryksen siitä, kuinka paljon EU pa-

nostaa rajat ylittävien digitaalisten si-

sältöjen saatavuuden ja hyödynnettä-

vyyden edistämiseen pyrkivään eCon-

tent Plus -ohjelmaan.

Ministerineuvosto hyväksyi pu-

heenjohtajamaa Irlannin kompromissi-

esityksen 135 miljoonan euron panos-

tuksesta tälle hankkeelle. Komission

alkuperäinen ehdotus oli 163 miljoo-

naa euroa.

Digitaalisten sisältöjen edistämiseen
luvassa 135 miljoonaa euroa

eContent Plus -ohjelmalla pyritään

parantamaan rajat ylittävien digitaalis-

ten sisältöpalvelujen saavutettavuutta

ja hyödynnettävyyttä. Lisäksi ohjelma

pyrkii poistamaan Euroopassa olevia di-

gitaalisten sisältöpalvelujen käytön ja

tarjonnan esteitä.

Ohjelman budjetin lopullinen hyväk-

syminen vaatii vielä Euroopan parla-

mentin hyväksynnän. (JH)

◆ Komissio esitteli ministereille tie-

donannon eEurooppa 2005 -toiminta-

suunnitelman ajantasaistamisesta. Toi-

mintasuunnitelman tavoitteet ovat

muuttuneet EU:n laajentumisen myö-

tä.

Neuvosto hyväksyi tiedonantojen

pohjalta laaditut päätelmät, joiden

mukaan kaikki jäsenmaat velvoitetaan

toimeenpanemaan laajakaistastrategi-

ansa vuoden 2004 loppuun mennes-

sä.

Ministerit myös korostivat, että eEu-

rooppa 2005 -toimintasuunnitelman

täytäntöönpanolla on tärkeä rooli EU:n

Lissabonin strategian tavoitteiden saa-

vuttamisessa.

Komissio esitteli 15 lisätoimenpi-

dettä, jotta toimintasuunnitelman ta-

voitteet saataisiin paremmin toteutet-

tua.

Viimeistä kertaa virallisessa telemi-

nisterineuvostossa komission edustaja-

na esiintynyt komissaari Erkki Liikanen

toivoo, että jatkossa selvitetään tarkoin

mm. miksi toimenpideohjelman tavoit-

teita ei ole saavutettu sekä olivatko ase-

tetut tavoitteet oikeita.

Liikanen totesi, että eEurooppa-toi-

mintasuunnitelmasta puuttuivat koko-

naan tuottavuusnäkökohdat sekä se,

miten Aasian maiden kasvu viestintä-

sektorilla on vaikuttanut EU:n kilpailu-

kykyyn.

eEurooppa-ohjelmasta
tiedonanto

• Lisätietoja:
   neuvotteleva virkamies Tapio Virkkunen,
   puh. (09) 160 28620

• Lisätietoja:
   viestintäneuvos Ismo Kosonen,
   puh. (09) 160 28462
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Satamien turvatoimien
parantamisesta alustava sopu

◆ Neuvosto saavutti alustavan yksimie-

lisyyden EU:n satamien turvallisuutta eri-

tyisesti terroritekoja vastaan lisäämään

pyrkivän direktiiviehdotuksen sisällöstä.

Direktiiviehdotuksessa on säännök-

siä muun muassa satamissa tehtävistä

turva-arvioinneista, turvatasoista, sata-

missa laadittavista turvasuunnitelmis-

ta sekä satamien turvaviranomaisista ja

heidän tehtävistään.

Lisäksi ehdotuksessa vaaditaan,

että jäsenvaltioiden on huolehdittava

siitä, että satamat myös noudattavat

direktiiviehdotuksen säännöksiä. (JH)

◆ Ministerit sopivat siitä, miten laivo-

jen aiheuttamasta ympäristön pilaan-

tumisesta tulisi rankaista ja kuinka sitä

tulisi valvoa.

Ministerineuvoston päätös velvoit-

taa satamavaltion tekemään aina asian-

mukaisen tutkimuksen, jos valtio epäi-

lee, että sen satamassa oleva alus on

syyllistynyt laittomiin päästöihin.

Direktiivillä tehostetaan myös ran-

nikkoalueiden kautta kulkevien alusten

päästörikkomuksia. EU:n jäsenvaltiot

velvoitetaan tekemään yhteistyötä pääs-

törikkomuksia tutkittaessa. Suomen

kannalta asia on tärkeä, sillä Suomen-

lahden läpikulkuliikenne kasvaa lähiai-

koina voimakkaasti.

Neuvosto sopi, että jäsenmaat voi-

vat itse valita tehokkaimmat keinot lait-

tomia päästöjä tehneiden alusten rankai-

semiseksi. Direktiivillä tuodaan kansain-

välisen merenkulkujärjestön IMO:n sään-

nökset osittain EU:n lainsäädäntöön.

Aluksen omistajan ja päällikön li-

säksi myös miehistö vapautettiin seu-

raamusvastuusta jäsenvaltion sisäisten

aluevesien ja aluemerien ulkopuolella

tapahtuneesta, tahattomasta päästös-

tä. Suomi ja eräät muut EU:n jäsen-

maat ehdottivat tätä ratkaisua direktii-

vin sisältöön. (JH)

Ympäristöä pilaavien alusten
rankaisemisesta päätös

• Lisätietoja:
   hallitusneuvos Aila Salminen,
   puh. (09) 160 28491

Euroopan unionin liikenneministerit
Euroopan unionin liikenneministerit eivät löytäneet tälläkään kertaa yhteisymmärrystä raskaiden ajoneuvojen
kilometripohjaisten maksujen perintätavoista. Puheenjohtajamaa Irlannin esittämä kompromissiesitys ei saanut
enemmistön tukea, ja esitys tiemaksujen keräämisen säännöistä siirtyi Alankomaiden puheenjohtajakaudelle.

EU:n liikenneministerit kokoontuivat Brysselissä 10. kesäkuuta. Suomea kokouksessa edusti liikenne- ja viestin-
täministeri Leena Luhtanen.

Ministerineuvostossa saavutettiin yhteisymmärrys siitä miten jäsenvaltioissa valvotaan ja tutkitaan merellä ta-
pahtuvien päästökieltojen noudattamista.

Ministerit saavuttivat yhteisymmärryksen myös raskaan tieliikenteen ajo- ja lepoaikasäädösten yksinkertaistami-
sesta. Yhtenäisen säännöstön toivotaan vähentävän erilaisten tulkintojen määrää rekkaliikenteen työaika-asioissa.

• Lisätietoja:
   hallitusneuvos Lolan Eriksson,
   puh. (09) 160 28493
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Ministerit hyväksyivät
Galileon jatkon

◆ Liikenneministerit käsittelivät koko-

uksen aikana eurooppalaisen satelliit-

tinavigointijärjestelmän, Galileon, jat-

ko-ohjelmaa. Ministerineuvosto antoi

komissiolle tehtäväksi perustaa asetus-

ehdotuksen mukaisen eurooppalaisen

GNSS-valvontaviranomaisen sekä Gali-

leo-hankkeen seuraavia vaiheita varten

oman valvovan viranomaisen.

Viraston tehtävänä on omistaa jär-

jestelmä, kehittää sitä sekä valvoa, että

järjestelmä tarjoaa palveluita niin kuin

toimiluvan haltijan kanssa sovitaan.

Neuvosto teki myös päätökset kah-

den yhteistyösopimuksen allekirjoitta-

misesta. Se antoi valtuudet allekirjoit-

taa EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Gali-

leo- ja GPS-satelliittinavigointijärjestel-

mien yhteistyösopimus. Sopimuksella

varmistetaan GPS:n ja Galileon yhteen-

toimivuus ja sovitaan yhteistyöstä sa-

telliittinavigoinnin aloilla.

Ministerit myös hyväksyivät sopi-

muksen satelliittinavigaatiosta Israelin

kanssa.

Galileo-hanke on EU:n ja Euroopan

avaruusjärjestön ESAn yhteishanke. Ga-

lileo-järjestelmän toivotaan olevan toi-

mintavalmis vuonna 2008. Hankkeen

kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin

3 250 miljoonaa euroa. (JH)

Raskaan liikenteen kuljettajien
työaikojen tiukennuksista päätös

◆ Ministerit saavuttivat yhteisymmär-

ryksen asetusehdotuksen sisällöstä,

jonka pääasiallinen tarkoitus on raskaan

tieliikenteen ajo- ja lepoaikasäädösten

yksinkertaistaminen. Yhtenäisen sään-

nöstön toivotaan vähentävän erilaisten

tulkintojen määrää EU-maissa.

Ministerit sopivat useista muutos-

ehdotuksia, joilla on vaikutusta ajo- ja

lepoaikojen sijoittamiseen työpäivälle.

Ratkaisut kiristävät ajoaikoja joissakin

kuljetuksissa, mutta tarjoavat toisis-

sa kuljetuksissa nykyistä enemmän

joustoa.

Yksinkertaistamistavoitetta ei ehdo-

tuksella kuitenkaan saavutettu, koska

muutettunakin asetus on varsin moni-

mutkainen.

Vaikka ehdotus lisää kuljetuskustan-

nuksia Suomessa, niin se myös paran-

taa turvallisuutta ja ammattikuljettaji-

en työoloja.

Suomi saavutti muut asetusta kos-

kevat tavoitteensa paitsi eläinkuljetus-

ten säilyttämisen soveltamisalan ulko-

puolella.

Suomi  onnistui saamaan asetuk-

seen poikkeuksen harvaanasuttujen

alueiden elinkeinoille. Tämä helpottaa

jatkossa esimerkiksi maidonkuljetuksia

Pohjois-Suomessa. (JH)

• Lisätietoja:
   liikenneneuvos Matti Roine,
   puh. (09) 160 28568

• Lisätietoja:
   vanhempi hallitussihteeri
   Jorma Hörkkö,
   puh. (09) 160 28503
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Raskaan liikenteen maksut
jäivät vielä pöydälle

◆ Neuvosto ei saavuttanut yhteisym-

märrystä ehdotuksesta, jolla määritel-

täisiin maanteiden raskaan tavaraliiken-

teen tietullidirektiiviä. Lähes kaikki jä-

senvaltiot olivat tyytymättömiä puheen-

johtajan kompromissiin, mutta vastak-

kaisista syistä.

Tietullidirektiivillä on tarkoitus sää-

tää muun muassa tietullien laskenta-

perusteista, tullien soveltamisalasta ja

korotettujen tullien soveltamisesta eri-

tyisen herkillä alueilla.

Ministeri Luhtanen pitää direktiivin

hyväksymistä tärkeänä, jotta Euroop-

paan saataisiin yhteisesti sovitut peri-

aatteet tietulleista.

- Ei ole Suomen edun mukaista,

että tietullien korkeus jätettäisiin jä-

senvaltioiden kansallisesti päätettävik-

si. Eräät Suomen vaatimukset on jo

saavutettu, mutta Suomi ei katsonut

voivansa hyväksyä direktiiviä ennen

kuin täsmällisestä laskentamenetel-

mästä ja tullimaksutulojen korvamer-

kinnästä saadaan tyydyttävä ratkaisu,

Luhtanen painotti.

Laskentamenetelmän käytön tulee

Suomen mielestä olla pakollista ja tie-

tullituotot tulee korvamerkitä eli suun-

nata liikenneinvestointeihin.

Kun direktiivi aikanaan mahdolli-

sesti hyväksytään, se ei velvoita otta-

maan käyttöön tietulleja Suomessa. Jos

Suomessa kuitenkin joskus otetaan tie-

tullit käyttöön, niiden on noudatettava

direktiivin suuntaviivoja.

Ehdotuksesta pyrittiin sopimaan jo

maaliskuun neuvostossa. Reunavaltioi-

den ja keskeisten läpikulkumaiden kan-

nat eivät kuitenkaan lähentyneet riittä-

västi. Tämä asetelma säilyi, ja molem-

milla ryhmittymillä oli päätöksenteon

estävä määrävähemmistö. (JH)

• Lisätietoja:
   liikenneneuvos Lassi Hilska,
   puh. (09) 160 28497

• Lisätietoja:
   vanhempi hallitussihteeri
   Jorma Hörkkö,
   puh. (09) 160 28503

Ajo- ja lepoaikojen
valvontaan
tiukennuksia

◆ Ministerineuvostossa saavutettiin

sopu siitä, miten EU:ssa jatkossa val-

votaan raskaan liikenteen kuljettajien

ajo- ja lepoaikoja. Direktiivin sovelta-

misalaan ei sisällytetty työajan valvon-

taa.

Uudella lainsäädännöllä on tarkoi-

tus lisätä tieliikenteen ajo- ja lepoaiko-

jen valvonnan määrää, määrittää val-

vonnan minimimäärät ja valvontamene-

telmät sekä sopia jäsenvaltioiden yh-

teistoiminnasta ja tietojen vaihdosta.

Tarkastusten vähimmäismäärä on

tarkoitus korottaa vuoden 2008 alusta

kahteen prosenttiin ja vuoden 2010

alusta kolmeen prosenttiin.

Puheenvuorossaan Suomi halusi

neuvoston pöytäkirjaan merkittäväksi,

että Suomen mielestä asetuksessa ei

voi säätää rikosoikeudellisista sanktiois-

ta, koska niistä päättäminen kuuluu jä-

senvaltion toimivaltaan. Tämän johdos-

ta Suomi ilmoitti, ettei tule asetuksen

johdosta ottamaan käyttöön rikosoikeu-

dellisia rangaistuksia. (JH)

Viikonloppuajokielloista
ei päästy vielä ratkaisuun

◆ Neuvosto ei pystynyt saavuttamaan

poliittista yhteisymmärrystä ehdotukses-

ta, jolla harmonisoitaisiin jäsenvaltioissa

olevia erilaisia raskaisiin ajoneuvoihin

kohdistuvia ajokieltoja viikonloppuisin,

pyhäpäivinä ja yöaikaan.

EU:ssa ei ole yhteisön laajuisia yh-

denmukaistettuja sääntöjä raskaiden ta-

varankuljetusajoneuvojen ajorajoituksista.

Erilaiset ajokiellot haittaavat mer-

kittävästi kuljetuspalvelujen vapaata

toimintaa EU:ssa. Laajentuminen on

tehnyt tilanteesta vielä entistäkin mo-

nimutkaisemman. (JH)

• Lisätietoja:
   vanhempi hallitussihteeri
   Jorma Hörkkö,
   puh. (09) 160 28503
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Ilmailun teknisten sääntöjen
yhdenmukaistaminen jäi auki

◆ Liikenneministerit eivät päässeet

yhteisymmärrykseen lentotoimintaa

koskevista yhteisömääräyksistä. Minis-

terineuvoston oli tarkoitus löytää sää-

döksiä siitä, miten jäsenmaiden len-

toyhtiöiden tulee järjestää lentotoimin-

taansa.

Tämä niin kutsuttu JAR-OPS 1 -nor-

misto käsittelee kaupallisiin ilmakulje-

tuksiin sovellettavia yhteisiä teknisiä

sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä.

Määräykset ovat yksityiskohtaisia ja tek-

nisiä.

Säännöstöllä määriteltäisiin mm.

lentotoiminnan harjoittajien hyväksy-

mistä ja valvontaa sekä  ohjaamohen-

kilökunnan ja matkustamomiehistön

terveysvaatimuksia.

Liikennekomissaari Loyola de Pala-

cio kiirehti säännöstön voimaansaatta-

mista. Hän piti asiaa ennen kaikkea len-

toliikenteen turvallisuuteen liittyvänä

asiana. (JH)

• Lisätietoja:
   hallitusneuvos Yrjö Mäkelä,
   puh. (09) 160 28473

Lentoliikenneneuvotteluita
Yhdysvaltain kanssa jatkettava

◆ Neuvosto kuuli tilannekatsauksen yh-

teisön ja Yhdysvaltojen välisten lento-

liikenteen sopimusneuvottelujen tilan-

teesta. Neuvosto totesi, ettei tähänas-

tinen neuvottelutulos ole vielä riittävä

ja neuvotteluja on siksi jatkettava.

Olennaisimmat avoimet kysymykset

liittyvät markkinoille pääsyä koskeviin

määräyksiin sekä ns. toisen vaiheen so-

pimuksen neuvotteluaiheisiin ja -aika-

tauluun.

Komissio sai vuonna 2003 valtuu-

det neuvotella Yhdysvaltain kanssa uu-

desta lentoliikennesopimuksesta, jolla

turvattaisiin Yhdysvaltain ja EU-maiden

lentoyhtiöille mahdollisimman avoin

markkinoille pääsy ilman liikenneoike-

uksien ja kapasiteetin rajoituksia  tai

syrjintää.

Lokakuussa 2003 aloitetuissa neu-

votteluissa on käsitelty mm. lentoyhti-

öiden omistamiseen, rahti- ja kabotaa-

siliikenteen vapauttamiseen ja leasin-

giin liittyviä kysymyksiä.

Suomi pitää myönteisenä sitä, että

Yhdysvallat on valmis hyväksymään pe-

riaatteen EU-maiden lentoyhtiöiden oi-

keudesta harjoittaa liikennettä minkä

tahansa EU-maan ja Yhdysvaltojen vä-

lillä. (JH)

• Lisätietoja:
   vanhempi hallitussihteeri Rita Linna,
   puh. (09) 160 28556
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• Lisätietoja:
   ylijohtaja Harri Pursiainen,
   puh. (09) 160 28389
   viestintäneuvos Antti Kohtala,
   puh. (09) 160 28392

EU:n liikenneministerit keskustelivat
lähimerenkulun kehittämisestä

◆ Lähimerenkulku on tärkeä osa EU:n

liikennejärjestelmää. Tulevaisuudessa

EU:n liikennesuunnittelussa yhteisöjen

ja yritysten on kehitettävä merenkulun

ja maaliikenteen logistisia solmukohtia

ja pyrittävä siirtämään kuljetuksia

maanteiltä meriteille.

Euroopan unionin liikenneministe-

rit kokoontuivat heinäkuussa Amsterda-

missa. Suomea kokouksessa edusti lii-

kenne- ja viestintäministeri Leena Luh-

tanen.

Kokouksessa ministerit keskusteli-

vat lentoliikennesektorin tilanteesta Eu-

roopassa. Ministerien mielestä on tär-

keää, että EU:ssa säilyy kilpailukykyi-

nen lentoliikennesektori.

Ministerit myös pohtivat, miten ki-

ristyneiden turvallisuusmääräysten

myötä kasvaneet kustannukset tulisi

EU:ssa jakaa.

Ministerit velvoittivat komission jär-

jestämään syksyn aikana Merten moot-

toritie -hankkeen kuulemistilaisuuden.

Ministerit myös esittivät, että Merten

moottoritie -mallia laajennettaisiin EU:n

ulkopuolisiin maihin, kuten  Venäjälle,

Turkkiin ja Pohjois-Afrikan maihin.

Ministeri Luhtanen piti kokouksessa

Pohjoismaiden yhteisen puheenvuoron.

- Pohjoismailla on yhteisiä tavoit-

teita mm. merenkulun ympäristökysy-

myksissä sekä talvimerenkulussa. Poh-

joismaiden tavoitteena on, että EU:n

yhteisessä merenkulkupolitiikassa ote-

taan huomioon myös jäänmurtoon ja

jääluokituksiin liittyviä asioita, Luhta-

nen korosti puheessaan. (JH)

• Lisätietoja:
   rakennusneuvos Juhani Tervala,
   puh. 050 552 7260
   hallitusneuvos Yrjö Mäkelä,
   puh. (09) 160 28473

Epäviralliset neuvostot
Viestintäministerit käsittelivät
laajakaistan sisältöä

◆ Eurooppalainen laajakaistakehitys ja

jäsenmaiden laajakaistastrategiat olivat

EU:n viestintäministerien epävirallisen

kokouksen asialistalla. Ministerit ko-

koontuivat 21.-23. huhtikuuta Irlannin

Dundalkissa.

Konferenssin teemana oli Laajakais-

ta – sisällön ja kysynnän edistäminen.

Suomea kokouksessa edusti liikenne-

ja viestintäministeri Leena Luhtanen.

Ministerit esittelivät maidensa kan-

sallisten laajakaistastrategioiden kes-

keisimmät linjaukset sekä pohtivat,

millä keinoilla laajakaistan kysyntää

voitaisiin piristää ja sisältöjä lisätä.

Ministerit kuulivat komission yh-

teenvedon EU:n jäsenvaltioiden laaja-

kaistastrategioista ja niiden toimeenpa-

non tilanteesta.

Lounaalla ministereille esiteltiin Eu-

roopan suurimpien viestintäyritysten toi-

mitusjohtajien laatima asiakirja Euroopan

laajakaistakehityksen edistämiseksi.

Ministeri Luhtanen korosti, että

Suomen tavoitteena on kiinnittää eri-

tyistä huomiota sisältöjen merkitykseen

laajakaistan levittämisessä.

 - Ilman kiinnostavaa ja hyödyllistä

sisältöä kuluttajilla ei ole mielenkiin-

toa laajakaistayhteyden hankkimiseen,

ministeri Luhtanen sanoi. (JH)
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Alankomaiden puheenjohtajuus
Alankomaiden käsittelylistalla
kolmas rautatiepaketti

◆ Alankomaiden puheenjohtajuuskau-

den yksi päätavoitteista on nk. kolman-

nen rautatiepaketin eteenpäin vieminen.

Puheenjohtajamaan alustavan ohjelman

mukaan asiaa käsitellään sekä lokakuun

että joulukuun ministerineuvostoissa.

Kolmannen rautatiepaketin tarkoi-

tuksena on yhtenäistää tavaraliikenteen

harjoittajien vastuuta,  matkustajien

oikeuksia sekä veturinkuljettajien pä-

tevyysvaatimuksia.

Lisäksi säädöspaketin tarkoituksena

on sujuvoittaa rajat ylittävää rautatielii-

kennettä sekä parantaa rautatieliiken-

teen laatua ja kuluttajien saamaa pal-

velua. Keinona nostaa laatua komissio

näkee mm.  alan kilpailun lisäämisen.

Alankomaat yrittävät löytää ratkai-

sua Irlannin puheenjohtajakaudella

kahteen kertaan ministerineuvostossa

vailla ratkaisua jääneeseen raskaan liiken-

teen tietullidirektiivin muutosesitykseen.

Asiakohta on esillä mahdollisesti loka-

kuun liikenneministerien kokouksessa.

Lokakuun neuvostossa ministerien on

tarkoitus myös löytää poliittinen yhteisym-

märrys raskaan liikenteen kuljettajien vii-

konloppuajokieltojen harmonisoimisesta.

Lentoliikenteen puolella neuvoston on

tarkoitus saavuttaa yksimielisyys lentotoi-

mintaa koskevista yhteisömääräyksistä.

Yhteisön on tarkoitus löytää säädöksiä sii-

tä, miten jäsenmaiden lentoyhtiöiden tu-

lee järjestää lentotoimintaansa.

Alankomaiden puheenjohtajuuskau-

della on tarkoitus myös antaa komissi-

olle lisävaltuuksia aloittaa uusien mai-

den kanssa lentoliikenneneuvottelut.

Alankomaat aikoo jatkaa merenku-

lun turvallisuuteen liittyvien säädösten

valmistelua ja niistä päättämistä. Puo-

livuotiskauden aikana on tarkoitus saa-

da ratkaisu kansainvälisen merenkulun

turvakoodin saattamisesta voimaan yh-

tenäisesti EU:n alueella.  Myös sata-

mien turvallisuutta koskevaa direktiivi-

ehdotusta on tarkoitus käsitellä seuraa-

van puolen vuoden aikana.

Komission on tarkoitus julkistaa öl-

jykuljetusten turvallisuutta lisäämään

pyrkivä nk. Erika-lainsäädäntöpaketin

kolmas vaihe. (JH)

Alankomaiden tärkeimmät
kokoukset

◆ Lokakuun 7. liikenneministerit pi-

tävät yksipäiväisen kokouksen Luxem-

burgissa. Joulukuun neuvostot pide-

tään 9.–10.12. Brysselissä. Ensimmäi-

sen kokouspäivän aamuna käsitellään

viestintäasioita ja iltapäivästä lähtien

on liikenneasioiden vuoro.

Marraskuun 19.–20. Alankomaat

järjestää epävirallisen liikenneministe-

rikokouksen. Kokouksen aiheena on lii-

kenne-, viestintä- ja energiaverkkojen

innovaatio.

Lisäksi Alankomaat järjestää korke-

an tason kokouksia, joiden aiheina ovat

mm. energia ja kestävä liikkuminen,

sisävesimerenkulku ja eurooppalainen

merenkulkustrategia. (JH)

• Lisätietoja:
   tiedottaja Janne Hauta,
   puh. (09) 160 28623

• Lisätietoja:
   neuvotteleva virkamies Vesa Häyrinen,
   puh. (09) 160 28368
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Internetin käyttöturvallisuus
Alankomaiden asialistalla

◆ Alankomaiden puheenjohtajakaudel-

la viestintäministerien on tarkoitus ta-

vata vain kerran. Joulukuussa pidettä-

vässä kokouksessa on tarkoitus käsi-

tellä Internetin käyttöturvallisuuden

parantamiseen pyrkivän ohjelman ti-

lannetta. Lisäksi ministerit tekevät

päätelmät maailman tietoyhteiskunta-

konferenssin seuraavan kierron ko-

koontumista varten.

Alankomaiden puheenjohtajuus-

kauden yhdeksi  pääasiaksi nousee

EU:n tieto- ja kommunikaatiostrategi-

an luominen vuosiksi 2005–2010.

Alankomaat pyrkii puheenjohtajuuten-

sa aikana kartoittamaan sitä, mitkä

ovat ne tärkeimmät poliittiset kysymyk-

set informaatioteknologian alueella,

joihin EU:n tulisi tällä vuosikymmenel-

lä keskittyä.

Alankomaat pyrkii saavuttamaan

yhteisymmärryksen Euroopan parla-

mentin kanssa eContent- ja Safer In-

ternet -ohjelmista. Ohjelmien sisällös-

tä ja budjeteista päästiin yhteisymmär-

rykseen kesäkuun ministerineuvoston

kokouksessa.

Myös digi-tv-standardit saattavat

nousta Alankomaiden esityslistalle.

Komissiolta on tulossa kesän ja syk-

syn aikana tiedonannot mm. liikkuvien

datapalveluiden tilanteesta, digitaali-

siin lähetysverkkoihin siirtymisestä sekä

radiotaajuuspolitiikasta. (JH)

Selvitys : Hallinnon sähköisiä
palveluita käytetään vähän

◆ Konsulttiyhtiö Accenturen selvityk-

sen mukaan kansalaiset suhtautuvat

myönteisesti hallinnon sähköisiin pal-

veluihin, mutta käyttävät niitä pääasi-

assa tiedon hakuihin ja vielä vähäises-

sä määrin varsinaiseen asiointiin viran-

omaisten kanssa.

Selvityksessä Kanada on edelleen

sähköisten palveluiden ykkössijalla ja

Suomi on jaetulla neljännellä sijalla.

Tärkein syy käyttää julkishallinnon

sähköisiä asiointipalveluja on ajan ja ra-

han säästäminen. Vastaajista 75 pro-

senttia käyttäisi enemmän julkishallin-

non sähköisiä palveluja, jos ne säästäi-

sivät heidän aikaansa. Jos verkkopal-

◆ Komissio on valmistellut työasiakir-

jan vuorovaikutteisten digi-tv-palvelui-

den yhteentoimivuudesta. Heinäkuun

lopulla asiasta on tulossa tiedonanto.

Taustalla on sähköisen viestinnän

puitedirektiivin vaatimus, jonka mu-

kaan komission tulee seurata interak-

tiivisten digi-tv-palveluiden yhteentoi-

mivuuden toteutumista.

Keskeistä valmistelussa on kannan-

otto standardointiin eli se, määrätään-

kö MHP-standardi pakolliseksi vai py-

ritäänkö yhteentoimivuutta edistämään

pehmeämmin keinoin. Erityisesti par-

lamentti on puhunut yhtenäisen stan-

dardin puolesta. (JH)

Digi-tv-standardien
tilanne esillä

• Lisätietoja:
   neuvotteleva virkamies Riku Ahola,
   puh. (09) 160 28609

velut toisivat rahan säästöä, käyttäjiä

olisi 70 prosenttia.

Huolimatta myönteisestä asenteesta

asiointipalveluja kohtaan kansalaiset

hyödyntävät sähköisiä palveluja vain har-

voin. Syitä vähäiseen hyödyntämiseen

ovat vaikeus löytää oikea verkkopalvelu

(26 %), puhelinasioinnin helppous

(18 %) ja epäilys Internetin turvallisuu-

desta (17 %). Tulokset vaihtelivat jonkin

verran sen mukaan, kuinka paljon kysei-

sessä maassa käytetään Internetiä. (JH)

• Lisätietoja:
   neuvotteleva virkamies
   Antti Paasilehto,
   puh. (09) 160 28464

Tietoyhteiskunta

• Lisätietoja:
   tietopalvelujohtaja Olavi Köngäs,
   valtiovarainministeriö,
   puh. (09) 160 33255
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Data ja sähkö samaa
johtoa pitkin

◆ Komissaari Erkki Liikanen esitteli vii-

meisinä tehtävinään komissaarina

suunnitelman, joka mahdollistaisi mil-

joonien EU-kansalaisten pääsyn Inter-

netiin sähkölinjoja pitkin.

Tarkoituksena on saattaa voimaan

EU:n laajuiset säännökset, jotka yhte-

näistäisivät jäsenmaiden kansallisia

säädöksiä. Komissio uskoo, että tämä

edistäisi markkinoiden toimintaa säh-

kö- ja tiedonsiirtoteollisuudessa.

Tiedon siirto sähkölinjoja pitkin on

ollut teknisesti mahdollista jo vuosikau-

sia. Sähkötuotantoyhtiöt ovat aikaisem-

min vastustaneet ideaa, mutta nyt teh-

dyt kokeilut ovat muuttaneet niiden kä-

sityksiä.

Komission mukaan ehdotukset ovat

saaneet vaihtelevan vastaanoton jäsen-

valtioissa. Erityisesti turvallisuuskysy-

mykset ovat herättäneet keskustelua.

Vapaan kilpailun kannattajat puoles-

taan ovat komission ehdotuksen taka-

na.

Viestintäkomitea keskustelee sään-

töehdotuksista heinäkuun tapaamises-

saan, mutta äänestää niistä luultavasti

vasta elokuussa.

Jos jäsenvaltioiden hallitukset ovat

myönteisiä, komissio tulee tekemään

asiasta virallisen suosituksen. EU:n te-

leviestintäsääntöjen mukaan hallitusten

tulee noudattaa suositusta, ellei niillä

ole erityisen hyvää syytä menetellä toi-

sin. (JaA)

• Lisätietoja:
   viestintänauvos Kari T. Ojala,
   puh. (09) 160 28725

Laajakaistayhteydet lisääntyvät
Suomessa nopeasti

◆ Laajakaistayhteyksien määrä EU:ssa

on viimeisen vuoden aikana kasvanut no-

peimmin Suomessa. Eniten laajakaista-

yhteyksiä on tällä hetkellä Tanskassa ja

Belgiassa, joissa noin 14 prosenttia vä-

estöstä on nopean yhteyden piirissä.

Suomi on sijalla neljä kamppaillen tasa-

väkisesti Hollannin ja Ruotsin kanssa.

Laajakaistaan siirtymisen nopeu-

dessa Suomi on kuitenkin omaa luok-

kaansa. Viime vuonna suomalaisten

käyttäjien määrä oli vain 6 prosenttia,

kun tänä vuonna käyttäjien määrä on

noussut jo noin 12 prosenttiin. EU-

maissa laajakaistayhteyksien käyttäjien

määrän keskiarvo on noussut vuoden ai-

kana kolmesta seitsemään prosenttiin.

Teleasioista vastaava komissaari Erk-

ki Liikanen myöntää, että Suomi on ol-

lut myöhässä laajakaistayhteyksiin siir-

tymisessä. Tällä hetkellä kehitys on niin

yhteyksien rakentamisessa kuin niiden

käyttöönottovauhdissakin nopeaa.

Liikanen myös toteaa, että tällä het-

kellä huomio pitäisi erityisesti kohdis-

taa haja-asutusalueille, jotka ovat vaa-

rassa jäädä kehityksestä jälkeen.

Erityisen ylpeä komissaari Liikanen

on siitä, että EU-maat ohittivat Yhdys-

vallat laajakaistayhteyksien yleistymisen

nopeudessa. Tiedot käyvät ilmi EU:n

komission tekemästä selvityksestä. Sel-

vitys koskee vain vanhoja jäsenmaita.

Uusissa jäsenmaissa laajakaistayh-

teyksien levinneisyys on vielä heikkoa.

Euroopan unionin liikenne- ja viestin-

täministerit sopivat 10. kesäkuuta Lu-

• Lisätietoja:
   viestintäneuvos Antti Kohtala,
   puh. (09) 160 28392

xemburgissa, että uudet jäsenmaat laa-

tisivat kansalliset laajakaistastrategiat

tämän vuoden loppuun mennessä.

Suomessa valtioneuvosto teki periaa-

tepäätöksen kansallisesta laajakaistastra-

tegiasta tämän vuoden tammikuussa. EU

on asettanut tavoitteeksi laajakaistan sekä

muiden nopeiden yhteyksien merkittävän

lisäämisen vuoteen 2005 mennessä. (TS)
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Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
voimaan syyskuun alusta

◆ Uusi sähköisen viestinnän tietosuoja-

laki vahvistettiin 16.6.2004 ja se astuu

voimaan 1.9. 2004. Laki tuo uusia kei-

noja sähköpostin ja puhelinliikenteen

tietosuojan ja -turvan parantamiseksi.

 Liikenne- ja viestintäministeri Lee-

na Luhtanen uskoo lain lisäävän kan-

salaisten luottamusta tietoyhteiskun-

taan ja painottaa lain merkitystä kan-

salaisille.

Uudella lailla pannaan täytäntöön

myös EU:n sähköisen viestinnän tieto-

suojadirektiivi.

Sähköisen viestinnän tietosuojala-

kia ja sen nojalla annettujen määräys-

ten noudattamista valvoo pääasiassa

Viestintävirasto. Paikkatietojen käsitte-

lyä ja suoramarkkinointisäännösten

noudattamista valvoo tietosuojavaltuu-

tettu. (TS)

Lain keskeiset muutokset:
· Tunnistamistietojen käsittely selkeytyy. Tunnistamistietojen kä-
sittelyoikeudet ja -velvollisuudet laajenevat kaikkiin niihin yrityk-
siin ja yhteisöihin, jotka käsittelevät viestintäverkossaan käyttäji-
en luottamuksellisia tietoja.

· Paikannuspalvelujen käyttöönottamista ja tarjontaa edistetään sel-
keyttämällä paikkatietojen käsittelysääntöjä. Laki määrittää mm.
sen, että ketään ei saa paikantaa ilman suostumusta.

· Teleyrityksillä ja yhteisötilaajilla on mahdollisuus estää sähkö-
posti- ja tekstiviestien vastaanottaminen ja poistaa viesteistä hait-
taohjelmat.

· Kuluttaja-asiakkaille ei saa lähettää suoramarkkinointia sähkö-
postin tai matkapuhelimen välityksellä ilman asiakkaan etukäteen
antamaa suostumusta.

· Käyttäjällä on mahdollisuus pyydettäessä saada teleyritykseltä
puhelinlaskun täydellinen erittely ja esim. matkapuhelimen sijain-
titiedot.

· Sisältöpalveluiden tarjoajille tulee lain myötä suora laskutusmah-
dollisuus eli palveluiden tarjoajat voivat laskuttaa omista palve-
luistaan tilaajaa tai käyttäjää suoraan, eikä laskutusta tarvitse hoi-
taa enää teleyrityksen kautta.

· Internet-sivustoilla tulee ilmoittaa evästeiden (cookies) käytöstä
sivujen käyttäjille.

• Lisätietoja:
   viestintäneuvos Kristiina Pietikäinen,
   puh. (09) 160 28676
   neuvotteleva virkamies
   Juhapekka Ristola,
   puh. (09) 160 28348

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ehdotus:
Tv:stä minuutti
Euroopalle joka
päivä

• Lisätietoja:
   viestintäneuvos Ismo Kosonen,
   puh. (09) 160 28462

◆ Euroopan neuvosto keskusteli kesä-

kuun alussa audiovisuaalisen alan tu-

levaisuudesta komission  maaliskuus-

sa antaman tiedonannon pohjalta. Kes-

kustelun pohjana olevassa tiedonannos-

sa käsiteltiin eurooppalaisen kulttuurin

ja monimuotoisuuden edistämistä nuo-

riso- ja kulttuuriohjelmien sekä audio-

visuaalialan ohjelmien avulla.

Neuvotteluissa käytiin läpi mm. ra-

hoitus- ja hallintomallien yksinkertais-

tamista, yhteistyön merkitystä eri mai-

den kesken sekä pienten kieli- ja kult-

tuurialueiden hankkeiden tukemista.

Kreikan valtuuskunta esitti, että

jokainen eurooppalainen televisiokana-

va lähettäisi joka päivä minuutin ohjel-

maa eurooppalaisesta audiovisuaali-po-

litiikasta. Komissio piti ehdotusta mie-

lenkiintoisena ja pyysi ministereitä kes-

kustelemaan aloitteesta maidensa jul-

kisen palvelun tv-yhtiöiden kanssa. (TS)
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◆ Komission virallinen huomautus

(12. 05. 2004) koski sähköisten vies-

tintäverkkojen ja palveluiden direktii-

vien sisällyttämistä viestintämarkkina-

lakiin. Kyseessä on yhdysliikennehin-

noittelu kiinteästä verkosta matkavies-

tinverkkoon soitettaessa.

Suomi kuitenkin katsoo, että vies-

tintämarkkinalaki ei ole komission väit-

tämällä tavalla ristiriidassa kyseisten

direktiivien kanssa.

Lisäksi eduskunnan käsittelyssä on

parhaillaan viestintämarkkinalain muutos-

ehdotus, jolla mm. muutettaisiin kiinteäs-

tä verkosta matkaviestinverkkoon soitetta-

essa noudatettavaa yhdysliikennesääntelyä.

Muutosehdotuksen tavoitteena on saada

aikaan entistä aidompi kilpailutilanne.

Suomi sai virallisen
huomautuksen

Hallitus päätti viestintämarkkinalain

muutosesityksen sisällöstä torstaina 29.

huhtikuuta. (TS)

Televiestintä

Suomessa puhutaan
edelleen edullisesti

◆ Matkapuhelut ovat edelleen Suomes-

sa edullisia muuhun Länsi-Eurooppaan

verrattuna. Ainoastaan Tanskassa ja

Luxemburgissa matkapuheluiden hin-

nat ovat Suomea edullisemmat.

Liikenne- ja viestintäministeriö teetti

keväällä hintakoreihin perustuvan vertai-

lun, jossa olivat mukana EU-maiden li-

säksi Islanti, Norja ja Sveitsi. Matkapu-

heluiden ja tekstiviestien hintoja vertail-

tiin nyt neljännen kerran. Suomen hin-

takorin arvo on laskenut tasaisesti vuo-

sittain. Nyt tiputus oli 1,5 prosenttia.

Suomessa hintakorin arvo on 30,63

euroa kuukaudessa. Hintaerot maiden

välillä ovat suuria, vaikka erot ovatkin

pienentyneet viime vuodesta. Edulli-

simman maan Tanskan hintakorin arvo

on 25,65 euroa ja kalleimman maan

Saksan 56,50 euroa.

Matkapuhelinhinnat ovat selvityk-

sen mukaan mukaan laskeneet vuoden

aikana peräti viidessätoista maassa ja

nousseet vain kolmessa. Eniten, run-

saan viidenneksen, hinnat ovat laske-

neet Kreikassa ja Norjassa.

Niin sanotut pre paid -liittymät ovat

suosittuja etenkin Etelä-Euroopan mais-

sa, joissa useiden operaattoreiden liit-

tymistä yli 70 prosenttia on pre paid

-tyyppisiä liittymiä. Maiden väliseen

hintakorivertailuun otettiin mukaan ai-

noastaan jälkikäteen maksettavat sopi-

musliittymät. (JH)

Matkapuheluhinnat 2004. Kansain-

välinen vertailu (Liikenne- ja viestintä-

ministeriön julkaisuja 41/2004) löytyy

osoitteesta www.mintc.fi/julkaisut.

• Lisätietoja:
   neuvotteleva virkamies Rainer Salonen,
   puh. (09) 160 28395

• Lisätietoja:
   neuvotteleva virkamies Riku Ahola,
   puh. (09) 160 28609
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• Lisätietoja:
   yli-insinööri Juha Parantainen,
   puh. (09) 160 28383

Liikennepolitiikka
TEN-suuntaviivat uusiksi
laajenemisen yhteydessä

◆ Yleiseurooppalaisen TEN-liikennever-

kon suuntaviivat uudistuivat samalla

kun EU vappuna laajeni. Asia varmis-

tui 24. huhtikuuta, kun Euroopan par-

lamentti hyväksyi neuvoston jo aiem-

min hyväksymän ehdotuksen.

Suuntaviivauudistus käsiteltiin en-

nätysajassa eli noin puolessa vuodes-

sa. Nopean käsittelyn taustalla olivat

Euroopan parlamentin vaalit, sillä jos

päätöksenteko olisi siirtynyt seuraavan

parlamentin istuntokaudelle, EU:ssa

olisi jouduttu soveltamaan vanhoja

TEN-suuntaviivauudistuksen
pääkohdat:

- uusi prioriteettiprojektien lista,

joka kattaa laajentuneen EU:n

- prioriteettihankkeita on 30 ja nii-

den kustannukset ovat 225 miljar-

dia euroa

- nk. Pohjolan kolmio eli pohjois-

maisia pääkaupunkeja yhdistävä lii-

kennekäytävä sai lisäaikaa viisi vuot-

ta eli vuoteen 2015 saakka

- listalle hyväksyttiin myös neljä nk.

merten moottoritie -hanketta, joi-

hin kuuluu myös Itämeren mootto-

ritie

• Lisätietoja:
   yli-insinööri Juha Parantainen,
   puh. (09) 160 28383

TEN-suuntaviivoja vielä muutaman

vuoden ajan. Vanhat suuntaviivat ovat

vuodelta 1996. (JH)

Suomelle 26 miljoonaa euroa
lisää TEN-tukea

◆ Suomelle on myönnetty lisää TEN-

tukea 26,2 miljoonaa euroa vuosiksi

2004–2006. Päätös yli kaksinkertais-

taa näille vuosille aiemmin päätetyn lii-

kennehanketuen: tuki kasvaa yhteensä

44,4 miljoonaksi euroksi.

Euroopan unionin TEN-tuki on tar-

koitettu yleiseurooppalaisten liikenne-

verkkojen kehittämiseen.

Päätös Suomelle nyt myönnetystä

lisätuesta syntyi, kun rahoitustuesta

päättävä komitea tarkisti EU:n moni-

vuotista TEN-tukiohjelmaa. Pääosa

Suomen saamasta tuesta kohdennetaan

ns. Pohjolan kolmio -hankkeelle, joka

on yksi EU:n tärkeysjärjestyksessä kär-

keen asettamista hankkeista.

Pohjolan kolmion ratahankkeisiin

varoja myönnettiin mm. Riihimäen ja

Luumäen välisen osuuden parantami-

seen, Kerava–Lahti-oikorataan sekä ra-

taosien Kouvola–Kotka ja Leppävaara–

Kirkkonummi parantamiseen.

Pohjolan kolmion tiehankkeita ovat

mm. Lohjan ja Lohjanharjun välisen

E18-moottoritieosuuden rakentaminen

sekä lentoaseman liittymän ja Tikkuri-

lan väli Kehä III:lla. Lisäksi rahoitusta

myönnettiin rautateiden pullonkaulojen

poistamiseen TEN-verkolta.

EU:n monivuotisessa MIP-ohjel-

massa Suomen TEN-tuen osuus vuosik-

si 2001–2006 on uuden päätöksen

myötä yhteensä 66,8 miljoonaa euroa.

Alkuperäisen, vuonna 2001 tehdyn

päätöksen mukaan tuki olisi ollut kaik-

kiaan 40,6 miljoonaa euroa. (ER)
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Marco Polo -ohjelmaan
voi taas hakea

◆ Marco Polo -ohjelman haku käynnis-

tyy jälleen syyskuussa. Hakemukset on

jätettävä viimeistään marraskuussa.

Tällä hakukierroksella rahaa on jaossa

20,4 miljoonaa euroa.

Marco Polo -ohjelman tavoitteena

on lisätä ympäristöystävällisiä kuljetus-

muotoja siirtämällä tavarankuljetuksia

maanteiltä muille kuljetusmuodoille.

Hankkeessa rahoitetaan kolmen tyyp-

pisiä hankkeita: liikennemuotosiirtymä-

hankkeita, katalyyttisia toimia ja yhtei-

siä oppimistoimia.

Marco Polon ensimmäisen haun

tulokset julkistetaan heinäkuussa. Ra-

hoitettaviksi on esitetty 13 hanketta,

joista 12 on kuljetusmuotosiirtymä-

hankkeita ja yksi yhteinen oppimishan-

ke. Tuettaviksi esitetyistä hankkeista

kaksi on suomalaisia.

Hakulomake, ohjeet hakemuksen

laadintaan ja tietoa ohjelman yksi-

tyiskohdista Internetissä osoitteessa

http://europa.eu.int/comm/transport/

marcopolo/index_en.htm.

• Lisätietoja:
   ylitarkastaja Miikka Mäkitalo,
   puh. (09) 160 28559

• Lisätietoja:
   kansliapäällikkö Juhani Korpela,
   puh. (09) 160 28322

Kansliapäällikkö Korpela:
Venäjän luovuttava rautateiden
kaksihintajärjestelmästä

◆ Liikenne- ja viestintäministeriön

kansliapäällikkö Juhani Korpela pitää

välttämättömänä, että Venäjä luopuu

rautatierahdin kaksihintajärjestelmäs-

tä. Vaarana on, että kaksihintajärjes-

telmä siirtää kuljetuksia junista maan-

teille. Ulkomaisilta yrityksiltä junarah-

dista Venäjällä perittävä hinta on kak-

sinkertainen venäläisyrityksiin verrat-

tuna.

Korpela puhui toukokuussa Mosko-

vassa pidetyssä EU:n ja Venäjän liiken-

nestrategioiden harmonisointia koske-

vassa seminaarissa. Seminaarissa esi-

teltiin myös Venäjän uusi liikennestra-

tegia.

Venäjän liikennestrategian eräänä

tavoitteena on kansainvälisten standar-

dien käyttöönotto ja lainsäädännön har-

monisointi EU-maiden kanssa. Myös ra-

janylitysten helpottaminen sähköisten

asiakirjojen avulla on mukana strategi-

assa. Korpelan mukaan tavoitteiden

toteutuminen helpottaisi merkittävästi

EU:n ja Venäjän välisiä kuljetuksia.

Korpela muistutti, että byrokratia on

osoittautunut tavaraliikenteen ongel-

maksi molemmin puolin: venäläisyrityk-

sille EU:ssa ja EU-maiden yrityksille

Venäjällä. Erityisesti rajanylityksiin oli-

si kiinnitettävä huomiota. Rajanylitys-

ten nopeuttaminen parantaisi kaikkien

osapuolten kilpailukykyä.

Euroopan komission edustajat ker-

toivat seminaarissa komission esittävän,

että Venäjä voitaisiin ottaa mukaan

Merten moottoritiet -hankkeiden kehit-

tämiseen Itämerellä. Esitys on uusi, ja

keskustelut sen etenemisestä ja käytän-

nön vaikutuksista käydään myöhemmin.

Seminaariin osallistuivat mm. Ve-

näjän liikenneministeri Igor Levitin ja

EU:n energian ja liikenteen pääosaston

pääjohtaja Francois Lamoureux. (ER)
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• Lisätietoja:
   liikenneneuvos Petri Jalasto,
   160 28509
   hallitusneuvos Tuula Ikonen,
   puh. (09) 160 28510

Ilmailu
Turvatarkastukset myös
lentoasemien henkilökunnalle

◆ Komissio on antanut asetuksen, jol-

la rajoitetaan henkilökunnan liikkumis-

ta lentoasemien turvavalvotulle alueel-

le. Komission antamassa asetuksessa

määritellään ne lentoterminaalien tilat,

joissa edes lentokenttähenkilökunta ei

saa oleskella käymättä ensin turvatar-

kastuksen läpi.

Tällaisia tiloja ovat alueet, joissa on

lähteviä matkustajia ja heidän käsimat-

katavaroitaan tai tarkastettuja mutta

sinetöimättömiä ruumaan meneviä mat-

katavaroita. Jos matkatavarat on sine-

töity, niitä voi käsitellä myös henkilös-

tö, joka ei ole turvatarkastusta käynyt.

Komissio ei määrännyt tarkempia

toimintasääntöjä, joita pitäisi noudat-

taa samalla tavalla kaikilla lentoasemil-

la. Komission ohjeissa sen sijaan mää-

ritetään, että turvatarkastettujen mat-

kustajien ja käsimatkatavaroiden ym-

päristön on aina oltava turvattu.

Jäsenmailla on viisi vuotta aikaa

laittaa asetus täytäntöön. (JH)

• Lisätietoja:
   hallitusneuvos Yrjö Mäkelä,
   puh. (09) 160 28473

EU:n palveludirektiivin
käsittely alkuvaiheessa

◆ Euroopan neuvosto totesi toukokuus-

sa pitämässään kokouksessa, ettei ko-

mission ehdotuksesta sisämarkkinoiden

palveludirektiiviksi voida vielä keskus-

tella neuvostossa. Irlanti ilmoitti eräi-

den asiaan liittyvien kysymysten olevan

monimutkaisia ja arkaluontoisia, ja että

asian valmistelu työryhmässä on yhä

alkuvaiheessa.

Komission ehdottamassa muodos-

sa direktiivi vaikuttaisi Suomessa tak-

siliikenteeseen. Direktiiviehdotuksessa

kielletään taloudellinen tarveharkinta

lupamenettelyn yhteydessä. Lisäksi sii-

nä kielletään kilpailevien toimijoiden

suora tai epäsuora vaikutusvalta lupi-

en myöntämisessä.

Suomessa on käsitelty taksiliiken-

teen lainsäädäntöä kansallisella tasol-

la. Liikenne- ja viestintäministeriön

asettama työryhmä on selvittänyt, mil-

laisia korjauksia perustuslaki vaatii tak-

silainsäädäntöön.

Työryhmä esittää kesäkuussa luovut-

tamassaan raportissa, että taksilupien

määrän rajoittamisesta tarveharkinnal-

la luovuttaisiin, mutta lupaehtoja sa-

malla kiristettäisiin. Työryhmä ehdottaa

myös hintasääntelyn lopettamista, mut-

ta ei ilman tarkempia jatkoselvityksiä.

Esityksen mukaan ammattimaisen

taksiliikenteen harjoittamiseen tarvittai-

siin edelleenkin lupa, mutta luvan

myöntämisessä ei olisi nykyistä tarpeel-

lisuuteen perustuvaa harkintavaltaa.

Alalle pääsyn vapauttaminen kas-

vattaisi taksilupien määrää, parantaisi

taksien saatavuutta ja lisäisi kilpailua.

Lupaehtojen tiukentamisella ja tarkem-

malla valvonnalla puolestaan pyrittäi-

siin varmistamaan taksipalvelujen tur-

vallisuus. Erityisesti maaseudulla tak-

sien saatavuutta parannettaisiin siten,

että sivutoimiseen henkilökuljetukseen

olisi mahdollista saada liikennelupa.

Työryhmä ehdottaa, että hintojen

sääntelystä luovuttaisiin, mutta käyt-

töön otettaisiin velvoite ilmoittaa hin-

nat. Asiakkaan saatavilla hintojen tuli-

si olla selkeässä muodossa ja auton ul-

kopuolelle olisi kiinnitettävä tieto esi-

merkiksi kilometrihinnasta.

Liikenne- ja viestintäministeriön

työryhmän ehdotukset on lähetetty elo-

kuun loppuun kestävälle lausuntokier-

rokselle. (ER)
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Ajoneuvot

Rekisteriotteista direktiivin mukaisia
rekisteröintitodistuksia

◆ Ajoneuvojen rekisteriotteet ovat muut-

tumassa EU-direktiivin mukaisiksi rekis-

teröintitodistuksiksi. Vanhat rekisteriot-

teet ovat voimassa Suomessa ja ulko-

mailla entiseen tapaan, ja ne korvautu-

vat vähitellen uusilla rekisteröintien ja

rekisteritietojen muutosten yhteydessä.

Uusi rekisteröintitodistus on kaksi-

osainen kuten vanhakin rekisteriote.

Erona on se, että osa I (tekninen) ja

osa II (ilmoitusosa) tulostetaan eri pa-

pereille. Papereissa on väärentämisen

estämiseksi direktiivin tarkoittamia tur-

vatekijöitä. Suomessa Ajoneuvohallin-

tokeskus käyttää vesileimaa, piilogra-

fiikkaa, mikrotekstiä ja rasterointia.

Yhtenäinen käytäntö EU-maissa

helpottaa ulkomaisten rekisteröintito-

distusten lukemista, koska tärkeimmät

tiedot merkitään samoilla koodeilla.

Tärkein asiakkaille aiheutuva käy-

tännön muutos koskee käytettynä maa-

hantuotujen ajoneuvojen rekisteröintiä.

Ajoneuvoa rekisteröitäessä on esitettä-

vä edellisen valtion rekisteröintitodis-

tuksen molemmat osat. (ER)

Rautatiepolitiikka
Reino Lampinen Euroopan rautatieviraston
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi

◆ Apulaisosastopäällikkö Reino Lampi-

nen on valittu Euroopan rautatievirasto

ERA:n ensimmäiseksi hallintoneuvos-

ton puheenjohtajaksi. Lampisen toimi-

kausi on kolmevuotinen.

Lampinen valittiin puheenjohtajaksi

ERA:n hallintoneuvoston ensimmäises-

sä kokouksessa viraston kotipaikassa

Valenciennesin kaupungissa Ranskassa.

Reino Lampinen (61) toimii liiken-

ne- ja viestintäministeriön liikennepo-

litiikan osaston apulaisosastopäällikkö-

nä sekä rautatie- ja ilmailuyksikön

päällikkönä. Aikaisemmin Lampinen on

työskennellyt mm. Suomen EU-puheen-

johtajuuskauden aikana vuonna 1999

Suomen pysyvässä edustustossa Brysse-

lissä liikennealan asiantuntijatehtävissä.

ERA:n hallintoneuvosto muodostuu

yhdestä kunkin jäsenmaan edustajasta

sekä neljästä  komission jäsenestä. Li-

säksi hallintoneuvostoon kuuluu kuusi

äänivallatonta jäsentä, jotka edustavat

rautatiealojen eurooppalaisia edunval-

vontaelimiä.

Hallintoneuvosto nimeää uudelle

rautatievirastolle pääjohtajan sekä hy-

väksyy viraston toimintakertomuksen,

vahvistaa sen toimintaohjelman, määrit-

telee viraston tarkastustoimintaa koske-

van politiikan ja hyväksyy viraston ta-

lousarvioesityksen.

ERA on yksi EU:n virastopakettiin

kuuluneista uusista virastoista ja pää-

tös sen perustamisesta tehtiin huhti-

kuussa 2004. Viraston tehtävänä on

toimia hallinnollisia päätöksiä valmis-

televana elimenä sekä edistää rautatie-

järjestelmän teknistä yhteentoimivuut-

ta EU:n jäsenvaltioissa.

Viraston aloittaa toimintansa vuo-

den 2004 aikana ja se työllistää alussa

30 henkilöä ja jatkossa kaiken kaikki-

aan noin 100 henkilöä. (JH)

• Lisätietoja:
   apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen,
   puh. (09) 160 28639
   hallitusneuvos Hannu Pennanen,
   puh. (09) 160 28470

• Lisätietoja:
   liikenneneuvos Kari Saari,
   puh. (09) 160 28557
   tai 050 558 7461
   yksikönpäällikkö Hanna Hakanen,
   Ajoneuvohallintokeskus,
   puh. (09) 6185 3307
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Merenkulku

Merenkulun terrorismin vastaiset
turvamääräykset voimaan heinäkuun
alusta

◆ Kansainvälisen merenkulkujärjestön

IMO:n antamat terrorismin vastaiset tur-

vamääräykset tulevat maailmanlaajui-

sesti voimaan  heinäkuun alussa. Uu-

silla määräyksillä halutaan suojella

merenkulkua terrorismilta. Turvajärjes-

telyt parantavat osaltaan myös satami-

en liikenne- ja työturvallisuutta sekä

vähentävät rikollista toimintaa.

Niin kutsutun ISPS-säännöstön mu-

kaan kaikilla kansainvälisen liikenteen

satamilla tulee olla hyväksytty turva-

suunnitelma. Tällaiset satamat voidaan

sisällyttää hyväksyttyjen satamien luet-

teloon. Luetteloa ylläpitää Kansainväli-

nen merenkulkujärjestö IMO ja se on

Internetissä osoitteessa www.imo.org

Jos suunnitelma puuttuu, sataman

liikenne todennäköisesti keskeytyy, kos-

ka käynti hyväksymättömässä satamas-

sa aiheuttaa aluksille ongelmia seuraa-

vassa satamassa.

Mikäli aluksella ei ole turvasuunni-

telmaa, se pysäytetään lähimpään sata-

maan.

Suomessa tilanne on hyvä, sillä käy-

tännössä kaikkien kysymykseen tulevi-

en satamien ja alusten turvasuunnitel-

mat on hyväksytty  ja tarvittavat todis-

tukset on myönnetty.

Liikenne- ja viestintäministeri Lee-

na Luhtasen mielestä on erittäin tärke-

ää, että kansainväliseen merenkulku-

järjestöön IMO:oon kuuluvat maat yh-

dessä toteuttavat toimia, jotka estävät

liikenteeseen ja matkustajiin kohdistu-

via terroritekoja.

- Tiukemmat turvajärjestelyt ovat

välttämättömiä myös laivaliikenteessä,

ministeri Luhtanen sanoo.

Osa järjestelmistä on Luhtasen

mukaan kuitenkin suunniteltu suurten

valtioiden tarpeisiin.

- Ne voivat olla meidän oloissam-

me ylimitoitettuja ja aiheuttaa kohtuut-

tomia kustannuksia. Tästä syystä mei-

dän on niiden soveltamisessa löydettä-

vä Suomen kannalta tasapainoinen rat-

kaisu, Luhtanen painottaa. (JH)

• Lisätietoja:
   hallitusneuvos Aila Salminen,
   puh. (09) 160 28491
   meriturvallisuusjohtaja
   Jukka Häkämies (MKL)
   puh. 040 500 6176

◆ Euroopan komissio esittää, että

EU:n jäsenvaltioiden tulisi tunnustaa

merenkulkijoille toisessa jäsenvaltios-

sa myönnetyt pätevyyskirjat. Komissio

esittää myös, että merenkulkijoiden

kielitaitoa koskevat vaatimukset mää-

riteltäisiin direktiivissä.

Nykyisin useissa jäsenvaltioissa

aluksen päällikkönä voi toimia vain ky-

seisen valtion kansalainen.

Direktiiviehdotuksen päätarkoituk-

sena on varmistaa, että kaikki pätevyy-

den hankkineet merenkulkijat voivat har-

joittaa ammattiaan muissa EU-maissa re-

kisteröidyillä aluksilla.

Lisäksi tarkoituksena on varmistaa, että

myös muun kuin aluksen lippuvaltion kan-

salainen voisi vapaasti toimia aluksen pääl-

likkönä. Poikkeuksen tekee vain tilanne,

jossa kauppa-aluksen päällikkö työssään

käyttää julkista valtaa säännöllisesti.

Suomessa merenkulkijoiden pätevyy-

den valvonnasta vastaava Merenkulku-

laitos tunnustaa  toisen jäsenvaltion

myöntämän pätevyyskirjan. Se määrit-

telee toimen, johon pätevyyskirja oi-

keuttaa. Lisäksi Merenkulkulaitos mää-

rittelee mahdolliset lisävaatimukset.

Suomen merilain mukaan toisen

valtion kansalainen ei ole voinut toimia

suomalaisen aluksen päällikkönä. (JH)

• Lisätietoja:
   hallitussihteeri Pekka Kouhia,
   puh. (09) 160 28612

Merenkulkijoiden pätevyyksien tunnustamiseen
EU:ssa esitetään muutoksia
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Tutkimus
Tutkimusten tarjouskierros
käynnistyi kesäkuussa

◆ Liikenteen pääosaston liikennetutki-

muksen tarjouskierros 3A käynnistyi vii-

västyksen jälkeen 29. kesäkuuta. Tar-

joukset tulee jättää joulukuun 8. päi-

vään mennessä.

Tarjouskierroksella voi tutkimusrahaa

hakea hankkeille, jotka käsittelevät mm.

korkealaatuisen julkisen liikenteen lisää-

mistä, intermodaalisia tavaraliikennetek-

nologioita, -järjestelmiä ja -strategioita,

liikenneturvallisuuskampanjoiden vai-

kuttavuutta sekä liikenteessä oleville

tarjottavia reaaliaikaisia tiedotteita. (JH)

Hakuilmoitus ja hakuohjeet saata-

vissa osoitteesta: http://www.cordis.lu/

fp6/sustdev.htm

• Lisätietoja:
   tarkastaja Janne Hallikainen,
   puh. (09) 160 28399

Seitsemättä
puiteohjelmaa
valmistellaan

◆ Komissio julkaisi tiedonannon seit-

semännestä puiteohjelmasta ja EU:n

tulevasta tutkimuspolitiikasta kesä-

kuussa. Puiteohjelma kattaa ajanjakson

vuoden 2007 alusta vuoden 2010 lop-

puun.

Suomessa puiteohjelmasta keskus-

teltiin jo kesäkuun alussa ohjelmaa

käsitelleessä seminaarissa Helsingissä.

Komission tiedonanto sekä semi-

naariesitykset ovat Tekesin Internet-si-

vuilla http://www.tekes.fi/eu/fin/7po/

index.html. (JH)

• Lisätietoja:
   tarkastaja Janne Hallikainen,
   puh. (09) 160 28399

Suomi mukaan eurooppalaiseen
liikennetutkimusohjelmaan

◆ Suomi osallistuu nelivuotiseen eu-

rooppalaiseen liikennetutkimusohjel-

maan, jonka tarkoituksena on parantaa

kansallisten liikennetutkimusten kan-

sainvälistä hyödyntämistä, luoda pysy-

viä yhteistyömuotoja ja tehostaa tutki-

musresurssien käyttöä.

ERA-NET Transport -ohjelmassa on

mukana 11 partneria yhdeksästä maas-

ta. Suomea edustaa liikenne- ja vies-

tintäministeriö. Partnerit ovat ministe-

riöitä ja muita tutkimuksen rahoittaja-

organisaatioita, joiden yhteenlaskettu

vuosittainen tutkimusbudjetti on yli

275 miljoonaa euroa. Koordinointioh-

jelma saa neljän vuoden aikana EU-ra-

hoitusta 3,2 miljoonaa euroa.

Tutkimusohjelman tavoitteena on

laajentaa liikennetutkimusta kansalli-

sesta näkökulmasta kansainväliseen,

mikä palvelee tehokkaiden liikennejär-

jestelmien suunnittelua Euroopan sisä-

markkinoiden tarpeisiin.

Eräänä tavoitteena on vähentää lii-

kennetutkimuksen päällekkäisyyksiä eri

maissa. Tämä koskee esimerkiksi liiken-

neturvallisuuden, liikenteen päästöjen,

ruuhkautumisen ja älykkäiden liikenne-

järjestelmien tutkimusta.

Lisäksi tietojen tehokas vaihtaminen

on omiaan parantamaan tutkimuksen

laatua. Tutkimusyhteistyö on erityisen

hyödyllistä Suomen kaltaiselle pienelle

maalle, sillä se mahdollistaa tehtäviä,

joita ei kansallisesti voida ratkaista.

Ohjelman tarkoituksena on myö-

hemmässä vaiheessa syventää yhteis-

työtä perustamalla yhteisiä tutkimusoh-

jelmia ja avaamalla kansallisia ohjel-

mia eurooppalaisille partnereille.

ERA-NET Transport -ohjelmassa

ovat mukana Belgia, Hollanti, Iso-Bri-

tannia, Itävalta, Norja, Ranska, Ruot-

si, Saksa ja Suomi. (ER)

• Lisätietoja:
   liikenneneuvos Martti Mäkelä,
   puh. (09) 160 28637
   Ohjelman Internet-sivut:
   www.transport-era.net
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Ympäristö

Viides Autoton päivä kannustaa
työmatkaliikuntaan

◆ Kansainvälinen Autoton päivä järjes-

tetään Suomessa keskiviikkona 22.

syyskuuta nyt jo viidettä kertaa. Päivän

tavoitteena on herättää suomalaiset

miettimään liikkumistaan ja liikkumis-

valintojensa vaikutuksia ympäristöön ja

omaan terveyteen.

Viime vuonna Autoton-

ta päivää vietettiin Suo-

messa 19 paikkakunnalla.

Kansainvälisesti autottom-

aan päivään osallistui yli

tuhat kaupunkia. Päivää

edelsi eurooppalainen Liik-

kujan viikko (Mobility

week), jota vietettiin lähes

300 paikkakunnalla.

Autotonta päivää suun-

nittelevat ja toteuttavat liikenne- ja vies-

tintäministeriö ja ympäristöministeriö

yhdessä kuntien, järjestöjen ja yritys-

ten kanssa. Liikkujan viikon tapahtu-

mien suunnitteluun osallistuvat edel-

listen lisäksi myös sosiaali- ja terveys-

ministeriö ja opetusministeriö.

Kaksi suomalaishanketta
sai tutkimusrahaa

◆ Kaksi suomalaishanketta sai tukea vii-

me vuoden lopussa pidetyltä liikenteen

pääosaston tutkimuksen tarjouskierrok-

selta. Yhteensä hakemuksia tuli koko

EU:n alueelta 62, joista 15 hyväksyttiin.

Suomalaisosallistujia oli yhteensä

seitsemässä hankkeessa, joista kaksi tuli

hyväksytyksi.

Tukea saavat suomalaishankkeet

ovat Euroopan rautatiejärjestelmän

implementoinnin muuttamiseen keskit-

tyvä tutkimushanke sekä infrastruktuu-

rien rahoitukseen keskittyvä tutkimus-

projekti. (JH)
• Lisätietoja:
   tarkastaja Janne Hallikainen,
   puh. (09) 160 28399

Autottoman päivän (www.autotonpaiva

.fi) ja Liikkujan viikon (www.liikkujanviikko.fi)

kotisivuilla kunnat, yhteisöt ja yritykset

voivat ilmoittautua mukaan tapahtumiin

sekä saada apua niiden ideointiin ja val-

misteluun. (ER)

• Lisätietoja:
   tiedottaja Eine Rossi,
   liikenne- ja viestintäministeriö
   puh. (09) 160 28331
   tiedottaja Mauri Vieru,
   ympäristöministeriö,
   puh. (09) 160 39444
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Tuomioistuin
Suomi veti pois digitaalisia
ajopiirtureita koskevan kanteen

◆ Suomi on peruuttanut Euroopan yh-

teisöjen komissiota vastaan nostaman-

sa kanteen, koska Suomi katsoo saa-

vuttaneensa kanteen päämäärät.

Tieliikenteen valvontalaitteita kos-

kevan yhteisön lainsäädännön mukaan

5.8.2004 jälkeen rekisteröitävissä kuor-

ma- ja linja-autoissa on otettava käyt-

töön pakollisina digitaaliset ajopiirturit.

Koska digitaalisia ajopiirtureita ei

vielä ole yhdessäkään jäsenvaltiossa

markkinoilla, ei kyseisen lainsäädännön

soveltaminen ole mahdollista.

Komission olisi tässä tilanteessa pi-

tänyt esittää neuvostolle ehdotus digitaa-

listen ajopiirtureiden käyttöönotolle ase-

tettujen määräaikojen pidentämiseksi.

Lainsäädäntöehdotuksen sijaan ko-

missio lähetti jäsenvaltioille kirjeen,

jossa se ilmoitti mm. pidentävänsä di-

gitaalisten ajopiirtureiden käyttöönoton

määräaikaa yhdellä vuodella. Komissi-

on kirje aiheutti epävarmuutta sekä jä-

senvaltioiden viranomaisille että alan

toimijoille.

Suomi lähetti komissiolle touko-

kuussa kirjeen, jossa se kehotti komis-

siota antamaan neuvostolle lainsäädän-

töehdotuksen digitaalisten ajopiirturei-

den käyttöönottoa koskevan määräajan

pidentämiseksi.

Lisäksi Suomi nosti heinäkuun alus-

sa kanteen, jonka mukaan komissio oli

laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa neu-

vostolle lainsäädäntöehdotuksen digitaa-

listen ajopiirtureiden käyttöönotolle ase-

tetun määräajan pidentämisestä. Suomi

totesi peruuttavansa kanteen heti, mi-

käli asia korjaantuu lainsäädäntöteitse.

Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntöä

koskevaan asetusehdotukseen sisälly-

tettiin liikenneneuvostossa kesäkuussa

artikla, jolla digitaalisen ajopiirturin

käyttöönoton määräaikaa pidennetään

5.8.2005 saakka.

Komissio ilmoitti heinäkuun puoli-

välissä sitoutuvansa tähän määräai-

kaan. Koska Suomi katsoi, että komis-

sio on sitoutunut tukemaan ehdotusta,

se veti kanteensa pois. (JH)

◆ Euroopan komissio on nostanut Suo-

mea vastaan kanteen satamavalvonnas-

ta annetun direktiivin laiminlyönnistä.

Komissio katsoo kanteessaan, että Suo-

mi ei ole saattanut voimaan kansallisia

säännöksiä, joita satamavaltioiden suo-

rittamasta valvonnasta annettu direk-

tiivi edellyttää.

Suomi vastaanotti kanteen 9. kesä-

kuuta. Kanne on jatkoa komission Suo-

melle heinäkuussa 2003 antamalle vi-

ralliselle huomautukselle ja marras-

kuussa 2003 antamalle perustellulle

lausunnolle.

Suomen piti toimittaa kannetta

koskeva vastineensa yhteisöjen tuo-

mioistuimeen 19. heinäkuuta mennes-

sä. (JH)

Suomelle kanne
satamavalvonnasta

• Lisätietoja:
   vanhempi hallitussihteeri
   Jorma Hörkkö,
   puh. (09) 1602 8503

• Lisätietoja:
   EU-tuomioistuinasioiden johtaja
   Tuula Pynnä (UM),
   puh. (09) 1605 5709
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◆ Euroopan parlamentin vetoomusva-

liokunta on esittänyt, että Vuosaaren sa-

taman rakennushanke keskeytetään

kunnes Euroopan komissio on käsitel-

lyt aihetta koskevan raportin. Vetoomus-

valiokunta laati raportin tutustuttuaan

hankkeeseen maaliskuussa. Asia on jo

komission käsiteltävänä siitä tehtyjen

kanteluiden johdosta.

Vuosaaren satamahanketta käsitel-

lään Euroopan unionissa yksittäisten

kansalaisten ja kansalaisjärjestön teke-

mien kanteluiden ja vetoomusten pe-

rusteella. Hankkeesta on sen eri suun-

nitteluvaiheissa tehty useita valituksia,

mutta ne on toistaiseksi aina hylätty.

Sataman ja sen liikenneyhteyksien

rakentamisesta on päätetty eduskun-

nassa ja Helsingin kaupunginvaltuus-

tossa sekä korkeimmassa hallinto-oi-

keudessa. Unioniin lähetettyjen vetoo-

muksien sisältämät seikat on käsitelty

useiden valitusten yhteydessä aiemmin

Suomen korkeimmassa hallinto-oikeu-

dessa.

Helsingin Satama yhdessä VUOLI-

projektin kanssa vie hanketta eteenpäin

voimassaolevien päätösten mukaisesti.

Vuosaaren sataman on määrä valmis-

tua vuoden 2008 lopussa.

Kaupungin ja valtion
yhteisprojekti

Vuosaaren satama on Helsingin kaupun-

gin ja valtion yhteishanke. Satamahank-

keen suunnittelusta ja toteutuksesta

vastaavat Helsingin Sataman perusta-

ma VUOSA-projekti ja liikenneväylien

osalta valtion perustama VUOLI-projek-

ti. VUOLIin kuuluvat Tiehallinto, Rata-

hallintokeskus ja Merenkulkulaitos.

Vuosaaren satamahanke pitää sisäl-

lään 150 hehtaaria satamaa, 36 km

meriväylää, 2,5 km satamatietä ja 19

km satamarataa. (JaA)

Komissiolta huomatus
lentoliikennesopimuksista

◆ Euroopan komissio on lähettänyt

Suomelle ja seitsemälle muulle EU-

maalle huomautuskirjeen, jossa tode-

taan, etteivät maat ole noudattaneet

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen

antamaa lentoliikennesopimuksia kos-

kevaa tuomiota. EU:n tuomioistuin

määräsi, että jäsenmaiden yksittäiset

lentoliikennesopimukset Yhdysvaltojen

kanssa ovat yhteisön lakien vastaisia ja

ne tulisi purkaa.

Komissio on yrittänyt neuvotella

Yhdysvaltojen kanssa uudesta, koko

EU:n kattavasta lentoliikennesopimuk-

sesta. Neuvotteluissa ei ole vielä saa-

vutettu EU-valtioita tyydyttäviä tulok-

sia.

Parantaakseen neuvotteluasemiaan

komissio haluaa jäsenvaltioiden sano-

van irti nykyiset sopimukset Yhdysval-

tojen kanssa. (JaA)
• Lisätietoja:
   hallitusneuvos Yrjö Mäkelä,
   puh. (09) 160 28473

• Lisätietoja:
   rakennusneuvos Juhani Tervala,
   puh. (09) 160 28482

Kantelut Vuosaaren satamahankkeesta
komission käsittelyssä



27 EU-vaihde

EU-vaihde 3/2004 MATKAN VARRELTA

Matkan varrelta
Liikenneyhteydet EU:n
etäisten saarten ongelma

◆ Komissio on esittänyt suunnitelman,

miten unionin syrjäisimpien saarien eli

Kanariansaarten, Madeiran ja Azorien

sekä Ranskan merentakaisten departe-

menttien Guadeloupen, Guyanan, Marti-

niquen ja Réunionin kehitystä voitaisiin

tukea. Suunnitelman ajanjakso olisi vuo-

det 2007–2013.

Unionin syrjäisimpien alueiden on-

gelmana ovat mm. pitkät etäisyydet

mantereelta, tiheä asutus, vuoristoisuus

ja työttömyys.

Komission ehdottamassa strategias-

sa painotetaan kilpailukyvyn paranta-

mista luomalla yrityksille suotuisat toi-

mintaedellytykset sekä syrjäisyydestä ja

saariston hajanaisuudesta johtuvien lii-

kenneongelmien korjaamista.

Eurooppaa lämpimämmillä vyöhyk-

keillä sijaitsevien alueidensa ansiosta

EU:lla on käytössään laajoja merialu-

eita. (JH)

Jussi Myllärniemi
jatkaa liikenneattaseana

◆ Diplomi-insinööri Jussi Myllärniemi

jatkaa liikenteen erityisasiantuntijana

Suomen pysyvässä edustustossa Brys-

selissä. Myllärniemen määräaikaista

virkasuhdetta on jatkettu vuoden 2007

elokuun loppuun saakka.

Myllärniemi siirtyi EUE:hen Ilmai-

lulaitoksesta syksyllä 2000. Brysselis-

sä Myllärniemen vastuulla ovat rauta-

teiden ja ilmailun EU-asiat.

Suomen vuoden 2006 EU-puheen-

johtajuus näkyy jo Myllärniemen mu-

kaan edustuston työssä.

- Puheenjohtajuus on suuri haaste

kaikilla tasoilla, sekä ministeriöissä että

omalla kohdallani, Myllärniemi toteaa.

Taustatyötä puheenjohtajuuskautta

varten tehdään jatkuvasti.

- EU:n laajeneminen on tuonut

mukanaan uusia tekijöitä. Lisäksi Eu-

roopan parlamentin roolin kasvu ei ole

tehnyt asioiden käsittelyä ainakaan

helpommaksi, Myllärniemi arvioi.

Tärkeimpänä tavoitteena omassa

työssään Myllärniemi pitää Suomen

eduista huolehtimista. Monimutkaises-

sa ympäristössä tehtävä ei kuitenkaan

välttämättä ole aina niin yksinkertainen.

- Työ edellyttää niin asioiden, asia-

yhteyksien, ihmisten kuin myös toimin-

tatapojen hyvää tuntemusta, Myllärnie-

mi summaa.

Jatkuvasti kehittyvä liikennetoimi-

ala ja kansainväliset ympyrät huolehti-

vat siitä, ettei työssä pääse pitkästy-

mään. Oman viihtyvyyden lisäksi Myl-

lärniemelle on tärkeää, että myös oma

perhe on viihtynyt Brysselissä. (JaA)

• Lisätietoja Internet-osoitteesta:
   http://europa.eu.int/rapid/
   pressReleasesAction.do?
   reference=IP/04/683&forma

Rautatieviraston
johtajan
haku käynnissä

• Lisätietoja:
   apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen,
   puh. (09) 160 28639

◆ Euroopan rautatievirasto ERA:lle hae-

taan pääjohtajaa. Hakuaika päättyy 20.

elokuuta. Hakemus on ollut Euroopan uni-

onin virallisessa lehdessä 14. heinäkuuta.

Valintamenettelyn ensimmäisessä vai-

heessa komission liikenne- ja energiapää-

osaston johtaja Francois Lamoureux´n joh-

tajama raati valitsee kolme ehdokasta.

Tämän jälkeen ehdokkaat tuodaan hallin-

toneuvoston haastateltaviksi. Haastattelu-

jen jälkeen hallintoneuvosto äänestää pää-

johtajasta.

Pääjohtajan nimittämiseen tarvitaan

neljän viidesosan enemmistö eli 24 ään-

tä äänestyskelpoisista 29 äänestä. (JH)
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Nina Vaskunlahti siirtyy
EUE:n kakkoseksi

◆ Neljän vuoden Moskovan-kommen-

nukselta lähes suoraan Brysseliin. Sii-

nä syyskuun alussa Suomen pysyvän

EU-edustuston kakkosena aloittavan

Nina Vaskunlahden 2000-luvun työhis-

toria. Aikaisemmin jo kahteen otteeseen

Brysselissä asuneelle tulevalle pysyvän

edustajan sijaiselle myös puheenjohta-

juuskausi on tuttu asia.

- Edellisen kerran työskentelin

EUE:ssa vuosina 1997–2000. Vastasin

tuolloin kahdesta neuvoston työryhmäs-

tä, joissa käsiteltiin Itä-Euroopan ja

Keski-Aasian sekä Keski-Euroopan asi-

oita. Suomen puheenjohtajuuskaudel-

la 1999 toimin näiden molempien työ-

ryhmien puheenjohtajana, ensimmäisen

kerran jo 90-luvun taitteessa EUE:n

edeltäjässä ja komissiossa työskennel-

lyt Vaskunlahti kertoo.

Uusi tehtävä haastava
Uuteen tehtävään Vaskunlahti suhtau-

tuu innostuneesti ja tarmolla, kuiten-

kin muistaen tehtävän vaativuuden.

Erityisesti Vaskunlahti haluaa muistaa

edeltäjiään.

- Edeltäjäni ovat tehneet loistavaa

työtä, joten minun on hyvä lähteä jatka-

maan tästä eteenpäin, mutta toki omal-

la tavallani. EUE on minulle tuttu, sa-

moin Brysselin instituutioiden toiminta-

tavat, mutta menettelytavat kehittyvät,

Vaskunlahti muistuttaa.

Suurin muutos neljän vuoden
takaiseen löytyy helposti

-Lisääntynyt yhteispäätösmenettely

Euroopan parlamentin kanssa on mi-

nulle uutta. Edessä on iso haaste, jo-

hon kahden vuoden kuluttua alkava pu-

heenjohtajuuskausi tuo omat maus-

teensa.

Ainakin Vaskun-

lahden edeltäjän

Kare Halosen mu-

kaan yksi suurimmis-

ta muutoksista aikai-

sempiin ulkoasiain-

hallinnon tehtäviin on

eri alojen erikoistie-

don tulva.

- Coreper 1 -kysy-

mysten substanssi on

minulle uutta, vaikka

muutamia tuttuja asi-

oita on sentään agen-

dalla. Esimerkiksi lii-

kennepuolella nou-

see myös Venäjä esil-

le.

LVM:n alat vaativat
asiantuntemusta

Neuvoston kakkoskokoonpanon asiat

ovat ehtineet tulla jo tutuiksi sen tule-

valle Suomen edustajalle. Lyhyen pe-

rehtymisen perusteella on selvinnyt

muutama seikka myös LVM:n asioista.

- Liikenne- ja viestintäasioita on

esillä paljon. Keskustelin jo lyhyesti

EUE:ssa työskentelevien liikenne- ja

viestintäasioista vastaavien kollegoiden

kanssa syksyn ja tulevien vuosien agen-

dasta. Se tulee pitämään neuvoston

työllistettynä. Eri asioiden valmistelu

vaatii aikaa ja asiantuntemusta, Vas-

kunlahti ynnää.

- Tässä neuvoston työryhmien rooli

on aivan ratkaiseva. Perusperiaatteena

tulisikin olla, että työryhmä tekee asi-

an niin valmiiksi kuin mahdollista ja

yrittää löytää ongelmiin ratkaisut. Ha-

luaisin tässä yhteyessä myös korostaa

vaikuttamisen ja verkottumisen merki-

tystä. Näin saamme omat näkökohtam-

me esille ajoissa eri instituutioissa ja

myös muille jäsenmaille. Jatkuvalla ja

aktiivisella kanssakäymisellä eri maiden

kollegoiden kanssa kuulemme ajoissa

myös muiden maiden kantoja, Vaskun-

lahti korostaa.

Liikenteen merkitys
Suomelle suuri

Keski-Euroopassa ja Venäjällä asuneelle

Vaskunlahdelle oleskelu ulkomailla on

tehnyt selväksi Suomen geo- ja kaup-

papoliittisen aseman reunaehdot.

- Suomen sijainti Euroopan kartal-

la sekä maan sisäiset pitkät etäisyydet

ja harvaan asutut alueet asettavat meil-

le tiettyjä vaatimuksia. Suomen tulee

ajatella eurooppalaisesti, mutta voim-

me myös pitää kiinni meille tärkeistä

näkökohdista. Näihin omiin näkökoh-

tiin meillä on vahvat ja perustellut syyt,

Vaskunlahti muistuttaa.

JANNE HAUTA
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Svensk resumé

• Ytterligare information:
   regeringssekreterare Pekka Kouhia,
   tfn (09) 160 28612

Ändringar föreslås i erkännandet
av kompetensen hos sjöfolk inom EU

◆ Europeiska kommissionen föreslår att

medlemsstaterna i EU skall erkänna

behörighetscertifikat för sjöfolk utfär-

dade av en annan medlemsstat. Vidare

föreslår kommissionen att man i gemen-

skapsrätten skall ta in krav avseende

språkkunskaper för sjöfolk.

För närvarande gäller i många med-

lemsstater att endast medlemsstatens

egna medborgare kan verka som befäl-

havare på ett fartyg.

Statsrådet har i juli sänt riksdagen

en skrivelse om kommissionens förslag.

Direktivförslagets huvudsakliga syf-

te är att säkra att alla besättningsmän

som har behörighet och motsvarande

certifikat i en medlemsstat skall kunna

utöva sitt yrke också på fartyg som re-

gistrerats i andra EU-stater.

Dessutom vill man säkerställa att

även andra än enbart medborgare i den

stat under vars flagg fartyget seglar skall

kunna verka som befälhavare på farty-

get. Det enda undantaget är situatio-

ner där befälhavaren på ett handelsfar-

tyg regelbundet utför uppgifter som

anses vara myndighetsutövning.

I Finland är det Sjöfartsverket som

övervakar kompetensen hos besätt-

ningsmän och som erkänner behörig-

hetscertifikat utfärdade av en annan

medlemsstat. Sjöfartsverket fastställer

också vilken befattning certifikatet ger

rätt att inneha och meddelar eventuel-

la tilläggskrav.

Enligt Finlands sjölag kan en annan

stats medborgare för närvarande inte

anställas som befälhavare på ett finskt

handelsfartyg.

EU:s kommunikationsministrar diskuterade
närsjöfartens utvecklingsmöjligheter

◆ Närsjöfarten är en viktig del av EU:s

trafiksystem. I framtiden måste sam-

manslutningar och företag som svarar

för EU:s trafikplanering utveckla de log-

istiska knutpunkterna mellan sjö- och

landtransporter samt flytta över allt fler

transporter från landsvägarna till haven.

Europeiska unionens kommunika-

tionsministrar samlades till ett möte i

Amsterdam i juli. Finland represente-

rades av kommunikationsminister Leena

Luhtanen.

Ministrarna uppmanade kommissi-

onen att under höstens lopp ordna ett

informations- och diskussionsmöte om

projektet Havens motorvägar. Vidare

föreslog ministrarna att modellen Ha-

vets motorvägar skall utvidgas till att

omfatta länder utanför EU såsom Ryss-

land, Turkiet och länder i Nordafrika.

Minister Luhtanen höll de nordiska

ländernas gemensamma anförande vid

mötet.

– De nordiska länderna strävar mot

samma mål bl.a. beträffande miljöfrå-

gor inom sjöfarten samt vintersjöfarten.

För de nordiska länderna är det dess-

utom viktigt att man i EU:s gemensam-

ma sjöfartspolitik tar hänsyn till frågor

med anknytning till isbrytning och is-

klasser, betonade minister Luhtanen.

• Ytterligare information:
   byggnadsrådet Juhani Tervala,
   tfn (050) 552 7260
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Kommitté bereder
reform av
fartygsavfallslagen

◆ Ett av huvudmålen under det inneva-

rande nederländska ordförandeskapet är

att föra vidare det s.k. tredje järnvägs-

paketet. Enligt den preliminära dagord-

ningen som ordförandelandet samman-

ställt behandlas ärendet i ministerråden

som hålls i oktober och december.

Avsikten med det tredje järnvägspa-

ketet är att harmonisera transportörernas

skyldigheter inom godstrafiken, att fören-

hetliga resenärernas rättigheter samt att

införa behörighetskrav för lokförare.

Nederländerna försöker finna en lös-

ning på den föreslagna ändringen av di-

rektivet om tung trafik som diskuterats

resultatlöst vid två ministerrådsmöten

under Irlands ordförandeskap. Ärendet

tas möjligen upp vid kommunikations-

ministrarnas möte i oktober.

Nederländerna har för avsikt att fort-

sätta beredningen av regelverket inom

sjöfartsskyddet och att nå ett beslut i

saken. Under det sex månader långa

ordförandeskapet vill man också få

grönt ljus för att sätta i kraft den inter-

nationella ISPS-koden för sjöfartsskydd

inom hela EU-området. Också direktiv-

förslaget om ökad hamnsäkerhet kom-

mer att tas upp till behandling.

Kommissionen har för avsikt att of-

fentliggöra den tredje fasen av Erika-

paketet för att lagstiftningsvägen öka

säkerheten vid oljetransporter.

◆ Kommunikationsministrarna i Europe-

iska unionen beslutade i juni om brotts-

påföljderna för förorenande utsläpp från

fartyg samt om övervakningen av fartyg

son släpper ut förorenande ämnen.

Ministerrådets beslut förpliktar alla

hamnstater att utföra en lämplig gransk-

ning om staten misstänker att ett fartyg

har gjort olagliga utsläpp i en hamn som

hör till medlemsstaten.

Det nya direktivet gör det även möj-

ligt att effektivt ingripa i föroreningsbrott

från fartyg i genomfartstrafik i en med-

lemsstats kustområden. I fortsättningen

skall EU-medlemsstaterna samarbeta för

att tillsammans utreda eventuella föro-

reningsbrott. För Finlands del är detta en

viktig aspekt, eftersom genomfartstrafi-

ken på Finska viken väntas öka kraftigt.

Rådet kom överens om att medlems-

staterna själva får välja de mest verknings-

fulla medlen för att bestraffa fartyg som

gjort sig skyldiga till olagliga utsläpp. Ge-

nom direktivet tas vissa normer som ut-

vecklats av Internationella sjöfartsorgani-

sationens (IMO) in i EU-regelverket.

Förutom fartygsägaren och befälha-

varen befriar de nya bestämmelserna

även besättningen från ansvar och på-

följder för ett ouppsåtligt utsläpp som

inträffat utanför en medlemsstats inre

vatten och territorialhav. Denna lösning

skrevs in i direktivet på förslag av Finland

och vissa andra EU-medlemsstater.

◆ Kommunikationsministeriet har till-

satt en kommitté med uppgift att klar-

lägga hur lagen om förhindrande av vatt-

nens förorening, förorsakad av fartyg,

kan reformeras.

Kommittén skall också utreda hur

lagstiftningen avseende miljöskador till

havs borde revideras.

Lagstiftningen behöver ses över ef-

tersom fartygsavfallslagen har ändrats

åtskilliga gånger. Till följd av detta har

lagen som helhet blivit svårtolkad och

lagtekniskt oenhetlig.

Kommitténs verksamhetsperiod går

ut i slutet av år 2005.

Ordförande för kommittén är sjöfarts-

rådet Raimo Kurki från kommunikations-

ministeriet. Vid sidan av representanter

från kommunikationsministeriet har fö-

reträdare för utrikes-, inrikes- och mil-

jöministeriet utsetts till kommittén.

De övriga kommittémedlemmarna

kommer från Sjöfartsverket, Finlands

miljöcentral, Ålands landskapsregering,

Finlands Kommunförbund, Finlands

Hamnförbund, Finlands

Rederiförening, Fraktfartygsfören-

ingen, Ålands Redarförening samt WWF

Finland.

Brottspåföljder för föroreningar
förorsakade av fartyg

Tredje järnvägspaketet på agendan
under Nederländernas EU-ordförandeskap

• Ytterligare information:
   regeringsrådet Lolan Eriksson,
   tfn (09) 160 28493

• Ytterligare information:
   konsultativa tjänstemannen
   Vesa Häyrinen,
   tfn (09) 160 28368

• Ytterligare information:
   regeringsrådet Sari Mäkelä,
   tfn (09) 160 28573
   överinspektör Laura Eiro,
   tfn (09) 160 28492
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