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GÜNDEM:
1. Karma Komite Toplantısının açılışı ve gündemin kabülü.
2. Dış ticaretin ve karayolu taşımacılığının geliştirilmesi hakkında bilgi
teatisi.
3. Eşya taşımacılığı, kotaların tespiti.
4. Yolcu taşımacılığı.
5. Diğer
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1. Karma Komite Toplantısının açılışı ve gündemin kabülü:
Gündem herhangi diğer bir gündem maddesi tavsiye edilmeksizin kabul
edilmiştir.
2. Dış ticaretin ve karayolu taşımacılığının geliştirilmesi hakkında bilgi
teatisi:
Heyetler ikili dış ticaret ile birbirleri arasında ve her iki ülkenin
toprakları üzerinden üçüncü ülkelere yapılan transit taşımacılık ve karayolu
ile eşya taşımacılığının geliştirilmesi konusunda bilgi teatisinde
bulunmuşlardır. Her iki heyet de, mevcut istatistiki bilgilerin Türkiye ile
İsveç arasındaki ticarette genel olarak olumlu bir eğilime işaret ettiğini
belirtmişler ve ikili ticaret hacminin gelecekte daha da artması yönündeki
temennilerini dile getirmişlerdir.
3. Eşya taşımacılığı, kotaların tespiti:
Heyetler, 2002 yılı için eşya taşımacılığına yönelik geçiş izin belgeleri
hakkında nihai olarak aşağıda belirtilen kotaların tespitinde mutabık
kalmışlardır:
- İkili ve transit taşımacılık için toplam 1700 izin belgesi; bunun 300
adedi 01.01.1993 tarihinden sonra trafiğe tescil edilmiş olan veya taraflarca
kararlaştırılan asgari çevre koruma tedbirlerine uyan araçlar için geçerli
olacaktır. Tarafların çevre tedbirleri alanında üzerinde mutabık kaldıkları
asgari standart EURO 1 tip egzos emisyonu (CEMT/CM(2001) 9/FINAL,
EK 4) ve 81-84 desibel ses emisyonudur.
Her iki heyet de 2003 yılı için eşya taşımacılığı geçiş izin belgeleri
hakkında aşağıda belirtilen kotaların geçici olarak (ön) tespitinde mutabık
kalmışlardır:
- 01.01.1993 tarihinden önce üretilmiş/trafiğe tescili yapılmış olan ve
taraflarca kararlaştırılan çevre koruma tedbirlerini karşılamayan araçlar için
geçerli olmak üzere, ikili ve transit taşımacılık için 500 adet geçiş izin
belgesi.
- 01.01.1993 tarihinden sonra üretilmiş/trafiğer tescili yapılmış olan ve
EURO 1 tip egzos emisyonu (CEMT/CM(2001)9/FINAL, EK 4) ve 81-84 desibel ses
emisyonuna uyan araçlar için geçerli olmak üzere, ikili ve transit taşımacılık
için 2500 adet geçiş izin belgesi.
- Her iki heyet de 2003 yılı için üçüncü ülke kotasının tespit edilmesi
üzerinde mutabık kalmış ve bu kotanın aynı yıl için geçici olarak aşağıdaki
şekilde düzenlenmesini kararlaştırmışlardır:
- 01.01.1993 tarihinden sonra trafiğe tescili yapılmış olan ve taraflarca
kararlaştırılan asgari çevre koruma tedbirlerine uyan (EURO 1 tip egzos
emisyonu (CEMT/CM(2001)9/FINAL, EK 4) ve 81-84 desibel ses emisyonu) araçlarca
üçüncü ülkelere yapılacak taşımacılık için 150 adet geçiş izin belgesi.
2003 yılı içerisinde ihtiyaç olması halinde ilave geçiş izin belgelerinin
talep edilebileceği taraflarca not edilmiştir.
Taraflar, 01.01.1993 tarihinden önce üretilmiş/trafiğe tescili yapılmış
olan ve taraflarca kararlaştırılan çevre koruma tedbirlerini karşılamayan
araçları konusunda, bu araçlara sağlanan kotanın belirli bir zaman dilimi
içerisinde kademeli olarak sıfıra indirilmesi yönündeki hedeflerini ifade
etmişlerdir. Her iki taraf da, olası bir kota arttırımının tercihen 01.01.1993
tarihinden sonra trafiğe tescili yapılmış araçlar için olması gerektiği
konusunda anlaşmışlardır.
Taraflar, tek bir tip geçiş izin belgesinin ikili ve/veya transit
taşımacılık için geçerli olmasını kararlaştırmışlardır.
Heyetler, belirli bir yıl için geçerli olan geçiş izin belgelerinin, takip
eden yılın Ocak ayının 31'inci gününe kadar geçerli olacağını teyid
etmişlerdir.

4. Yolcu taşımacılığı:
İsveç heyeti yolcu taşımacılığı alanında herhangi bir sorunun ortaya
çıkmadığını ifade etmiştir.
Her iki heyet de, Türkiye ile İsveç arasındaki coğrafi mesafeyi gözönünde
bulundurarak, her iki ülke arasındaki yolcu taşımacılığının geliştirilmesi
yönündeki iyi niyetlerini ifade etmişlerdir.
5. Çeşitli:
İsveç heyeti, Türkiye ve İsveç arasında 3 Ağustos 1977 tarihinde
imzalanmış olan Karayolu Taşımacılığı Anlaşması'nın yerine geçmek üzere yeni
bir Karayolu Taşımacılığı Anlaşması imzalanmasını önermiş ve bu çerçevede Türk
tarafına bir model taslak anlaşma metni tevdi etmiştir. Türk heyeti, sözkonusu
model taslak anlaşmayı inceleyip görüşlerini İsveç tarafına ileteceğini ifade
etmiştir. Her iki taraf da, 3 Ağustos 1977 tarihli Anlaşma'ya Ek Protokol'ün
güncelliğini yitirmiş olduğunu teslim etmişlerdir. İsveç heyeti, 1977 tarihli
Anlaşma kapsamında yetkili İsveç makamlarının, 3'üncü ve 14'üncü Maddelere
göre İsveç Ulusal Karayolu İdaresi, 5'inci Madde'nin (a) fıkrası ile 7'inci ve
8'inci Maddelere göre İsveç Gümrük İdaresi ve 5. Maddenin (b) fıkrasına göre
de İsveç Sanayi, İstihdam ve İletişim Bakanlığı olduğunu belirtmiştir.
Türk heyeti, bir sonraki İkili Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı
için, İsveç heyeti 2003 yılında Türkiye'ye davet etmiştir.
Her iki taraf da, Karma Komisyon Toplantısında kararlaştırılan hususların
kendi Hükümetlerinin onayına tabi olduğunu vurgulamıştır.
Toplantı dostça ve yapıcı bir ortamda yapılmıştır.
İşbu Protokol 2002 yılı Ekim ayının 17'inci gününde Stokholm'de iki
orijinal nüsha halinde İngilizce dilinde imzalanmıştır.
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Protocol of the meeting of the Swedish - Turkish Joint Committee
on International Road Transport held in Stockholm on
16-17 October 2002
List of participants, Annex 1.
AGENDA
1. Opening of the Joint Committee Meeting and adoption of the agenda
2. Exchange of information on the development of foreign trade and road
transport
3. Goods transport, establishment of quotas
4. Passenger transport
5. Miscellaneous
**************************
1. Opening of the Joint Committee Meeting and adoption of the agenda
The agenda was adopted without any additional items being suggested.
2. Exchange of information on the development of foreign trade and road
transport
The two delegations exchanged information on the development of the
foreign trade and of road transport of goods between the two countries as well
as in transit through their respective territories. Both parties stated that
the available statistics indicates a general positive trend in the trade
exchange between Turkey and Sweden, and expressed their hope that the trade
between the two countries will develop even further in the future.
3. Goods transport, establishment of quotas
The two delegations agreed to finally settle the quota for the year 2002
at the following number of goods transport permits:
- 1700 permits valid for bilateral and transit transport, of them 300
permits valid for vehicles first registered after 1.1.1993 or fulfilling the
minimum environmental requirements agreed upon by the Parties. The minimum
standard that the Parties agreed on is for exhaust emissions EURO 1 (CEMT/CM
(2001) 9/FINAL. ANNEX 4) and for noise emissions 81-84 dB.
The two delegations agreed to preliminary settle the quota for 2003 at the
following number of goods transport permits:
- 500 permits valid for bilateral and transit transport operations for
vehicles produced/first registered before 1.1.1993 which do not fulfil the
minimum environmental requirements agreed upon by the Parties.
- 2500 permits valid for bilateral and transit transport operations for
vehicles produced/first registered after 1.1.1993 or fulfilling the EURO 1
requirements, CEMT/CM(2001)9/FINAL, ANNEX 4, and for noise emissions 81-84 dB.
The two delegations agreed to establish a third country quota for the year
2003, and to preliminary settle the quota for that year at the following
number of permits: - 150 permits valid for third country transport for
vehicles first registered after 1.1.1993 or fulfilling the minimum
environmental requirements agreed upon by the Parties, namely for exhaust
emissions EURO 1, CEMT/CM(2001)9/FINAL, ANNEX 4, and for noise emissions
81-84 dB.
It was noted that the Parties may request additional permits in the course
of the year 2003 if need arises.
As regards the quota for bilateral and transit goods transport operations
for vehicles produced/first registered before 1.1.1993 and not fulfilling the
environmental requirements agreed upon, the parties referred to their aim that
the quota shall be reduced gradually to zero within a limited period of time.
Both parties agreed that any increase of the quota should preferably be for
vehicles first registered after 1.1.1993.
It was agreed that one permit should be valid for bilateral and/or transit
transports.
The delegations confirmed that permits for one year will be valid until
31st January the following year.
4. Passenger transport
The Swedish delegation noted that no problems in connection with
occasional passenger transports have occurred.
Both delegations noted the geographical distance between Turkey and Sweden
and stated that they both have good intentions to develop the passenger
transports between the countries.
5. Miscellaneous
The Swedish delegation suggested that the Parties should start negotiating
a new Road Transport Agreement to replace the Agreement of 3rd August 1977,
and handed over a Swedish model agreement. The Turkish delegation promised to

come back to the Swedish ministry with comments. Both parties noted that the
additional protocol to the road transport agreement of 3rd August 1977 is
obsolete. The Swedish delegation stated that for the purpose of the Agreement
of 1977 the competent authorities on the Swedish side are;
according to articles 3 and 14 National Road Administration, S-781 87
Borlange, according to articles 5a, 7, 8 b-c Swedish Customs, BOX 27311, S-102
54 Stockholm, according to articles 5 b Ministry of Industry, Employment and
Communications, S-103 33 Stockholm.
..............................................................................
The Turkish delegation invited the Swedish delegation to the next Joint
Committee meeting, to be held in Turkey in 2003. The Swedish delegation
accepted the invitation. Time and place will be decided later through the
diplomatic channels.
Both Parties noted that decisions made during the Joint Committee meeting
would be subject to approval of their respective Governments.
The meeting took place in a most friendly and constructive atmosphere.
Done in Stockholm on 17th of October 2002, in two originals in the English
language.
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