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NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty ,

Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välisen kirjeenvaihtona tehdyn,

Itävallan läpi tapahtuvaan Kroatian kauttakulkuliikenteeseen

sovellettavaa ekopistejärjestelmää koskevan

sopimuksen allekirjoittamisesta yhteisön puolesta

ja väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan 1 kohdan

yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen1,

                                                
1 EYVL C
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sekä katsoo seuraavaa:

1) Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välisen kirjeenvaihtona

tehdyn sopimuksen Itävallan läpi tapahtuvaan Kroatian kauttakulkuliikenteeseen

sovellettavasta ekopistejärjestelmästä.

2) Sopimus, joka parafoitiin 15 päivänä marraskuuta 2002, olisi allekirjoitettava sillä

edellytyksellä, että sopimus mahdollisesti tehdään myöhemmin.

3) Olisi säädettävä siitä, että sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2003,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välinen kirjeenvaihtona

tehty, Itävallan läpi tapahtuvaan Kroatian kauttakulkuliikenteeseen sovellettavaa

ekopistejärjestelmää koskeva sopimus sillä edellytyksellä, että neuvosto tekee päätöksen

sopimuksen tekemisestä.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.
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2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on valtuudet

allekirjoittaa sopimus yhteisön puolesta sillä edellytyksellä, että sopimus tehdään.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettua sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2003

vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen, kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on

saatettu päätökseen.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

________________________
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EUROOPAN YHTEISÖN JA

KROATIAN TASAVALLAN VÄLINEN

KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

ITÄVALLAN LÄPI TAPAHTUVAAN

KROATIAN KAUTTAKULKULIIKENTEESEEN

1 PÄIVÄSTÄ TAMMIKUUTA 2003

SOVELLETTAVASTA EKOPISTEJÄRJESTELMÄSTÄ
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A. Euroopan yhteisön kirje

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia ilmoittaa, että Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välisen väliaikaisen

sopimuksen pöytäkirjan nro 6 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan määräysten mukaisesti käytyjen

Kroatian tasavallan ja Euroopan yhteisön valtuuskuntien neuvottelujen tuloksena on sovittu

seuraavaa:

1. Itävallan läpi kauttakulkuliikennettä harjoittaville Kroatian raskaille

tavarankuljetusajoneuvoille myönnetään 171 904 ekopistettä vuodeksi 2003.

Rollende Landstraßea, jäljempänä 'RoLa', käyttäville Kroatian ajoneuvoille myönnetään

ylimääräisiä ekopisteitä enintään 40 prosenttia vuoden 2003 ekopisteiden kokonaismäärästä

eli 68 762 ekopistettä.

RoLan käyttämiseen liittyvät ekopisteet myönnetään Kroatian viranomaisille siten, että

kahdesta RoLaa käyttäen tehdystä edestakaisesta matkasta myönnetään kahta maantiematkaa

vastaava määrä ekopisteitä.

Itävaltalaiset yhdistettyjen kuljetusten yhtiöt toimittavat kuukausittain Kroatian tasavallan

meriasiain, liikenne- ja tietoliikenneministeriölle tiedot Kroatian liikennöitsijöistä, jotka

käyttävät yhdistettyjä kuljetuksia Itävallassa tapahtuvassa kauttakulkuliikenteessä.

Liitteessä A lueteltuihin tai ECMT-luvalla suoritettuihin kauttakulkumatkoihin ei sovelleta

ekopistejärjestelmää.
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2. Kroatiasta olevalla raskaan tavarankuljetusajoneuvon kuljettajalla on oltava Itävallan alueella

mukanaan valvontaviranomaisten vaatimuksesta esitettäväksi joko:

a) liitteen B mukainen asianmukaisesti täytetty vakiomuotoinen lomake, tai Itävallan

asiakirja, jossa vahvistetaan kyseisen kuljetuksen osalta suoritetut ekopistemaksut,

jäljempänä 'ekokortti', tai

b) moottoriajoneuvoon asennettu elektroninen laite, joka mahdollistaa automaattisen

ekopisteiden veloittamisen, jäljempänä 'ekopisteitä rekisteröivä elektroninen tunniste',

tai

c) asianmukainen asiakirja, josta käy ilmi, että kyseessä on liitteessä A määritelty tai

ECMT-luvalla suoritettava ekopistejärjestelmästä vapautettu kuljetus, tai

d) asianmukainen asiakirja, jolla osoitetaan, että kyseessä ei ole kauttakulkumatka, ja jos

ajoneuvoon on asennettu ekopisteitä rekisteröivä elektroninen tunniste, sen on oltava

kytkettynä edellä tarkoitettuun asentoon.

Itävallan toimivaltaisten viranomaisten on annettava ekokortti ekopisteiden ja ekokorttien

valmistus- ja jakelukustannusten suuruisen maksun suorittamista vastaan.

3. Ekopisteitä rekisteröiviä elektronisia tunnisteita valmistetaan, ohjelmoidaan ja asennetaan

liitteessä C määrättyjen yleisten teknisten määräysten mukaisesti. Kroatian tasavallan

meriasiain, liikenne- ja tietoliikenneministeriöllä on lupa hyväksyä, ohjelmoida ja asentaa

tunnisteita.
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Tunniste on ohjelmoitava niin, että siitä käy ilmi tuotannon vaatimustenmukaisuutta

koskevassa asiakirjassa (COP-asiakirjassa) mainittu rekisteröintimaa ja moottoriajoneuvon

NOx-päästöjen määrä 4 kohdan mukaisesti.

Tunniste kiinnitetään moottoriajoneuvon tuulilasiin. Se on sijoitettava liitteen D määräysten

mukaisesti. Se ei saa olla siirrettävissä.

4. Mikäli Kroatiasta tuleva raskas tavarankuljetusajoneuvo on rekisteröity 1 päivänä lokakuuta

1990 tai sen jälkeen, sen kuljettajalla on lisäksi oltava ja hänen on pyynnöstä esitettävä

liitteen E mukainen lomake (COP-asiakirja), josta käy ilmi ajoneuvon NOx-päästöjen määrä.

Jos raskaan tavarankuljetusajoneuvon ensimmäinen rekisteröinti on tapahtunut ennen 1 päivää

lokakuuta 1990 tai siitä ei esitetä todistusta, ajoneuvon COP-arvona pidetään arvoa

15,8 g/kWh.

5. Kroatian tasavallan meriasiain, liikenne- ja tietoliikenneministeriöllä on lupa antaa

2–4 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ja ekopisteitä rekisteröiviä elektronisia tunnisteita.

6. Jos ajoneuvo ei käytä ekopisteitä rekisteröivää elektronista tunnistetta, vaadittava määrä

ekopisteitä on kiinnitettävä ekokorttiin ja mitätöitävä. Ekokortti mitätöidään jollakin

seuraavista tavoista:

a) leimaamalla ekokortti ekokorttien leimauskoneella,

b) ottamalla ekokorttiin Itävallan rajaviranomaisten leima Itävaltaan tultaessa,
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c) ottamalla ekokorttiin liikenteenharjoittajan kansallisten viranomaisten leima ja

päiväysmerkintä ennen Itävallan alueelle saapumista,

d) ottamalla ekokorttiin leima siinä virastossa, jossa ekopisteitä rekisteröiviä elektronisia

tunnisteita asennetaan.

Liitteessä F luetellaan ne Itävallan raja-asemat, joilla on ekokorttien leimauskone.

Itävallan viranomaiset ottavat täytetyn ekokortin ensimmäisen sivun tai toimivaltaisten

viranomaisten on toimitettava se Itävallan viranomaisille kolmen kuukauden kuluessa matkan

päättymisestä tilastoja varten. Komissio tekee näin saatujen tilastotietojen perusteella

ehdotukset ekopisteiden varaston jakamisesta.

Jos ajoneuvoon on asennettu ekopisteitä rekisteröivä elektroninen tunniste ja on vahvistettu,

että ajoneuvo tekee ekopisteitä vaativan kauttakulkumatkan, Kroatian tasavallalle

myönnettyjen ekopisteiden kokonaismäärästä vähennetään ajoneuvossa olevaan tunnisteeseen

rekisteröityjä NOx-päästöjä vastaava ekopisteiden määrä. Tässä käytetään Itävallan

viranomaisten perustamaa ja hoitamaa järjestelmää.

Kahdenvälistä kuljetusta suorittavassa ajoneuvossa, jossa on ekopisteitä rekisteröivä

elektroninen tunniste, on tunniste kytkettävä ennen Itävallan alueelle saapumista asentoon,

josta käy ilmi, että kyseessä ei ole kauttakulkumatka.
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Jos käytetään ekokorttia ja vetoautoa vaihdetaan kauttakulkumatkan aikana, maahan tultaessa

annettu maksutosite on voimassa ja se on säilytettävä. Jos uuden vetoauton COP-arvo on

suurempi kuin lomakkeessa ilmoitettu arvo, lisäksi tarvittavat, uuteen korttiin kiinnitetyt

ekopisteet on mitätöitävä maasta poistuttaessa.

7. Jatkuvia kuljetuksia, jotka edellyttävät Itävallan rajan ylittämistä junalla joko perinteisellä

rautatiekuljetuksella tai yhdistetyllä kuljetuksella ja rajan ylittämistä maanteitse ennen

rautatiekuljetusta tai sen jälkeen, ei pidetä Itävallan kautta tapahtuvana tavaroiden

kauttakulkuliikenteenä vaan kahdenvälisinä kuljetuksina.

Kahdenvälisinä kuljetuksina pidetään sellaisia Itävallan kautta suoritettavia jatkuvia

kuljetuksia, joissa käytetään seuraavia rautateiden pääteasemia:

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

8. Ekopisteet ovat voimassa sen vuoden 1 päivästä tammikuuta, joksi ne on myönnetty,

seuraavan vuoden 31 päivään tammikuuta.

9. Jos Kroatiasta oleva raskaan tavarankuljetusajoneuvon kuljettaja tai yritys rikkoo tämän

sopimuksen määräyksiä, seuraamukset ovat voimassa olevan kansallisen lainsäädännön

mukaisia.

Komissio sekä Itävallan ja Kroatian toimivaltaiset viranomaiset antavat toisilleen

lainkäyttövaltansa rajoissa hallinnollista apua näiden rikkomusten tutkimisessa ja

seuraamusten määrittämisessä varmistamalla erityisesti, että ekokortteja ja ekopisteitä

rekisteröiviä elektronisia tunnisteita käytetään ja käsitellään asianmukaisesti.
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Tarkastuksia voidaan suorittaa muuallakin kuin sisärajoilla Euroopan yhteisön jäsenvaltion

harkinnan mukaan ja tasapuolisuutta asianmukaisesti noudattaen.

10. Itävallan valvontaviranomaiset voivat toteuttaa tarpeellisia toimenpiteitä noudattamalla

kuitenkin asianmukaisesti suhteellisuuden periaatetta, jos ajoneuvoon on asennettu ekopisteitä

rekisteröivä elektroninen tunniste ja kyseessä on vähintään yksi seuraavista tilanteista:

a) Ajoneuvo tai sen kuljettaja on syyllistynyt toistuviin rikkomuksiin.

b) Kroatialla ei ole riittävästi ekopisteitä jäljellä.

c) Muu kuin 3 kohdassa valtuutettu osapuoli on omavaltaisesti käsitellyt tai muuttanut

tunnistetta.

d) Kroatia ei ole myöntänyt ajoneuvolle riittävästi ekopisteitä kauttakulkumatkaa varten.

e) Ajoneuvolla ei ole asianmukaista 2 kohdan c tai d alakohdan mukaista asiakirjaa, joka

oikeuttaa tunnisteen kytkemisen tilaan, joka osoittaa, että on kyse muusta kuin

kauttakulkumatkasta Itävallan alueella.

f) Liitteessä C määriteltyä tunnistetta ei ole varustettu riittävällä määrällä ekopisteitä

kauttakulkumatkaa varten.
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Itävallan valvontaviranomaiset voivat toteuttaa tarpeellisia toimenpiteitä noudattamalla

kuitenkin asianmukaisesti suhteellisuusperiaatetta, jos ajoneuvoon ei ole asennettu ekopisteitä

rekisteröivää elektronista tunnistetta ja kyseessä on vähintään yksi seuraavista tilanteista:

a) Ekokorttia ei esitetä valvontaviranomaisille tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

b) Esitetty ekokortti on epätäydellinen tai virheellinen taikka sellainen, johon ekopisteitä ei

ole kiinnitetty asianmukaisesti.

c) Ajoneuvossa ei ole asianmukaista asiakirjaa, joka osoittaisi, ettei se tarvitse ekopisteitä.

d) Ekokorttia ei ole mitätöity 6 kohdan menettelyn mukaisesti.

11. Ekokortteja varten painetut ekopisteet myönnetään vuosittain ennen 1 päivää marraskuuta

ekopisteiden voimassaolovuotta edeltävänä vuonna.

12. Ennen 1 päivää lokakuuta 1990 rekisteröityihin ajoneuvoihin, joiden moottori on vaihdettu

tämän päivämäärän jälkeen, sovelletaan uuden moottorin COP-arvoa. Tällaisessa tapauksessa

on toimivaltaisen viranomaisen antamassa todistuksessa mainittava moottorin vaihto ja

esitettävä NOx-päästöjen uutta COP-arvoa koskevat tiedot.
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13. Kauttakulkumatka ei edellytä ekopisteiden suoritusta, jos seuraavat kolme edellytystä

täyttyvät:

a) Matkan yksinomainen tarkoitus on luovuttaa uusi ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä

valmistajalta toisessa valtiossa sijaitsevaan määräpaikkaan.

b) Matkan aikana ei kuljeteta lainkaan tavaroita.

c) Ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä on varustettu kansainvälisillä rekisteröintiasiakirjoilla

sekä asianmukaisilla vientikilvillä.

14. Kauttakulkumatka ei edellytä ekopisteiden suoritusta, jos kyseessä on ekopisteistä vapautettu

liitteessä A tarkoitettu tyhjänä ajettava matka, mikä osoitetaan jollakin seuraavista

asiakirjoista:

a) rahtikirja tai

b) täytetty ekokortti, johon ei ole liimattu ekopisteitä, tai

c) maksettu ekokortti, jolloin ekopisteet korvataan myöhemmin.
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15. Mahdolliset tämän ekopistejärjestelmän hallinnoinnissa syntyvät ongelmat toimitetaan

väliaikaisen sopimuksen 41 artiklassa määrätyn yhteisön ja Kroatian tasavallan liikenteen

väliaikaisen alakomitean käsiteltäväksi. Komitea arvioi tilannetta ja suosittelee sopivia

toimenpiteitä. Toimenpiteet toteutetaan välittömästi, ja niiden on oltava tilanteeseen nähden

suhteutettuja ja tasapuolisia.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan unionin neuvoston

puolesta
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LIITE A

EKOPISTEJÄRJESTELMÄSTÄ VAPAUTETUT KULJETUKSET

1. Satunnainen tavarankuljetus lentoasemilta tai lentoasemille lentoliikenteen reittimuutosten

yhteydessä.

2. Matkatavaroiden kuljetus matkustajaliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen perävaunuissa

sekä matkatavaroiden kuljetus kaikenlaisissa ajoneuvoissa lentoasemille tai lentoasemilta.

3. Postilähetysten kuljetus.

4. Vahingoittuneiden tai korjattavien ajoneuvojen kuljetus.

5. Jätteiden kuljetus.

6. Eläinruhojen kuljetus niiden hävittämiseksi.

7. Mehiläisten ja kalanpoikasten kuljetus.

8. Ruumiiden kuljetus.

9. Taide-esineiden kuljetus näyttelyjä varten tai kaupalliseen tarkoitukseen.

10. Satunnainen tavarankuljetus mainontaa tai opetuskäyttöä varten.

11. Sellaisen kuljetusliikkeen suorittamat muutot, jolla on ammattitaitoinen henkilökunta ja

asiaankuuluvat varusteet.
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12. Teatteri-, musiikki-, elokuva- tai urheilutapahtumiin, sirkuksiin, näyttelyihin tai messuihin

sekä radio-, televisio- tai elokuvatallennuksiin tarkoitettujen tai niihin kuuluvien laitteiden,

tarvikkeiden ja eläinten kuljetus.

13. Ilma-alusten ja valtamerialusten varaosien kuljetus.

14. Sellaisen tavarankuljetusajoneuvon matka tyhjänä, jonka tarkoituksena on kauttakulkumatkan

aikana vaurioituneen ajoneuvon korvaaminen sekä kuljetuksen jatkaminen korvaavalla

ajoneuvolla toisen ajoneuvon saamalla luvalla.

15. Lääkintäavun kuljetus avunantoa varten hätätapauksissa (erityisesti luonnonkatastrofeissa).

16. Arvokkaiden tavaroiden (kuten jalometallien) kuljetus erityisajoneuvoissa poliisi- tai muiden

turvallisuusvoimien saattamina.
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LIITE B
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LIITE C

EKOPISTEITÄ REKISTERÖIVÄÄ ELEKTRONISTA TUNNISTETTA

KOSKEVAT YLEISET TEKNISET MÄÄRÄYKSET

Lyhyen matkan viestintä majakan ja ajoneuvon välillä

DSRC:hen liittyvät (esi)standardit ja tekniset raportit

Seuraavat CEN/TC 278:n julkaisemat vaatimukset on täytettävä, kun on kyse lyhyen matkan

viestinnästä ajoneuvojen ja tienvarsijärjestelmien välillä:

a) prENV278/No 62 'DSRC physical layer using microwave at 5,8 GHz'

b) prENV278/No 64 'DSRC data link layer'

c) prENV278/No 65 'DSRC application layer'.

Tyyppitesti

Ekopisteitä rekisteröivän elektronisen tunnisteen valmistajan on huolehdittava, että tyyppitestin

suorittamisesta vastaava, I-ETS 300674:ssä määriteltyjä raja-arvoja noudattava ja hyväksytty

tarkastuslaitos antaa todistuksen tyyppitestistä.
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Toimintaolosuhteet

Automaattista ekopistejärjestelmää varten kehitetyn ekopisteitä rekisteröivän elektronisen

tunnisteen on pystyttävä toimimaan seuraavissa toimintaolosuhteissa:

– Ympäristö: ympäristön lämpötila - 25 °C – + 70 °C

– Sää: kaikenlainen sää

– Liikenne: useita kaistoja, pysähtymätön liikenne

– Nopeusalue: Pysähdyksistä 120 kilometriin tunnissa.

Edellä mainitut toimintaolosuhteet ovat vähimmäisvaatimuksia siihen saakka, kun DSRC:hen

liittyvät (esi)standardit vahvistetaan.

Ekopisteitä rekisteröivä elektroninen tunniste saa reagoida ainoastaan omaa sovellutustaan

koskeviin mikroaaltosignaaleihin.

Ekopisteitä rekisteröivä elektroninen tunniste

Tunnistus

Jokaisessa ekopisteitä rekisteröivässä elektronisessa tunnisteessa on oltava yksilöllinen

tunnistenumero. Tunnistenumerossa on oltava riittävästi numeroita sen erottamiseksi muista, ja

siinä on oltava myös tarkistusnumero sen kokonaisuuden varmistamiseksi.
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Asennus

Ekopisteitä rekisteröivä elektroninen tunniste olisi rakennettava niin, että se voidaan asentaa

kuorma-auton tai vetoajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle. Tunniste on asennettava täysin kiinteästi

ajoneuvoon.

Kauttakulkuilmoitus

Ekopisteitä rekisteröivällä elektronisella tunnisteella on voitava tarvittaessa myös ilmaista, että on

kyse ekopisteistä vapautetusta kuljetuksesta.

Kuljetuksen laatua koskevan muodon on oltava selvästi näkyvissä ekopisteitä rekisteröivässä

elektronisessa tunnisteessa tarkastuksia varten, tai tunniste on voitava asettaa ennalta määriteltyyn

alkuasentoon. Joka tapauksessa on varmistettava, että järjestelmässä otetaan arviointia varten

huomioon ainoastaan sen kuljetuksen laatua koskeva ilmoitus, joka tunnisteessa oli maahan

tultaessa.

Ulkoiset merkinnät

Kaikkien ekopisteitä rekisteröivien elektronisten tunnisteiden on oltava selvästi tunnistettavissa

ulkoista tarkastusta suoritettaessa. Tämän vuoksi edellä mainitun yksilöllisen tunnistenumeron on

oltava lähtemättömästi merkittynä laitteen pintaan.

Ekopisteitä rekisteröivään elektroniseen tunnisteeseen on kiinnitettävä pysyvä tarra, jota ei voi

siirtää. Tässä merkinnässä on ilmoitettava yksittäisen ajoneuvon ekopisteiden määrä ("5", "6", ...

"16").
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Tällaiset erityistarrat on suojattava väärentämiseltä; tarrojen on oltava lujia ja kestettävä valoa ja

lämpöä. Niissä on myös oltava erittäin voimakas liimapinta, niin että ne repeytyvät, jos niitä yrittää

irrottaa tunnisteesta.

Koskemattomuus

Laitteen suojuksen on oltava niin rakennettu, että sen sisällä olevia osia ei voida käsitellä ja että

mahdollinen käsittely voidaan havaita myöhemmin.

Muisti

Ekopisteitä rekisteröivässä elektronisessa tunnisteessa on oltava riittävän suuri muisti seuraavien

tietojen varastoimiseen:

– tunnistenumero

– ajoneuvoa koskevat tiedot:

– COP-arvo

– liiketoimia koskevat tiedot:

– tunnistus rajalla

– päivämäärä ja kellonaika

– kuljetuksen laatua koskeva ilmoitus

– estämistä koskevat tiedot

– laitteen tilaa koskevat tiedot:

– käsittely

– paristojen tila

– edellisessä viestissä ollut ilmoitus.

Lisäksi laitteessa on oltava vähintään 30 prosentin varamuistitila.
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LIITE D

EKOPISTEITÄ REKISTERÖIVÄN ELEKTRONISEN TUNNISTEEN SIJOITTAMINEN

Ekopisteitä rekisteröivä elektroninen tunniste on sijoitettava tuulilasin sisäpuolelle yllä olevassa

kuvassa merkitylle alueelle, jonka mitat ovat seuraavat:

x = 100 cm

y = 80 cm.
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LIITE E
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LIITE F

Ekokorttien leimauskoneella varustetut Itävallan raja-asemat

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. Kroatian tasavallan kirje

Arvoisa Herra,

Viittaan …. …kuuta … päivättyyn kirjeeseenne, jossa ilmoitatte seuraavaa:

"Minulla on kunnia ilmoittaa, että Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välisen
väliaikaisen sopimuksen pöytäkirjan nro 6 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan määräysten
mukaisesti käytyjen Kroatian tasavallan ja Euroopan yhteisön valtuuskuntien neuvottelujen
tuloksena on sovittu seuraavaa:

1. Itävallan läpi kauttakulkuliikennettä harjoittaville Kroatian raskaille
tavarankuljetusajoneuvoille myönnetään 171 904 ekopistettä vuodeksi 2003.

Rollende Landstraßea, jäljempänä 'RoLa', käyttäville Kroatian ajoneuvoille myönnetään
ylimääräisiä ekopisteitä enintään 40 prosenttia vuoden 2003 ekopisteiden
kokonaismäärästä eli 68 762 ekopistettä.

RoLan käyttämiseen liittyvät ekopisteet myönnetään Kroatian viranomaisille siten, että
kahdesta RoLaa käyttäen tehdystä edestakaisesta matkasta myönnetään kahta
maantiematkaa vastaava määrä ekopisteitä.

Itävaltalaiset yhdistettyjen kuljetusten yhtiöt toimittavat kuukausittain Kroatian
tasavallan meriasiain, liikenne- ja tietoliikenneministeriölle tiedot Kroatian
liikennöitsijöistä, jotka käyttävät yhdistettyjä kuljetuksia Itävallassa tapahtuvassa
kauttakulkuliikenteessä.

Liitteessä A lueteltuihin tai ECMT-luvalla suoritettuihin kauttakulkumatkoihin ei
sovelleta ekopistejärjestelmää.
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2. Kroatiasta olevalla raskaan tavarankuljetusajoneuvon kuljettajalla on oltava Itävallan
alueella mukanaan valvontaviranomaisten vaatimuksesta esitettäväksi joko:

a) liitteen B mukainen asianmukaisesti täytetty vakiomuotoinen lomake, tai Itävallan
asiakirja, jossa vahvistetaan kyseisen kuljetuksen osalta suoritetut ekopistemaksut,
jäljempänä 'ekokortti', tai

b) moottoriajoneuvoon asennettu elektroninen laite, joka mahdollistaa automaattisen
ekopisteiden veloittamisen, jäljempänä 'ekopisteitä rekisteröivä elektroninen
tunniste', tai

c) asianmukainen asiakirja, josta käy ilmi, että kyseessä on liitteessä A määritelty tai
ECMT-luvalla suoritettava ekopistejärjestelmästä vapautettu kuljetus, tai

d) asianmukainen asiakirja, jolla osoitetaan, että kyseessä ei ole kauttakulkumatka, ja
jos ajoneuvoon on asennettu ekopisteitä rekisteröivä elektroninen tunniste, sen on
oltava kytkettynä edellä tarkoitettuun asentoon.

Itävallan toimivaltaisten viranomaisten on annettava ekokortti ekopisteiden ja
ekokorttien valmistus- ja jakelukustannusten suuruisen maksun suorittamista vastaan.

3. Ekopisteitä rekisteröiviä elektronisia tunnisteita valmistetaan, ohjelmoidaan ja
asennetaan liitteessä C määrättyjen yleisten teknisten määräysten mukaisesti. Kroatian
tasavallan meriasiain, liikenne- ja tietoliikenneministeriöllä on lupa hyväksyä,
ohjelmoida ja asentaa tunnisteita.
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Tunniste on ohjelmoitava niin, että siitä käy ilmi tuotannon vaatimustenmukaisuutta
koskevassa asiakirjassa (COP-asiakirjassa) mainittu rekisteröintimaa ja
moottoriajoneuvon NOx-päästöjen määrä 4 kohdan mukaisesti.

Tunniste kiinnitetään moottoriajoneuvon tuulilasiin. Se on sijoitettava liitteen D
määräysten mukaisesti. Se ei saa olla siirrettävissä.

4. Mikäli Kroatiasta tuleva raskas tavarankuljetusajoneuvo on rekisteröity 1 päivänä
lokakuuta 1990 tai sen jälkeen, sen kuljettajalla on lisäksi oltava ja hänen on pyynnöstä
esitettävä liitteen E mukainen lomake (COP-asiakirja), josta käy ilmi ajoneuvon
NOx-päästöjen määrä. Jos raskaan tavarankuljetusajoneuvon ensimmäinen rekisteröinti
on tapahtunut ennen 1 päivää lokakuuta 1990 tai siitä ei esitetä todistusta, ajoneuvon
COP-arvona pidetään arvoa 15,8 g/kWh.

5. Kroatian tasavallan meriasiain, liikenne- ja tietoliikenneministeriöllä on lupa antaa
2–4 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ja ekopisteitä rekisteröiviä elektronisia tunnisteita.

6. Jos ajoneuvo ei käytä ekopisteitä rekisteröivää elektronista tunnistetta, vaadittava määrä
ekopisteitä on kiinnitettävä ekokorttiin ja mitätöitävä. Ekokortti mitätöidään jollakin
seuraavista tavoista:

a) leimaamalla ekokortti ekokorttien leimauskoneella,

b) ottamalla ekokorttiin Itävallan rajaviranomaisten leima Itävaltaan tultaessa,
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c) ottamalla ekokorttiin liikenteenharjoittajan kansallisten viranomaisten leima ja
päiväysmerkintä ennen Itävallan alueelle saapumista,

d) ottamalla ekokorttiin leima siinä virastossa, jossa ekopisteitä rekisteröiviä
elektronisia tunnisteita asennetaan.

Liitteessä F luetellaan ne Itävallan raja-asemat, joilla on ekokorttien leimauskone.

Itävallan viranomaiset ottavat täytetyn ekokortin ensimmäisen sivun tai toimivaltaisten
viranomaisten on toimitettava se Itävallan viranomaisille kolmen kuukauden kuluessa
matkan päättymisestä tilastoja varten. Komissio tekee näin saatujen tilastotietojen
perusteella ehdotukset ekopisteiden varaston jakamisesta.

Jos ajoneuvoon on asennettu ekopisteitä rekisteröivä elektroninen tunniste ja on
vahvistettu, että ajoneuvo tekee ekopisteitä vaativan kauttakulkumatkan, Kroatian
tasavallalle myönnettyjen ekopisteiden kokonaismäärästä vähennetään ajoneuvossa
olevaan tunnisteeseen rekisteröityjä NOx-päästöjä vastaava ekopisteiden määrä. Tässä
käytetään Itävallan viranomaisten perustamaa ja hoitamaa järjestelmää.

Kahdenvälistä kuljetusta suorittavassa ajoneuvossa, jossa on ekopisteitä rekisteröivä
elektroninen tunniste, on tunniste kytkettävä ennen Itävallan alueelle saapumista
asentoon, josta käy ilmi, että kyseessä ei ole kauttakulkumatka.
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Jos käytetään ekokorttia ja vetoautoa vaihdetaan kauttakulkumatkan aikana, maahan
tultaessa annettu maksutosite on voimassa ja se on säilytettävä. Jos uuden vetoauton
COP-arvo on suurempi kuin lomakkeessa ilmoitettu arvo, lisäksi tarvittavat, uuteen
korttiin kiinnitetyt ekopisteet on mitätöitävä maasta poistuttaessa.

7. Jatkuvia kuljetuksia, jotka edellyttävät Itävallan rajan ylittämistä junalla joko
perinteisellä rautatiekuljetuksella tai yhdistetyllä kuljetuksella ja rajan ylittämistä
maanteitse ennen rautatiekuljetusta tai sen jälkeen, ei pidetä Itävallan kautta
tapahtuvana tavaroiden kauttakulkuliikenteenä vaan kahdenvälisinä kuljetuksina.

Kahdenvälisinä kuljetuksina pidetään sellaisia Itävallan kautta suoritettavia jatkuvia
kuljetuksia, joissa käytetään seuraavia rautateiden pääteasemia:
Fürnitz, Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8. Ekopisteet ovat voimassa sen vuoden 1 päivästä tammikuuta, joksi ne on myönnetty,
seuraavan vuoden 31 päivään tammikuuta.

9. Jos Kroatiasta oleva raskaan tavarankuljetusajoneuvon kuljettaja tai yritys rikkoo tämän
sopimuksen määräyksiä, seuraamukset ovat voimassa olevan kansallisen lainsäädännön
mukaisia.

Komissio sekä Itävallan ja Kroatian toimivaltaiset viranomaiset antavat toisilleen
lainkäyttövaltansa rajoissa hallinnollista apua näiden rikkomusten tutkimisessa ja
seuraamusten määrittämisessä varmistamalla erityisesti, että ekokortteja ja ekopisteitä
rekisteröiviä elektronisia tunnisteita käytetään ja käsitellään asianmukaisesti.
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Tarkastuksia voidaan suorittaa muuallakin kuin sisärajoilla Euroopan yhteisön
jäsenvaltion harkinnan mukaan ja tasapuolisuutta asianmukaisesti noudattaen.

10. Itävallan valvontaviranomaiset voivat toteuttaa tarpeellisia toimenpiteitä noudattamalla
kuitenkin asianmukaisesti suhteellisuuden periaatetta, jos ajoneuvoon on asennettu
ekopisteitä rekisteröivä elektroninen tunniste ja kyseessä on vähintään yksi seuraavista
tilanteista:

a) Ajoneuvo tai sen kuljettaja on syyllistynyt toistuviin rikkomuksiin.

b) Kroatialla ei ole riittävästi ekopisteitä jäljellä.

c) Muu kuin 3 kohdassa valtuutettu osapuoli on omavaltaisesti käsitellyt tai
muuttanut tunnistetta.

d) Kroatia ei ole myöntänyt ajoneuvolle riittävästi ekopisteitä kauttakulkumatkaa
varten.

e) Ajoneuvolla ei ole asianmukaista 2 kohdan c tai d alakohdan mukaista asiakirjaa,
joka oikeuttaa tunnisteen kytkemisen tilaan, joka osoittaa, että on kyse muusta
kuin kauttakulkumatkasta Itävallan alueella.

f) Liitteessä C määriteltyä tunnistetta ei ole varustettu riittävällä määrällä ekopisteitä
kauttakulkumatkaa varten.
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Itävallan valvontaviranomaiset voivat toteuttaa tarpeellisia toimenpiteitä noudattamalla
kuitenkin asianmukaisesti suhteellisuusperiaatetta, jos ajoneuvoon ei ole asennettu
ekopisteitä rekisteröivää elektronista tunnistetta ja kyseessä on vähintään yksi
seuraavista tilanteista:

a) Ekokorttia ei esitetä valvontaviranomaisille tämän sopimuksen määräysten
mukaisesti.

b) Esitetty ekokortti on epätäydellinen tai virheellinen taikka sellainen, johon
ekopisteitä ei ole kiinnitetty asianmukaisesti.

c) Ajoneuvossa ei ole asianmukaista asiakirjaa, joka osoittaisi, ettei se tarvitse
ekopisteitä.

d) Ekokorttia ei ole mitätöity 6 kohdan menettelyn mukaisesti.

11. Ekokortteja varten painetut ekopisteet myönnetään vuosittain ennen 1 päivää
marraskuuta ekopisteiden voimassaolovuotta edeltävänä vuonna.

12. Ennen 1 päivää lokakuuta 1990 rekisteröityihin ajoneuvoihin, joiden moottori on
vaihdettu tämän päivämäärän jälkeen, sovelletaan uuden moottorin COP-arvoa.
Tällaisessa tapauksessa on toimivaltaisen viranomaisen antamassa todistuksessa
mainittava moottorin vaihto ja esitettävä NOx-päästöjen uutta COP-arvoa koskevat
tiedot.
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13. Kauttakulkumatka ei edellytä ekopisteiden suoritusta, jos seuraavat kolme edellytystä
täyttyvät:

a) Matkan yksinomainen tarkoitus on luovuttaa uusi ajoneuvo tai
ajoneuvoyhdistelmä valmistajalta toisessa valtiossa sijaitsevaan määräpaikkaan.

b) Matkan aikana ei kuljeteta lainkaan tavaroita.

c) Ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä on varustettu kansainvälisillä
rekisteröintiasiakirjoilla sekä asianmukaisilla vientikilvillä.

14. Kauttakulkumatka ei edellytä ekopisteiden suoritusta, jos kyseessä on ekopisteistä
vapautettu liitteessä A tarkoitettu tyhjänä ajettava matka, mikä osoitetaan jollakin
seuraavista asiakirjoista:

a) rahtikirja tai

b) täytetty ekokortti, johon ei ole liimattu ekopisteitä, tai

c) maksettu ekokortti, jolloin ekopisteet korvataan myöhemmin.
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15. Mahdolliset tämän ekopistejärjestelmän hallinnoinnissa syntyvät ongelmat toimitetaan
väliaikaisen sopimuksen 41 artiklassa määrätyn yhteisön ja Kroatian tasavallan
liikenteen väliaikaisen alakomitean käsiteltäväksi. Komitea arvioi tilannetta ja
suosittelee sopivia toimenpiteitä. Toimenpiteet toteutetaan välittömästi, ja niiden on
oltava tilanteeseen nähden suhteutettuja ja tasapuolisia.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä tämän kirjeen
sisällöstä."

Minulla on kunnia vahvistaa hallitukseni hyväksyvän kirjeenne sisällön.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Kroatian tasavallan hallituksen

puolesta
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o   /2003,

annettu                        ,

Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavan

siirtymäkauden kauttakulkujärjestelmän käyttöönotosta vuodeksi 2004

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon3,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä4,

                                                
1 EYVL C 103 E, 30.4.2002, s. 230.
2 EYVL C 221, 17.9.2002, s. 84.
3 EYVL C
4 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 12. helmikuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu                         (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty                           (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Itävallan tasavallan liittymisasiakirjan1 pöytäkirjan N:o 9 11 artiklan 2 kohdan a alakohdassa

määrätään, että ekopistejärjestelmän soveltaminen päättyy 31 päivänä joulukuuta 2003.

2) Laekenissa 14 ja 15 päivänä joulukuuta 2001 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien

58 kohdassa vaaditaan ekopistejärjestelmän voimassaolon jatkamista väliaikaisena ratkaisuna.

Voimassaolon jatkaminen on osa ympäristön suojelua Alppien kaltaisilla haavoittuvilla

alueilla. Kööpenhaminassa 12 ja 13 päivänä joulukuuta 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto

pyysi päätelmiensä 35 kohdassa neuvostoa antamaan ennen vuoden 2002 loppua asetuksen

väliaikaisesta ratkaisusta raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen kauttakulkuun Itävallan läpi

vuosiksi 2004–2006.

3) Tämä toimenpide on välttämätön siihen asti kun hyväksytään eurooppalaista

liikennepolitiikkaa vuoteen 2010 käsittelevässä valkoisessa kirjassa tarkoitettu

infrastruktuurin käyttömaksuja koskeva puite-ehdotus, jonka komissio on ilmoittanut

aikovansa esittää vuonna 2003.

4) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY2 mukaisesti.

5) Näin ollen on syytä ottaa käyttöön siirtymäkauden kauttakulkujärjestelmä vuodeksi 2004,

                                                
1 EYVL C 241, 29.8.1994, s. 361.
2 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) 'ajoneuvolla' ajoneuvoa sellaisena kuin se määritellään yhteisössä jäsenvaltion alueelle tai sen

alueelta taikka yhden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta tapahtuvan maanteiden

tavaraliikenteen markkinoille pääsystä 26 päivänä maaliskuuta 1992 annetun neuvoston

asetuksen (ETY) N:o 881/921 2 artiklassa,

b) 'kansainvälisillä kuljetuksilla' kansainvälisiä kuljetuksia sellaisina kuin ne määritellään

asetuksen (ETY) N:o 881/92 2 artiklassa,

c) 'kauttakulkuliikenteellä Itävallan läpi' liikennettä Itävallan alueen läpi Itävallan ulkopuolella

sijaitsevasta lähtöpisteestä Itävallan ulkopuolella sijaitsevaan määräpisteeseen,

d) 'raskaalla tavarankuljetusajoneuvolla' jäsenvaltiossa rekisteröityä tavaroiden kuljetukseen

tarkoitettua moottoriajoneuvoa, jonka sallittu enimmäispaino on yli 7,5 tonnia, sekä

perävaunu- tai puoliperävaunuyhdistelmää, jonka sallittu enimmäispaino on yli 7,5 tonnia ja

jota vetää jäsenvaltiossa rekisteröity moottoriajoneuvo, jonka sallittu enimmäispaino on

enintään 7,5 tonnia,

                                                
1 EYVL L 95, 9.4.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja

neuvoston asetuksella (EY) N:o 484/2002 (EYVL L 76, 19.3.2002, s. 1).
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e) 'tavaroiden kauttakululla maanteitse Itävallan läpi' raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen

kauttakulkua Itävallan läpi, riippumatta siitä, ovatko ajoneuvot tyhjiä vai kuormattuja,

f) 'kahdenvälisillä matkoilla' tietyn ajoneuvon kansainvälisiä matkoja reiteillä, joilla lähtö- tai

päätepiste on Itävallassa ja pääte- tai lähtöpiste vastaavasti toisessa jäsenvaltiossa ja joilla

matkoja tehdään tyhjänä tällaisten matkojen yhteydessä.

2 artikla

Tätä asetusta sovelletaan kansainvälisiin tavarankuljetuksiin maanteitse yhteisön alueella tehdyillä

matkoilla. Siirtymäkauden kauttakulkujärjestelmään ei sisälly Itävallan kauttakulkua koskevia

suoria lukumäärällisiä rajoituksia.

3 artikla

1. Matkoihin, joihin kuuluu tavaroiden kauttakulku maanteitse Itävallan läpi, sovelletaan

yhteisistä säännöistä maanteiden tietynlaisten tavarankuljetusten osalta 23 päivänä heinäkuuta 1962

annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin1 ja asetuksen (ETY) N:o 881/92 mukaista omaan

lukuun suoritettuja matkoja ja korvausta tai palkkiota vastaan suoritettuja matkoja koskevaa

järjestelmää, jollei tämän artiklan säännöksistä muuta johdu.

                                                
1 EYVL L 70, 6.8.1962, s. 2005. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

asetuksella (ETY) N:o 881/92.
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2. Seuraavia säännöksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004 31 päivään joulukuuta 2004:

a) Euro 4 -standardin mukaisten raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen kauttakulku ei kuulu

siirtymäkauden kauttakulkujärjestelmän piiriin.

b) Euro 0 -standardin mukaisten raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen kauttakulku on kielletty

lukuun ottamatta Kreikassa ja Portugalissa rekisteröityjä Euro 0 -standardin mukaisia raskaita

tavarankuljetusajoneuvoja ja tiettyjä kalliita erityiskäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja, joiden

taloudellinen elinkaari on pitkä.

c) Kauttakulkuliikenteeseen Itävallan läpi käytettävien raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen

NOx-päästöjen kokonaismäärä vahvistetaan liitteessä I kyseiselle vuodelle annettujen arvojen

mukaisesti.

d) Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen NOx-kokonaispäästöjen arvo vahvistetaan

siirtymäkauden kauttakulkujärjestelmän mukaisesti. Kyseisen järjestelmän mukaisesti

Itävallan kautta kulkeva raskas tavarankuljetusajoneuvo tarvitsee sellaisen määrän pisteitä,

joka vastaa sen NOx-päästöjä (tuotannon vaatimustenmukaisuuden yhteydessä hyväksytty

arvo – COP-arvo – tai tyyppihyväksynnän mukainen arvo). Näiden pisteiden laskemis- ja

hallinnoimismenetelmä esitetään liitteessä II.

e) Itävalta antaa alueensa kautta kulkeville raskaille tavarankuljetusajoneuvoille ja järjestää

niiden saataville hyvissä ajoin siirtymäkauden kauttakulkujärjestelmän hallinnoinnin

edellyttämät pisteet liitteen II mukaisesti.
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f) Sallittujen NOx-päästöjen kokonaiskiintiö vuonna 2004 on yhtä suuri kuin

ekopistejärjestelmän nojalla sallittu vuoden 2003 kokonaiskiintiö, ja komissio hallinnoi

kiintiöitä ja jakaa ne jäsenvaltioiden kesken asetuksen (EY) N:o 3298/19941 säännösten

mukaisesti noudattaen ekopistejärjestelmään vuonna 2003 sovellettavia periaatteita.

g) Yhteisön varalla olevien pisteiden uudelleen jakamisessa painotus tapahtuu asetuksen (EY)

3298/94 8 artiklan 2 kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti ja erityisesti jäsenvaltioille

jaettujen pisteiden todellisen käytön mukaisesti sekä niiden liikenteenharjoittajien

erityistarpeiden mukaisesti, jotka kulkevat Itävallan kautta reittiä Lindau–Bregenz–

St. Margarethen (Hörbranzin kauttakulkureitti "Hörbranz-Transit").

3. Jos infrastruktuurin käyttömaksuja koskevaa Eurovignette-ehdotusta ei hyväksytä 31 päivään

joulukuuta 2004 mennessä, kaikki 2 kohdan säännökset pysyvät voimassa vielä yhden vuoden ajan,

ja jos kyseistä ehdotusta ei hyväksytä 31 päivään joulukuuta 2005 mennessä, enintään toisen

vuoden ajan. Tässä tapauksessa komissio tekee riippumattoman asiantuntijan avulla analyysin

Itävallan kautta kulkevien Euro 4 -standardin mukaisten ajoneuvojen liikenteestä. Liitteessä I

mainittujen vuosina 2005 ja 2006 käytettävissä olevien pisteiden määrät mukautetaan tämän

analyysin perusteella vastaavien kiintiöiden sisällä 5 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.*

                                                
1 Komission asetus (EY) N:o 3298/94, annettu 21 päivänä joulukuuta 1994, Itävallan kautta

kulkeville raskaille tavarankuljetusajoneuvoille vahvistetun kauttakulkuoikeusjärjestelmän
(ekopistejärjestelmän) yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 341, 30.12.1994, s. 20). Asetus
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 2012/2000 (EYVL
L 241, 26.9.2000, s. 18).

* Tämä kohta sisältää käytännön ohjeiden 12 kohdassa tarkoitetun poliittisen toivomuksen, joita
on syytä välttää.
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4 artikla

1. Niin kauan kuin 3 artiklan 2 kohdan ja soveltuvissa tapauksissa 3 kohdan säännöksiä

sovelletaan, jäsenvaltiot toteuttavat keskinäisen yhteistyönsä puitteissa tarvittaessa

perustamissopimuksen mukaiset toimenpiteet siirtymäkauden kauttakulkujärjestelmän väärinkäytön

torjumiseksi.

2. Liikenteenharjoittajat, joilla on Itävallan toimivaltaisten viranomaisten myöntämä yhteisön

lupa, eivät saa kuljettaa tavaroita kansainvälisillä matkoilla, joilla ei kuormaus eikä purkaminen

tapahdu Itävallassa. Kaikkiin sellaisiin matkoihin, jotka edellyttävät kauttakulkua Itävallan läpi,

sovelletaan kuitenkin 3 artiklan säännöksiä.

3. Sovellettavista seurantamenetelmistä, 3 artiklan täytäntöönpanoon liittyvät sähköiset

järjestelmät mukaan luettuina, päätetään tarvittaessa 5 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

5 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen N:o 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen

huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.
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6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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LIITE I

Pistekiintiöt

Vuosi 15 EU:n jäsenvaltiot pisteet

23 556 220 (100 %)1991

Kiintiö

Ylin Alin

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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LIITE II

PISTEIDENLASKEMINEN JA HALLINNOINTI

1. Itävallan kautta kulkevan raskaan tavarankuljetusajoneuvon kuljettajan on esitettävä seuraavat

asiakirjat aina, kun ajoneuvo ylittää Itävallan rajan (kumpaan suuntaan tahansa):

a) asiakirja, josta käy ilmi kyseisen ajoneuvon NOx-päästöjen COP-arvo;

b) toimivaltaisen viranomaisen antama voimassa oleva ekopistekortti.

Edellä olevan a alakohdan osalta:

1 päivän lokakuuta 1990 jälkeen rekisteröityjen EURO 0, EURO 1, EURO 2 ja EURO 3 -standardin

mukaisten raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen osalta COP-arvon ilmaisevan asiakirjan on oltava

toimivaltaisen viranomaisen antama todistus, jossa ilmoitetaan tuotannon vaatimustenmukaisuuden

yhteydessä hyväksyttävä NOx-päästöjen määrä, tai tyyppihyväksyntätodistus, jossa ilmoitetaan

hyväksymispäivämäärä ja mitatut arvot. Jos esitetään jälkimmäinen todistus, tuotannon

vaatimustenmukaisuuden yhteydessä hyväksyttävä päästömäärä on tyyppihyväksyntäarvo

korotettuna 10 prosentilla. Ajoneuvolle määriteltyä arvoa ei voida muuttaa ajoneuvon käyttöiän

aikana.

Ennen 1 päivää lokakuuta 1990 rekisteröityjen raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja sellaisten

raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen, joista ei esitetä minkäänlaista todistusta, COP-arvoksi

vahvistetaan 15,8 g/kWh.



6235/1/03 REV 1 RR/sk 2
LIITE II    FI

Edellä olevan b alakohdan osalta:

Pistekortti/ympäristötarra sisältää tietyn määrän pisteitä, ja niitä käytetään ajoneuvon COP-arvon

perusteella seuraavasti:

1) Yhden g/kWh:n suuruinen NOx-päästö, joka on määritelty 1 kohdan a alakohdan

mukaisesti, lasketaan yhdeksi pisteeksi.

2) NOx-päästöarvot pyöristetään seuraavaan kokonaiseen yksikköön, jos desimaaliluku on

0,5 tai enemmän; muussa tapauksessa ne pyöristetään alaspäin.

2. Komissio laskee 5 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen kolmen kuukauden välein

raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen suorittamien matkojen lukumäärän ja niiden NOx-

päästöjen keskimääräisen tason ja laatii näistä ajoneuvojen rekisteröintimaan mukaan eritellyt

tilastot.

________________________
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EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 28. maaliskuuta 2003 (31.03)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2001/0310 (COD)

6235/1/03
REV 1 ADD 1

LIMITE

TRANS 37
CODEC 146
OC 76

NEUVOSTON PERUSTELUT
Asia: Neuvoston 28. maaliskuuta 2003 vahvistama yhteinen kanta Euroopan

parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Itävallan kautta kulkeviin
raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavan ekopistejärjestelmän
käyttöönotosta vuodeksi 2004

NEUVOSTON PERUSTELUT
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I JOHDANTO

Neuvosto vahvisti EY:n perustamissopimuksen 71 artiklan 1 kohdan huomioon ottaen ja

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisen yhteispäätösmenettelyn puitteissa

yhteisen kantansa ehdotuksesta asetukseksi Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin

tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavan ekopistejärjestelmän käyttöönotosta vuodeksi

2004 ... .

Neuvosto otti kantaansa vahvistaessaan huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisessä

käsittelyssään 12.2.20031 antaman lausunnon sekä talous- ja sosiaalikomitean 29.5.20022

antaman lausunnon. Alueiden komitea päätti olla antamatta lausuntoa.

Komission esittämän asetusehdotuksen tarkoituksena on jatkaa olennaisilta osiltaan vuoteen

2004 asti Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavaa

nykyistä, 31.12.2003 päättyvää ekopistejärjestelmää; jatkaminen edelleen vuoteen 2005 ja

2006 on myös mahdollista. Ekopistejärjestelmän tarkoituksena on vähentää kielteisiä

ympäristövaikutuksia, jotka johtuvat raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen kulkemisesta

Itävallan kautta. Kunkin raskaan tavarankuljetusajoneuvon on "maksettava" Itävallan kautta

kulkemisesta tietty määrä ekopisteitä sen mukaan, mihin luokkaan ajoneuvo kuuluu

(EURO 0, 1, 2, 3): eniten saastuttavat raskaat tavarankuljetusajoneuvot (EURO 0) maksavat

eniten ekopisteitä.

                                                
1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
2 EYVL C 221, 17.9.2002, s. 84.
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II YHTEISEN KANNAN ERITTELY

Neuvosto hyväksyi komission ehdotuksen, joka koski siirtymäkauden kauttakulkujärjestelmää

vuodeksi 2004. Neuvosto päätti myös, että järjestelmää jatketaan vuoteen 2005 ja 2006, jos

infrastruktuurin käyttömaksuja koskevaa Eurovignette-ehdotusta ei hyväksytä 31.12.2004 ja

vastaavasti 31.12.2005 mennessä.

Neuvosto teki kuitenkin eräitä muutoksia asetusehdotusta koskevaan yhteiseen kantaansa.

Edistääkseen ympäristöystävällisten raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen käyttöä neuvosto

kielsi EURO 0-standardin mukaisten ajoneuvojen kauttakulun lukuun ottamatta Kreikassa tai

Portugalissa rekisteröityjä ajoneuvoja – ottaen huomioon näiden jäsenvaltioiden raskaan

tavarankuljetusajoneuvokaluston rakenteen – ja tiettyjä kalliita erityiskäyttöön tarkoitettuja

ajoneuvoja, joiden taloudellinen elinkaari on pitkä.

EURO 4-standardin mukaisten ajoneuvojen (puhtaimmat ajoneuvot) kauttakulkua ei

myöskään aiota ottaa väliaikaiseen kauttakulkujärjestelmään. Siinä tapauksessa, että

järjestelmää jatketaan vuoteen 2005 ja 2006, komission pitäisi kuitenkin suorittaa

EURO 4-standardin mukaisten ajoneuvojen kauttakulun analyysi ja vähentää neuvoston

yhteisen kannan liitteen I mukaisesti käytettävissä olevien ekopisteiden määrää

pistekiintiöissä. Jos EURO 4-standardin mukaisten ajoneuvojen kauttakulkua ei tapahdu,

noudatettaisiin pistekiintiön mukaista ylintä määrää; jos EURO 4-standardin mukaisten

ajoneuvojen kauttakulkua tapahtuu, vuodesta 2005 lähtien jaettavien pisteiden määrää

mukautettaisiin alaspäin komission analyysin tulosten mukaisesti vastaavan alimman

pistekiintiön puitteissa.

Neuvoston yhteinen kanta edustaa tasapainoa toisaalta Alppien kaltaisen haavoittuvan alueen

ympäristönsuojelun ja toisaalta tavaroiden vapaata liikkuvuutta unionissa koskevan

periaatteen välillä.
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III EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET

Neuvosto on tarkastellut huolellisesti Euroopan parlamentin tekemiä tarkistuksia ottaen

huomioon neuvoston yhteisen kannan erittelyssä mainitut asiat. Neuvosto ei voinut hyväksyä

yhtään tarkistusta.

________________________
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Asia: Neuvoston vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

asetuksen antamiseksi Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin
tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavan ekopistejärjestelmän käyttöönotosta
vuodeksi 2004

Korvataan asiakirjan 6235/1/03 REV 1 ADD 1 (da, de, el, en, fi, fr, it, nl, pt, sv) asiakohdan otsikko
seuraavasti:

"Neuvoston vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi
Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavan ekopistejärjestelmän
käyttöönotosta vuodeksi 2004."

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

NEUVOSTON PERUSTELUT
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– Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itävallan kautta
kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavan
ekopistejärjestelmän käyttöönotosta vuodeksi 2004
= yhteisen kannan hyväksyminen

YHTEINEN NÄKEMYS
Kuuleminen päättyy 26.3.2003

1. Laekenin Eurooppa-neuvosto oli pyytänyt, että infrastruktuurin käyttömaksuja koskevaa

järjestelmää odoteltaessa komissio tekisi väliaikaisena ratkaisuna ekopistejärjestelmän

jatkamista koskevan ehdotuksen ennen vuoden 2001 loppua. Vastauksena Eurooppa-

neuvoston pyyntöön komissio esitti 21.12.2001 ehdotuksen ekopistejärjestelmän

käyttöönotosta vuodeksi 2004.
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2. Neuvoston elimet keskustelivat tästä asetusehdotuksesta koko vuoden 2002. Vastauksena

Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston esittämään kehotukseen1, neuvosto (liikenne,

televiestintä ja energia) kokoontui 31.12.2002 tutkiakseen ehdotusta Euroopan parlamentin ja

neuvoston asetukseksi, jonka tarkoituksena on Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin

tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavan ekopistejärjestelmän käyttöönotto vuodeksi 2004.

Tuolloin puheenjohtajavaltio totesi lopuksi, että valtuuskuntien määräenemmistö kannatti

puheenjohtajavaltion ehdottamaa välitysehdotusta ja että Euroopan parlamentin annettua

ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa neuvosto hyväksyisi yhteisen kannan tältä pohjalta.

Itävallan, Belgian, Italian ja Alankomaiden valtuuskunnat ilmoittivat, etteivät ne voineet

kannattaa kyseistä välitysehdotusta.

3. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa 12.2.20032 3, minkä jälkeen neuvoston elimet tutkivat

parlamentin ehdottamia tarkistuksia. Neuvoston istunnossa 31.12.2002 välitysehdotuksesta

saavutetun yhteisymmärryksen pohjalta mitään Euroopan parlamentin tarkistuksia ei voitu

sisällyttää neuvoston yhteiseen kantaan. Tämän lisäksi 12.3.2003 pidetyssä Coreperin

kokouksessa valtuuskunnat vahvistivat neuvoston istunnossa 31.12.2002 ilmoittamansa

kannat.

                                                
1 Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmien 35. kohta kuuluu:

"Eurooppa-neuvosto pyytää neuvostoa Laekenin Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti
antamaan ennen tämän vuoden loppua asetuksen tilapäisestä ratkaisusta raskaiden
tavarankuljetusajoneuvojen kauttakulkuun Itävallan läpi vuosina 2004–2006. Euroopan
komissio tekee ehdotuksen uudeksi Eurovignette-direktiiviksi viimeistään vuoden 2003
alkupuoliskolla."

2 Asiak. 5987/03 CODEC 114 TRANS 23.
3 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 29.5.2002 (EYVL C 221, 17.9.2002,

s. 84). Alueiden komitea päätti olla antamatta lausuntoa.
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4. Edellä oleviin seikkoihin viitaten neuvostoa pyydetään tarkastelemaan asetusehdotusta, jotta

se voisi:

– hyväksyä asetusta koskevan yhteisen kannan sellaisena kuin se on asiakirjassa 6235/03

TRANS 37 CODEC 146 OC 76

– päättää yhteisen kantansa toimittamisesta Euroopan parlamentille asiakirjan 6235/03

TRANS 37 CODEC 146 OC 76 lisäyksessä olevine perusteluineen

– merkitä neuvoston istunnon pöytäkirjaan asiakirjassa 5345/03 TRANS 10 CODEC 39

ADD 11 olevat lausumat.

________________________

                                                
1 Neuvoston pääsihteeristön huomautus: Italian valtuuskunta on ilmoittanut Coreperin

kokouksessa 12.3.2003, että se muuttaa lausumatekstiään. Heti kun teksti on saatavissa, se
otetaan huomioon tarkistetussa muodossaan edellä mainitussa asiakirjassa.
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2001/0310 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen antamiseksi Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin

tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavan siirtymäkauden kauttakulkujärjestelmän
käyttöönotosta vuodeksi 2004

1. ASIAN TAUSTA

(1) Komissio toimitti neuvostolle 21. joulukuuta 2001 ehdotuksen Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetukseksi Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin
tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavan ekopistejärjestelmän käyttöönotosta
vuodeksi 20041.

(2) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea piti 30. toukokuuta 2002 antamassaan
lausunnossa komission ehdotusta kyseenalaisena siitä syystä, että sen jäsenten
enemmistö piti ehdotusta väliaikaisena ratkaisuna, jota sovelletaan ainoastaan yhden
vuoden ajan2.

(3) Euroopan parlamentti antoi ensimmäisessä käsittelyssä 12. helmikuuta 2003
lausuntonsa3 komission ehdotuksesta ja teki siihen 15 tarkistusta. Komissio on
päättänyt hyväksyä tarkistuksista viisi, joista kolme hyväksytään tarvittaessa sillä
edellytyksellä, että tekstiin tehdään toimituksellisia muutoksia (tarkistukset 1, 11 ja
12), yksi periaatteessa (tarkistus 5) ja yksi osittain (tarkistus 15).

(4) Neuvosto vahvisti virallisesti 28. maaliskuuta 2003 yhteisen kannan, jota
kommentoidaan tässä asiakirjassa.

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

Ehdotuksen tavoitteena on jatkaa ekopistejärjestelmän voimassaoloa väliaikaisena ratkaisuna
odotettaessa infrastruktuurin käyttömaksuja koskevan puite-ehdotuksen antamista. Jos
infrastruktuurin käyttömaksuja koskevaa puite-ehdotusta ei anneta, ekopistejärjestelmää
koskevat säännökset jäävät voimaan yhden ylimääräiseksi vuodeksi ajaksi ja tarvittaessa vielä
enintään kahdeksi lisävuodeksi (1+1+1). Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin
tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavan ekopistejärjestelmän käyttöönottoa vuodeksi 2004
koskevan komission ehdotuksen keskeiset tekijät ovat seuraavat:

� Ehdotuksella poistetaan 108 prosentin lauseke, jolla rajoitetaan kauttakulkumatkojen
määrä vuosittain enintään 108 prosenttiin vuonna 1991 suoritetuista kauttakulkumatkoista.

                                                
1 KOM (2001)807 lopullinen, 20.12.2001 (EYVL C 103 E, 30.4.2002, s. 230).
2 EYVL C 221, 17.9.2002, s. 84.
3 PE-TC1-COD(2001)0310; EYVL C [....].
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� Ehdotuksessa säädetään, että sen soveltamisalaan kuuluu koko Itävallan alue.

� Ehdotuksessa edellytetään, että kaikkien 15 jäsenvaltion ekopisteiden määrä säilytetään
vuoden 2003 vakiotasolla. Näin ollen yhteisön liikenteenharjoittajien käytettävissä olevien
ekopisteiden määrä ei vähenisi.

3. LAUSUNTO YHTEISESTÄ KANNASTA

3.1. Keskeinen näkökohta

On syytä mainita, että Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on hyvin erilaiset näkemykset
ehdotetusta järjestelmästä, jota on määrä soveltaa nykyisen ekopistejärjestelmän
voimassaolon päätyttyä 31. joulukuuta 2003. Kyseiset toimielimet ovat yhtä mieltä
järjestelmän kestosta (enintään kolme vuotta) ja 108 prosentin lausekkeen poistamisesta.

Neuvosto on vahvistanut määräenemmistöllä yhteisen kannan, jossa säädetään seuraavista
toimenpiteistä:

� Vähiten saastuttavat tavarankuljetusajoneuvot (EURO 4) jätetään uuden järjestelmän
ulkopuolelle, ja vastaavasti ekopisteiden määrää vähennetään asteittain (40 % vuonna
2004, ylimmillään 40 % ja alimmillaan 39 % - 38 % vuonna 2005 sekä ylimmillään 40 %
alimmillaan 38 % - 34,9 % vuonna 2006) sillä edellytyksellä, että EURO 4
-tavarankuljetusajoneuvojen todellinen liikennöinti lisääntyy.

� Eniten saastuttavien tavarankuljetusajoneuvojen (EURO 0) kauttakulku Itävallan läpi
kielletään kokonaan vuodesta 2004, mutta Kreikalle ja Portugalille myönnetään poikkeus
vuoteen 2006.

� Yhteisön varastossa olevat ekopisteet jaetaan uudelleen painotettuina käyttäen asetuksen
(EY) N:o 3298/944 8 artiklassa säädettyjen kriteerien lisäksi uusia kriteerejä, jotka ovat
seuraavat: jäsenvaltioille myönnettyjen ekopisteiden todellinen käyttö sekä Itävallan kautta
Hörbranzin käytävää5 käyttäen kulkevien tavarankuljettajien erityistarpeet.

Komissio toteaa, että yhteinen kantaa eroaa huomattavasti komission alkuperäisestä
ehdotuksesta. On kuitenkin syytä tuoda esille yhteisen kannan osalta seuraavat seikat:

� Se mahdollistaa lainsäädäntöprosessin etenemisen, mikä on tärkeää siksi, että ilman uutta
säädöstä ekopistejärjestelmän voimassaolo päättyy 31. joulukuuta 2003.

� Siinä säädetään aikarajoituksesta (enintään kolme vuotta), joka vastaa valtioiden ja
hallitusten päämiesten Kööpenhaminassa pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmissä
vahvistamia suosituksia.

                                                
4 Komission asetus (EY) N:o 3298/94, annettu 21. joulukuuta 1994, Norjan, Itävallan, Suomen ja Ruotsin

liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 9 olevassa 11 artiklassa Itävallan kautta kulkeville raskaille
tavarankuljetusajoneuvoille vahvistettuun kauttakulkuoikeusjärjestelmään (ekopistejärjestelmään)
liittyviä menettelyjä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 341, 30.12.1994, s. 20). Asetus
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o  2012/2000 (EYVL L 241,
26.9.2000, s. 18).

5 Hörbranzin käytävä on 17 kilometrin pituinen reitti, joka on puoliksi tietä ja puoliksi tunnelia ja joka
yhdistää Lindaun Saksassa St Margretheniin Sveitsissä.
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� Siinä otetaan huomioon ympäristönäkökohdat. Siinä on kielletty EURO 0 -standardin
mukaiset ajoneuvot miltei kokonaan ja siinä säädetään erittäin tehokkaista kannustimista
EURO 4 -standardin mukaisten ajoneuvojen käyttämiseksi.

3.2. Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ehdottamat tarkistukset

Komissio on päättänyt hyväksyä Euroopan parlamentin ehdottamista 15 tarkistuksesta viisi,
joista kolme hyväksytään tarvittaessa sillä edellytyksellä, että tekstiin tehdään toimituksellisia
muutoksia (tarkistukset 1, 11 ja 12), yksi periaatteessa (tarkistus 5) ja yksi osittain (tarkistus
15). Nämä tarkistukset liittyvät lähinnä terminologiaan tai haavoittuvia alueita koskeviin
säännöksiin. On kuitenkin syytä mainita, että neuvosto vahvisti yhteisen kannan niin pian
Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn jälkeen, ettei komissiolla ollut mahdollisuutta
antaa muutettua ehdotusta, mutta komissio puolsi kuitenkin tarkistuksia suullisesti
neuvostossa.

Lisäksi Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä antama lausunto poikkeaa
huomattavasti komission ehdotuksesta ja neuvoston yhteisestä kannasta. Euroopan
parlamentti ehdottaa Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin
sovellettavaa pistejärjestelmää, jonka keskeiset näkökohdat ovat seuraavat:

� Asetuksen soveltamisala rajoitetaan koskemaan Itävallan Alppeja ja erityisesti Brennerin,
Tauernin ja Pyhrnin alueita.

� Kiintiöjärjestelmää koskevat säännökset riippuvat ajoneuvoluokasta ja perustuvat vuoden
2002 ekopistekiintiöihin:

– Vuonna 2004 kiintiötä sovelletaan standardien EURO 0, 1 ja 2 mukaisiin
tavarankuljetusajoneuvoihin ja standardin EURO 3 mukaisten ajoneuvojen
liikkumista ei rajoiteta.

– Vuosina 2005 ja 2006 standardien EURO 0 ja 1 mukaisten
tavarankuljetusajoneuvojen kauttakulku on kielletty ja kiintiötä sovelletaan
standardin EURO 2 mukaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin, mutta standardien
EURO 3 ja EURO 4 mukaisten tavarankuljetusajoneuvojen liikkumista ei
rajoiteta.

� Asetuksen soveltamisala laajennetaan koskemaan Euroopan unionin ehdokasmaita.

Ainoat yhtymäkohdat parlamentin ehdottamien tarkistusten ja komission ja neuvoston
ehdottamien säännösten välillä ovat järjestelmän enimmäiskesto (vuoteen 2006) ja
108 prosentin lausekkeen poistaminen

Neuvosto on hylännyt kaikki Euroopan parlamentin ehdottamat tarkistukset.

3.3. Muut huomioon otettavat seikat

Yhteisen kannan tekstissä on nykyisessä muodossaan se toimituksellinen ongelma, että
johdanto-osan kappaleissa ei esitetä perusteluja artiklaosan säännöksille. Tähän seikkaan on
siis syytä kiinnittää erityistä huomiota annettavan asetuksen lopullisessa versiossa.
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4. PÄÄTELMÄ

Komissio haluaa korostaa - kuten se on jo tuonut esille neuvostossa- sitä, että yhteisen kannan
teksti eroaa merkittävästi Euroopan parlamentin lausunnosta. Tällaisessa tilanteessa on
tarpeen panostaa voimakkaasti siihen, että asiassa päästään lopulliseen yhteisymmärrykseen.
Perustamissopimuksen nojalla komissiolle on määrätty yhteispäätösmenettelyyn liittyviä
tehtäviä, joiden suorittamiseksi komissio jatkaa työtä, jotta voidaan saavuttaa sellainen
yhteisymmärrys, joka kunnioittaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta
yhtenäismarkkinoilla ja edistää samalla kestävää kehitystä Euroopan unionissa. Komissio
vetoaa jäsenvaltioihin ja toimielimiin, jotta menettelyn aikana päästäisiin
yhteisymmärrykseen, joka tyydyttää suurinta osaa osapuolista, joita asia koskee.


