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RÅDETS AFGØRELSE

af

om undertegnelse på Fællesskabets vegne og om midlertidig anvendelse

af en aftale i form af brevveksling

mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kroatien

om den økopointordning, der fra den 1. januar 2003 skal gælde

for Republikken Kroatiens transittrafik gennem Østrig

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71(1), og

artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C
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(1) Kommissionen har forhandlet om en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske

Fællesskab og Republikken Kroatien om den økopointordning, der skal gælde for

Republikken Kroatiens transittrafik gennem Østrig.

(2) Med forbehold af dens mulige indgåelse på et senere tidspunkt, bør aftalen, der blev paraferet

den 15 november 2002, undertegnes.

(3) Der bør træffes foranstaltninger til at anvende aftalen midlertidigt fra den 1. januar 2003 –

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af aftalen i form af en brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og

Republikken Kroatien om en økopointordning, der skal gælde for Kroatiens transittrafik gennem

Østrig fra den 1. januar 2003, godkendes herved på Fællesskabets vegne med forbehold af Rådets

afgørelse om indgåelse af aftalen.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.
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Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) person(er), der er beføjet til at undertegne

aftalen på vegne af Fællesskabet med forbehold af dens indgåelse.

Artikel 3

Med forbehold af gensidighed anvendes den i artikel 1 nævnte aftale midlertidigt fra den

1. januar 2003 i afventning af gennemførelsen af de procedurer, der er nødvendige for dens

indgåelse.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

________________________
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AFTALE

I FORM AF BREVVEKSLING MELLEM

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

OG REPUBLIKKEN KROATIEN

OM DEN ØKOPOINTORDNING,

DER FRA DEN 1. JANUAR 2003 SKAL GÆLDE FOR

KROATIENS TRANSITTRAFIK GENNEM ØSTRIG
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A. Brev fra Det Europæiske Fællesskab

Hr.               ,

Jeg skal herved meddele Dem, at følgende er blevet aftalt efter forhandlinger mellem Republikken

Kroatiens delegation og Det Europæiske Fællesskabs delegation i overensstemmelse med artikel 2,

stk. 2, litra b), i protokol 6 til interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken

Kroatien:

1. For 2003 tildeles kroatiske lastbiler i transittrafik gennem Østrig følgende økopoint (transit-

rettigheder):171 904 økopoint.

Kroatiske brugere af "Rollende Landstraße" (RoLa) tildeles følgende ekstra økopoint (højst

40% af det samlede antal økopoint for 2003): 68 762 økopoint.

Økopoint til brugere af RoLa tildeles de kroatiske myndigheder som økopoint for to

landevejsture, for hver gang der foretages to hen- og tilbagerejser med RoLa.

De østrigske selskaber for kombineret transport giver hver måned Republikken Kroatiens

ministerium for søfart, trafik og kommunikation meddelelse om kroatiske brugere af kombi-

neret transport ved transit gennem Østrig.

Transitture, som foretages under omstændighederne i bilag A eller med CEMT-tilladelse, er

undtaget fra økopointordningen.
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2. Føreren af en kroatisk lastbil skal på østrigsk territorium medføre og på forlangende forevise

kontrolmyndighederne enten:

a) en behørigt udfyldt standardformular eller et østrigsk bevis efter modellen i bilag B, i

det følgende benævnt "økokort", som dokumentation for, at økopointene for den på-

gældende tur er betalt eller

b) en elektronisk anordning, i det følgende benævnt »økomærkat«, som er påsat motorkø-

retøjet og som muliggør automatisk debitering af økopoint eller

c) passende dokumentation, som viser, at det drejer sig om en transittur, hvortil der ikke

kræves økopoint i henhold til bilag A, eller som udføres med en CEMT-tilladelse eller

d) passende dokumentation, der viser, at det ikke drejer sig om en transittur, og hvis køre-

tøjet har økomærkat, skal dette være indstillet i overensstemmelse hermed.

De kompetente østrigske myndigheder udsteder økokortet mod betaling af økokortets og øko-

pointenes fremstillings- og forsendelsesudgifter.

3. Økomærkater fremstilles, programmeres og monteres i overensstemmelse med de almindelige

tekniske specifikationer i bilag C. Republikken Kroatiens ministerium for søfart, trafik og

kommunikation har beføjelse til at godkende, programmere og montere økomærkaterne.
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Økomærkatet skal være således programmeret, at det indeholder oplysninger om motorkøre-

tøjets registreringsland og NOx-værdi i henhold til COP-dokumentet (Conformity of

Production), jf. punkt 4.

Økomærkatet fastsættes på motorkøretøjets forrude. Det placeres som angivet i bilag D. Det

må ikke kunne overføres.

4. Føreren af en kroatisk lastbil, der er indregistreret den 1. oktober 1990 eller derefter, skal også

medføre et COP-dokument efter modellen i bilag E og på forlangende forevise det som bevis

for køretøjets NOx-emissioner. Lastbiler, der er indregistreret før den 1. oktober 1990 eller

ikke medfører noget dokument, antages at have en COP-værdi på 15,8 g/kWh.

5. Republikken Kroatiens ministerium for søfart, trafik og kommunikation har myndighed til at

udstede de i punkt. 2, 3 og 4 omtalte dokumenter og økomærkater.

6. Medmindre køretøjet anvender et økomærkat, anbringes det nødvendige antal økopoint på

økokortet og annulleres. Økokortet annulleres ved hjælp af en af følgende metoder:

a) Ved stempling af økokortet i en økokortstemplingsmaskine.

b) Ved at de østrigske grænsekontrolmyndigheder stempler økokortet ved ankomsten til

Østrig.
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c) Ved at de nationale myndigheder i transportvirksomhedens hjemland før indkørsel på

østrigsk territorium stempler og daterer økokortet.

d) Ved at et af de kontorer, hvor initialiseringen af økomærkaterne finder sted, stempler

økokortet.

En liste over østrigske grænsestationer, som er forsynet med en økokortstemplingsmaskine,

findes i bilag F.

Det udfyldte økokorts side 1 indsamles til statistiske formål af de østrigske myndigheder eller

tilbagesendes af de kompetente myndigheder senest tre måneder efter transportens afslutning.

Den således indsamlede statistik skal være Kommissionen til støtte, når den skal fremsætte

forslag til fordeling af økopointreserven.

Hvis køretøjet er udstyret med et økomærkat, skal det antal økopoint, der svarer til NOx-

emissionsoplysningerne i økomærkatet, trækkes fra det samlede antal økopoint, som er tildelt

Republikken Kroatien, når det bekræftes, at køretøjet foretager transitkørsel, der kræver øko-

point. Dette gøres ved hjælp af infrastruktur, der stilles til rådighed og drives af de østrigske

myndigheder.

Køretøjer med økomærkat, der foretager bilaterale ture, skal indstille økomærkatet, før de kø-

rer ind på østrigsk territorium for at vise, at de ikke foretager transitkørsel.
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Hvis der anvendes økokort, og hvis der skiftes trækkende enhed under en transitkørsel, beva-

rer den kvittering, der blev udstedt ved ankomsten, sin gyldighed og skal medbringes. Er den

nye trækkende enheds COP-værdi større end den, der er angivet i formularen, forsynes et nyt

kort med yderligere økopoint, som annulleres ved afrejsen fra landet.

7. Uafbrudte transporter, der en enkelt gang passerer Østrigs grænse med jernbane, uanset om

det sker som traditionel jernbanetransport eller som kombineret transport, og passerer græn-

sen ad landevejen, før eller efter den passeres med jernbane, betragtes ikke som vejgodstrans-

port i transit gennem Østrig, men som hen- og tilbageture.

Uafbrudte transitture gennem Østrig via følgende jernbanestationer betragtes som hen- og

tilbageture:

Fürnitz, Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8. Økopoint er gyldige fra den 1. januar i tildelingsåret til den 31. januar det følgende år.

9. Kroatiske lastbilchaufførers eller virksomheders overtrædelse af denne aftale retsforfølges

efter gældende national lovgivning.

Kommissionen og de kompetente østrigske og kroatiske myndigheder yder inden for græn-

serne af deres retlige beføjelser hinanden administrativ bistand med at undersøge og retsfor-

følge disse overtrædelser og sikrer især, at økokort og økomærkater benyttes og behandles

korrekt.
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Under tilbørligt hensyn til princippet om, at forskelsbehandling ikke må finde sted, kan der

efter EF-medlemsstatens skøn foretages kontrol andre steder end ved grænsen.

10. Kontrolmyndighederne i Østrig kan under overholdelse af proportionalitetsprincippet træffe

passende foranstaltninger, hvis køretøjet har et økomærkat, og mindst et af følgende forhold

foreligger:

a) Der er gentagne gange begået overtrædelser med køretøjet eller fra dets operatørs side.

b) Der er ikke tilstrækkelige økopoint tilbage af Kroatiens tildeling.

c) Økomærket er blevet manipuleret, eller det er blevet ændret af andre end dem, der i

henhold til punkt 3 er bemyndiget hertil.

d) Kroatien har ikke tildelt det tilstrækkelige antal økopoint til, at køretøjet kan foretage en

transittur.

e) Køretøjet har ikke den nødvendige dokumentation til i overensstemmelse med punkt 2,

litra c) og d), at godtgøre, at økomærkatet er blevet indstillet, så det angiver, at der ikke

foretages en transittur gennem østrigsk territorium.

f) Det i bilag C beskrevne økomærkat er ikke blevet programmeret med tilstrækkelige

økopoint til at foretage en transittur.
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Kontrolmyndighederne i Østrig kan under overholdelse af proportionalitetsprincippet træffe

passende foranstaltninger, hvis et køretøj ikke har et økomærkat, og mindst et af følgende for-

hold foreligger:

a) Der forevises ikke økokort for kontrolmyndighederne i overensstemmelse med bestem-

melserne i denne aftale.

b) Det foreviste økokort er ufuldstændigt eller ukorrekt, eller økopointene er ikke korrekt

påsat.

c) Køretøjet har ikke den fornødne dokumentation til at godtgøre, at det ikke behøver øko-

point.

d) Økokortet er ikke blevet annulleret efter proceduren i punkt 6.

11. De trykte økopoint, som er beregnet til at påsættes økokort, stilles hvert år til rådighed før den

1. november i det foregående år.

12. For køretøjer, som er indregistreret før den 1. oktober 1990, men siden har fået motoren

udskiftet, gælder den nye motors COP-værdi. I så fald skal den attest, som udstedes af myn-

dighederne, omtale motorudskiftningen og indeholde oplysninger om den nye COP-værdi for

NOx-emissioner.
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13. En transittur fritages for betaling af økopoint, hvis følgende tre betingelser er opfyldt:

a) Turens eneste formål er at levere et helt nyt køretøj eller vogntog fra producenten til et

bestemmelsessted i en anden stat.

b) Der transporteres ikke gods på turen.

c) Køretøjet eller vogntoget er i besiddelse af de nødvendige internationale registrerings-

papirer og eksportplader.

14. En transittur fritages for betaling af økopoint, hvis det drejer sig om det ulastede turafsnit, der

er fritaget for økopoint, således som det fremgår af bilag A, og der i køretøjet medbringes til-

strækkelig dokumentation til at godtgøre det. Denne dokumentation skal være enten:

a) et fragtbrev eller

b) et udfyldt økokort, som ikke er forsynet med økopoint, eller

c) et udfyldt økokort med økopoint, som kan anvendes senere.
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15. Problemer, der opstår i forbindelse med administration af denne økopointordning, forelægges

Underudvalget for Tranport under interimsaftalen mellem Fællesskabet og Republikken

Kroatien, som omhandlet i interimsaftalens artikel 41, hvorefter dette vurderer situationen og

anbefaler passende løsninger. De nødvendige foranstaltninger iværksættes straks og skal være

rimelige og må ikke indebære forskelsbehandling.

Jeg ville være Dem taknemmelig for over for mig at bekræfte, at Deres regering er indforstået med

det ovenfor anførte.

Modtag, hr...., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af Rådet

for Den Europæiske Union
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BILAG A

TRANSPORTER, HVORTIL DER IKKE KRÆVES ØKOPOINT

1. Lejlighedsvis godstransport til og fra lufthavne i forbindelse med omdirigering af flytrafikken.

2. Bagagetransport i påhængsvogne, som er hægtet på passagerkøretøjer, og bagagetransport til

og fra lufthavne med alle slags køretøjer.

3. Transport af postforsendelser.

4. Transport af beskadigede køretøjer eller køretøjer, som skal til reparation.

5. Transport af affald og spildevand.

6. Transport af dyrekroppe til destruktion.

7. Transport af bier og fiskeyngel.

8. Ligtransporter.

9. Transport af kunstgenstande og kunstværker til udstillinger eller erhvervsmæssigt formål.

10. Lejlighedsvis transport af varer til reklame- eller uddannelsesformål.

11. Godstransport, der foretages af flyttefirmaer, som har det dertil egnede personale og udstyr.
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12. Transport af udstyr, tilbehør og dyr til og fra teater-, musik-, film-, sports- eller cirkusforestil-

linger, udstillinger eller messer eller til og fra radio-, film- eller fjernsynsoptagelser.

13. Transport af reservedele til skibe og fly.

14. Tur med tom lastbil, der skal afløse et køretøj, som har lidt havari under transitten, og erstat-

ningskøretøjets fortsættelse af turen under den tilladelse, der var udstedt til det første køretøj.

15. Transport af nødhjælpsudstyr (især i tilfælde af naturkatastrofer).

16. Transport af værdigenstande (f.eks. ædle metaller) i specialkøretøjer, som ledsages af politiet

eller anden sikkerhedstjeneste.

________________________
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BILAG B
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________________________



EL/CE/HR/Bilag C/da 1

BILAG C

ALMINDELIGE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR ØKOMÆRKATET

Kommunikation over korte afstande mellem vejfyr og køretøj

DSRC - relevante (forslag til) standarder og tekniske beskrivelser

Følgende påkrævede dokumenter, som er udgivet af CEN/TC 278, skal overholdes i forbindelse

med kommunikation over korte afstande mellem køretøjer og vejfyr ved vejsiden:

a) prENV278/9/ 62 "DSRC Physical Layer using Microwave at 5,8 GHz"

b) prENV278/9/ 64 "DSRC Data Link Layer"

c) prENV278/9/ 65 "DSRC Applications Layer".

Typeafprøvning

Leverandøren af økomærkatet skal forelægge en typeafprøvningsattest fra et godkendt afprøvnings-

organ, som bekræfter, at alle grænseværdier i det for tiden gyldige I-ETS300674 er overholdt.

Funktionskrav
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Økomærkatet til det automatiske økopointsystem skal kunne fungere korrekt under følgende betin-

gelser:

– Omgivelsestemperatur: fra - 25 °C til + 70 °C

– Vejrforhold: Alle vejrforhold

– Trafik: Flere kørebaner, jævn trafik

– Hastighed: Fra "Stop and Go" til 120 km/h.

Ovennævnte er minimumskrav og forudsætter vedtagelsen af (forslag til) DSRC-relevante standar-

der.

Økomærkatet må kun reagere på de mikrobølgesignaler, der kendetegner dets applikationer.

Økomærkatet

Identifikation

Hvert enkelt økomærkat skal have sit eget identifikationsnummer. Ud over det nødvendige antal

cifre til at gøre det unikt skal nummeret også indeholde en kontrolsum, der kan bruges til kontrol af

mærkatets integritet.
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Montering

Økomærkatet skal være udformet således, at det kan monteres bag forruden i lastbilen eller træk-

enheden. Økomærkatet skal monteres således, at det er uadskilleligt fra køretøjet.

Transitdeklaration

Økomærkatet skal kunne indkodes således, at det viser, at der ikke skal betales økopoint for en

given tur.

Denne indkodning skal være klart synlig på økomærkatet til kontrolformål, eller det skal være mu-

ligt at sætte det i en defineret udgangsposition. Det skal under alle omstændigheder sikres, at man

ved beregning i systemet kun tager hensyn til indrejsetidspunktet.

Ydre kendetegn

Det enkelte økomærkat skal klart kunne identificeres ved simpel visuel inspektion. Det tidligere

nævnte identifikationsnummer skal derfor placeres på overfladen på uudslettelig måde.

Der skal fastsættes uaftagelige, uudslettelige mærker i form af færdigtrykte klæbesedler på øko-

mærkatets overflade. Disse sedler viser det antal økopoint, køretøjet har ("5", "6",.... "16").
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Disse særlige klæbesedler skal være sikret mod forfalskning, de skal være mekanisk stærke samt

lys- og temperaturbestandige. De skal have tilstrækkelig stor klæbestyrke til, at de bliver ødelagt,

hvis man forsøger at fjerne dem fra økomærkatet.

Manipulationsforebyggelse

Økomærkatet skal være indesluttet således, at manipulation af de indre bestanddele er udelukket, og

således at enhver manipulation kan ses.

Hukommelse

Økomærkatets hukommelse skal være tilstrækkelig til at indeholde følgende data:

– identifikationsnummer

– data om køretøjet

– COP-værdi

– transaktionsdata

– identificering af grænseovergangsstedet

– dato/tidsangivelse

– turens status

– fortrolige (blokerings-) oplysninger

– data om status

– manipulation

– batteristatus

– status for seneste kommunikation.

Derudover skal der være en hukommelsesreserve på mindst 30%.

________________________
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BILAG D

INSTALLATIONSKRAV FOR ØKOMÆRKATET

Økomærkatet skal monteres på indersiden af forruden inden for det markerede område
(se illustrationen ovenfor), idet dimensionerne skal være:

x =100 cm

y = 80 cm

________________________
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BILAG E

________________________
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BILAG F
Østrigske grænsestationer med økokortstemplingsmaskine

Achenkirch

Arnoldstein

Braunau

Brennerpaß

Ehrwald

Hangendenstein

Hörbranz

Kiefersfelden

Musau

Nauders

Neuhaus

Pinswang

Reit im Winkl

Saalbrücke

Scharnitz

Schleching

Sillian

Springen

Suben

Steinpaß

Walserberg

Wegscheid

________________________
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B. Brev fra Republikken Kroatien

Hr.       ,

Jeg anerkender modtagelsen af Deres brev af ......... med følgende ordlyd:

"Jeg skal herved meddele Dem, at følgende er blevet aftalt efter forhandlinger mellem
Republikken Kroatiens delegation og Det Europæiske Fællesskabs delegation i overensstem-
melse med artikel 2, stk. 2, litra b), i protokol 6 til interimsaftalen mellem Det Europæiske
Fællesskab og Republikken Kroatien:

1. For 2003 tildeles kroatiske lastbiler i transittrafik gennem Østrig følgende økopoint
(transitrettigheder):171 904 økopoint.

Kroatiske brugere af "Rollende Landstraße" (RoLa) tildeles følgende ekstra økopoint,
(højst 40% af det samlede antal økopoint for 2003): 68 762 økopoint.

Økopoint til brugere af (RoLa) tildeles de kroatiske myndigheder som økopoint for to
landevejsture, for hver gang der foretages to hen- og tilbagerejser med RoLa.

De østrigske selskaber for kombineret transport giver hver måned Republikken
Kroatiens ministerium for søfart, trafik og kommunikation meddelelse om kroatiske
brugere af kombineret transport ved transit gennem Østrig.

Transitture, som foretages under omstændighederne i bilag A eller med CEMT-
tilladelse, er undtaget fra økopointordningen.



EL2/CE/HR/da 2

2. Føreren af en kroatisk lastbil skal på østrigsk territorium medføre og på forlangende
forevise kontrolmyndighederne enten:

a) en behørigt udfyldt standardformular eller et østrigsk bevis efter modellen i
bilag B, i det følgende benævnt "økokort", som dokumentation for, at økopointene
for den pågældende tur er betalt eller

b) en elektronisk anordning, i det følgende benævnt "økomærkat", som er påsat
motorkøretøjet og som muliggør automatisk debitering af økopoint eller

c) passende dokumentation, som viser, at det drejer sig om en transittur, hvortil der
ikke kræves økopoint i henhold til bilag A, eller som udføres med en CEMT-
tilladelse eller

d) passende dokumentation, der viser, at det ikke drejer sig om en transittur, og hvis
køretøjet har økomærkat, skal dette være indstillet i overensstemmelse hermed.

De kompetente østrigske myndigheder udsteder økokortet mod betaling af økokortets og
økopointenes fremstillings- og forsendelsesudgifter.

3. Økomærkater fremstilles, programmeres og monteres i overensstemmelse med de
almindelige tekniske specifikationer i bilag C. Republikken Kroatiens ministerium for
søfart, trafik og kommunikation har beføjelse til at godkende, programmere og montere
økomærkaterne.
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Økomærkatet skal være således programmeret, at det indeholder oplysninger om motor-
køretøjets registreringsland og NOx-værdi i henhold til COP-dokumentet (Conformity
of Production), jf. punkt 4.

Økomærkatet fastsættes på motorkøretøjets forrude. Det placeres som angivet i bilag D.
Det må ikke kunne overføres.

4. Føreren af en kroatisk lastbil, der er indregistreret den 1. oktober 1990 eller derefter,
skal også medføre et COP-dokument efter modellen i bilag E og på forlangende forevise
det som bevis for køretøjets NOx-emissioner. Lastbiler, der er indregistreret før den
1. oktober 1990 eller ikke medfører noget dokument, antages at have en COP-værdi på
15,8 g/kWh.

5. Republikken Kroatiens ministerium for søfart, trafik og kommunikation har myndighed
til at udstede de i punkt. 2, 3 og 4 omtalte dokumenter og økomærkater.

6. Medmindre køretøjet anvender et økomærkat, anbringes det nødvendige antal økopoint
på økokortet og annulleres. Økokortet annulleres ved hjælp af en af følgende metoder:

a) Ved stempling af økokortet i en økokortstemplingsmaskine.

b) Ved at de østrigske grænsekontrolmyndigheder stempler økokortet ved ankomsten
til Østrig.
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c) Ved at de nationale myndigheder i transportvirksomhedens hjemland før indkørsel
på østrigsk territorium stempler og daterer økokortet.

d) Ved at et af de kontorer, hvor initialiseringen af økomærkaterne finder sted,
stempler økokortet.

En liste over østrigske grænsestationer, som er forsynet med en økokortstemplings-
maskine, findes i bilag F.

Det udfyldte økokorts side 1 indsamles til statistiske formål af de østrigske myndighe-
der eller tilbagesendes af de kompetente myndigheder senest tre måneder efter trans-
portens afslutning. Den således indsamlede statistik skal være Kommissionen til støtte,
når den skal fremsætte forslag til fordeling af økopointreserven.

Hvis køretøjet er udstyret med et økomærkat, skal det antal økopoint, der svarer til
NOx-emissionsoplysningerne i økomærkatet, trækkes fra det samlede antal økopoint,
som er tildelt Republikken Kroatien, når det bekræftes, at køretøjet foretager transitkør-
sel, der kræver økopoint. Dette gøres ved hjælp af infrastruktur, der stilles til rådighed
og drives af de østrigske myndigheder.

Køretøjer med økomærkat, der foretager hen- og tilbageture, skal indstille økomærkatet,
før de kører ind på østrigsk territorium for at vise, at de ikke foretager transitkørsel.
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Hvis der anvendes økokort, og hvis der skiftes trækkende enhed under en transitkørsel,
bevarer den kvittering, der blev udstedt ved ankomsten, sin gyldighed og skal medbrin-
ges. Er den nye trækkende enheds COP-værdi større end den, der er angivet i formula-
ren, forsynes et nyt kort med yderligere økopoint, som annulleres ved afrejsen fra lan-
det.

7. Uafbrudte transporter, der en enkelt gang passerer Østrigs grænse med jernbane, uanset
om det sker som traditionel jernbanetransport eller som kombineret transport, og passe-
rer grænsen ad landevejen, før eller efter den passeres med jernbane, betragtes ikke som
vejgodstransport i transit gennem Østrig, men som hen- og tilbageture.

Uafbrudte transitture gennem Østrig via følgende jernbanestationer betragtes som hen-
og tilbageture:
Fürnitz, Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8. Økopoint er gyldige fra den 1. januar i tildelingsåret til den 31. januar det følgende år.

9. Kroatiske lastbilchaufførers eller virksomheders overtrædelse af denne aftale retsforføl-
ges efter gældende national lovgivning.

Kommissionen og de kompetente østrigske og kroatiske myndigheder yder inden for
grænserne af deres retlige beføjelser hinanden administrativ bistand med at undersøge
og retsforfølge disse overtrædelser og sikrer især, at økokort og økomærkater benyttes
og behandles korrekt.
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Under tilbørligt hensyn til princippet om, at forskelsbehandling ikke må finde sted, kan
der efter EF-medlemsstatens skøn foretages kontrol andre steder end ved grænsen.

10. Kontrolmyndighederne i Østrig kan under overholdelse af proportionalitetsprincippet
træffe passende foranstaltninger, hvis køretøjet har et økomærkat, og mindst et af føl-
gende forhold foreligger:

a) Der er gentagne gange begået overtrædelser med køretøjet eller fra dets operatørs
side.

b) Der er ikke tilstrækkelige økopoint tilbage af Kroatiens tildeling.

c) Økomærket er blevet manipuleret, eller det er blevet ændret af andre end dem, der
i henhold til punkt 3 er bemyndiget hertil.

d) Kroatien har ikke tildelt det tilstrækkelige antal økopoint til, at køretøjet kan
foretage en transittur.

e) Køretøjet har ikke den nødvendige dokumentation til i overensstemmelse med
punkt 2, litra c) og d), at godtgøre, at økomærkatet er blevet indstillet, så det angi-
ver, at der ikke foretages en transittur gennem østrigsk territorium.

f) Det i bilag C beskrevne økomærkat er ikke blevet programmeret med tilstrække-
lige økopoint til at foretage en transittur.
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Kontrolmyndighederne i Østrig kan under overholdelse af proportionalitetsprincippet
træffe passende foranstaltninger, hvis et køretøj ikke har et økomærkat, og mindst et af
følgende forhold foreligger:

a) Der forevises ikke økokort for kontrolmyndighederne i overensstemmelse med
bestemmelserne i denne aftale.

b) Det foreviste økokort er ufuldstændigt eller ukorrekt, eller økopointene er ikke
korrekt påsat.

c) Køretøjet har ikke den fornødne dokumentation til at godtgøre, at det ikke behøver
økopoint.

d) Økokortet er ikke blevet annulleret efter proceduren i punkt 6.

11. De trykte økopoint, som er beregnet til at påsættes økokort, stilles hvert år til rådighed
før den 1. november i det foregående år.

12. For køretøjer, som er indregistreret før den 1. oktober 1990, men siden har fået motoren
udskiftet, gælder den nye motors COP-værdi. I så fald skal den attest, som udstedes af
myndighederne, omtale motorudskiftningen og indeholde oplysninger om den nye
COP-værdi for NOx-emissioner.
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13. En transittur fritages for betaling af økopoint, hvis følgende tre betingelser er opfyldt:

a) Turens eneste formål er at levere et helt nyt køretøj eller vogntog fra producenten
til et bestemmelsessted i en anden stat.

b) Der transporteres ikke gods på turen.

c) Køretøjet eller vogntoget er i besiddelse af de nødvendige internationale registre-
ringspapirer og eksportplader.

14. En transittur fritages for betaling af økopoint, hvis det drejer sig om det ulastede tur-
afsnit, der er fritaget for økopoint, således som det fremgår af bilag A, og der i køretøjet
medbringes tilstrækkelig dokumentation til at godtgøre det. Denne dokumentation skal
være enten:

a) et fragtbrev eller

b) et udfyldt økokort, som ikke er forsynet med økopoint, eller

c) et udfyldt økokort med økopoint, som kan anvendes senere.



EL2/CE/HR/da 9

15. Problemer, der opstår i forbindelse med administration af denne økopointordning,
forelægges Underudvalget for Tranport under interimsaftalen mellem Fællesskabet og
Republikken Kroatien, som omhandlet i interimsaftalens artikel 41, hvorefter dette vur-
derer situationen og anbefaler passende løsninger. De nødvendige foranstaltninger
iværksættes straks og skal være rimelige og må ikke indebære forskelsbehandling.

Jeg ville være Dem taknemmelig for over for mig at bekræfte, at Deres regering er indforstået
med det ovenfor anførte."

Jeg skal herved bekræfte, at min regering er indforstået med dette brevs indhold.

Modtag, hr. ..., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

På vegne af

Republikken Kroatiens regering

________________________
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EUROPA-PARLAMENTETS

OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. .../2003

af

om indførelse af et midlertidigt transitsystem, som finder anvendelse i 2004

på lastvogne, der kører gennem Østrig

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 103 E af 30.4.2002, s. 230.
2 EFT C 221 af 17.9.2002, s. 84.
3 EFT C
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 12.3.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles

holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets afgørelse af ...
(endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Protokol nr. 9 til akten vedrørende Østrigs tiltrædelse af Den Europæiske Union1 fastsætter i

artikel 11, stk. 2, litra a), at økopointsystemet udløber den 31. december 2003.

(2) I punkt 58 i konklusionerne fra mødet i Laeken den 14. og 15. december 2001 anmodede Det

Europæiske Råd om, at økopointsystemet som en midlertidig løsning blev forlænget. Denne

forlængelse indgår som led i beskyttelsen af miljøet i følsomme områder såsom Alpeområdet.

I punkt 35 i konklusionerne fra mødet i København den 12. og 13. december 2002 anmodede

Det Europæiske Råd om, at Rådet vedtog en forordning om en midlertidig løsning for transit-

kørsel med lastvogne gennem Østrig i 2004-2006 inden udgangen af 2002.

(3) Denne foranstaltning er nødvendig, indtil der vedtages et rammeforslag vedrørende betaling

for brug af infrastrukturer som forudset i hvidbogen om den europæiske transportpolitik frem

til 2010, idet Kommissionen har erklæret, at den agter at fremsætte dette rammeforslag i 2003.

(4) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen2.

(5) Der bør altså indføres et midlertidigt transitsystem for 2004 –

                                                
1 EFT C 241 af 29.8.1994, s. 361.
2 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a) "køretøj": et køretøj som defineret i artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 881/92 af

26. marts 1992 om adgang til markedet for vejgodstransport i Fællesskabet, som udføres fra

eller til en medlemsstats område eller gennem en eller flere medlemsstaters områder1.

b) "international transport": international transport som defineret i artikel 2 i forordning (EØF)

nr. 881/92

c) "transittrafik gennem Østrig": enhver trafik gennem østrigsk område, hvor udgangspunkt og

bestemmelsessted ligger uden for Østrig

d) "lastvogn": ethvert motorkøretøj med en tilladt totalvægt på over 7,5 tons indregistreret i en

medlemsstat, der er bestemt til transport af gods eller til trækning af påhængsvogne, herunder

også trækkende køretøjer for sættevogne, og påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på

over 7,5 tons, der trækkes af et motorkøretøj indregistreret i en medlemsstat med en højeste

tilladt totalvægt på 7,5 tons

                                                
1 EFT L 95 af 9.4.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

nr. 484/2002 (EFT L 76 af 19.3.2002, s. 1).
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e) "vejgodstrafik i transit gennem Østrig": transittrafik gennem Østrig, der udføres med last-

vogne, uanset om disse er med last eller uden last

f) "bilateral kørsel": international transport, der forgår med lastvogn, og som har udgangspunkt

eller bestemmelsessted i Østrig og henholdsvis bestemmelsessted eller udgangspunkt i en an-

den medlemsstat, samt kørsel uden last i forbindelse med en sådan transport.

Artikel 2

Denne forordning finder anvendelse på vejgodstransport ved kørsel inden for Fællesskabets område.

Det midlertidige transitsystem indebærer ikke nogen direkte begrænsning af antallet af transitkørs-

ler gennem Østrig.

Artikel 3

1. Ved kørsel, der omfatter international vejgodstrafik i transit gennem Østrig, gælder ordningen

om kørsel for egen regning og ordningen om erhvervsmæssig kørsel i henhold til Rådets første di-

rektiv om indførelse af fælles regler for visse former for godstransport ad landevej mellem med-

lemsstaterne af 23. juli 19621 og forordning (EØF) nr. 881/92, med forbehold af bestemmelserne i

denne artikel.

                                                
1 EFT L 70 af 6.8.1962, s. 2005. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 881/92.
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2. Fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2004 gælder følgende bestemmelser:

a) Transitkørsel udført af EURO 4-lastvogne er ikke omfattet af det midlertidige transitsystem.

b) Transitkørsel udført af EURO 0-lastvogne er forbudt; dette forbud gælder dog ikke transitkør-

sel udført af EURO 0-lastvogne, der er indregistreret i Grækenland eller Portugal, eller transit

af visse stærkt specialiserede køretøjer, som er meget dyre, og som har en lang økonomisk

levetid.

c) Det samlede NOx-emissionsniveau fra lastvogne, der kører i transit gennem Østrig, fastsættes

i overensstemmelse med værdierne for det pågældende år i bilag I.

d) Fastsættelsen af det samlede NOx-emissionsniveau fra lastvogne forvaltes ved hjælp af et

midlertidigt transitsystem. Som led i dette system behøver hver lastvogn, som kører i transit

gennem Østrig, et pointantal, som svarer til talværdien af dens NOx-emissioner (den god-

kendte værdi i forbindelse med produktionens overensstemmelse (COP-værdien) eller type-

godkendelsesværdien). Tildeling og forvaltning af disse point beskrives i bilag II.

e) Østrig udfærdiger og stiller rettidigt de pointkort til rådighed, som i henhold til bilag II skal

anvendes ved forvaltning af det midlertidige transitsystem for lastvogne, der kører i transit

gennem Østrig.
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f) Den samlede kvote for tilladte NOx-emissioner i 2004 svarer til den samlede kvote, der er

tilladt i 2003 i henhold til økopointsystemet; Kommissionen forvalter denne kvote og fordeler

den på medlemsstaterne ud fra de samme principper, som gælder for økopointsystemet for

2003, i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 3298/941.

g) Tildelingen af point fra fællesskabsreserven skal vejes efter kriterierne i artikel 8, stk. 2, i for-

ordning (EF) 3298/94 og navnlig i overensstemmelse med den faktiske brug af de point, der

er tildelt medlemsstaterne, samt de særlige behov hos vognmænd, der kører i transit gennem

Østrig ad ruten Lindau-Bregenz-St. Margrethen ("Hörbranz-transit").

3. Hvis eurovignette-forslaget vedrørende betaling for brug af infrastrukturer ikke bliver vedta-

get senest den 31. december 2004, opretholdes alle de i stk. 2 fastsatte bestemmelser i et år, men

hvis forslaget ikke vedtages senest den 31. december 2005, højst i yderligere et år. I så fald foreta-

ger Kommissionen bistået af en uafhængig ekspert en analyse af transitkørslen udført af EURO 4-

standardkøretøjer gennem Østrig, og det samlede antal point, der er til rådighed for 2005 og 2006,

jf. bilag I, justeres på grundlag af denne analyse inden for de respektive kvoteintervaller efter pro-

ceduren i artikel 5*.

                                                
1 Kommissionens forordning (EF) nr. 3298/74 af 21. december 1994 om de nærmere bestem-

melser i forbindelse med ordningen om transitrettigheder (økopointsystemet), angående last-
bilers transitkørsel gennem østrigsk territorium (EFT L 341 af 30.12.1994, s. 20). Senest æn-
dret ved Rådets forordning (EF) nr. 2012/2000 (EFT L 241 af 26.9.2000, s. 18).

* Dette stykke indeholder et "politisk ønske", der som anført i punkt 12 i Fælles praktisk vejled-
ning, bør undgås.
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Artikel 4

1. Så længe bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, og, hvis det er relevant, i artikel 3, stk. 3, finder

anvendelse, træffer medlemsstaterne som led i deres gensidige samarbejde eventuelle nødvendige

foranstaltninger imod misbrug af det midlertidige transitsystem, der er forenelige med traktaten.

2. Vognmænd med en fællesskabstilladelse, der er udstedt af de kompetente myndigheder i

Østrig, er ikke bemyndiget til at udføre international godstransport ved kørsel, hvor hverken af-

eller pålæsning finder sted i Østrig. Al kørsel, som indebærer transitkørsel gennem Østrig, er dog

undergivet bestemmelserne i artikel 3.

3. Alle kontrolmetoder, herunder elektroniske systemer, der vedrører gennemførelsen af arti-

kel 3, fastlægges  i det omfang, det er nødvendigt, efter proceduren i artikel 5.

Artikel 5

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
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Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG I

Kvoteintervaller for point

År Point for EU-15

23 556 220 (100%)1991

Kvoteintervaller

Maksimum Minimum

2004 9 422 488 (40%) 9 422 488 (40%)

2005 9 422 488 (40%) 9 186 926 (39%)

8 951 364 (38%)

2006 9 422 488 (40%) 8 951 364 (38%)

8 221 121 (34,9%)

________________________
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BILAG II

BEREGNING OG FORVALTNING

AF POINT

1. For hver lastvogn, der kører gennem Østrig, skal chaufføren ved hver grænseovergang (i

begge retninger) forelægge følgende:

a) et dokument, hvoraf COP-værdien for NOx-emissionen fra den anvendte lastvogn

fremgår

b) et gyldigt økopointkort, der er udstedt af de kompetente myndigheder.

ad a)

For EURO 0-, EURO 1-, EURO 2- og EURO 4-lastvogne, der er indregistreret for første gang

efter den 1. oktober 1990, skal det dokument, hvori COP-værdien dokumenteres, være en at-

test udstedt af den kompetente myndighed, hvori der angives en officielt bekræftet COP-værdi

for NOx-emissionen, eller typegodkendelsesdokumentet, hvori godkendelsesdato og den ved

udstedelse af typegodkendelsen målte værdi er angivet. I sidstnævnte tilfælde er COP-værdien

typegodkendelsesværdien forhøjet med 10%. Er en sådan værdi først blevet fastsat for et kø-

retøj, kan den ikke længere ændres i køretøjets levetid.

For lastvogne, der er indregistreret for første gang før den 1. oktober 1990, og for lastvogne,

for hvilke der ikke findes nogen typegodkendelse, fastsættes skønsmæssigt en COP-værdi på

15,8 g/kWh.
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ad b)

Pointkortet/økomærkaten indeholder et bestemt pointtal og nedskrives på følgende måde på

grundlag af COP-værdien for de pågældende køretøjer:

1) hver g/kWh NOx-emission, i henhold til værdien i det i stk. 1, litra a), nævnte doku-

ment, tæller som ét point

2) decimaler af NOx-emissionsværdierne rundes op til det næste større hele tal, når deci-

malværdien er 0,5 eller derover, og afrundes nedad i andre tilfælde.

2. Hver tredje måned beregner Kommissionen efter proceduren i artikel 5 antallet af ture og den

gennemsnitlige NOx-værdi for lastvognene fordelt på de enkelte stater.

________________________
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I. INDLEDNING

Under henvisning til artikel 71, stk. 1, i EF-traktaten og inden for rammerne af den fælles be-

slutningsprocedure, jf. artikel 251 i EF-traktaten, vedtog Rådet den ... sin fælles holdning til et

udkast til forordning om indførelse af et økopointsystem, som finder anvendelse i 2004 på

lastvogne, der kører gennem Østrig.

Rådet har ved fastlæggelsen af sin holdning taget hensyn til Europa-Parlamentets førstebe-

handlingsudtalelse af 12. februar 2003 1 og Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af

29. maj 2002 2. Regionsudvalget har givet afkald på sin ret til at afgive udtalelse.

Formålet med udkastet til forordning som foreslået af Kommissionen er at forlænge hovede-

lementerne i det nuværende økopointsystem - der finder anvendelse på lastvogne, der kører

gennem Østrig, og som udløber den 31. december 2003 - til også at gælde i 2004; der er

planlagt en eventuel forlængelse for 2005 og 2006. Formålet med økopointsystemet er at re-

ducere de miljømæssige negative følger af transitkørsel med lastvogne gennem Østrig. Hver

lastvogn skal "betale" et vist antal økopoint for transitkørsel gennem Østrig - svarende til den

kategori, køretøjet tilhører (EURO 0, 1, 2 og 3): de mest forurenende lastvogne (EURO 0)

betaler flest økopoint.

                                                
1 Endnu ikke offentliggjort i EFT.
2 EFT C 221 af 17.9.02, s. 84.
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II. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

I forbindelse med Kommissionens forslag godkendte Rådet, at der indføres et "midlertidigt

transitsystem" for 2004. Rådet godkendte også, at dette system forlænges for 2005 og 2006,

hvis eurovignette-forslaget vedrørende betaling for brug af infrastrukturer ikke er blevet ved-

taget henholdsvis den 31. december 2004 og den 31. december 2005.

Rådet har dog foretaget en række ændringer i sin fælles holdning til udkastet til forordning.

Rådet har for at fremme anvendelsen af miljøvenlige lastvogne forbudt transitkørsel udført af

EURO 0-køretøjer, undtagen dem der er indregistreret i Grækenland eller Portugal - under

hensyntagen til lastvognparkens struktur i disse medlemsstater - samt transit af visse stærkt

specialiserede køretøjer, som er meget dyre, og som har en lang økonomisk levetid.

Endvidere vil transitkørsel udført af EURO 4-standardkøretøjer (de reneste køretøjer) ikke

blive omfattet af det midlertidige transitsystem. Hvis systemet imidlertid forlænges for 2005

og 2006, bør Kommissionen foretage en analyse af transitkørsel udført af EURO 4-standard-

køretøjer og reducere antallet af disponible økopoint inden for de respektive kvoteintervaller,

der er fastsat i bilag 1 til Rådets fælles holdning. Hvis der ikke foregår nogen transitkørsel ud-

ført af EURO 4-standardkøretøjer, vil det maksimale kvoteinterval blive opretholdt; i tilfælde

af transitkørsel udført af EURO 4-standardkøretøjer vil det antal point, der skal fordeles fra

2005 blive justeret nedad i overensstemmelse med resultaterne af Kommissionens analyse in-

den for grænserne af det tilsvarende minimale kvoteinterval.

Rådets fælles holdning tager hensyn til såvel ønsket om beskyttelse af miljøet i følsomme om-

råder såsom Alpeområdet som betænkelighederne med hensyn til princippet om fri bevæge-

lighed for varer i Unionen.
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III. EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGER

På baggrund af de punkter, der er nævnt i analysen af Rådets fælles holdning, har Rådet be-

handlet Europa-Parlamentets ændringer indgående. Rådet kunne ikke godkende disse ændrin-

ger.

________________________
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– Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et midlerti-
digt transitsystem, som finder anvendelse i 2004 på lastvogne, der kører gennem
Østrig
= Vedtagelse af fælles holdning

FÆLLES INDSTILLING
Konsultationsfrist: 26. marts 2003

1. På opfordring fra Det Europæiske Råd i Laeken - der havde anmodet Kommissionen om, som

en midlertidig løsning indtil der indføres en ordning for betaling for brug af infrastrukturer, at

forelægge et forslag om forlængelse af økopointsystemet inden udgangen af 2001 - forelagde

Kommissionen den 21. december 2001 et forslag til forordning om indførelse af et økopoints-

system for 2004.
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2. Rådets instanser drøftede dette forslag til forordning i løbet af 2002. På opfordring fra Det

Europæiske Råd i København1 mødtes Rådet (transport, telekommunikation og energi) den

31. december 2002 for at gennemgå udkastet til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

om indførelse af et midlertidigt transitsystem, som finder anvendelse i 2004 på lastvogne, der

kører gennem Østrig.

Ved den lejlighed kunne formandskabet konstatere, at en kvalificeret flertal af delegationerne

gik ind for det kompromisforslag, som formandskabet havde forelagt, og at Rådet ville ved-

tage en fælles holdning på dette grundlag, når Europa-Parlamentet havde afgivet sin første-

behandlingsudtalelse. Den østrigske, Italienske og nederlandske delegation angav, at de ikke

kunne støtte dette kompromis.

3. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 12. februar 20032 3; efterfølgende blev Europa-

Parlamentets ændringsforslag gennemgået af Rådets instanser. I betragtning af det kompro-

mis, der blev nået på Rådets samling den 31. december 2002, kunne ingen af Europa-

Parlamentets ændringer indarbejdes i Rådets fælles holdning. Endvidere bekræftede delegati-

onerne på Corepers møde den 12. marts 2003 deres holdninger, som de var kommet til udtryk

på Rådets samling den 31. december 2002.

                                                
1 Punkt 35 i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i København: I overensstemmelse med

konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Laeken anmoder Det Europæiske Råd om, at Rådet
inden årets udgang vedtager en forordning om en midlertidig løsning for transitkørsel med
lastvogne gennem Østrig i 2004-2006. Kommissionen skal inden udgangen af første halvår af
2003 forelægge et forslag om et nyt eurovignette-direktiv."

2 Dok. 5987/03 CODEC 114 TRANS 23.
3 Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 29. maj 2002 (EFT C 221 af 17.9.02).

Regionsudvalget har besluttet ikke at afgive udtalelse.
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4. På baggrund heraf opfordres Rådet nu til at overveje forordningsudkastet, så det kan

– vedtage sin fælles holdning vedrørende forordningen, således som den foreligger i dok.

6235/03 TRANS 37 CODEC 146 OC 76

– beslutte at fremsende den fælles holdning til Europa-Parlamentet sammen med den

begrundelse, der findes i addendummet til dok. 6235/03 TRANS 37 CODEC 146 OC 76

– optage erklæringerne i dok. 5345/03 TRANS 10 CODEC 39 ADD 14 i sin protokol.

                                                
4 Note fra Generalsekretariatet for Rådet: Den italienske delegation meddelte på Corepers møde

den 12.3.2003, at den ville ændre sin erklæring. Denne tekst vil - når den er tilgængelig -
komme til udtryk i en revideret udgave af ovennævnte dokument.
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2001/0310 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit,

vedrørende

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om indførelse af et midlertidigt transitsystem, som finder anvendelse i 2004

på lastvogne, der kører gennem Østrig

1. BAGGRUND

(1) Den 21. december 2001 forelagde Kommissionen Rådet et forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et økopointsystem, som finder
anvendelse i 2004 på lastvogne, der kører gennem Østrig1.

(2) Den 30. maj 2002 vurderede Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, at
Kommissionens forslag, som ifølge flertallet af udvalgsmedlemmerne måtte
betragtes som en midlertidig løsning for et enkelt år, var diskutabelt2.

(3) Den 12. februar 2003 udtalte Europa-Parlamentet sig under førstebehandlingen3 om
Kommissionens forslag, og det vedtog femten ændringsforslag. Heraf besluttede
Kommissionen at godkende fem. Tre af ændringsforslagene blev godkendt med
forbehold af en redaktionel ændring (ændringsforslag 1, 11 og 12), ét blev godkendt i
princippet (ændringsforslag 5), og ét blev delvist godkendt (ændringsforslag 15).

(4) Den 28. marts 2003 vedtog Rådet formelt den fælles holdning, som er genstand for
denne meddelelse.

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Formålet med dette forslag er at forlænge økopointsystemet som midlertidig løsning indtil
vedtagelsen af rammeforslaget om betaling for brug af infrastrukturer. Hvis rammeforslaget
om betaling for brug af infrastrukturer ikke vedtages, skal de i økopointsystemet fastsatte
bestemmelser bibeholdes i yderligere et år og eventuelt forlænges med højst to år (1+1+1). De
vigtigste elementer i Kommissionens forslag om indførelse af et økopointsystem, som finder
anvendelse i 2004 på lastvogne, der kører gennem Østrig, er:

� 108%-klausulen ophæves. Denne klausul begrænsede antallet af transitkørsler pr. år til
108% af antallet af transitkørsler i 1991;

� forordningen skal gælde for hele Østrig;

                                                
1 KOM (2001)807 endelig af 20. december 2001; EFT C 103 E af 30.4.2002, s. 230.
2 EFT C 221 af 17.9.2002, s. 84.
3 PE-TC1-COD(2001)0310; EFT C ...
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� antallet af økopoint opretholdes på 2003-niveauet for de femten medlemsstater. Det
nuværende antal økopoint, som kan anvendes af vognmændene i EF, vil således ikke blive
reduceret.

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Centralt punkt

Der hersker betydelig uenighed mellem medlovgiverne om, hvilket system der skal foreslås,
når den nuværende økopointordning udløber den 31. december 2003. Der er enighed om
systemets varighed (højst tre år) og om ophævelsen af 108%-klausulen.

Rådet vedtog med kvalificeret flertal en fælles holdning, hvori der er fastsat følgende
foranstaltninger:

� Udelukkelse af de mindst forurenende lastvogne (EURO 4) fra det fremtidige system til
gengæld for en gradvis nedsættelse af antallet af økopoint (40% i 2004, fra 40%
maksimum til 39% eller endog 38% minimum i 2005 og fra 40% maksimum til 38% eller
endog 34,9% minimum i 2006) under forudsætning af, at trafikken med EURO 4-lastvogne
ikke øges;

� et fuldstændigt forbud fra 2004 mod transitkørsel gennem Østrig med de mest forurenende
lastvogne (EURO 0); Grækenland og Portugal er dog undtaget fra forbudet indtil 2006;

� vejning af tildelingen af point fra fællesskabsreserven efter kriterier, som er mere
vidtgående end kriterierne i artikel 8 i forordning (EF) nr. 3298/944, dvs. på grundlag af
den faktiske brug af de point, der er tildelt medlemsstaterne, samt de særlige behov hos
vognmænd, der kører i transit gennem Østrig ad Hörbranz-korridoren5.

Kommissionen konstaterer, at den fælles holdning afviger væsentligt fra dens oprindelige
forslag. Det skal dog understreges, at denne fælles holdning:

� gør det muligt at komme videre med EF-lovgivningsarbejdet, hvilket er vigtigt, da det
nuværende økopointsystem udløber den 31. december 2003, hvis der ikke foreligger en ny
retsakt.

� indbefatter en tidsbegrænsning (højst tre år), hvilket stemmer overens med stats- og
regeringschefernes anbefalinger i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i København.

� tager hensyn til miljøaspekterne. EURO 0-køretøjerne forbydes næsten helt, og der skabes
meget stærke incitamenter til at benytte EURO 4-køretøjer.

                                                
4 Kommissionens forordning (EF) nr. 3298/94 af 21. december 1994 om de nærmere bestemmelser i

forbindelse med ordningen om transitrettigheder (økopointsystemet), angående lastbilers transitkørsel
gennem østrigsk territorium (EFT L 341 af 30.12.1994, s. 20), senest ændret ved Rådets forordning
(EF) nr. 2012/2000 (EFT L 241 af 26.9.2000, s. 18).

5 Hörbranz-korridoren er en 17 km lang vej- og tunnelstrækning, som forbinder Lindau i Tyskland med
St. Margrethen i Schweiz.
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3.2. Ændringsforslag vedtaget af Europa-Parlamentet under førstebehandlingen

Af de femten ændringer, som Europa-Parlamentet havde foreslået, besluttede Kommissionen
at vedtage fem. Tre af disse ændringsforslag blev vedtaget med forbehold af en redaktionel
ændring (ændringsforslag 1, 11 og 12), ét blev godkendt i princippet (ændringsforslag 5), og
ét blev delvist godkendt (ændringsforslag 15). Det drejer sig hovedsagelig om ændringer af
terminologisk art eller ændringer, som indeholder interessante betragtninger vedrørende
følsomme områder. Det skal dog bemærkes, at det på grund af det korte tidsrum, der er
forløbet mellem førstebehandlingen i Europa-Parlamentet og Rådets fastlæggelse af sin fælles
holdning, ikke har været muligt for Kommissionen at forelægge et ændret forslag i god og
behørig form. Kommissionen har dog mundtligt forsvaret disse ændringsforslag for Rådet.

Endvidere afviger Parlamentets udtalelse fra førstebehandlingen betydeligt fra
Kommissionens forslag og Rådets holdning. Det af Europa-Parlamentet foreslåede
pointsystem for lastvogne, der kører i transit gennem Østrig, indeholder nemlig følgende
hovedelementer:

� Forordningens gyldighedsområde begrænses til de østrigske Alper og navnlig Brenner-
Tauern- og Pyhrn-korridorerne;

� kontingenteringen varierer efter køretøjsklasser og baseres på økopointkvoterne for 2002:

– i 2004 kontingentering for EURO 0-, 1- og 2-lastvogne; fri transitkørsel for
EURO 3-lastvogne

– i 2005 og 2006 transitkørsel forbudt for EURO 0- og 1-lastvogne; kontingentering
for EURO 2-lastvogne; fri transitkørsel for EURO 3- og EURO 4-lastvogne.

� Forordningens gyldighedsområde udvides til også at omfatte kandidatlandene.

Kun når det drejer sig om spørgsmålet om systemets maksimale varighed (2006) og
ophævelsen af 108%-klausulen, er der overensstemmelse mellem disse ændringsforslag og de
af de øvrige institutioner foreslåede ændringer.

Rådet har ikke godkendt nogen af Europa-Parlamentets ændringsforslag.

3.3. Andre punkter, der skal tages i betragtning

Der er et redaktionelt problem i den nuværende tekst til Rådets fælles holdning, idet artiklerne
ikke er begrundet i tilsvarende betragtninger. Rådet bør være opmærksomt på dette problem i
den endelige udgave af den forordning, der skal udstedes.

4. KONKLUSION

Som Kommissionen allerede har understreget over for Rådet, afviger teksten til den fælles
holdning væsentligt fra Europa-Parlamentets holdning. Det vil derfor kræve betydelige
anstrengelser at nå til endelig enighed. Under udførelsen af de opgaver, der ifølge traktaten
påhviler Kommissionen i forbindelse med proceduren for fælles beslutningstagning, vil
Kommissionen fortsat søge at tilvejebringe samlet enighed baseret på overholdelsen af det
grundlæggende princip om varernes frie bevægelighed i det indre marked, i overensstemmelse
med målet om at fremme en bæredygtig udvikling i Den Europæiske Union. Kommissionen
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appellerer til medlemsstaterne og institutionerne om at udvise ansvarlighed, således at
proceduren kan munde ud i en for flertallet at de berørte parter tilfredsstillende aftale.


