
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Έγγραφο συνόδου

C5-0226/2003
2001/0310(COD)

EL
14/05/2003

Κοινή θέση

για την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη
θέσπιση ενός µεταβατικού συστήµατος διαµετακόµισης για τα βαρέα φορτηγά οχήµατα που
διέρχονται από την Αυστρία για το 2004

Έγγρ.  6235/1/03
                     δηλώσεις 5345/03

7329/03
SEC(2003)0549

EL EL





7845/03 GA/dch
DG E VI    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2003
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0051 (CSN)

7845/03

YU 21
COWEB 48
TRANS 83

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Απόφαση του Συµβουλίου για την υπογραφή εξ ονόµατος της Κοινότητας και

την προσωρινή εφαρµογή συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας
σχετικά µε το σύστηµα οικοσηµείων που πρόκειται να εφαρµοστεί στην
κροατική διαµετακοµιστική κυκλοφορία από 1η Ιανουαρίου 2003 µέσω της
Αυστρίας



7845/03 GA/dch 1
DG E VI    EL

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την υπογραφή εξ ονόµατος της Κοινότητας και την προσωρινή εφαρµογή συµφωνίας υπό

µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της

Κροατίας σχετικά µε το σύστηµα οικοσηµείων που πρόκειται να εφαρµοστεί στην κροατική

διαµετακοµιστική κυκλοφορία από 1η Ιανουαρίου 2003 µέσω της Αυστρίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71(1) σε συνδυασµό

µε το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτη φράση της πρώτης υποπαραγράφου,

την πρόταση της Επιτροπής1,

                                                
1 ΕΕ C
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Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Η Επιτροπή διαπραγµατεύθηκε συµφωνία υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας σχετικά µε το σύστηµα

οικοσηµείων που πρόκειται να εφαρµοστεί στη µεταφορά υπό καθεστώς κροατικής

διαµετακόµισης µέσω της Αυστρίας.

(2) Με την επιφύλαξη ότι πιθανόν θα συναφθεί αργότερα, θα πρέπει να υπογραφεί η συµφωνία

που µονογραφήθηκε στις 15 Νοεµβρίου 2001.

(3) Θα πρέπει να προβλεφθεί η προσωρινή εφαρµογή της συµφωνίας από την 1η Ιανουαρίου

2003.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η υπογραφή της Συµφωνίας υπό µορφήν απαλλαγής επιστολών µεταξύ της Ευρωπαϊκής

Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας για το σύστηµα οικοσηµείων που πρόκειται να

εφαρµοσθεί στην κροατική διαµετακοµιστική κυκλοφορία δια µέσου της Αυστρίας από 1ης

Ιανουαρίου 2003 εγκρίνεται εξ ονόµατος της Κοινότητας υπό την επιφύλαξη της απόφασης του

Συµβουλίου για τη σύναψη της συµφωνίας αυτής.

Το κείµενο της Συµφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
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Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το(τα) πρόσωπο(α) που είναι αρµόδιο(α)

να υπογράψει(ουν) τη συµφωνία, εξ ονόµατος της Κοινότητας, µε την επιφύλαξη της σύναψης της.

Άρθρο 3

Υπό τον όρο της αµοιβαιότητας η συµφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 1 εφαρµόζεται προσωρινά

από την 1η Ιανουαρίου 2003 µέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επίσηµης σύναψής της.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έγινε στις Bρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

__________________
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΣΗΜΕΙΩΝ

ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΚΗ

∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΟΥ 2003



EL1/CE/HR/el 1

Α. Επιστολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Αξιότιµε Κύριε,

Έχω την τιµή να σας πληροφορήσω ότι, κατόπιν διαπραγµατεύσεων µεταξύ της αντιπροσωπίας τής

∆ηµοκρατίας της Κροατίας και της αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής

Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας στον τοµέα των µεταφορών, συµφωνήθηκαν τα

εξής:

1. Για το 2003 χορηγούνται 171.904 οικοσηµεία (δικαιώµατα διαµετακόµισης) για βαρέα

φορτηγά οχήµατα της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας υπό καθεστώς διαµετακόµισης µέσω της

Αυστρίας.

Κατανέµονται πρόσθετα οικοσηµεία στους χρήστες της «Rollende Landstrasse» (RoLa) από

την ∆ηµοκρατία της Κροατίας έως 40 % κατ� ανώτατο όριο του συνολικού αριθµού

οικοσηµείων για το2003, δηλαδή 68.762 οικοσηµεία.

Τα οικοσηµεία για τους χρήστες της RoLa κατανέµονται στις αρχές της ∆ηµοκρατίας της

Κροατίας µε βάση οικοσηµεία για δύο οδικές διαδροµές για κάθε δύο ταξίδια µετ�

επιστροφής που πραγµατοποιούνται στη Rollende Landstrasse.

Οι αυστριακές εταιρείες συνδυασµένων µεταφορών θα παρέχουν τακτικά κάθε µήνα

πληροφορίες στο Υπουργείο Ναυτικών Υποθέσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της

∆ηµοκρατίας της Κροατίας σχετικά µε τους κροάτες χρήστες συνδυασµένων µεταφορών υπό

διαµετακόµιση µέσω της Αυστρίας.

Οι διαµετακοµίσεις που εκτελούνται υπό τις περιστάσεις που απαριθµούνται στο παράρτηµα

Α ή εκτελούνται βάσει αδείας της ECMT (Eυρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Υπουργών Μεταφορών)

απαλλάσσονται του συστήµατος οικοσηµείων.
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2. Ο οδηγός βαρέος φορτηγού οχήµατος της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας φέρει στο έδαφος της

Αυστρίας και επιδεικνύει για επιθεώρηση, όποτε το ζητούν οι εποπτικές αρχές, είτε:

(α) δεόντως συµπληρωµένο τυποποιηµένο έντυπο ή αυστριακό πιστοποιητικό που

βεβαιώνει την πληρωµή των οικοσηµείων για τη συγκεκριµένη διαδροµή, υπόδειγµα

του οποίου περιέχει το παράρτηµα Β, εφεξής καλούµενο «οικοκάρτα»· είτε

(β) ηλεκτρονική διάταξη, τοποθετηµένη επί του µηχανοκινήτου οχήµατος, η οποία

επιτρέπει αυτόµατη αφαίρεση των οικοσηµείων, εφεξής καλούµενη «οικοπινακίδα»·

είτε

(γ) κατάλληλη τεκµηρίωση, η οποία αποδεικνύει ότι πραγµατοποιείται διαµετακόµιση

χωρίς οικοσηµεία, όπως ορίζεται στο παράρτηµα Α ή βάσει αδείας της ECMT· είτε

(δ) κατάλληλη τεκµηρίωση η οποία αποδεικνύει ότι δεν πραγµατοποιείται διαµετακόµιση

και, όταν το όχηµα διαθέτει οικοπινακίδα, αυτή έχει ρυθµισθεί αναλόγως.

Οι αρµόδιες αρχές της Αυστρίας εκδίδουν την οικοκάρτα έναντι καταβολής του κόστους

παραγωγής και διανοµής οικοσηµείων και οικοκαρτών.

3. Οι οικοπινακίδες κατασκευάζονται, προγραµµατίζονται και τοποθετούνται σύµφωνα µε τις

γενικές τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτηµα Γ. Το Υπουργείο Ναυτικών

Υποθέσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας εξουσιοδοτείται

να εγκρίνει, να προγραµµατίζει και να τοποθετεί τις οικοπινακίδες.
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Η οικοπινακίδα προγραµµατίζεται έτσι ώστε να περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη χώρα

ταξινόµησης και τις τιµές εκποµπών NOx του µηχανοκινήτου οχήµατος, σύµφωνα µε το

έγγραφο συµµόρφωσης της παραγωγής (COP), όπως ορίζει η παράγραφος 4.

Η οικοπινακίδα στερεώνεται στο αλεξήνεµο του οχήµατος. Το σηµείο στερέωσής της

προσδιορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ∆. Η οικοπινακίδα δεν είναι µεταβιβάσιµη.

4. Ο οδηγός βαρέος φορτηγού οχήµατος από την Κροατία ταξινοµηµένου την ή µετά την 1η

Οκτωβρίου 1990 φέρει επίσης, και παρουσιάζει εφόσον του ζητηθεί, έγγραφο COP,

υπόδειγµα του οποίου δίδεται στο παράρτηµα Ε, ως αποδεικτικό των εκποµπών NOx του

οχήµατος. Για τα βαρέα φορτηγά οχήµατα που ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 1η

Οκτωβρίου 1990 ή για τα οποία δεν έχει εκδοθεί σχετικό έγγραφο, θεωρείται ότι η τιµή COP

είναι 15,8 g/kWh.

5. Το Υπουργείο Ναυτικών Υποθέσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της ∆ηµοκρατίας της

Κροατίας εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα έγγραφα και τις οικοπινακίδες που αναφέρονται στα

σηµεία 2 έως 4.

6. Εκτός εάν στο όχηµα χρησιµοποιείται οικοπινακίδα, επικολλάται και ακυρώνεται ο

απαιτούµενος αριθµός σηµείων στο δελτίο οικοσηµείων. Το δελτίο οικοσηµείων ακυρώνεται

µε µια από τις ακόλουθες µεθόδους:

(α) µε σφράγιση της οικοκάρτας σε µηχάνηµα σφράγισης δελτίου οικοσηµείων,

(β) µε σφράγιση οικοκάρτας από τις αυστριακές αρχές συνοριακών ελέγχων κατά την

είσοδο στην Αυστρία,
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(γ) µε σφράγιση οικοκάρτας και αναγραφή της ηµεροµηνίας από τις εθνικές αρχές του

µεταφορέα πριν την είσοδο στο έδαφος της Αυστρίας,

(δ) µε σφράγιση οικοκάρτας από υπηρεσία, όπου ενεργοποιούνται για πρώτη φορά

οικοπινακίδες.

Οι συνοριακοί σταθµοί της Αυστρίας, που είναι εφοδιασµένοι µε µηχάνηµα σφράγισης

δελτίου οικοσηµείων, απαριθµούνται στο παράρτηµα ΣΤ.

Για στατιστικούς λόγους, η πρώτη σελίδα κάθε πλήρους δελτίου οικοσηµείων είτε συλλέγεται

από τις αυστριακές αρχές, είτε επιστρέφεται στις αυστριακές αρχές εντός τριών µηνών µετά

την ολοκλήρωση του ταξιδιού. Τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνονται µε αυτό τον

τρόπο θα βοηθήσουν την Επιτροπή για την υποβολή πρότασης σχετικά µε την κατανοµή του

αποθέµατος οικοσηµείων.

Εάν το όχηµα διαθέτει οικοπινακίδα και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι το όχηµα πραγµατοποιεί

διαµετακόµιση για την οποία απαιτούνται οικοσηµεία, αφαιρείται αριθµός οικοσηµείων

ισοδύναµος των πληροφοριών για τις εκποµπές NOx που έχουν εισαχθεί στη µνήµη της

οικοπινακίδας του οχήµατος, από το σύνολο των οικοσηµείων που έχουν καταλογιστεί στην

∆ηµοκρατία της Κροατίας. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται µε την υποδοµή και τη

µέριµνα των αυστριακών αρχών.

Η οικοπινακίδα των οχηµάτων που πραγµατοποιούν διµερείς διαδροµές πρέπει να ρυθµίζεται

πριν την είσοδο στο αυστριακό έδαφος, ούτως ώστε να αποδεικνύεται ότι δεν πρόκειται για

διαµετακόµιση.
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Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται οικοκάρτα και αλλάξει το ρυµουλκό κατά τη διάρκεια της

διαµετακόµισης, η απόδειξη πληρωµής κατά την είσοδο εξακολουθεί να ισχύει και πρέπει να

διατηρείται. Εφόσον η τιµή COP του νέου ρυµουλκού υπερβαίνει εκείνη που αναγράφεται

στο έντυπο, τα πρόσθετα οικοσηµεία, που έχουν προσαρτηθεί σε νέα κάρτα, ακυρώνονται

κατά την έξοδο από τη χώρα.

7. Συνεχείς διαδροµές, οι οποίες περιλαµβάνουν µια φορά διέλευση των συνόρων της Αυστρίας

σιδηροδροµικώς, είτε µε συµβατική σιδηροδροµική µεταφοράς είτε µε συνδυασµένη

µεταφορά, και οδική διέλευση των συνόρων πριν ή µετά τη διέλευση σιδηροδροµικώς, δεν

θεωρούνται οδικές εµπορευµατικές διαµετακοµίσεις µέσω της Αυστρίας αλλά διµερείς

διαδροµές.

Οι συνεχείς διαµετακοµίσεις µέσω της Αυστρίας στις οποίες χρησιµοποιούνται οι κάτωθι

σιδηροδροµικοί τερµατικοί σταθµοί θεωρούνται διµερείς διαδροµές:

Fürnitz, Villach S d, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8. Τα οικοσηµεία ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο χορηγούνται έως την

31η Ιανουαρίου του εποµένου έτους.

9. Οι παραβάσεις της παρούσας συµφωνίας από οδηγό φορτηγού οχήµατος ή επιχείρηση της

Κροατίας διώκονται βάσει της ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας.

Η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές της Αυστρίας και της Κροατίας παρέχουν, η καθεµιά εντός

των ορίων της δικαιοδοσίας της, αµοιβαία διοικητική συνδροµή για τη διερεύνηση και τη

δίωξη των εν λόγω παραβάσεων, εξασφαλίζοντας ιδίως ορθή χρήση και διακίνηση των

οικοκαρτών και οικοπινακίδων.
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Έλεγχοι µπορούν να πραγµατοποιούνται σε σηµείο εκτός συνόρων, κατά τη διακριτική

ευχέρεια του κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τηρουµένης δεόντως της αρχής

της µη διακριτικής µεταχείρισης.

10. Οι αυστριακές εποπτικές αρχές δύνανται, τηρουµένων δεόντως των αρχών της

αναλογικότητας, να λάβουν τα ενδεδειγµένα µέτρα, εφόσον όχηµα διαθέτει οικοπινακίδα και

συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους κάτωθι λόγους:

(α) το όχηµα ή η µεταφορική εταιρεία στην οποία ανήκει το όχηµα έχουν διαπράξει

επανειληµµένα παραβάσεις,

(β) δεν αποµένουν επαρκή οικοσηµεία για την Κροατία,

(γ) η οικοπινακίδα έχει υποστεί παραποίηση ή έχει αλλαχθεί από πρόσωπο άλλο από

εκείνα που εξουσιοδοτούνται στο σηµείο 3,

(δ) η Κροατία δεν έχει χορηγήσει επαρκή οικοσηµεία για το όχηµα ούτως ώστε να µπορεί

να πραγµατοποιήσει διαµετακόµιση,

(ε) το όχηµα δεν διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα σύµφωνα µε τις παραγράφους γ) ή δ) του

σηµείου 2 τα οποία να δικαιολογούν γιατί η οικοπινακίδα έχει ρυθµισθεί να δείχνει ότι

πραγµατοποιείται διαδροµή χωρίς διαµετακόµιση στο αυστριακό έδαφος,

(στ) όταν η οικοπινακίδα που προδιαγράφεται στο παράρτηµα Γ δεν έχει φορτιστεί µε

οικοσηµεία που να επαρκούν για να πραγµατοποιηθεί η διαµετακόµιση.
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Οι αυστριακές εποπτικές αρχές µπορούν, τηρουµένης δεόντως της αρχής της αναλογικότητας,

να λάβουν τα ενδεδειγµένα µέτρα, εφόσον όχηµα δεν διαθέτει οικοπινακίδα και συντρέχει

ένας τουλάχιστον από τους κάτωθι λόγους:

(α) δεν επεδείχθη οικοκάρτα στις εποπτικές αρχές, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας

συµφωνίας,

(β) η οικοκάρτα που επεδείχθη είναι ατελής ή εσφαλµένη, ή τα οικοσηµεία της δεν έχουν

τοποθετηθεί σωστά,

(γ) το όχηµα δεν διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα, τα οποία να δικαιολογούν ότι δεν

χρειάζονται οικοσηµεία,

(δ) η οικοκάρτα δεν έχει ακυρωθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο σηµείο 6.

11. Τα τυπωµένα οικοσηµεία προς επικόλληση στις οικοκάρτες διατίθενται ετησίως πριν την 1η

Νοεµβρίου του προηγουµένου έτους.

12. Στην περίπτωση οχηµάτων ταξινοµηµένων πριν την 1η Οκτωβρίου 1990, των οποίων ο

κινητήρας έχει αλλαχθεί έκτοτε, ισχύει η τιµή COP του νέου κινητήρα. Στην εν λόγω

περίπτωση, το πιστοποιητικό που εκδίδεται από την κατάλληλη αρχή αναφέρει την αλλαγή

κινητήρα και λεπτοµέρειες της νέας τιµής COP για εκποµπές NOx.
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13. Οι διαµετακοµίσεις απαλλάσσονται της καταβολής οικοσηµείων, εφόσον πληρούνται οι

ακόλουθοι τρεις όροι:

(α) µοναδικός σκοπός της διέλευσης είναι η παράδοση καινουργούς οχήµατος ή

συνδυασµού οχηµάτων από τους κατασκευαστές σε τόπο προορισµού που ευρίσκεται

σε άλλο κράτος,

(β) δεν µεταφέρονται προϊόντα κατά τη διέλευση,

(γ) το όχηµα ή ο συνδυασµός οχηµάτων φέρει σχετικά διεθνή έγγραφα ταξινόµησης και

πινακίδες εξαγωγής.

14. Οι διαµετακοµίσεις απαλλάσσονται της καταβολής οικοσηµείων, εφόσον πρόκειται για το

σκέλος διαδροµής χωρίς φορτίο που απαλλάσσεται της καταβολής οικοσηµείων, όπως

προβλέπεται στο παράρτηµα Α, και εφόσον το όχηµα φέρει κατάλληλη τεκµηρίωση προς

απόδειξη των ανωτέρω. Κατάλληλη τεκµηρίωση είναι:

α) η φορτωτική, ή

β) συµπληρωµένη οικοκάρτα στην οποία δεν έχουν επικολληθεί οικοσηµεία, ή

γ) συµπληρωµένη οικοκάρτα µε οικοσηµεία, που έχουν επανατοποθετηθεί εκ των

υστέρων.
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15. Τυχόν προβλήµατα που προκύπτουν από τη διαχείριση του καθεστώτος οικοσηµείων

υποβάλλονται στην Επιτροπή Μεταφορών Κοινότητας / ∆ηµοκρατίας της Κροατίας , που

προβλέπεται στο άρθρο 41 της συµφωνίας µεταφορών, η οποία αξιολογεί την κατάσταση και

συνιστά ενδεδειγµένες ενέργειες. Οποιοδήποτε ληπτέο µέτρο εφαρµόζεται αµέσως και έχει

αναλογικό και αµερόληπτο χαρακτήρα.

Παρακαλώ να µου επιβεβαιώσετε ότι η Κυβέρνησή σας συµφωνεί µε το περιεχόµενο της παρούσας

επιστολής.

Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε, τη διαβεβαίωση της βαθύτατης εκτίµησής µου.

Εξ ονόµατος

του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΣΗΜΕΙΑ

1. Οι περιστασιακές µεταφορές εµπορευµάτων από και προς αερολιµένες, όταν οι πτήσεις

αλλάζουν προορισµό.

2. Η µεταφορά αποσκευών µε ρυµουλκούµενο επιβατικού οχήµατος και η µεταφορά αποσκευών

µε οχήµατα κάθε είδους από και προς αερολιµένες.

3. Η µεταφορά ταχυδροµικών αποστολών.

4. Η µεταφορά οχηµάτων που έχουν υποστεί ζηµία ή οχηµάτων που χρήζουν επισκευής.

5. Η µεταφορά αποβλήτων και λυµάτων.

6. Η µεταφορά ζωικών υπολειµµάτων που προορίζονται να διατεθούν.

7. Η µεταφορά µελισσών και γόνου ψαριών.

8. Η µετακοµιδή σορού.

9. Η µεταφορά έργων τέχνης για εκθέσεις ή εµπορικούς σκοπούς.

10. Η περιστασιακή µεταφορά εµπορευµάτων για διαφηµιστικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

11. Η πραγµατοποίηση µετακοµίσεων από επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικευµένο προσωπικό

και εξοπλισµό.
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12. Η µεταφορά εξοπλισµού, εξαρτηµάτων και ζώων από και προς θεατρικές, µουσικές,

κινηµατογραφικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, τσίρκα, εκθέσεις ή εµποροπανηγύρεις, καθώς και

από και προς θαλάµους ραδιοφωνικών εκποµπών, κινηµατογραφικών ή τηλεοπτικών λήψεων.

13. Η µεταφορά ανταλλακτικών για θαλάσσια σκάφη και αεροσκάφη.

14. Η διαδροµή φορτηγού οχήµατος χωρίς φορτίο µε σκοπό την αντικατάσταση οχήµατος που

υπέστη βλάβη κατά τη διαµετακόµιση, καθώς και η συνέχιση της διαδροµής µε το όχηµα

αντικατάστασης µε χρήση της αδείας που είχε εκδοθεί για το αρχικό όχηµα.

15. Η µεταφορά ειδών ιατρικής περίθαλψης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (ιδίως σε

περιπτώσεις φυσικών καταστροφών).

16. Η µεταφορά εµπορευµάτων υψηλής αξίας (π.χ. πολυτίµων µετάλλων) µε ειδικά οχήµατα

συνοδευόµενα από αστυνοµικές ή άλλες δυνάµεις ασφαλείας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ

Επικοινωνία περιορισµένης ακτίνας δράσεως µεταξύ σηµαντήρα και οχήµατος

(Προκαταρκτικά) πρότυπα και τεχνικές εκθέσεις σχετικά µε DSRC

Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις που προβλέπονται από την EN/TC 278 σχετικά µε

την επικοινωνία περιορισµένης ακτίνας δράσης µεταξύ οχηµάτων και παρόδιας υποδοµής:

(α) prENV278/No 62 "DSRC physical layer using microwave at 5,8 GHz";

(β) prENV278/No 64 "DSRC data link layer";

(γ) prENV278/No 65 "DSRC application layer"

Έγκριση τύπου

Ο προµηθευτής της οικοπινακίδας πρέπει να υποβάλει για τις εν λόγω συσκευές πιστοποιητικά

έγκρισης τύπου από διαπιστευµένο οργανισµό δοκιµών, από τα οποία να προκύπτει η εκάστοτε

τήρηση όλων των οριακών τιµών που καθορίζονται στην ισχύουσα I-ETS 300674.

Συνθήκες λειτουργίας
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Η οικοπινακίδα για το αυτόµατο σύστηµα οικολογικών σηµείων πρέπει να εγγυάται την

απαιτούµενη λειτουργικότητα βάσει των ακολούθων συνθηκών λειτουργίας:

- συνθήκες περιβάλλοντος: περιβάλλουσα θερµοκρασία από - 25°C έως + 70 °C,

- καιρικές συνθήκες: όλες,

- κυκλοφορία: σε περισσότερες από µία λωρίδες, ρέουσα,

- ταχύτητες: από διακοπτόµενη ("stop and go") έως 120 km/h.

Οι παραπάνω συνθήκες λειτουργίας αποτελούν ελάχιστες απαιτήσεις που θέτουν οι απαιτήσεις των

(προκαταρκτικών) προτύπων σχετικά µε DSRC.

Η οικοπινακίδα επιτρέπεται να αντιδρά σε µικροκυµατικά σήµατα προερχόµενα µόνον από

εφαρµογές που υποστηρίζονται από αυτήν.

Οικοπινακίδα

Ταυτοποίηση

Κάθε οικοπινακίδα φέρει αποκλειστικό αριθµό ταυτότητας. Ο αριθµός αυτός, εκτός από τον

απαιτούµενο για την αναγνώριση πλήθος ψηφίων, πρέπει επίσης να περιλαµβάνει άθροισµα

ελέγχου των εν λόγω ψηφίων για την επαλήθευση της ακεραιότητας.
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Εγκατάσταση

Η οικοπινακίδα σχεδιάζεται ώστε να προσφέρεται για εγκατάσταση πίσω από το αλεξήνεµο του

φορτηγού ή του έλκοντος οχήµατος. Η πινακίδα πρέπει να εγκαθίσταται κατά τρόπο ώστε να µην

είναι δυνατόν να αφαιρεθεί από το όχηµα.

∆ήλωση διαµετακόµισης

Η οικοπινακίδα πρέπει να διαθέτει σχετική δυνατότητα ώστε να δηλώνεται διαδροµή που

εξαιρείται χρέωσης οικοσηµείων.

Η δυνατότητα αυτή πρέπει να είναι σαφώς ορατή στην οικοπινακίδα για λόγους ελέγχου, είτε να

υπάρχει η δυνατότητα µετάθεσής της σε καθορισµένη αρχική θέση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να

εξασφαλίζεται ότι για την αξιολόγηση στο σύστηµα θα λαµβάνεται υπόψη µόνον το καθεστώς κατά

την είσοδο.

Εξωτερικά χαρακτηριστικά

Κάθε οικοπινακίδα πρέπει επίσης να είναι σαφώς αναγνωρίσιµη σε οπτική επισκόπηση. Για το

λόγο αυτό πρέπει ο παραπάνω αναφερόµενος αριθµός ταυτότητας να είναι ανεξίτηλος στην

επιφάνειά της.

Πρέπει να είναι δυνατή η τοποθέτηση µη αφαιρέσιµης και ανεξίτηλης σήµανσης υπό µορφή

έτοιµης αυτοκόλλητης ετικέτας. Η εν λόγω σήµανση δείχνει τον αριθµό των οικοσηµείων του

εκάστοτε οχήµατος ("5", "6", ... "16").
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Οι ειδικές αυτές ετικέτες πρέπει να παρέχουν ασφάλεια έναντι παραποιήσεων καθώς επίσης

µηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα στο φως και τη θερµότητα. Πρέπει να διαθέτουν επαρκή

πρόσφυση ώστε η αφαίρεσή τους να έχει ως αποτέλεσµα την καταστροφή της οικοπινακίδας.

Ακεραιότητα

Τα περίβληµα πρέπει να είναι κατασκευασµένο κατά τρόπον ώστε να αποκλείεται εκούσια

αλλοίωση των εσωτερικών εξαρτηµάτων και κάθε παρέµβαση να είναι εκ των υστέρων

ανιχνεύσιµη.

Χωρητικότητα µνήµης

Η οικοπινακίδα πρέπει να διαθέτει επαρκή χωρητικότητα µνήµης ώστε να περιλάβει τα ακόλουθα

δεδοµένα:

- αριθµό ταυτότητας,

- στοιχεία του οχήµατος,

- τιµή COP,

- στοιχεία συναλλαγής,

- προσδιορισµός του συνοριακού σταθµού,

- ηµεροµηνία/ώρα,

- καθεστώς της δήλωσης διαδροµής,

- πληροφορίες αποκλεισµού (µαύρη λίστα),

- στοιχεία καθεστώτος,

- ακεραιότητα/προσβολές,

- κατάσταση µπαταρίας,

- καθεστώς κατά την τελευταία επικοινωνία.

Πρέπει να προβλέπεται εφεδρική χωρητικότητα µνήµης τουλάχιστον 30 %.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ

Η οικοπινακίδα τοποθετείται στην εσωτερική πλευρά του αλεξηνέµου, εντός της επιφάνειας που

απεικονίζεται ανωτέρω µε τις ακόλουθες διαστάσεις

x = 100 cm

y = 80 cm
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

Συνοριακοί σταθµοί της Αυστρίας που είναι εξοπλισµένοι µε µηχάνηµα σφράγισης οικοκάρτας

Achenkirch

Arnoldstein

Braunau

Brennerpaß

Ehrwald

Hangendenstein

Hörbranz

Kiefersfelden

Musau

Nauders

Neuhaus

Pinswang

Reit im Winkl

Saalbrücke

Scharnitz

Schleching

Sillian

Springen

Suben

Steinpaß

Walserberg

Wegscheid



EL2/CE/HR/el 1

Β. Επιστολή της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας

Αξιότιµε Κύριε,

Έχω την τιµή να αναφερθώ στην επιστολή σας της ��, µε την οποία µε πληροφορείτε τα εξής:

Έχω την τιµή να σας πληροφορήσω ότι, κατόπιν διαπραγµατεύσεων µεταξύ της αντιπροσωπίας τής
∆ηµοκρατίας της Κροατίας και της αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας στον τοµέα των µεταφορών, συµφωνήθηκαν τα
εξής:

1. Για το 2003 χορηγούνται 171.904 οικοσηµεία (δικαιώµατα διαµετακόµισης) για βαρέα
φορτηγά οχήµατα της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας υπό καθεστώς διαµετακόµισης µέσω της
Αυστρίας.

Κατανέµονται πρόσθετα οικοσηµεία στους χρήστες της «Rollende Landstrasse» (RoLa) από
την ∆ηµοκρατία της Κροατίας έως 40 % κατ� ανώτατο όριο του συνολικού αριθµού
οικοσηµείων για το2003, δηλαδή 68.762 οικοσηµεία.

Τα οικοσηµεία για τους χρήστες της RoLa κατανέµονται στις αρχές της ∆ηµοκρατίας της
Κροατίας µε βάση οικοσηµεία για δύο οδικές διαδροµές για κάθε δύο ταξίδια µετ�
επιστροφής που πραγµατοποιούνται στη Rollende Landstrasse.

Οι αυστριακές εταιρείες συνδυασµένων µεταφορών θα παρέχουν τακτικά κάθε µήνα
πληροφορίες στο Υπουργείο Ναυτικών Υποθέσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της
∆ηµοκρατίας της Κροατίας σχετικά µε τους κροάτες χρήστες συνδυασµένων µεταφορών υπό
διαµετακόµιση µέσω της Αυστρίας.

Οι διαµετακοµίσεις που εκτελούνται υπό τις περιστάσεις που απαριθµούνται στο παράρτηµα
Α ή εκτελούνται βάσει αδείας της ECMT (Eυρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Υπουργών Μεταφορών)
απαλλάσσονται του συστήµατος οικοσηµείων.
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2. Ο οδηγός βαρέος φορτηγού οχήµατος της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας φέρει στο έδαφος της
Αυστρίας και επιδεικνύει για επιθεώρηση, όποτε το ζητούν οι εποπτικές αρχές, είτε:

(α) δεόντως συµπληρωµένο τυποποιηµένο έντυπο ή αυστριακό πιστοποιητικό που
βεβαιώνει την πληρωµή των οικοσηµείων για τη συγκεκριµένη διαδροµή, υπόδειγµα
του οποίου περιέχει το παράρτηµα Β, εφεξής καλούµενο «οικοκάρτα»·είτε

(β) ηλεκτρονική διάταξη, τοποθετηµένη επί του µηχανοκινήτου οχήµατος, η οποία
επιτρέπει αυτόµατη αφαίρεση των οικοσηµείων, εφεξής καλούµενη
«οικοπινακίδα»·είτε

(γ) κατάλληλη τεκµηρίωση, η οποία αποδεικνύει ότι πραγµατοποιείται διαµετακόµιση
χωρίς οικοσηµεία, όπως ορίζεται στο παράρτηµα Α ή βάσει αδείας της ECMT είτε

(δ) κατάλληλη τεκµηρίωση η οποία αποδεικνύει ότι δεν πραγµατοποιείται διαµετακόµιση
και, όταν το όχηµα διαθέτει οικοπινακίδα, αυτή έχει ρυθµισθεί αναλόγως.

Οι αρµόδιες αρχές της Αυστρίας εκδίδουν την οικοκάρτα έναντι καταβολής του κόστους
παραγωγής και διανοµής οικοσηµείων και οικοκαρτών.

3. Οι οικοπινακίδες κατασκευάζονται, προγραµµατίζονται και τοποθετούνται σύµφωνα µε τις
γενικές τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτηµα Γ. Το Υπουργείο Ναυτικών
Υποθέσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας εξουσιοδοτείται
να εγκρίνει, να προγραµµατίζει και να τοποθετεί τις οικοπινακίδες.
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Η οικοπινακίδα προγραµµατίζεται έτσι ώστε να περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη χώρα
ταξινόµησης και τις τιµές εκποµπών NOx του µηχανοκινήτου οχήµατος, σύµφωνα µε το
έγγραφο συµµόρφωσης της παραγωγής (COP), όπως ορίζει η παράγραφος 4.

Η οικοπινακίδα στερεώνεται στο αλεξήνεµο του µηχανοκινήτου οχήµατος. Το σηµείο
στερέωσής της προσδιορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ∆. Η οικοπινακίδα δεν είναι
µεταβιβάσιµη.

4. Ο οδηγός βαρέος φορτηγού οχήµατος από την Κροατία ταξινοµηµένου την ή µετά την 1η
Οκτωβρίου 1990 φέρει επίσης, και παρουσιάζει εφόσον του ζητηθεί, έγγραφο COP,
υπόδειγµα του οποίου δίδεται στο παράρτηµα Ε, ως αποδεικτικό των εκποµπών NOx του
οχήµατος. Για τα βαρέα φορτηγά οχήµατα που ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 1η
Οκτωβρίου 1990 ή για τα οποία δεν έχει εκδοθεί σχετικό έγγραφο, θεωρείται ότι η τιµή COP
είναι 15,8 g/kWh.

5. Το Υπουργείο Ναυτικών Υποθέσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της ∆ηµοκρατίας της
Κροατίας εξουσιοδοτείται να εκδίδει τα έγγραφα και τις οικοπινακίδες που αναφέρονται στα
σηµεία 2 έως 4.

6. Εκτός εάν στο όχηµα χρησιµοποιείται οικοπινακίδα, επικολλάται και ακυρώνεται ο
απαιτούµενος αριθµός σηµείων στο δελτίο οικοσηµείων. Το δελτίο οικοσηµείων ακυρώνεται
µε µια από τις ακόλουθες µεθόδους:

(α) µε σφράγιση της οικοκάρτας σε µηχάνηµα σφράγισης δελτίου οικοσηµείων,

(β) µε σφράγιση οικοκάρτας από τις αυστριακές αρχές συνοριακών ελέγχων κατά την
είσοδο στην Αυστρία,
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(γ) µε σφράγιση οικοκάρτας και αναγραφή της ηµεροµηνίας από τις εθνικές αρχές του
µεταφορέα πριν την είσοδο στο έδαφος της Αυστρίας,

(δ) µε σφράγιση οικοκάρτας από υπηρεσία, όπου ενεργοποιούνται για πρώτη φορά
οικοπινακίδες.

Οι συνοριακοί σταθµοί της Αυστρίας, που είναι εφοδιασµένοι µε µηχάνηµα σφράγισης
δελτίου οικοσηµείων, απαριθµούνται στο παράρτηµα ΣΤ.

Για στατιστικούς λόγους, η πρώτη σελίδα κάθε πλήρους δελτίου οικοσηµείων είτε συλλέγεται
από τις αυστριακές αρχές, είτε επιστρέφεται στις αυστριακές αρχές εντός τριών µηνών µετά
την ολοκλήρωση του ταξιδιού. Τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνονται µε αυτό τον
τρόπο θα βοηθήσουν την Επιτροπή για την υποβολή πρότασης σχετικά µε την κατανοµή του
αποθέµατος οικοσηµείων.

Εάν το όχηµα διαθέτει οικοπινακίδα και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι το όχηµα πραγµατοποιεί
διαµετακόµιση για την οποία απαιτούνται οικοσηµεία, αφαιρείται αριθµός οικοσηµείων
ισοδύναµος των πληροφοριών για τις εκποµπές NOx που έχουν εισαχθεί στη µνήµη της
οικοπινακίδας του οχήµατος, από το σύνολο των οικοσηµείων που έχουν καταλογιστεί στην
∆ηµοκρατία της Κροατίας. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται µε την υποδοµή και τη
µέριµνα των αυστριακών αρχών.

Η οικοπινακίδα των οχηµάτων που πραγµατοποιούν διµερείς διαδροµές πρέπει να ρυθµίζεται
πριν την είσοδο στο αυστριακό έδαφος, ούτως ώστε να αποδεικνύεται ότι δεν πρόκειται για
διαµετακόµιση.
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Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται οικοκάρτα και αλλάξει το ρυµουλκό κατά τη διάρκεια της
διαµετακόµισης, η απόδειξη πληρωµής κατά την είσοδο εξακολουθεί να ισχύει και πρέπει να
διατηρείται. Εφόσον η τιµή COP του νέου ρυµουλκού υπερβαίνει εκείνη που αναγράφεται
στο έντυπο, τα πρόσθετα οικοσηµεία, που έχουν προσαρτηθεί σε νέα κάρτα, ακυρώνονται
κατά την έξοδο από τη χώρα.

7. Συνεχείς διαδροµές, οι οποίες περιλαµβάνουν µια φορά διέλευση των συνόρων της Αυστρίας
σιδηροδροµικώς, είτε µε συµβατική σιδηροδροµική µεταφοράς είτε µε συνδυασµένη
µεταφορά, και οδική διέλευση των συνόρων πριν ή µετά τη διέλευση σιδηροδροµικώς, δεν
θεωρούνται οδικές εµπορευµατικές διαµετακοµίσεις µέσω της Αυστρίας αλλά διµερείς
διαδροµές.

Οι συνεχείς διαµετακοµίσεις µέσω της Αυστρίας στις οποίες χρησιµοποιούνται οι κάτωθι
σιδηροδροµικοί τερµατικοί σταθµοί θεωρούνται διµερείς διαδροµές:

Fürnitz, Villach S d, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8. Τα οικοσηµεία ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο χορηγούνται έως την
31η Ιανουαρίου του εποµένου έτους.

9. Οι παραβάσεις της παρούσας συµφωνίας από οδηγό φορτηγού οχήµατος ή επιχείρηση της
Κροατίας διώκονται βάσει της ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας.

Η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές της Αυστρίας και της Κροατίας παρέχουν, η καθεµιά εντός
των ορίων της δικαιοδοσίας της, αµοιβαία διοικητική συνδροµή για τη διερεύνηση και τη
δίωξη των εν λόγω παραβάσεων, εξασφαλίζοντας ιδίως ορθή χρήση και διακίνηση των
οικοκαρτών και οικοπινακίδων.
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Έλεγχοι µπορούν να πραγµατοποιούνται σε σηµείο εκτός συνόρων, κατά τη διακριτική
ευχέρεια του κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τηρουµένης δεόντως της αρχής
της µη διακριτικής µεταχείρισης.

10. Οι αυστριακές εποπτικές αρχές δύνανται, τηρουµένων δεόντως των αρχών της
αναλογικότητας, να λάβουν τα ενδεδειγµένα µέτρα, εφόσον όχηµα διαθέτει οικοπινακίδα και
συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους κάτωθι λόγους:

(α) το όχηµα ή η µεταφορική εταιρεία στην οποία ανήκει το όχηµα έχουν διαπράξει
επανειληµµένα παραβάσεις,

(β) δεν αποµένουν επαρκή οικοσηµεία για τη Κροατίας,

(γ) η οικοπινακίδα έχει υποστεί παραποίηση ή έχει αλλαχθεί από πρόσωπο άλλο από
εκείνα που εξουσιοδοτούνται στο σηµείο 3,

(δ) η Κροατία δεν έχει χορηγήσει επαρκή οικοσηµεία για το όχηµα ούτως ώστε να µπορεί
να πραγµατοποιήσει διαµετακόµιση,

(ε) το όχηµα δεν διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα σύµφωνα µε τις παραγράφους γ) ή δ) του
σηµείου 2 τα οποία να δικαιολογούν γιατί η οικοπινακίδα έχει ρυθµισθεί να δείχνει ότι
πραγµατοποιείται διαδροµή χωρίς διαµετακόµιση στο αυστριακό έδαφος,

(στ) όταν η οικοπινακίδα που προδιαγράφεται στο παράρτηµα Γ δεν έχει φορτιστεί µε
οικοσηµεία που να επαρκούν για να πραγµατοποιηθεί η διαµετακόµιση.
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Οι αυστριακές εποπτικές αρχές µπορούν, τηρουµένης δεόντως της αρχής της αναλογικότητας,
να λάβουν τα ενδεδειγµένα µέτρα, εφόσον όχηµα δεν διαθέτει οικοπινακίδα και συντρέχει
ένας τουλάχιστον από τους κάτωθι λόγους:

(α) δεν επεδείχθη οικοκάρτα στις εποπτικές αρχές, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας
συµφωνίας,

(β) η οικοκάρτα που επεδείχθη είναι ατελής ή εσφαλµένη, ή τα οικοσηµεία της δεν έχουν
τοποθετηθεί σωστά,

(γ) το όχηµα δεν διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα, τα οποία να δικαιολογούν ότι δεν
χρειάζονται οικοσηµεία,

(δ) η οικοκάρτα δεν έχει ακυρωθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο σηµείο 6.

11. Τα τυπωµένα οικοσηµεία προς επικόλληση στις οικοκάρτες διατίθενται ετησίως πριν την 1η
Νοεµβρίου του προηγουµένου έτους.

12. Στην περίπτωση οχηµάτων ταξινοµηµένων πριν την 1η Οκτωβρίου 1990, των οποίων ο
κινητήρας έχει αλλαχθεί έκτοτε, ισχύει η τιµή COP του νέου κινητήρα. Στην εν λόγω
περίπτωση, το πιστοποιητικό που εκδίδεται από την κατάλληλη αρχή αναφέρει την αλλαγή
κινητήρα και λεπτοµέρειες της νέας τιµής COP για εκποµπές NOx.
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13. Οι διαµετακοµίσεις απαλλάσσονται της καταβολής οικοσηµείων, εφόσον πληρούνται οι
ακόλουθοι τρεις όροι:

(α) µοναδικός σκοπός της διέλευσης είναι η παράδοση καινουργούς οχήµατος ή
συνδυασµού οχηµάτων από τους κατασκευαστές σε τόπο προορισµού που ευρίσκεται
σε άλλο κράτος,

(β) δεν µεταφέρονται προϊόντα κατά τη διέλευση,

(γ) το όχηµα ή ο συνδυασµός οχηµάτων φέρει σχετικά διεθνή έγγραφα ταξινόµησης και
πινακίδες εξαγωγής.

14. Οι διαµετακοµίσεις απαλλάσσονται της καταβολής οικοσηµείων, εφόσον πρόκειται για το
σκέλος διαδροµής χωρίς φορτίο που απαλλάσσεται της καταβολής οικοσηµείων, όπως
προβλέπεται στο παράρτηµα Α, και εφόσον το όχηµα φέρει κατάλληλη τεκµηρίωση προς
απόδειξη των ανωτέρω. Κατάλληλη τεκµηρίωση είναι:

α) η φορτωτική, ή

β) συµπληρωµένη οικοκάρτα στην οποία δεν έχουν επικολληθεί οικοσηµεία, ή

γ) συµπληρωµένη οικοκάρτα µε οικοσηµεία, που έχουν επανατοποθετηθεί εκ των
υστέρων.
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15. Τυχόν προβλήµατα που προκύπτουν από τη διαχείριση του καθεστώτος οικοσηµείων
υποβάλλονται στην Επιτροπή Μεταφορών Κοινότητας / ∆ηµοκρατίας της Κροατίας , που
προβλέπεται στο άρθρο 41 της συµφωνίας µεταφορών, η οποία αξιολογεί την κατάσταση και
συνιστά ενδεδειγµένες ενέργειες. Οποιοδήποτε ληπτέο µέτρο εφαρµόζεται αµέσως και έχει
αναλογικό και αµερόληπτο χαρακτήρα.

Παρακαλώ να µου επιβεβαιώσετε ότι η Κυβέρνησή σας συµφωνεί µε το περιεχόµενο της παρούσας

επιστολής.

Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε, τη διαβεβαίωση της βαθύτατης εκτίµησής µου.

Εξ ονόµατος της
Κυβερνήσεως της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.     /2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη θέσπιση ενός µεταβατικού συστήµατος διαµετακόµισης για τα βαρέα φορτηγά οχήµατα

που διέρχονται από την Αυστρία για το 2004

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης,4

                                                
1 ΕΕ C 103E, 30.4.2002, σ. 230.
2 ΕΕ C 221, 17.9.2002, σ. 84.
3 ΕΕ C �
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2003 (δεν δηµοσιεύθηκε

ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της                   (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της                   (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο α) του πρωτοκόλλου αριθ. 9 της Πράξης Προσχώρησης

της ∆ηµοκρατίας της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1 προβλέπει ότι το σύστηµα των

οικοσηµείων λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2003.

(2) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάκεν, της 14ης και 15ης ∆εκεµβρίου 2001, ζήτησε µε το

σηµείο 58 των συµπερασµάτων του, να παραταθεί το σύστηµα των οικοσηµείων, ως

προσωρινή λύση. Η παράταση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προστασίας του

περιβάλλοντος στις ευπαθείς ζώνες, όπως στην περιοχή των Άλπεων. Το Ευρωπαϊκό

Συµβούλιο της Κοπεγχάγης, της 12ης και 13ης ∆εκεµβρίου 2002, ζήτησε µε το σηµείο 35

των συµπερασµάτων του από το Συµβούλιο να εκδώσει, πριν από το τέλος του 2002,

κανονισµό για την προσωρινή λύση όσον αφορά τη διέλευση βαρέων φορτηγών οχηµάτων

µέσω της Αυστρίας κατά το διάστηµα 2004 - 2006.

(3) Το µέτρο αυτό είναι αναγκαίο εν αναµονή της έκδοσης της πρότασης - πλαισίου για τη

χρέωση της χρήσης των υποδοµών, όπως προβλέπεται από τη Λευκή Βίβλο για την

ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010, την οποία η Επιτροπή δήλωσε ότι

προτίθεται να υποβάλει το 2003.

(4) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπιστούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή2.

(5) Θα πρέπει, εποµένως, να θεσπισθεί µεταβατικό σύστηµα διαµετακόµισης για το έτος 2004,

                                                
1 ΕΕ C 241 της 29.8.1994, σ. 361.
2 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:

α) «όχηµα», το όχηµα, όπως ορίζεται από το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 881/92, του

Συµβουλίου, της 26ης Μαρτίου 1992, σχετικά µε την πρόσβαση στην αγορά των οδικών

εµπορευµατικών µεταφορών µέσα στην Κοινότητα, οι οποίες έχουν ως σηµείο αναχώρησης ή

προορισµού το έδαφος κράτους µέλους ή διέρχονται από το έδαφος ενός ή περισσοτέρων

κρατών µελών 1,

β) «διεθνείς µεταφορές», οι διεθνείς µεταφορές, όπως ορίζονται από το άρθρο 2 του κανονισµού

(ΕΟΚ) αριθ. 881/92,

γ) «κυκλοφορία διέλευσης µέσω της Αυστρίας», η κυκλοφορία που διέρχεται από το αυστριακό

έδαφος µε προορισµό και µε προέλευση το εξωτερικό,

δ) «βαρύ φορτηγό όχηµα», κάθε µηχανοκίνητο όχηµα, µέγιστου επιτρεπόµενου βάρους άνω των

7,5 τόνων, το οποίο έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας σε ένα κράτος µέλος και χρησιµοποιείται

για τη µεταφορά εµπορευµάτων, και όλοι οι συνδυασµοί ρυµουλκουµένων ή

ηµιρυµουλκουµένων, µέγιστου επιτρεπόµενου βάρους άνω των 7,5 τόνων, που έλκονται από

µηχανοκίνητο όχηµα το οποίο έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας σε ένα κράτος µέλος, µέγιστου

επιτρεπόµενου βάρους το πολύ 7,5 τόνων,

                                                
1 ΕΕ L 95 της 9.04.1992, σ. 1. Κανονισµός που τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 484/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 76, 19.3.2002,
σ. 1).
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ε) «οδική εµπορευµατική διαµετακόµιση µέσω της Αυστρίας», η διέλευση βαρέων φορτηγών

οχηµάτων µέσω της Αυστρίας, είτε τα οχήµατα αυτά κυκλοφορούν κενά, είτε µε φορτίο,

στ) «διµερείς διαδροµές», οι διεθνείς µεταφορές σε διαδροµές που εκτελούνται από ένα όχηµα,

των οποίων το σηµείο αναχώρησης ή άφιξης βρίσκεται στην Αυστρία και το σηµείο άφιξης ή

αναχώρησης βρίσκεται, αντιστοίχως, σε άλλο κράτος µέλος και όπου σε συνδυασµό µε τις εν

λόγω διαδροµές εκτελούνται διαδροµές µε κενό όχηµα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές σε διαδροµές

που εκτελούνται στο έδαφος της Κοινότητας. Το µεταβατικό σύστηµα διαµετακόµισης δεν

συνεπάγεται άµεσο περιορισµό του αριθµού των διελεύσεων µέσω Αυστρίας.

Άρθρο 3

1. Για τις διαδροµές οι οποίες περιλαµβάνουν οδική εµπορευµατική διαµετακόµιση µέσω της

Αυστρίας εφαρµόζεται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το καθεστώς που

ορίζεται για τις διαδροµές που εκτελούνται για ίδιο λογαριασµό και για τις διαδροµές που

εκτελούνται για λογαριασµό τρίτων από την πρώτη οδηγία του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1962

σχετικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισµένες οδικές µεταφορές εµπορευµάτων 1 και τον

κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 881/92.

                                                
1 ΕΕ L 70 της 6.8.1962, σ. 2005. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό του

Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 881/92.
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2. Από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2004, εφαρµόζονται οι ακόλουθες
διατάξεις:

α) Η διέλευση των βαρέων φορτηγών οχηµάτων τύπου Euro 4 δεν υπάγεται στο µεταβατικό
σύστηµα διαµετακόµισης.

β) Η διέλευση των βαρέων φορτηγών οχηµάτων τύπου Euro-0 απαγορεύεται, εξαιρουµένης της
διέλευσης των βαρέων φορτηγών οχηµάτων τύπου Euro-0 που έχουν λάβει άδεια
κυκλοφορίας στην Ελλάδα ή την Πορτογαλία και της διέλευσης ορισµένων εξαιρετικά
εξειδικευµένων οχηµάτων υψηλού κόστους και µεγάλης διάρκειας ζωής από οικονοµική
άποψη.

γ) Οι συνολικές εκποµπές NOx από βαρέα φορτηγά οχήµατα που διέρχονται από την Αυστρία
υπό καθεστώς διαµετακόµισης καθορίζονται σύµφωνα µε τις τιµές που δίδει για το οικείο
έτος το Παράρτηµα I.

δ) Η τιµή των συνολικών εκποµπών NOx από βαρέα φορτηγά οχήµατα καθορίζεται µε ένα
µεταβατικό σύστηµα διαµετακόµισης. Στο σύστηµα αυτό, κάθε βαρύ φορτηγό όχηµα που
διασχίζει την Αυστρία χρειάζεται έναν ορισµένο αριθµό σηµείων που αντιστοιχούν στο
επίπεδο εκποµπών NOx (επιτρεπόµενη τιµή στο πλαίσιο της συµµόρφωσης της παραγωγής
(COP), ή τιµή που απορρέει από την έγκριση τύπου). Η µέθοδος υπολογισµού και διαχείρισης
των εν λόγω σηµείων περιγράφεται στο Παράρτηµα II.

ε) Η Αυστρία χορηγεί και διαθέτει εγκαίρως τα σηµεία που είναι αναγκαία για τη διαχείριση του
µεταβατικού συστήµατος διαµετακόµισης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα II, όσον αφορά τα
βαρέα φορτηγά οχήµατα που διέρχονται από την Αυστρία υπό καθεστώς διαµετακόµισης.
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στ) Η συνολική ποσόστωση εκποµπών NOx που θα χορηγηθεί για το 2004 είναι όµοια µε εκείνην
που χορηγείται δυνάµει του συστήµατος οικοσηµείων για το 2003. Η διαχείριση και
κατανοµή της στα κράτη µέλη γίνεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βάσει
των αρχών που εφαρµόζονται και στο σύστηµα οικοσηµείων το 2003, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3298/941.

ζ) Η ανακατανοµή των σηµείων του κοινοτικού αποθέµατος σταθµίζεται σύµφωνα µε τα
κριτήρια του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3298/94 και, ειδικότερα,
σύµφωνα µε την πράγµατι γενοµένη χρήση των σηµείων που κατανέµονται στα κράτη µέλη,
καθώς και τις συγκεκριµένες ανάγκες των µεταφορέων που διέρχονται από την Αυστρία
µέσω της διαδροµής Lindau-Bregenz-St.Margarethen (« Hörbanz-Transit »).

3. Εάν η πρόταση για το ευρωπαϊκό σήµα κυκλοφορίας για την χρέωση της χρήσης των
υποδοµών δεν έχει εγκριθεί ως την 31η ∆εκεµβρίου 2004, όλες οι διατάξεις που προβλέπονται από
την παράγραφο 2 διατηρούνται σε ισχύ για ένα ακόµη έτος και, εφόσον η εν λόγω πρόταση δεν
εγκριθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2005, επί ένα επιπλέον έτος το πολύ. Στην περίπτωση αυτή, η
Επιτροπή, µε την βοήθεια ενός ανεξάρτητου εµπειρογνώµονα, θα προβεί σε ανάλυση της
κυκλοφορίας των οχηµάτων τύπου Euro 4 που διέρχονται από την Αυστρία· οι ποσότητες
διαθέσιµων σηµείων που προβλέπονται από το Παράρτηµα ΙΙ για τα έτη 2005 και 2006 θα
προσαρµοστούν βάσει της εν λόγω ανάλυσης, µέσα στις αντίστοιχες ζώνες ποσοστώσεων,
σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 5.*

                                                
1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3298/94 της Επιτροπής της 21ης ∆εκεµβρίου 1994 για τη θέσπιση

µέτρων που αφορούν το σύστηµα κατανοµής οικοσηµείων για βαρέα φορτηγά οχήµατα
διερχόµενα από την Αυστρία (ΕΕ L 341 της 30.12.1994, σ. 20) Κανονισµός που
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2012/2000 του Συµβουλίου (ΕΕ
L 241 της 26.9.2000, σ. 18).

* Η παρούσα παράγραφος περιλαµβάνει «πολιτική επιθυµία» κατά την έννοια του σηµείου 13
του κοινού πρακτικού οδηγού και θα πρέπει να αποφευχθεί.
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Άρθρο 4

1. Ενόσω θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2, και, όπου συντρέχει η
περίπτωση, του άρθρου 3 παράγραφος 3, τα κράτη µέλη, στο πλαίσιο της αµοιβαίας συνεργασίας
τους, λαµβάνουν τα αναγκαία και συµβατά µε τη Συνθήκη µέτρα για την αποφυγή των
καταχρήσεων όσον αφορά το µεταβατικό σύστηµα διαµετακόµισης.

2. Οι µεταφορείς, κάτοχοι κοινοτικής άδειας η οποία έχει εκδοθεί από τις αρµόδιες αρχές της
Αυστρίας, δεν έχουν το δικαίωµα να εκτελούν διεθνείς εµπορευµατικές µεταφορές σε διαδροµές
κατά τις οποίες δεν λαµβάνει χώρα ούτε φόρτωση, ούτε εκφόρτωση στην Αυστρία. Όλες αυτές οι
διαδροµές που συνεπάγονται διέλευση µέσω της Αυστρίας υπόκεινται ωστόσο στις διατάξεις του
άρθρου 3.

3. Στο µέτρο που είναι απαραίτητο, κάθε µέθοδος ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων των
ηλεκτρονικών συστηµάτων που έχουν σχέση µε την εφαρµογή του άρθρου 3, εγκρίνεται σύµφωνα
µε τη διαδικασία του άρθρου 5.

Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7
της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
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Άρθρο 6

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα του τα µέρη και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Σηµεία ζωνών ποσοστώσεων

Έτος Οικοσηµεία για την ΕΕ-15

1991 23.556.220 (100 %)

Ζώνες ποσοστώσεων

Μέγιστο Ελάχιστο

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

1. Κάθε φορά που διασχίζει τα αυστριακά σύνορα (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση) ο οδηγός

βαρέος φορτηγού οχήµατος πρέπει να επιδεικνύει:

α) ένα έγγραφο που να αναφέρει την τιµή συµµόρφωσης της παραγωγής για τις εκποµπές

NOx του εν λόγω οχήµατος,

β) µια ισχύουσα κάρτα σηµείων, την οποία έχει εκδώσει η αρµόδια αρχή.

Όσον αφορά το στοιχείο α) :

Για τα βαρέα φορτηγά οχήµατα τύπου EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, τα οποία έλαβαν

άδεια κυκλοφορίας µετά την 1η Οκτωβρίου 1990, το έγγραφο που αναφέρει την τιµή

συµµόρφωσης της παραγωγής πρέπει να έχει τη µορφή πιστοποιητικού, εκδοθέντος από την

αρµόδια αρχή, και να αναφέρει τον πιστοποιηµένο ανεκτό όγκο εκποµπών NOx, στο πλαίσιο της

συµµόρφωσης της παραγωγής, ή τη µορφή πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, το οποίο να αναφέρει

την ηµεροµηνία έγκρισης και τα µετρηθέντα επίπεδα για σκοπούς έγκρισης τύπου. Στην περίπτωση

του δεύτερου πιστοποιητικού, ο ανεκτός όγκος εκποµπών NOx, στο πλαίσιο της συµµόρφωσης της

παραγωγής, συνάγεται µε την προσαύξηση κατά 10% του επιπέδου που καθορίζεται για την

έγκριση τύπου. Η τιµή που καθορίζεται για ένα όχηµα δεν µπορεί να τροποποιηθεί καθ� όλη τη

διάρκεια ζωής του οχήµατος.

Η τιµή συµµόρφωσης της παραγωγής καθορίζεται σε 15,8 g/kWh για τα βαρέα φορτηγά οχήµατα

που έλαβαν άδεια κυκλοφορίας πριν από την 1η Οκτωβρίου 1990, καθώς και για τα βαρέα φορτηγά

οχήµατα για τα οποία δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό.
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Όσον αφορά το στοιχείο β) :

Η κάρτα/δείκτης σηµείων περιέχει έναν ορισµένο αριθµό σηµείων, θεωρείται δε ως εξής µε βάση

την τιµή συµµόρφωσης της παραγωγής :

1) 1 g/kWh NOx, υπολογιζόµενο σύµφωνα µε το στοιχείο (α) της παραγράφου 1,

αντιστοιχεί σε ένα σηµείο,

2) τα κλάσµατα του γραµµαρίου στρογγυλοποιούνται στον επόµενο ακέραιο αριθµό, εάν

ισούνται µε 0,5 ή το υπερβαίνουν, και στον προηγούµενο ακέραιο αριθµό, στις λοιπές

περιπτώσεις.

2. Η Επιτροπή, αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5, υπολογίζει, ανά

τρίµηνο, τον αριθµό διαδροµών, καθώς και το µέσο επίπεδο εκποµπών NOx από βαρέα

φορτηγά οχήµατα, και τηρεί στατιστικές µε κατανοµή ανά εθνικότητα.

________________________
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Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 28 Μαρτίου 2003 για

την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη θέσπιση ενός συστήµατος οικοσηµείων που εφαρµόζεται
στα βαρέα φορτηγά οχήµατα που διέρχονται από την Αυστρία για το 2004

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 71 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, και στα πλαίσια της

διαδικασίας συναπόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ, το Συµβούλιο

καθόρισε την κοινή του θέση όσον αφορά σχέδιο κανονισµού για τη θέσπιση ενός

συστήµατος οικοσηµείων που εφαρµόζεται στα βαρέα φορτηγά οχήµατα που διέρχονται από

την Αυστρία για το 2004, στις � .

Για τον καθορισµό της κοινής του θέσης, το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τη γνώµη του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, της 12ης Φεβρουαρίου 2003 1, και τη γνώµη

της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2002 2. Η Επιτροπή

των Περιφερειών αποφάσισε να µη γνωµοδοτήσει.

Σκοπός του σχεδίου κανονισµού, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, είναι η παράταση των

κύριων στοιχείων του υφιστάµενου συστήµατος οικοσηµείων � το οποίο εφαρµόζεται στα

βαρέα φορτηγά οχήµατα που διέρχονται από την Αυστρία και το οποίο λήγει στις

31 ∆εκεµβρίου 2003 � κατά το έτος 2004. Προβλέπεται επίσης ενδεχόµενη παράταση κατά

το 2005 και το 2006. Το σύστηµα οικοσηµείων αποσκοπεί στη µείωση των αρνητικών

επιπτώσεων στο περιβάλλον οι οποίες προέρχονται από τη διέλευση βαρέων φορτηγών

οχηµάτων µέσω της Αυστρίας. Κάθε φορτηγό πρέπει να «πληρώσει» ένα ορισµένο αριθµό

οικοσηµείων για κάθε διέλευση µέσω της Αυστρίας, ο οποίος αντιστοιχεί στην κατηγορία που

ανήκει το φορτηγό (ΕURO 0, 1, 2, 3). Τα φορτηγά που ρυπαίνουν περισσότερο (EURO 0)

πληρώνουν τα περισσότερα οικοσηµεία.

                                                
1 ∆εν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην ΕΕ.
2 ΕΕ C221 της 17.9.02, σ. 84.
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ΙΙ.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής, το Συµβούλιο συµφώνησε για τη θέσπιση

«µεταβατικού συστήµατος διαµετακόµισης» για το 2004. Το Συµβούλιο συµφώνησε επίσης

ότι το εν λόγω σύστηµα θα παραταθεί κατά το 2005 και το 2006 σε περίπτωση που η

πρόταση για το ευρωπαϊκό σήµα τέλους κυκλοφορίας (Eurovignette) για τη χρέωση της

χρήσης της υποδοµής δεν έχει εκδοθεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και τις 31 ∆εκεµβρίου

2005, αντίστοιχα.

Ωστόσο, το Συµβούλιο, περιέλαβε ορισµένες αλλαγές στην κοινή του θέση για το σχέδιο

κανονισµού. Με σκοπό να προωθήσει τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον φορτηγών, το

Συµβούλιο απαγόρευσε τη διέλευση οχηµάτων τύπου EURO 0, εκτός αυτών που έχουν λάβει

άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα ή την Πορτογαλία � λαµβάνοντας υπόψη τη δοµή του

στόλου των βαρέων φορτηγών οχηµάτων σε αυτά τα κράτη µέλη � και ορισµένων εξαιρετικά

εξειδικευµένων οχηµάτων υψηλού κόστους και µεγάλης διάρκειας ζωής από οικονοµική

άποψη.

Επιπλέον, η διέλευση οχηµάτων τύπου EURO 4 (τα πλέον καθαρά οχήµατα) δεν θα υπάγεται

στο µεταβατικό σύστηµα διαµετακόµισης. Σε περίπτωση πάντως παράτασης του συστήµατος

κατά το 2005 και το 2006, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ανάλυση της διέλευσης

οχηµάτων τύπου EURO 4 και να µειώσει το σύνολο των διαθέσιµων οικοσηµείων εντός των

αντίστοιχων ζωνών ποσοστώσεων όπως παρατίθενται στο Παράρτηµα 1 της κοινής θέσης του

Συµβουλίου. Σε περίπτωση µη διέλευσης οχηµάτων τύπου EURO 4, θα πρέπει να τηρηθεί το

σύνολο της ζώνης ποσόστωσης «µέγιστο». Σε περίπτωση διέλευσης οχηµάτων τύπου

EURO 4, το σύνολο των προς διανοµή σηµείων από το 2005 και µετά θα πρέπει να µειωθεί,

σύµφωνα µε τα πορίσµατα της ανάλυσης της Επιτροπής, εντός των ορίων της αντίστοιχης

ζώνης ποσόστωσης «ελάχιστο».

Η κοινή θέση του Συµβουλίου επιδιώκει την ισορροπία µεταξύ, αφενός, των ανησυχιών για

την προστασία του περιβάλλοντος σε ευαίσθητες περιοχές όπως στην περιοχή των Άλπεων,

και, αφετέρου, των ανησυχιών σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της ελεύθερης

κυκλοφορίας των αγαθών στην Ένωση.
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ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην ανάλυση της κοινής θέσης του Συµβουλίου, το

Συµβούλιο εξέτασε προσεκτικά τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το

Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί καµία από τις τροπολογίες.

=====================



6235/1/03 REV 1 ADD 1 COR 1 (da,de,el,en,fi,fr,it,nl,pt,sv) λκ 1
DG C III    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2003
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0310 (COD)

6235/1/03
REV 1 ADD 1 COR 1
(da,de,el,en,fi,fr,it,nl,pt,sv)

LIMITE

TRANS 37
CODEC 146
OC 76

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση

κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη
θέσπιση ενός µεταβατικού συστήµατος διαµετακόµισης για τα βαρέα φορτηγά
οχήµατα που διέρχονται από την Αυστρία για το 2004

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην πρώτη σελίδα του εγγράφου 6235/1/03 REV 1 ADD 1 (da,de,el,en,fi,fr,it,nl,pt,sv) το θέµα
διατυπώνεται ως εξής :

«Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση ενός µεταβατικού συστήµατος διαµετακόµισης για
τα βαρέα φορτηγά οχήµατα που διέρχονται από την Αυστρία για το 2004.»

____________________





7329/03 ∆Α/ρλ/ΛΜ 1
DG C III    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2003 (19.03)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0310 (COD)

7329/03

TRANS 65
CODEC 305
OC 92

ΕΚΘΕΣΗ
της : EMA
µε ηµεροµηνία : 12 Μαρτίου 2003
προς : το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αριθ. προηγ. εγγρ. : 7097/03 TRANS 59 CODEC 263 OC 86
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 5124/02 TRANS 3 CODEC 15
Θέµα : ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

- Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για τη θέσπιση συστήµατος οικοσηµείων που εφαρµόζεται στα βαρέα
φορτηγά οχήµατα που διέρχονται από την Αυστρία για το έτος 2004
= Έγκριση κοινής θέσης

ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων: 26 Μαρτίου 2003

1. Η Επιτροπή, ανταποκρινόµενη στο αίτηµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λάκεν να

υποβάλει, ως προσωρινή λύση εν αναµονή της θέσπισης καθεστώτος για την τιµολόγηση της

χρήσης των υποδοµών, πρόταση για την παράταση του συστήµατος των οικοσηµείων πριν

από το τέλος του 2001, υπέβαλε στις 21 ∆εκεµβρίου 2001 πρόταση κανονισµού για τη

θέσπιση συστήµατος οικοσηµείων για το 2004.
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2. Τα αρµόδια όργανα του Συµβουλίου πραγµατοποίησαν συζητήσεις σχετικά µε τον εν λόγω

προτεινόµενο κανονισµό κατά το 2002. Ανταποκρινόµενο στο αίτηµα του Ευρωπαϊκού

Συµβουλίου της Κοπεγχάγης 1, το Συµβούλιο Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια

συνήλθε στις 31 ∆εκεµβρίου 2002 για να εξετάσει το σχέδιο κανονισµού του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση µεταβατικού συστήµατος διαµετακόµισης

για τα βαρέα φορτηγά οχήµατα που διέρχονται από την Αυστρία για το 2004.

Κατά την εν λόγω σύνοδο η Προεδρία κατέληξε ότι ειδική πλειοψηφία των αντιπροσωπειών

είναι υπέρ της πρότασης συµβιβασµού που υπέβαλε η Προεδρία και ότι, µετά τη

γνωµοδότηση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, το Συµβούλιο θα καθορίσει κοινή θέση

επί της βάσης αυτής. Η αυστριακή, η βελγική, η ιταλική και η ολλανδική αντιπροσωπεία

ανέφεραν ότι δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν το συµβιβασµό αυτό.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 12 Φεβρουαρίου 2003 23. Στη

συνέχεια, οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου εξετάσθηκαν από τα αρµόδια όργανα του

Συµβουλίου. Βάσει του συµβιβασµού που επιτεύχθηκε κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου της

31ης ∆εκεµβρίου 2002, ουδεµία από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µπόρεσε

να ενσωµατωθεί στην κοινή θέση του Συµβουλίου. Επιπλέον, κατά τη σύνοδο της ΕΜΑ στις

12 Μαρτίου 2003, οι αντιπροσωπείες επιβεβαίωσαν τις θέσεις τους όπως τις είχαν διατυπώσει

κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2002.

                                                
1 Στο σηµείο 35 των συµπερασµάτων της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της

Κοπεγχάγης αναφέρονται τα εξής: «Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Λάκεν, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά από το Συµβούλιο να εκδώσει, πριν από
το τέλος του τρέχοντος έτους, κανονισµό για την προσωρινή λύση όσον αφορά τη διέλευση
βαρέων φορτηγών µέσω της Αυστρίας το διάστηµα 2004-2006. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
υποβάλει πρόταση νέας οδηγίας για το ευρωπαϊκό σήµα τέλους κυκλοφορίας το αργότερο το
πρώτο εξάµηνο του 2003.»

2 Έγγρ. 5987/03 CODEC 114 TRANS 23.
3 Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 29 Μαΐου 2002 (ΕΕ C 221 της

17.9.02, σελ. 84). Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µη γνωµοδοτήσει.
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4. Ως εκ τούτου, το Συµβούλιο καλείται να εξετάσει το σχέδιο κανονισµού προκειµένου να

µπορέσει :

− να εγκρίνει την κοινή του θέση σχετικά µε τον κανονισµό, ως έχει στο έγγρ. 6235/03

TRANS 37 CODEC 146 OC 76,

− να αποφασίσει να διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την κοινή του θέση,

συνοδευόµενη από το σκεπτικό που περιλαµβάνεται στην προσθήκη του εγγράφου

6235/03 TRANS 37 CODEC 146 OC 76,

− να καταχωρήσει στα πρακτικά του Συµβουλίου τις δηλώσεις που περιλαµβάνονται στο

έγγρ. 5345/03 TRANS 10 CODEC 39 ADD 1 .1

________________

                                                
1 Σηµείωση της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου: Η ιταλική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε

κατά τη συνεδρίαση της ΕΜΑ στις 12.3.03 ότι θα τροποποιήσει το κείµενο της δήλωσής της.
Το σχετικό κείµενο - όταν είναι διαθέσιµο - θα περιληφθεί σε αναθεωρηµένη µορφή του
προαναφερόµενου εγγράφου.





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 8.5.2003
SEC(2003) 549 τελικό

2001/0310 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση του κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε τον οποίο καθιερώνεται το

προσωρινό σύστηµα διαµετακόµισης που θα εφαρµόζεται στα βαρέα φορτηγά οχήµατα
που διέρχονται από την Αυστρία για το έτος 2004
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2001/0310 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση του κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε τον οποίο καθιερώνεται το

προσωρινό σύστηµα διαµετακόµισης που θα εφαρµόζεται στα βαρέα φορτηγά οχήµατα
που διέρχονται από την Αυστρία για το έτος 2004

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

(1) Η Επιτροπή υπέβαλε στις 21 ∆εκεµβρίου 2001 στο Συµβούλιο την πρόταση
κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 που αφορά τη
θέσπιση συστήµατος οικοσηµείων που εφαρµόζεται στα βαρέα φορτηγά οχήµατα
που διέρχονται από την Αυστρία για το έτος 2004.

(2) Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκρινε στις 30 Μαΐου 2002 ότι η
πρόταση της Επιτροπής είναι διαφιλονικούµενη. Όπως υποστήριξε η πλειοψηφία
των µελών της, η πρόταση πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί την προσωρινή λύση για
ένα µόνο έτος2.

(3) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε στις 12 Φεβρουαρίου του 2003 τη γνώµη του,
επί της πρότασης της Επιτροπής σε πρώτη ανάγνωση3 και ενέκρινε 15 τροπολογίες.
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποδεχθεί πέντε από τις τροπολογίες, τις 3 εκ των
οποίων, στην εκάστοτε περίπτωση, υπό την επιφύλαξη της ένταξης τροποποιήσεων
συντακτικού χαρακτήρα (τροπολογίες 1, 11 και 12), αποδεχόµενη τη µία τροπολογία
καταρχήν (την τροπολογία 5) και µία άλλη τροπολογία εν µέρει (την τροπολογία 15).

(4) Το Συµβούλιο ενέκρινε τυπικά την κοινή θέση που αποτελεί αντικείµενο της
παρούσας ανακοίνωσης στις 28 Μαρτίου 2003.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η παράταση ισχύος του συστήµατος των οικοσηµείων,
υπό τη µορφή της προσωρινής λύσης, όσο καιρό εκκρεµεί ή έγκριση της πρότασης - πλαισίου
για την τιµολόγηση της χρήσης των υποδοµών. Στην υποθετική περίπτωση που η πρόταση -
πλαίσιο για την τιµολόγηση της χρήσης των υποδοµών δεν γίνεται αποδεκτή, θα παραµείνουν
σε ισχύ οι ρυθµίσεις που προβλέπονται από το σύστηµα οικοσηµείων επί ένα πρόσθετο έτος
και, εάν αυτό αποδεικνύεται αναγκαίο, θα παραταθεί η ισχύς τους το πολύ επί µία επιπλέον
διετία (1+1+1). Τα ουσιαστικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής, µε την οποία

                                                
1 COM (2001)807 τελικό της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, ΕΕ C 103 E της 30.4.2002, σ. 230
2 ΕΕ C 221 της 17.9.2002, σ. 84
3 PE-TC1-COD(2001)0310· ΕΕ C …..
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καθιερώνεται το σύστηµα των οικοσηµείων που θα εφαρµόζεται στα βαρέα φορτηγά οχήµατα
που διέρχονται από την Αυστρία για το έτος 2004 είναι τα εξής:

� Με την πρόταση καταργείται η ρήτρα του 108%. Η εν λόγω ρήτρα περιόριζε τον αριθµό
των διαµετακοµιστικών διαδροµών σε ετήσιο όριο που δεν υπερέβαινε ποσοστό 108% του
αριθµού των διαµετακοµιστικών διαδροµών, κατά το 1991.

� Προβλέπεται ότι το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού αφορά το σύνολο του αυστριακού
εδάφους.

� Προβλέπεται ότι ο αριθµός των οικοσηµείων διατηρείται στα σταθερά επίπεδα του 2003
για τα 15 κράτη µέλη. Συνεπώς, δεν πρόκειται να υπάρξει µείωση του τρέχοντος αριθµού
των οικοσηµείων που χρησιµοποιούνται από τους κοινοτικούς µεταφορείς.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Βασικό σηµείο

Προέχει να επισηµανθεί ότι σηµειώνεται σηµαντική απόκλιση απόψεων µεταξύ των
συναρµόδιων νοµοθετικών οργάνων αναφορικά µε το είδος του συστήµατος που προτείνεται
να ισχύσει µετά τη λήξη του τρέχοντος συστήµατος οικοσηµείων, η ισχύς του οποίου εκπνέει
στις 31 ∆εκεµβρίου 2003. Τα κοινά σηµεία αφορούν τη χρονική διάρκεια ζωής του
συστήµατος (το πολύ µία τριετία) και την κατάργηση της ρήτρας του 108%.

Το Συµβούλιο ενέκρινε µε ειδική πλειοψηφία την κοινή θέση, στην οποία προβλέπονται τα
εξής µέτρα:

� ο αποκλεισµός των περισσότερο ρυπογόνων φορτηγών (κατηγορία EURO 4) από το
µελλοντικό σύστηµα, σε αντάλλαγµα για την προοδευτική µείωση του αριθµού των
οικοσηµείων (από 40%, το έτος 2004, το πολύ σε 40% ή σε 39% και µάλιστα στο ελάχιστο
ποσοστό του 38%, κατά το έτος 2005 και από 40% το πολύ, σε ποσοστό 38% ή και 34,9%,
τουλάχιστον, το 2006), υπό την επιφύλαξη ότι θα υπάρξει ουσιαστική αύξηση της
κυκλοφορίας φορτηγών οχηµάτων EURO 4·

� ή ολοσχερής απαγόρευση για το 2004 και µετά των διαµετακοµιστικών διελεύσεων µέσω
της Αυστρίας για τα περισσότερο ρυπογόνα φορτηγά (κατηγορία EURO 0), µε
παρεκκλίσεις όµως για την Ελλάδα και την Πορτογαλία, έως το 2006.

� ή στάθµιση της ανακατανοµής των οικοσηµείων του κοινοτικού αποθέµατος, µε βάση
συµπληρωµατικά κριτήρια σε σύγκριση µε τα εφαρµοστέα βάσει του άρθρου 8 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3298/944. Τα κριτήρια αυτά είναι: η ουσιαστική χρησιµοποίησή
των οικοσηµείων που χορηγούνται στα κράτη µέλη καθώς και οι ιδιαίτερες ανάγκες των

                                                
4 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3298/94 της Επιτροπής της 21ης ∆εκεµβρίου 1994 για τη θέσπιση λεπτοµερών

µέτρων που αφορούν το σύστηµα κατανοµής των δικαιωµάτων διαµετακόµισης (-20) για βαρέα
φορτηγά οχήµατα διερχόµενα από την Αυστρία (ΕΕL 341 της 30.12.1994, σ. 20). Κανονισµός ο οποίος
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2012/2000 του Συµβουλίου (ΕΕ L 241 της
26.9.2000, σ. 18).
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µεταφορέων που διέρχονται από την Αυστρία, χρησιµοποιώντας τον διάδροµο του
Hörbranz5 .

Όπως διαπιστώνει η Επιτροπή, αυτή η κοινή θέση διαφέρει αισθητά από την αρχική της
πρόταση. Θα πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί ότι αυτή η κοινή θέση:

� Παρέχει τη δυνατότητα να σηµειώσει πρόοδο η κοινοτική νοµοθετική διαδικασία, πράγµα
που είναι σηµαντικό, εφόσον, εάν δεν εκδοθεί κάποια νέα νοµοθετική πράξη, η ισχύς του
συστήµατος οικοσηµείων λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου του 2003.

� Συνεπάγεται τον χρονικό περιορισµό της ισχύος του (το πολύ επί µία τριετία) ο οποίος
είναι σύµφωνος µε τις συστάσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στα
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Κορυφής της Κοπεγχάγης.

� Λαµβάνει υπόψη της τον περιβαλλοντικό προβληµατισµό. Πράγµατι, απαγορεύεται
σχεδόν ολοσχερώς η κυκλοφορία των οχηµάτων EURO 0, ενώ προβλέπεται επίσης η
χορήγηση ιδιαίτερα ισχυρών κινήτρων για τη χρήση οχηµάτων EURO 4.

3.2. Τροπολογίες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε πρώτη
ανάγνωση

Από τις 15 τροπολογίες που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή
αποφάσισε να κάνει αποδεκτές τις πέντε, τις τρεις εκ των οποίων, στη συγκεκριµένη
περίπτωση, υπό την επιφύλαξη ότι θα επέλθουν τροποποιήσεις συντακτικής µορφής
(πρόκειται για τις τροπολογίες 1, 11 και 12), ότι η µία τροπολογία θα τροποποιηθεί καταρχήν
(η τροπολογία 5) και µία άλλη εν µέρει (η τροπολογία 15). Οι τροποποιήσεις αυτές είναι κατά
βάση τροποποιήσεις ορολογικού χαρακτήρα ή ενσωµατώνουν βασικές σκέψεις για τις
ευαίσθητες ζώνες. Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι καθώς η κοινή θέση του Συµβουλίου
εκδόθηκε γρήγορα µετά από την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η
Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να υποβάλει τροποποιηµένη πρόταση µε τον ορθό και δέοντα
τρόπο υπερασπίστηκε όµως προφορικά τις τροποποιήσεις αυτές ενώπιον του Συµβουλίου.

Εξάλλου, η γνώµη που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε πρώτη ανάγνωση, αποκλίνει
σηµαντικά από την πρόταση της Επιτροπής και από τη θέση του Συµβουλίου. Στην ουσία, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προδιαγράφει την εφαρµογή ενός συστήµατος σηµείων για τα
βαρέα φορτηγά οχήµατα που διέρχονταί από την Αυστρία, µε ενσωµάτωση των εξής βασικών
στοιχείων:

� Το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού περιορίζεται στις Αυστριακές Άλπεις και ιδίως στους
διαδρόµους του Μπρένερ, των Τάουερν και του Πυρν.

� Οι ρυθµίσεις του συστήµατος ποσοστώσεων ποικίλλουν σε συνάρτηση µε τις κατηγορίες
των οχηµάτων και βασίζονται στις ποσοστώσεις των οικοσηµείων του έτους 2002:

– κατά το έτος 2004, επιβάλλονται ποσοστώσεις για τα φορτηγά οχήµατα EURO 0,
1 και 2· η διέλευση παραµένει ελεύθερη για τα φορτηγά οχήµατα EURO 3·

                                                
5 O διάδροµος του Hörbranz αποτελεί ένα τµήµα κατά το ήµισυ οδικής αρτηρίας και κατά το άλλο ήµισυ

σήραγγας µήκους 17 χιλιοµέτρων το οποίο συνδέει το Lindau στη Γερµανία µε το St Margrethen στην
Ελβετία.
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– κατά τα έτη 2005 και 2006, απαγορεύεται η διέλευση για τα φορτηγά οχήµατα
EURO 0 και 1. Επιτρέπεται η ποσόστωση για οχήµατα EURO 2. Η διέλευση
παραµένει ελεύθερη για τα φορτηγά οχήµατα EURO 3 και EURO 4.

� Το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού επεκτείνεται στις χώρες που είναι υποψήφιες προς
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα µόνα κοινά σηµεία µεταξύ των εν λόγω τροποποιήσεων και εκείνων που είχαν προταθεί
από τα άλλα όργανα είναι εκείνα που σχετίζονται µε την ανώτατη χρονική διάρκεια ισχύος
του συστήµατος (2006) και την κατάργηση της ρήτρας του 108%.

Το Συµβούλιο απέρριψε όλες τις τροποποιήσεις που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

3.3. Άλλα σηµεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη

΄Το κείµενο της κοινής θέσης του Συµβουλίου, µε τη σηµερινή του µορφή, παρουσιάζει
πρόβληµα διατύπωσης, εφόσον η αιτιολόγηση των άρθρων δεν βασίζεται στις κατάλληλες
αιτιολογικές σκέψεις. Στο τελικό κείµενο του κανονισµού που θα υιοθετηθεί θα πρέπει
λοιπόν να υπάρξει σχετική µέριµνα αναφορικά µε την πτυχή αυτή.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραµµίσει, όπως είχε ήδη την ευκαιρία να το πράξει ενώπιον του
Συµβουλίου, ότι το κείµενο της κοινής θέσης αποµακρύνεται ουσιαστικά από τη θέση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπό τις συνθήκες αυτές, θα χρειαστεί να καταβληθούν σύντονες
προσπάθειες για να υπάρξει τελική συµφωνία. Στο πλαίσιο των λειτουργικών της
καθηκόντων µε τα οποία επιφορτίζεται βάσει της Συνθήκης, η Επιτροπή θα συνεχίσει να
µοχθεί για την τελική επίτευξη συνολικής συµφωνίας που θα σέβεται τη θεµελιώδη αρχή της
ελεύθερης διακίνησης των εµπορευµάτων στην ενιαία αγορά, σε εναρµόνιση µε το στόχο της
προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή απευθύνει
έκκληση να αναλάβουν τα κράτη µέλη και τα θεσµικά όργανα τις ευθύνες τους, ώστε η
συµφωνία που θα επιτευχθεί κατά την αποπεράτωση της διαδικασίας να είναι ικανοποιητική
για την πλειοψηφία των ενδιαφεροµένων.


