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BESLUIT VAN DE RAAD

van              

betreffende de ondertekening namens de Gemeenschap

en de voorlopige toepassing van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling

tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kroatië

inzake de toepassing van het ecopuntensysteem op het transitoverkeer

door Oostenrijk uit de Republiek Kroatië vanaf 1 januari 2003

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 71(1),

in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

                                                
1 PB C
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Commissie heeft onderhandeld over een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling

tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kroatië inzake de toepassing van het

ecopuntensysteem op het transitoverkeer door Oostenrijk uit de Republiek Kroatië.

(2) Behoudens een eventuele sluiting op een latere datum, zou de op 15 november 2002

geparafeerde Overeenkomst moeten worden ondertekend.

(3) Er dienen bepalingen te worden gemaakt voor de voorlopige toepassing van de Overeenkomst

vanaf 1 januari 2003,

BESLUIT:

Artikel 1

De ondertekening van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese

Gemeenschap en de Republiek Kroatië inzake de toepassing van het ecopuntensysteem op het

transitoverkeer door Oostenrijk uit de Republiek Kroatië wordt namens de Gemeenschap

goedgekeurd onder voorbehoud van het besluit van de Raad inzake de sluiting van die

Overeenkomst.

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.
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Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt hierbij gemachtigd de persoon/personen aan te wijzen die bevoegd

is/zijn de Overeenkomst namens de Gemeenschap te ondertekenen onder voorbehoud van sluiting.

Artikel 3

Op voorwaarde van wederkerigheid, wordt de in artikel 1 bedoelde Overeenkomst vanaf

1 januari 2003 voorlopig toegepast, in afwachting van de voltooiing van voor de sluiting ervan

vereiste procedures.

Artikel 4

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

_______________
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OVEREENKOMST

IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING

TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

EN DE REPUBLIEK KROATIË

INZAKE DE TOEPASSING VAN HET ECOPUNTENSYSTEEM

OP HET TRANSITOVERKEER DOOR OOSTENRIJK UIT DE REPUBLIEK KROATIË

VANAF 1 JANUARI 2003
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A. Brief van de Europese Gemeenschap

Mevrouw, Mijnheer,

Ik heb de eer u mede te delen dat, na onderhandelingen tussen de delegatie van de Republiek

Kroatië en de delegatie van de Europese Gemeenschap, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2,

lid 2, onder b), van Protocol nr. 6, bij de Interimovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en

de Republiek Kroatië het volgende is overeengekomen:

1. Er worden ecopunten (transitorechten) toegewezen voor uit de Republiek Kroatië afkomstige

vrachtwagens in transito door Oostenrijk, en wel als volgt:

voor 2003 - 171.904 ecopunten.

Voorts worden er extra ecopunten toegewezen voor uit de Republiek Kroatië afkomstige

gebruikers van de "Rollende Landstrasse", en wel tot een maximum van 40% van het totale

aantal ecopunten voor 2003, neerkomende op:

voor 2003 - 68.762 ecopunten.

Ecopunten voor gebruikers van de "Rollende Landstrasse" worden aan de overheid van de

Republiek Kroatië toegewezen op basis van de ecopunten voor twee ritten over de weg voor

elke twee retourritten op de RoLa.

De Oostenrijkse maatschappijen voor gecombineerd vervoer verstrekken het ministerie van

Maritieme Zaken, Vervoer en Verkeer van de Republiek Kroatië maandelijks informatie over

gebruikers van gecombineerd vervoer uit de Republiek Kroatië in transito door Oostenrijk .

Voor transitoritten die in de in bijlage A vermelde omstandigheden worden verreden of die

met een ECMV-vergunning worden gedaan behoeven geen ecopunten te worden betaald.



EL1/CE/HR/nl 2

2. De bestuurder van een vrachtwagen uit de Republiek Kroatië heeft op het grondgebied van

Oostenrijk aan boord en stelt op verzoek van de controle-instanties te allen tijde ter controle

beschikbaar:

a) een volledig ingevuld standaardformulier of een Oostenrijks certificaat waarin de

betaling van de ecopunten voor de betrokken rit wordt bevestigd en dat aan het model in

bijlage B beantwoordt en hierna "ecokaart" wordt genoemd, of

b) een op het motorvoertuig gemonteerde elektronische inrichting waarmee automatisch

ecopunten kunnen worden gedebiteerd, hierna "ecodoosje" genoemd, of

c) passende documentatie om aan te tonen dat een ecopuntvrije transitorit als omschreven

in bijlage A of in het kader van een ECMV-vergunning wordt gemaakt, of

d) passende documenten waaruit blijkt dat het geen transitorit betreft en, indien het voer-

tuig met een ecodoosje is uitgerust, het ecodoosje voor dat doel is ingesteld.

De ecokaart wordt door de bevoegde Oostenrijkse instanties verstrekt tegen betaling van de

aan de vervaardiging en verzending verbonden kosten van de ecopunten en ecokaarten.

3. Ecodoosjes worden vervaardigd, geprogrammeerd en geïnstalleerd overeenkomstig de in

bijlage C vervatte algemene technische specificaties. Het ministerie van Maritieme Zaken,

Vervoer en Verkeer van de Republiek Kroatië wordt gemachtigd de ecodoosjes goed te

keuren, te programmeren en te installeren.
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Het ecodoosje wordt zodanig geprogrammeerd dat het informatie bevat over het land van

registratie en over de NOx-waarde van het motorvoertuig, als vermeld in het in lid 4

omschreven COP ('Conformity of Production')-document.

Het ecodoosje wordt op een in bijlage D aangegeven plaats op de voorruit van het motor-

voertuig bevestigd. Het ecodoosje mag niet verwijderbaar zijn.

4. De bestuurder van een op of na 1 oktober 1990 geregistreerde vrachtwagen uit de Republiek

Kroatië heeft tevens een COP-document overeenkomstig bijlage E aan boord, waaruit de

NOx-emissie van de vrachtwagen blijkt, dat hij desgevraagd moet kunnen overleggen. Voor

vrachtwagens die vóór oktober 1990 voor het eerst zijn ingeschreven en voor die waarvoor

geen document wordt overgelegd, wordt een COP-waarde van 15,8 g/kWu aangenomen.

5. Het ministerie van Maritieme Zaken, Vervoer en Verkeer van de Republiek Kroatië wordt

gemachtigd de documenten en ecodoosjes als bedoeld in de punten 2 tot en met 4 te

verstrekken.

6. Tenzij het voertuig van een ecodoosje is voorzien, wordt het aantal vereiste ecopunten op de

ecokaart geplakt en ongeldig gemaakt. De ecokaart kan op één van de volgende manieren

ongeldig worden gemaakt:

a) door de ecokaart in een daarvoor bestemde machine af te stempelen;

b) door de ecokaart door de Oostenrijkse grenscontroleautoriteiten aan de grenzen van

Oostenrijk te laten afstempelen;
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c) door de ecokaart te laten afstempelen en te laten dateren door de nationale autoriteiten

van het land van de vervoerder, en wel voordat het Oostenrijks grondgebied wordt

betreden;

d) door de ecokaart te laten afstempelen in een kantoor waar de ecodoosjes worden

geïnitialiseerd.

Bijlage F bevat een lijst van Oostenrijkse grensposten waar een ecokaartstempelmachine

beschikbaar is.

Voor statistische doeleinden moet bladzijde 1 van de volgeplakte ecokaart door de

Oostenrijkse autoriteiten worden ingenomen, dan wel binnen drie maanden na beëindiging

van de rit aan de Oostenrijkse autoriteiten worden geretourneerd. Aan de hand van de aldus

verzamelde statistische gegevens zal de Commissie eventuele voorstellen formuleren voor de

verdeling van de ecopuntenreserve.

Indien het voertuig is uitgerust met een ecodoosje wordt, na bevestiging dat het voertuig een

transitorit uitvoert waarvoor ecopunten vereist zijn, een aantal ecopunten, overeenkomstig de

in het ecodoosje van het voertuig opgeslagen informatie over NOx-emissie, afgetrokken van

het totale aantal aan de Republiek Kroatië toegekende ecopunten. Dit gebeurt met behulp van

door de Oostenrijkse autoriteiten verschafte en bediende infrastructuur.

Bij met een ecodoosje uitgeruste voertuigen die bilaterale ritten uitvoeren, wordt het

ecodoosje vóór het binnenrijden van het Oostenrijkse grondgebied zodanig ingesteld dat

daaruit blijkt dat een niet-transitorit wordt uitgevoerd.
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Indien een ecokaart wordt gebruikt en de trekker tijdens de transitorit wordt vervangen, blijft

het bij binnenkomst ontvangen bewijs van betaling geldig en dient het bewaard te blijven.

Indien de COP-waarde van de nieuwe trekker de op het formulier vermelde waarde

overschrijdt, worden bij het verlaten van het land op een nieuwe ecokaart bijkomende

ecopunten geplakt en ongeldig gemaakt.

7. Ononderbroken vervoer waarbij de Oostenrijkse staatsgrens eenmaal per spoor - ongeacht of

het gewoon vervoer per spoor dan wel gecombineerd vervoer betreft - en daarvoor of daarna

over de weg wordt overschreden, wordt niet beschouwd als transitogoederenvervoer over de

weg door Oostenrijk, maar wel als een bilaterale rit waarvoor geen ecopunten vereist zijn.

Ononderbroken transitovervoer door Oostenrijk waarbij gebruik wordt gemaakt van een van

de hierna genoemde spoorwegterminals, wordt als een bilaterale rit beschouwd:

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

8. Ecopunten zijn geldig tussen 1 januari van het jaar waarvoor zij zijn toegekend en 31 januari

van het daaropvolgende jaar.

9. Inbreuken op deze Overeenkomst door een bestuurder van een vrachtwagen of onderneming

uit de Republiek Kroatië worden overeenkomstig de nationale voorschriften bestraft.

De Commissie en de bevoegde autoriteiten van Oostenrijk en de Republiek Kroatië verlenen

elkaar in het kader van hun bevoegdheden administratieve bijstand bij de opsporing en

vervolging van deze inbreuken, met name bij de controle op het correcte gebruik en de

correcte behandeling van de ecokaarten en van de ecodoosjes.
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De controles mogen naar believen van de lidstaat van de Europese Gemeenschap elders dan

aan de interne grens worden verricht, waarbij het non-discriminatiebeginsel wordt

geëerbiedigd.

10. De Oostenrijkse controle-instanties kunnen, met inachtneming van het evenredigheids-

beginsel, passende maatregelen nemen indien een voertuig is uitgerust met een ecodoosje en

zich ten minste één van de volgende situaties voordoet:

a) het voertuig of de ondernemer die het voertuig exploiteert, heeft herhaaldelijk inbreuken

gepleegd;

b) er resteren onvoldoende ecopunten voor de Republiek Kroatië;

c) er is met het ecodoosje geknoeid of het is veranderd door een andere partij dan diegene

die volgens punt 3 daartoe is gemachtigd;

d) de Republiek Kroatië heeft het voertuig voor een transitorit ontoereikende ecopunten

toegekend;

e) het voertuig heeft geen geschikte documenten overeenkomstig punt 2, onder c) of d),

waaruit blijkt waarom het ecodoosje is ingesteld om aan te tonen dat een niet-transitorit

op Oostenrijks grondgebied wordt uitgevoerd;

f) het in bijlage C gespecificeerde ecodoosje is voor een transitorit ontoereikend van

ecopunten voorzien.
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De Oostenrijkse controle-instanties kunnen, met inachtneming van het evenredigheids-

beginsel, passende maatregelen nemen, indien een voertuig niet met een ecodoosje is uitgerust

en zich ten minste één van de volgende situaties voordoet:

a) aan de controle-instanties wordt geen ecokaart voorgelegd overeenkomstig het bepaalde

in deze Overeenkomst;

b) er wordt een ecokaart voorgelegd die onvolledig of onjuist is of waarop de ecopunten

niet naar behoren zijn aangebracht;

c) het voertuig beschikt niet over de geschikte documenten waaruit blijkt dat het geen

ecopunten behoeft;

d) de ecokaart is niet ongeldig gemaakt overeenkomstig de in artikel 6 genoemde

procedure.

11. De gedrukte ecopunten die op ecokaarten moeten worden geplakt, worden elk jaar vóór

1 november van het voorafgaande jaar ter beschikking gesteld.

12. Voor voertuigen die vóór 1 oktober 1990 zijn ingeschreven en waarvan de motor sindsdien is

vervangen, wordt het COP-niveau van de nieuwe motor toegepast. In dit geval moet in het

door de bevoegde autoriteiten afgegeven certificaat melding worden gemaakt van de

vervanging van de motor en moeten in dit certificaat nadere gegevens over het nieuwe COP-

niveau voor de NOx-emissie worden verstrekt.
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13. Voor een transitorit behoeven geen ecopunten te worden betaald, indien de volgende drie

voorwaarden zijn vervuld:

a) de rit heeft geen ander doel dan een gloednieuw voertuig of een gloednieuwe voertuig-

combinatie vanuit de fabriek op een plaats van bestemming in een andere staat af te

leveren,

b) tijdens de rit worden geen goederen vervoerd,

c) het voertuig of de voertuigcombinatie is voorzien van passende internationale

registratiedocumenten en uitvoernummerborden.

14. Voor een transitorit behoeven geen ecopunten te worden betaald, indien het gaat om het leeg

gereden deel van een rit die op grond van bijlage A geen ecopunten kost, en in het voertuig

geschikte documenten om dit aan te tonen aanwezig zijn. Als geschikte documenten zullen

worden beschouwd:

a) een vrachtbrief;

b) een volledig ingevulde ecokaart waarop echter geen ecopunten zijn geplakt; of

c) een volledig ingevulde ecokaart met ecopunten die achteraf zullen worden vergoed.
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15. Ieder probleem dat voortkomt uit het beheer van dit stelsel van ecopunten wordt voorgelegd

aan het Interimsubcomité voor Vervoer Gemeenschap/Republiek Kroatië, als bedoeld in

artikel 41 van de Interimovereenkomst, dat de situatie beoordeelt en passende maatregelen

aanbeveelt. Iedere te nemen maatregel wordt onmiddellijk ten uitvoer gelegd en is evenredig

met het probleem en niet-discriminerend van aard.

Ik zou u zeer dankbaar zijn indien u de instemming van uw regering met de inhoud van deze brief

zou willen bevestigen.

Met bijzondere hoogachting,

Namens de Raad van de Europese Unie
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BIJLAGE A

VERVOER WAARVOOR GEEN ECOPUNTEN BEHOEVEN TE WORDEN BETAALD

1. Incidenteel vervoer van goederen van en naar luchthavens in geval van verlegging van de

diensten.

2. Vervoer van bagage met aanhangwagens, gekoppeld aan voor reizigersvervoer bestemde

voertuigen, en vervoer van bagage van en naar luchthavens met voertuigen van welke aard

dan ook.

3. Postvervoer

4. Vervoer van beschadigde of te repareren voertuigen.

5. Vervoer van faecaliën en vuilnis.

6. Vervoer van voor destructie bestemde dode dieren.

7. Vervoer van bijen en pootvis

8. Begrafenisvervoer

9. Vervoer van kunstvoorwerpen en kunstwerken voor tentoonstellings- of handelsdoeleinden

10. Incidenteel vervoer van goederen uitsluitend bestemd voor reclame of voorlichting

11. Verhuizingen door ondernemingen die daartoe speciaal zijn uitgerust wat betreft personeel en

materieel
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12. Vervoer van materieel, rekwisieten en dieren van of naar toneelvoorstellingen, muziek-

uitvoeringen, filmvoorstellingen, sportmanifestaties, circusvoorstellingen, tentoonstellingen of

kermissen alsmede vervoer ten behoeve van radio-, film- en televisieopnamen

13. Vervoer van reserveonderdelen voor zeeschepen en vliegtuigen

14. Lege ritten van een voor goederenvervoer gebruikt voertuig dat een voertuig moet vervangen

dat tijdens een transitorit onklaar is geraakt alsmede de voortzetting van het vervoer door het

vervangingsvoertuig met de voor het defecte voertuig verleende vergunning

15. Vervoer van goederen voor medische verzorging voor hulpverlening in dringende gevallen

(met name in geval van natuurrampen)

16. Vervoer van goederen van hoge waarde (bijvoorbeeld edele metalen) in speciale voertuigen

die door de politie of ander bewakingspersoneel worden begeleid.
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BIJLAGE B
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BIJLAGE C

ALGEMENE TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET ECODOOSJE

Korte-afstandscommunicatie tussen baken en voertuig

Voor DSRC relevante (voor)normen en technische mededelingen

Voor de korte-afstandscommunicatie tussen voertuigen en infrastructuur langs de weg moet aan de

volgende, door CEN/TC 278 vastgestelde voorschriften worden voldaan:

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"

Typekeuring

De leverancier van het ecodoosje moet voor deze toestellen typekeuringscertificaten van een

geaccrediteerde keuringsinstantie voorleggen, waarin wordt bevestigd dat is voldaan aan alle

grenswaarden als bepaald in de huidige norm I-ETS 300674.

Bedrijfsvoorwaarden
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Het ecodoosje voor het automatische ecopuntensysteem moet de vereiste functionaliteit waarborgen

onder de volgende bedrijfsomstandigheden:

- omgevingsvoorwaarden: omgevingstemperatuur van -25 °C tot +70 °C;

- weersomstandigheden: alle te verwachten omstandigheden;

- verkeersomstandigheden: meerbaans, doorstromend;

- snelheidsbereik: van "stop and go" tot 120 km/u.

Bovengenoemde bedrijfsvoorwaarden gelden alleen als minimumvereisten totdat de voor DSRC

relevante (voor)normen worden vastgesteld.

Het ecodoosje mag alleen reageren op microgolfsignalen die kenmerkend zijn voor de erdoor

ondersteunde applicaties.

Ecodoosje

Identificatie

Elk ecodoosje moet een uniek identificatienummer hebben. Dit moet, naast het aantal cijfers dat

nodig is voor herkenning, ook een controlecijfer bevatten ter verificatie van de integriteit.
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Installatie

Het ecodoosje moet ontworpen zijn voor installatie achter de voorruit van de vrachtwagen of

trekker. Het moet onverwijderbaar op het voertuig worden gemonteerd.

Transitoverklaring

Het ecodoosje moet een faciliteit hebben om aan te geven dat voor de rit geen ecopunten behoeven

te worden betaald.

Deze faciliteit moet op het ecodoosje duidelijk zichtbaar zijn voor controledoeleinden; als

alternatief moet het mogelijk zijn het ecodoosje in een bepaalde beginstand te zetten. In ieder geval

moet ervoor worden gezorgd dat voor de evaluatie in het systeem alleen de status op het tijdstip van

het binnenrijden in rekening wordt gebracht.

Externe kenmerking

Elk ecodoosje moet ook visueel duidelijk identificeerbaar zijn. Daartoe moet het bovengenoemde

unieke identificatienummer onwisbaar op het oppervlak van de inrichting worden aangebracht.

Op het oppervlak van het ecodoosje moet een onafneembaar en niet verwisselbaar kenteken worden

bevestigd in de vorm van gebruiksklare zelfklevende etiketten. Op dit kenteken moet de

ecopuntenwaarde van het desbetreffende voertuig ("5", "6", . . . "16") vermeld staan.
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Deze speciale etiketten moeten onvervalsbaar zijn, mechanische sterkte hebben en licht- en

temperatuurvast zijn. Zij moeten een hoge kleefsterkte hebben en alleen afgenomen kunnen worden

door vernietiging.

Integriteit

De behuizing moet zo geconstrueerd zijn dat iedere manipulatie van de interne componenten

uitgesloten is en iedere interferentie later kan worden ontdekt.

Geheugen

Het geheugen van het ecodoosje moet van voldoende grootte zijn om plaats te bieden voor de

volgende gegevens:

- identificatienummer;

- gegevens over het voertuig:

- COP-waarde;

- transactiegegevens:

- identificatie van de grenspost,

- datum/tijd,

- status van de ritverklaring,

- beschermde informatie;

- toestandgegevens:

- manipulatie,

- batterijtoestand,

- status van de recentste communicatie.

Voorts moet er een geheugenreserve van minstens 30 % zijn.
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BIJLAGE D

MONTAGEVOORSCHRIFTEN VOOR HET ECODOOSJE

Het ecodoosje wordt aan de binnenkant van de voorruit aangebracht binnen het gemarkeerde gebied
(zie afbeelding), dat als afmetingen heeft:

x = 100 cm

y = 80 cm.

___________
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BIJLAGE E
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BIJLAGE F

Oostenrijkse grensposten waar een ecokaartstempelmachine beschikbaar is

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. Brief van de Republiek Kroatië

Mevrouw, Mijnheer,

Ik heb de eer te verwijzen naar uw brief van ... waarin u mij inlicht over het volgende:

"Ik heb de eer u mede te delen dat, na onderhandelingen tussen de delegatie van de Republiek
Kroatië en de delegatie van de Europese Gemeenschap, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 2, lid 2, onder b), van Protocol nr. 6, bij de Interimovereenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Republiek Kroatië het volgende is overeengekomen:

1. Er worden ecopunten (transitorechten) toegewezen voor uit de Republiek Kroatië
afkomstige vrachtwagens in transito door Oostenrijk, en wel als volgt:
voor 2003 - 171.904 ecopunten.

Voorts worden er extra ecopunten toegewezen voor uit de Republiek Kroatië
afkomstige gebruikers van de “Rollende Landstrasse”, en wel tot een maximum van
40% van het totale aantal ecopunten voor 2003, neerkomende op:
voor 2003 - 68.762 ecopunten.

Ecopunten voor gebruikers van de "Rollende Landstrasse" worden aan de overheid van
de Republiek Kroatië toegewezen op basis van de ecopunten voor twee ritten over de
weg voor elke twee retourritten op de RoLa.

De Oostenrijkse maatschappijen voor gecombineerd vervoer verstrekken het ministerie
van Maritieme Zaken, Vervoer en Verkeer van de Republiek Kroatië maandelijks
informatie over gebruikers van gecombineerd vervoer uit de Republiek Kroatië in
transito door Oostenrijk .

Voor transitoritten die in de in bijlage A vermelde omstandigheden worden verreden of
die met een ECMV-vergunning worden gedaan behoeven geen ecopunten te worden
betaald.
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2. De bestuurder van een vrachtwagen uit de Republiek Kroatië heeft op het grondgebied van
Oostenrijk aan boord en stelt op verzoek van de controle-instanties te allen tijde ter controle
beschikbaar:

a) een volledig ingevuld standaardformulier of een Oostenrijks certificaat waarin de
betaling van de ecopunten voor de betrokken rit wordt bevestigd en dat aan het model in
bijlage B beantwoordt en hierna "ecokaart" wordt genoemd, of

b) hetzij een op het motorvoertuig gemonteerde elektronische inrichting waarmee
automatisch ecopunten kunnen worden gedebiteerd, hierna "ecodoosje" genoemd, of

c) passende documentatie om aan te tonen dat een ecopuntvrije transitorit als omschreven
in bijlage A of in het kader van een ECMV-vergunning wordt gemaakt, of

d) passende documenten waaruit blijkt dat het geen transitorit betreft en, indien het
voertuig met een ecodoosje is uitgerust, het ecodoosje voor dat doel is ingesteld.

De ecokaart wordt door de bevoegde Oostenrijkse instanties verstrekt tegen betaling van de
aan de vervaardiging en verzending verbonden kosten van de ecopunten en ecokaarten.

3. Ecodoosjes worden vervaardigd, geprogrammeerd en geïnstalleerd overeenkomstig de in
bijlage C vervatte algemene technische specificaties. Het ministerie van Maritieme Zaken,
Vervoer en Verkeer van de Republiek Kroatië wordt gemachtigd de ecodoosjes goed te
keuren, te programmeren en te installeren.
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Het ecodoosje wordt zodanig geprogrammeerd dat het informatie bevat over het land van
registratie en over de NOx-waarde van het motorvoertuig, als vermeld in het in lid 4
omschreven COP ("Conformity of Production")-document.

Het ecodoosje wordt op een in bijlage D aangegeven plaats op de voorruit van het motor-
voertuig bevestigd. Het ecodoosje mag niet verwijderbaar zijn.

4. De bestuurder van een op of na 1 oktober 1990 geregistreerde vrachtwagen uit de Republiek
Kroatië heeft tevens een COP-document overeenkomstig bijlage E aan boord, waaruit de
NOx-emissie van de vrachtwagen blijkt, dat hij desgevraagd moet kunnen overleggen. Voor
vrachtwagens die vóór oktober 1990 voor het eerst zijn ingeschreven en voor die waarvoor
geen document wordt overgelegd, wordt een COP-waarde van 15,8 g/kWu aangenomen.

5. Het ministerie van Maritieme Zaken, Vervoer en Verkeer van de Republiek Kroatië wordt
gemachtigd de documenten en ecodoosjes als bedoeld in de punten 2 tot en met 4 te
verstrekken.

6. Tenzij het voertuig van een ecodoosje is voorzien, wordt het aantal vereiste ecopunten op de
ecokaart geplakt en ongeldig gemaakt. De ecokaart kan op één van de volgende manieren
ongeldig worden gemaakt:

a) door de ecokaart in een daarvoor bestemde machine af te stempelen;

b) door de ecokaart door de Oostenrijkse grenscontroleautoriteiten aan de grenzen van
Oostenrijk te laten afstempelen;
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c) door de ecokaart te laten afstempelen en te laten dateren door de nationale autoriteiten
van het land van de vervoerder, en wel voordat het Oostenrijks grondgebied wordt
betreden;

d) door de ecokaart te laten afstempelen in een kantoor waar de ecodoosjes worden
geïnitialiseerd.

Bijlage F bevat een lijst van Oostenrijkse grensposten waar een ecokaartstempelmachine
beschikbaar is.

Voor statistische doeleinden moet bladzijde 1 van de volgeplakte ecokaart door de
Oostenrijkse autoriteiten worden ingenomen, dan wel binnen drie maanden na beëindiging
van de rit aan de Oostenrijkse autoriteiten worden geretourneerd. Aan de hand van de aldus
verzamelde statistische gegevens zal de Commissie eventuele voorstellen formuleren voor de
verdeling van de ecopuntenreserve.

Indien het voertuig is uitgerust met een ecodoosje wordt, na bevestiging dat het voertuig een
transitorit uitvoert waarvoor ecopunten vereist zijn, een aantal ecopunten, overeenkomstig de
in het ecodoosje van het voertuig opgeslagen informatie over NOx-emissie, afgetrokken van
het totale aantal aan de Republiek Kroatië toegekende ecopunten. Dit gebeurt met behulp van
door de Oostenrijkse autoriteiten verschafte en bediende infrastructuur.

Bij met een ecodoosje uitgeruste voertuigen die bilaterale ritten uitvoeren, wordt het
ecodoosje vóór het binnenrijden van het Oostenrijkse grondgebied zodanig ingesteld dat
daaruit blijkt dat een niet-transitorit wordt uitgevoerd.
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Indien een ecokaart wordt gebruikt en de trekker tijdens de transitorit wordt vervangen, blijft
het bij binnenkomst ontvangen bewijs van betaling geldig en dient het bewaard te blijven.
Indien de COP-waarde van de nieuwe trekker de op het formulier vermelde waarde
overschrijdt, worden bij het verlaten van het land op een nieuwe ecokaart bijkomende
ecopunten geplakt en ongeldig gemaakt.

7. Ononderbroken vervoer waarbij de Oostenrijkse staatsgrens eenmaal per spoor - ongeacht of
het gewoon vervoer per spoor dan wel gecombineerd vervoer betreft - en daarvoor of daarna
over de weg wordt overschreden, wordt niet beschouwd als transitogoederenvervoer over de
weg door Oostenrijk, maar wel als een bilaterale rit waarvoor geen ecopunten vereist zijn.

Ononderbroken transitovervoer door Oostenrijk waarbij gebruik wordt gemaakt van een van
de hierna genoemde spoorwegterminals, wordt als een bilaterale rit beschouwd:
Fürnitz/Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8. Ecopunten zijn geldig tussen 1 januari van het jaar waarvoor zij zijn toegekend en 31 januari
van het daaropvolgende jaar.

9. Inbreuken op deze Overeenkomst door een bestuurder van een vrachtwagen of onderneming
uit de Republiek Kroatië worden overeenkomstig de nationale voorschriften bestraft.

De Commissie en de bevoegde autoriteiten van Oostenrijk en de Republiek Kroatië verlenen
elkaar in het kader van hun bevoegdheden administratieve bijstand bij de opsporing en
vervolging van deze inbreuken, met name bij de controle op het correcte gebruik en de
correcte behandeling van de ecokaarten en van de ecodoosjes.
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De controles mogen naar believen van de lidstaat van de Europese Gemeenschap elders dan
aan de interne grens worden verricht, waarbij het non-discriminatiebeginsel wordt
geëerbiedigd.

10. De Oostenrijkse controle-instanties kunnen, met inachtneming van het evenredigheids-
beginsel, passende maatregelen nemen indien een voertuig is uitgerust met een ecodoosje en
zich ten minste één van de volgende situaties voordoet:

a) het voertuig of de ondernemer die het voertuig exploiteert, heeft herhaaldelijk inbreuken
gepleegd;

b) er resteren onvoldoende ecopunten voor de Republiek Kroatië;

c) er is met het ecodoosje geknoeid of het is veranderd door een andere partij dan diegene
die volgens punt 3 daartoe is gemachtigd;

d) de Republiek Kroatië heeft het voertuig voor een transitorit ontoereikende ecopunten
toegekend;

e) het voertuig heeft geen geschikte documenten overeenkomstig punt 2, onder c) of d),
waaruit blijkt waarom het ecodoosje is ingesteld om aan te tonen dat een niet-transitorit
op Oostenrijks grondgebied wordt uitgevoerd;

f) het in bijlage C gespecificeerde ecodoosje is voor een transitorit ontoereikend van
ecopunten voorzien.
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De Oostenrijkse controle-instanties kunnen, met inachtneming van het evenredigheids-
beginsel, passende maatregelen nemen, indien een voertuig niet met een ecodoosje is uitgerust
en zich ten minste één van de volgende situaties voordoet:

a) aan de controle-instanties wordt geen ecokaart voorgelegd overeenkomstig het bepaalde
in deze Overeenkomst;

b) er wordt een ecokaart voorgelegd die onvolledig of onjuist is of waarop de ecopunten
niet naar behoren zijn aangebracht;

c) het voertuig beschikt niet over de geschikte documenten waaruit blijkt dat het geen
ecopunten behoeft;

d) de ecokaart is niet ongeldig gemaakt overeenkomstig de in artikel 6 genoemde
procedure.

11. De gedrukte ecopunten die op ecokaarten moeten worden geplakt, worden elk jaar vóór
1 november van het voorafgaande jaar ter beschikking gesteld.

12. Voor voertuigen die vóór 1 oktober 1990 zijn ingeschreven en waarvan de motor sindsdien is
vervangen, wordt het COP-niveau van de nieuwe motor toegepast. In dit geval moet in het
door de bevoegde autoriteiten afgegeven certificaat melding worden gemaakt van de
vervanging van de motor en moeten in dit certificaat nadere gegevens over het nieuwe COP-
niveau voor de NOx-emissie worden verstrekt.
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13. Voor een transitorit behoeven geen ecopunten te worden betaald, indien de volgende drie
voorwaarden zijn vervuld:

a) de rit heeft geen ander doel dan een gloednieuw voertuig of een gloednieuwe voertuig-
combinatie vanuit de fabriek op een plaats van bestemming in een andere staat af te
leveren,

b) tijdens de rit worden geen goederen vervoerd,

c) het voertuig of de voertuigcombinatie is voorzien van passende internationale
registratiedocumenten en uitvoernummerborden.

14. Voor een transitorit behoeven geen ecopunten te worden betaald, indien het gaat om het leeg
gereden deel van een rit die op grond van bijlage A geen ecopunten kost, en in het voertuig
geschikte documenten om dit aan te tonen aanwezig zijn. Als geschikte documenten zullen
worden beschouwd:

a) een vrachtbrief;

b) een volledig ingevulde ecokaart waarop echter geen ecopunten zijn geplakt; of

c) een volledig ingevulde ecokaart met ecopunten die achteraf zullen worden vergoed.



EL2/CE/HR/nl 9

15. Ieder probleem dat voortkomt uit het beheer van dit stelsel van ecopunten wordt
voorgelegd aan het Interimsubcomité voor Vervoer Gemeenschap/Republiek Kroatië,
als bedoeld in artikel 41 van de Interimovereenkomst, dat de situatie beoordeelt en
passende maatregelen aanbeveelt. Iedere te nemen maatregel wordt onmiddellijk ten
uitvoer gelegd en is evenredig met het probleem en niet-discriminerend van aard.".

Ik zou u zeer dankbaar zijn indien u de instemming van uw regering met de inhoud van deze
brief zou willen bevestigen.".

Ik heb de eer te bevestigen dat mijn regering met de inhoud van deze brief instemt.

Met bijzondere hoogachting,

Namens de Regering van de Republiek Kroatië
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HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 71,

lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Gezien het advies van het Europese Comité van de Regio's 3,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 4,

                                                
1 PB C....
2 PB C ...
3 PB C ...
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gemeenschappelijk standpunt van de Raad ............. (nog niet bekendgemaakt in het PB) en
besluit van het Europees Parlement van ..............(nog niet bekendgemaakt in het PB).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 11, lid 2, onder a), van Protocol nr. 9 van de Akte betreffende de toetredings-

voorwaarden voor de Republiek Oostenrijk tot de Europese Unie 1 wordt bepaald dat het

ecopuntensysteem op 31 december 2003 afloopt.

(2) De Europese Raad van 14 en 15 december 2001 te Laken heeft in punt 58 van de conclusies
gevraagd om verlenging van het ecopuntensysteem bij wijze van tussentijdse oplossing. Deze
verlenging sluit aan bij het beleid inzake de bescherming van het milieu in kwetsbare gebie-
den zoals het Alpengebied. In punt 35 van de conclusies van de Europese Raad van
Kopenhagen van 12 en 13 december 2002 werd de Raad verzocht om vóór eind 2002 een
verordening aan te nemen betreffende de tijdelijke oplossing voor zware vrachtwagens in
transito door Oostenrijk voor de periode 2004-2006.

(3) Deze maatregel is nodig in afwachting van de aanneming van het kadervoorstel inzake de tari-

fering van het gebruik van infrastructuren, als vervat in het Witboek inzake het Europese

vervoersbeleid tot het jaar 2010, dat de Commissie voornemens is in 2003 in te dienen.

(4) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen worden vastgesteld

overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de

voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uit-

voeringsbevoegdheden 2.

(5) Er dient derhalve een tijdelijk transitosysteem voor het jaar 2004 te worden ingevoerd,

                                                
1 PB C 241 van 29.8.1994.
2 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In deze verordening zijn de volgende definities van toepassing:

a) "voertuig": een voertuig als gedefinieerd in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 881/92 van

de Raad van 26 maart 1992 betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over

de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een lidstaat of over het

grondgebied van een of meer lidstaten 1,

b) "internationaal vervoer": internationaal vervoer als gedefinieerd in artikel 2 van Verorde-

ning (EG) nr. 881/92,

c) "transitovervoer door Oostenrijk": vervoer over Oostenrijks grondgebied van en naar een

plaats buiten Oostenrijk;

d) "vrachtwagen": een in een lidstaat geregistreerd motorvoertuig met een maximaal toegestaan

gewicht van meer dan 7,5 ton, bestemd voor het vervoer van goederen of het trekken van aan-

hangwagens, met inbegrip van trekkers van opleggers, en trekkers met een maximaal toege-

staan gewicht van meer dan 7,5 ton, getrokken door een in een lidstaat geregistreerd motor-

voertuig met een maximaal toegelaten gewicht van ten hoogste 7,5 ton;

                                                
1 PB L 95, 9.4.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.

484/2002 van het Europees Parlement en van de Raad (PB L 76, 19.3.2002, blz. 1).
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e) "transitogoederenvervoer over de weg door Oostenrijk": transitovervoer door Oostenrijk met

vrachtwagens, ongeacht of zij met of zonder lading rijden;

f) "bilaterale rit": een internationale vervoersrit met een voertuig waarbij het begin– of eindpunt

in Oostenrijk en het eind– of beginpunt respectievelijk in een andere lidstaat is gelegen, als-

mede vervoersritten zonder lading in verband met voornoemde ritten.

Artikel 2

Deze verordening is van toepassing op goederenvervoer over de weg door middel van ritten op het

grondgebied van de Gemeenschap. Het tijdelijke transitosysteem houdt geen rechtstreekse beper-

king van het aantal transitoritten door Oostenrijk in.

Artikel 3 

1. Op ritten waarbij transitogoederenvervoer over de weg door Oostenrijk is betrokken, is de rege-

ling van toepassing die is vastgesteld bij de eerste richtlijn van de Raad van 23 juli 1962 inzake de

vaststelling van bepaalde gemeenschappelijke regels voor het internationale vervoer

(goederenvervoer over de weg tegen vergoeding) 1 en Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad

voor ritten voor eigen rekening en voor ritten met gehuurde voertuigen of tegen betaling, behoudens

het bepaalde in dit artikel.

                                                
1 PB L 70, 6.8.1962, blz. 2005. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 881/92

van de Raad (PB L 95, 9.4.1992, blz. 1).
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2. Van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 zijn de volgende bepalingen van toepassing:

a) Het transitoverkeer van EURO 4-vrachtwagens valt niet onder het tijdelijke transitosysteem.

b) Het transitoverkeer van EURO 0-vrachtwagens is verboden, met uitzondering van het

transitoverkeer van in Griekenland en Portugal geregistreerde EURO 0-vrachtwagens en het

transitoverkeer van bepaalde zeer gespecialiseerde dure voertuigen met een lange econo-

mische levensduur.

c) De totale NOx-uitstoot van vrachtwagens in transito op Oostenrijks grondgebied wordt vast-

gesteld overeenkomstig de waarden die voor het betrokken jaar zijn opgegeven in bijlage I.

d) De vaststelling van de totale NOx-uitstoot van vrachtwagens wordt beheerd via een tijdelijk

transitosysteem. Volgens dit systeem moet elke vrachtwagen in transito op Oostenrijks

grondgebied een aantal punten hebben dat overeenstemt met het niveau van de NOx-uitstoot

van dat type vrachtwagen (ingeschreven op grond van zijn conformity of production (COP)-

niveau, of afgeleid van de typegoedkeuring). De berekening en het beheer van de punten wor-

den in bijlage II beschreven.

e) Oostenrijk stelt de punten vast en stelt deze tijdig ter beschikking voor vrachtwagens in

transito door Oostenrijk met het oog op het beheer van het tijdelijk transitosysteem overeen-

komstig bijlage II.
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f) Het totale quotum voor de in 2004 toegelaten NOx-uitstoot stemt overeen met het krachtens

het ecopuntensysteem in 2003 toegelaten totale quotum en wordt door de Commissie van de

Europese Gemeenschappen beheerd en over de lidstaten verdeeld volgens de beginselen die

van toepassing zijn op het ecopuntensysteem in 2003, overeenkomstig de bepalingen van

Verordening (EG) nr. 3298/94 1.

g) De nieuwe toewijzing van punten van de communautaire reserve wordt gewogen aan de hand

van de criteria van artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1524/96 2, meer bepaald

overeenkomstig het aantal aan de lidstaten toegewezen punten dat werkelijk door hen wordt

gebruikt en de specifieke behoeften van vervoerders bij het transitoverkeer door Oostenrijk

via de route Lindau-Bregenz-St. Margrethen ("Hörbranz-transito").

3. In het geval dat het Eurovignetvoorstel voor de tarifering van het infrastructuurgebruik niet voor

31 december 2004 wordt aangenomen, worden alle bepalingen van lid 2 met een jaar verlengd, en,

indien dit voorstel niet voor 31 december 2005 wordt aangenomen, voor ten hoogste nog een

tweede jaar. In dat geval voert de Commissie met behulp van een onafhankelijk deskundige een

analyse uit van het verkeer van Euro 4-vrachtwagens in het transitoverkeer door Oostenrijk; de in

bijlage I vermelde beschikbare punten voor de jaren 2005 en 2006 worden aan de hand van die

analyse binnen de respectieve marges aangepast volgens de procedure van artikel 5. *

                                                
1 Verordening (EG) nr. 3298/94 van de Commissie van 21 december 1994 tot vaststelling van

gedetailleerde maatregelen betreffende procedures inzake het ecopuntensysteem, de verdeling
van de ecopunten en de toepassing van artikel 11 van Protocol nr. 9 bij Akte van Toetreding
van Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden (PB L 341 van 30.12.1994, blz. 20).
Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2012/2000 van de Raad (PB L 241
van 26.9.2000, blz.. 18).

2 Verordening (EG) nr. 1524/96 van de Commissie van 30 juli 1996 tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 3298/94 ten aanzien van het ecopuntensysteem voor vrachtwagens in
transitoverkeer door Oostenrijk. (PB L 190 van 31.7.1996, blz. 13).

* Deze alinea bevat een politieke aansporing als bedoeld in artikel 10 van de
Gemeenschappelijke praktische handleiding en dient derhalve te worden vermeden.
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Artikel 4

1. Zolang het bepaalde in artikel 3, lid 2, en in voorkomend geval artikel 3, lid 3, van toepassing is,

treffen de lidstaten in het kader van hun onderlinge samenwerking, indien nodig, met het EG-

Verdrag verenigbare maatregelen tegen misbruik van het tijdelijke transitosysteem.

2. Vervoerders met een Gemeenschapsvergunning, afgegeven door de bevoegde instanties in

Oostenrijk, mogen geen internationaal goederenvervoer verrichten op ritten waarbij in Oostenrijk

geladen noch gelost wordt. Al deze ritten waarbij transitovervoer door Oostenrijk is betrokken, zijn

evenwel onderworpen aan artikel 3.

3. Voor zover nodig worden alle controlemethoden, met inbegrip van elektronische systemen, met

het oog op de toepassing van artikel 3 vastgesteld volgens de procedure van artikel 5.(*)

Artikel 5

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen  3 en 7 van Besluit 1999/468/EG van

toepassing, met inachtneming van artikel 8 daarvan.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.
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Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

_______________
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BIJLAGE I

Marges

Jaar Punten voor EU-15

23 556 220 (100%)1991

Marge

Maximum Minimum

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

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

8 951 364 (38%)

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

8 221 121 (34,9%)

_______________
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BIJLAGE II

BEREKENING EN BEHEER VAN HET TIJDELIJKE TRANSITOSYSTEEM

1. Voor elke vrachtwagen die in transito door Oostenrijk rijdt (in beide richtingen), moeten bij

het passeren van de grens telkens de volgende documenten worden overgelegd:

a) een document waaruit het COP-niveau voor de NOx-uitstoot van de vrachtwagen blijkt;

b) een door de bevoegde autoriteiten afgegeven geldige ecopuntenkaart.

Ad a)

Voor na 1 oktober 1990 voor het eerst ingeschreven EURO O-, EURO 1-, EURO 2- en EURO 3-

vrachtwagens moet het document waaruit het COP-niveau blijkt een door de bevoegde autoriteiten

afgegeven certificaat zijn, waarin het officieel bevestigde COP-niveau voor de NOx-uitstoot is

vermeld, of het typegoedkeuringscertificaat waarin de goedkeuringsdatum en het bij de goedkeuring

gemeten niveau zijn vermeld. Voor laatstgenoemd document kan het COP-niveau worden berekend

door verhoging van het voor de typegoedkeuring vastgestelde niveau met 10%. Het eenmaal voor

een voertuig vastgestelde niveau kan gedurende de gehele levensduur van het voertuig niet meer

worden gewijzigd.

Het COP-niveau voor vóór 1 oktober 1990 voor het eerst ingeschreven vrachtwagens en voor

vrachtwagens waarvoor geen certificaat wordt overgelegd, wordt op 15,8 g/kWh vastgesteld.
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Ad b)

De puntenkaart/het ecodoosje telt een aantal punten, en wordt op basis van het COP-niveau van het

gebruikte voertuig als volgt ontwaard:

1) Per g/kWh NOx-uitstoot overeenkomstig punt 1 onder a) wordt één punt afgeboekt;

2) Decimalen worden naar boven afgerond, wanneer zij 0,5 of meer bedragen, en anders

naar beneden.

2. De Commissie berekent overeenkomstig de procedures van artikel 5 om de drie maanden het

aantal ritten en het gemiddelde NOx-niveau van de vrachtwagens, en houdt statistieken bij die

zijn gespecificeerd naar nationaliteit.

_______________
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I. INLEIDING

Op basis van artikel 71, lid 1, van het EG-Verdrag en in het kader van de medebeslissings-

procedure van artikel 251 van het EG-Verdrag, heeft de Raad op .......... zijn gemeen-

schappelijk standpunt vastgesteld over een ontwerp-verordening tot invoering van een

ecopuntensysteem voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk voor 2004.

Bij de vaststelling van zijn standpunt heeft de Raad rekening gehouden met het advies dat het

Europees Parlement op 12 februari 2003 in eerste lezing heeft uitgebracht 1, alsmede met het

advies van het Economisch en Sociaal Comité van 29 mei 2002 2. Het Comité van de Regio's

besloot geen advies uit te brengen.

De door de Commissie voorgestelde ontwerp-verordening heeft ten doel de belangrijkste

onderdelen van het vigerende ecopuntensysteem - dat van toepassing is op vrachtwagens die

door Oostenrijk rijden en dat op 31 december 2003 verstrijkt - te verlengen tot en met 2004,

eventueel tot en met 2005 en 2006. Het ecopuntensysteem is bedoeld om de negatieve milieu-

effecten van het verkeer van vrachtwagens door Oostenrijk, terug te dringen. Elke

vrachtwagen moet een aantal ecopunten voor een transitorit door Oostenrijk "betalen", naar-

gelang van de categorie waartoe het voertuig behoort (EURO 0, 1, 2, 3); de meest vervuilende

vrachtwagens (EURO 0) betalen de meeste ecopunten.

                                                
1 Nog niet bekendgemaakt in het PB.
2 PB C 221 van 17.9.2002, blz. 84.
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II. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

In overeenstemming met het Commissievoorstel heeft de Raad besloten een "tijdelijk transito-

systeem" voor 2004 vast te stellen. De Raad kwam tevens overeen dit systeem te verlengen tot

en met 2005 en 2006, indien het Eurovignetvoorstel voor de tarifering van het infrastructuur-

gebruik niet vóór 31 december 2004, respectievelijk 31 december 2005, is aangenomen.

Toch heeft de Raad in zijn gemeenschappelijk standpunt een aantal wijzigingen op de

ontwerp-verordening aangebracht. Om het gebruik van milieuvriendelijke vrachtwagens te

bevorderen, heeft de Raad het transitoverkeer van EURO 0-voertuigen verboden, met

uitzondering van in Griekenland of Portugal ingeschreven voertuigen (gezien de structuur van

het vrachtwagenpark in die lidstaten) en van bepaalde zeer gespecialiseerde dure voertuigen

met een lange economische levensduur.

Het transitoverkeer van EURO 4-vrachtwagens (de schoonste voertuigen) valt niet onder het

tijdelijk transitosysteem. Ingeval het systeem echter tot en met 2005 en 2006 zou worden

verlengd, dient de Commissie een onderzoek te verrichten naar het transitoverkeer van

EURO 4-voertuigen, en de beschikbare ecopunten te verminderen binnen de respectieve

marges van bijlage I bij het gemeenschappelijk standpunt van de Raad. Indien er geen

transitoverkeer van EURO 4-voertuigen plaatsvindt, wordt het aantal van de maximummarge

gerespecteerd; indien er wél sprake is van transitoverkeer van EURO 4-voertuigen, wordt het

aantal punten dat vanaf 2005 moet worden verdeeld, naar beneden aangepast overeenkomstig

het resultaat van het onderzoek van de Commissie, en wel binnen de grenzen van de

betrokken minimummarge.

In het gemeenschappelijk standpunt van de Raad wordt een evenwicht betracht tussen het

streven naar milieubescherming van kwetsbare gebieden zoals de Alpen, en het beginsel van

het vrije verkeer van goederen in de Unie.
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III. AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

In het licht van de analyse van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad heeft de Raad

de amendementen van het Europees Parlement zorgvuldig bestudeerd. De Raad kon geen van

die amendementen aanvaarden.

______________
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MOTIVERING VAN DE RAAD
Betreft: Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de

aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
invoering van een tijdelijk transitosysteem voor vrachtwagens in transito door
Oostenrijk voor 2004

MOTIVERING VAN DE RAAD

Op de eerste bladzijde van doc. 6235/1/03 REV 1 ADD 1 (da, de, el, en, fi, fr, it, nl, pt, sv) wordt de

titel onder "Betreft:" vervangen door:

"Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een

verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een tijdelijk transitosysteem

voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk voor 2004."

______________
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- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot
invoering van een ecopuntensysteem voor vrachtwagens in transito door
Oostenrijk voor 2004
= Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt

GEMEENSCHAPPELIJKE BELEIDSLIJNEN
Aanvraagtermijn overleg: 26 maart 2003

1. Ingaande op het verzoek van de Europese Raad van Laken aan de Commissie om, in

afwachting van de vaststelling van een regeling voor het in rekening brengen van het gebruik

van infrastructuur, vóór eind 2001 een voorstel in te dienen voor de verlenging van het

ecopuntensysteem, heeft de Commissie op 21 december 2001 een voorstel ingediend voor een

verordening tot invoering van een ecopuntensysteem voor 2004.
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2. De Raadsinstanties hebben dit verordeningsvoorstel in de loop van 2002 besproken. Inge-

volge het verzoek van de Europese Raad van Kopenhagen 1 is de Raad TTE op

31 december 2002 bijeengekomen om de ontwerp-verordening van het Europees Parlement te

bespreken en heeft de Raad ernaar gestreefd voor 2004 een tijdelijk transitosysteem voor

vrachtwagens in transito door Oostenrijk in te stellen.

Bij die gelegenheid stelde het voorzitterschap vast dat een gekwalificeerde meerderheid van

de delegaties voorstander was van het door het voorzitterschap ingediend compromisvoorstel

en dat de Raad op basis daarvan een gemeenschappelijk standpunt zou vaststellen nadat het

Parlement zijn advies in eerste lezing heeft uitgebracht. De Belgische, de Italiaanse, de

Nederlandse en de Oostenrijkse delegatie deelden mee dat zij dit compromis niet konden

steunen.

3. Het Europees Parlement heeft op 12 februari 2003 advies uitgebracht 2 3. De door het

Parlement voorgestelde amendementen zijn vervolgens door de Raadsinstanties besproken.

Gezien het in de Raadszitting van 31 december 2002 bereikte compromis kon geen van de

amendementen van het Europees Parlement in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad

worden opgenomen. Voorts bevestigden de delegaties tijdens de vergadering van het

COREPER van 12 maart 2003 hun in de Raadszitting van 31 december 2002 geuite

standpunten.

                                                
1 Punt 35 van de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Kopenhagen

luidt als volgt: "Overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van Laken richt de
Europese Raad zich tot de Raad met het verzoek om vóór het eind van dit jaar een
verordening aan te nemen betreffende de tijdelijke oplossing voor het transitoverkeer van
vrachtwagens door Oostenrijk in de periode2004-2006. De Europese Commissie zal uiterlijk
in het eerste halfjaar van 2003 een voorstel voor een nieuwe eurovignet-richtlijn indienen."

2 Doc. 5987/03 CODEC 114 TRANS 23
3 Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 29 mei 2002 advies uitgebracht

(PB C 221 van 17.9.02, blz. 84). Het Comité van de Regio's heeft besloten geen advies uit te
brengen.
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4. Onder verwijzing naar het voorgaande, wordt de Raad thans verzocht de ontwerp-verordening

in overweging te nemen opdat hij

- zijn gemeenschappelijk standpunt over de verordening als weergegeven in doc. 6235/03

TRANS 37 CODEC 146 OC 76 kan aannemen;

- kan besluiten zijn gemeenschappelijk standpunt, vergezeld van de motivering in het

addendum bij doc. 6235/03 TRANS 37 CODEC 146 OC 76, aan het Europees

Parlement toe te zenden;

- de verklaringen als weergegeven in doc. 5345/03 TRANS 10 CODEC 39 ADD 1 4 in de

Raadsnotulen kan opnemen.

_______________

                                                
4 Opmerking van het secretariaat-generaal van de Raad: de Italiaanse delegatie heeft tijdens het

COREPER van 12.3.03 aangekondigd dat zij de tekst van haar verklaring zal wijzigen. Die
tekst zal zodra hij beschikbaar is, worden opgenomen in een herziene versie van
bovengenoemd document.
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2001/0310 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een tijdelijk

doorvoersysteem van toepassing op vrachtwagens in transito door Oostenrijk
voor het jaar 2004

1. ACHTERGROND

(1) Op 21 december 2001 heeft de la Commissie de Raad een voorstel voorgelegd voor
een verordening van het Europees Parlement en de Raad1 tot invoering van een
ecopuntensysteem voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk voor het jaar 2004.

(2) Op 30 mei 2002 heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité verklaard het
voorstel van de Commissie discutabel te achten; volgens het merendeel van zijn
leden moet dit voorstel als een voorlopige oplossing voor één enkel jaar worden
beschouwd2.

(3) Op 12 februari 2003 heeft het Europees Parlement een advies in eerste lezing3

uitgebracht over het voorstel van de Commissie en heeft het vijftien amendementen
aangenomen. De Commissie heeft besloten vijf amendementen te aanvaarden,
waarvan drie, in voorkomend geval, onder het voorbehoud van redactionele
wijziging (de amendementen 1, 11 en 12), een in beginsel (amendement 5) en een
gedeeltelijk (amendement 15).

(4) Op 28 maart 2003 heeft de Raad het gemeenschappelijk standpunt waarop deze
mededeling betrekking heeft, formeel goedgekeurd.

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Dit voorstel heeft tot doel het ecopuntensysteem als tijdelijke oplossing te blijven gebruiken
in afwachting van de goedkeuring van het kadervoorstel voor de tarifering van het
infrastructuurgebruik. Mocht het kadervoorstel voor de tarifering van het
infrastructuurgebruik niet worden goedgekeurd, dan zouden de bepalingen van het
ecopuntensysteem nog een jaar lang worden gehandhaafd en eventueel nog met maximaal
twee jaar worden verlengd (1 + 1 + 1). Hieronder volgen de hoofdpunten van het voorstel van
de Commissie voor een verordening tot invoering van een ecopuntensysteem voor
vrachtwagens in transito door Oostenrijk voor het jaar 2004:

                                                
1 COM(2001) 807 definitief van 20 december 2001; PB C 103 E van 30.4.2002, blz. 230.
2 PB C 221 van 17.9.2002, blz. 84
3 PE-TC1-COD(2001)0310; PB C …..
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� Het voorstel houdt de schrapping in van de 108 %-clausule. Krachtens deze clausule werd
het aantal doorvoertrajecten beperkt tot een jaarlijkse limiet, namelijk 108% van het aantal
doorvoertrajecten in 1991

� Ingevolge het voorstel geldt de verordening voor het gehele Oostenrijkse grondgebied

� Het voorstel voorziet, voor de vijftien lidstaten, in de handhaving van het aantal ecopunten
op het niveau van 2003. Er is dus geen vermindering van het huidige aantal ecopunten die
de communautaire vervoerders kunnen gebruiken.

3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Essentieel punt

Geconstateerd moet worden dat de medewetgevers aanzienlijk van mening verschillen over
het voor te stellen type systeem dat de huidige ecopuntenregeling, die op 31 december 2003
afloopt, moet opvolgen. Wel is men het eens over de duur van het systeem (maximaal drie
jaar) en de schrapping van de 108%-clausule.

De Raad heeft, bij gekwalificeerde meerderheid, een gemeenschappelijk standpunt
goedgekeurd, dat in de volgende maatregelen voorziet:

� uitsluiting van de minst vervuilende vrachtwagens (categorie EURO 4) van het
toekomstige systeem, in ruil voor een geleidelijke vermindering van het aantal ecopunten
(40% in 2004, van maximaal 40% tot 39% en tot minimaal 38% in 2005 en van maximaal
40% tot 38% en tot minimaal 34,9% in 2006), onder voorbehoud van een effectieve
toename van het vrachtvervoer met vrachtwagens van categorie EURO 4;

� totaal verbod, vanaf 2004, van het transitovervoer door Oostenrijk met de meest
vervuilende vrachtwagens (categorie EURO 0), maar met een ontheffing voor Griekenland
en Portugal tot 2006;

� weging bij de hertoewijzing van de ecopunten van de communautaire reserve op grond van
bijkomende criteria (naast die welke worden genoemd in artikel 8 van Verordening (EG)
nr. 3298/944), namelijk: effectief gebruik van de aan de lidstaten toegewezen ecopunten,
alsmede de specifieke behoeften van het transitoverkeer in Oostenrijk dat de Hörbranzpas5

neemt.

De Commissie stelt vast dat dit gemeenschappelijk standpunt aanzienlijk afwijkt van haar
eerste voorstel. Toch dient erop te worden gewezen dat dit gemeenschappelijk standpunt:

� het communautaire wetgevingsproces vooruithelpt, hetgeen belangrijk is, aangezien het
ecopuntensysteem, zonder nieuwe wettelijke regeling, op 31 december 2003 afloopt;

                                                
4 Verordening (EG) nr. 3298/94 van de Commissie van 21 december 1994 tot vaststelling van

gedetailleerde maatregelen betreffende de procedures inzake het ecopuntensysteem, de verdeling van de
ecopunten en de toepassing van artikel 11 van Protocol nr. 9 bij de Akte van Toetreding van
Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden (PB L 341 van 30.12.1994, blz. 20). Verordening in laatste
instantie gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2012/2000 van de Raad (PB L 241 van 26.9.2000, blz. 18).

5 De Hörbranzpas is een voor de helft door een tunnel voerende 17 km lange bergpas tussen Lindau in
Allemagne en St. Margrethen in Zwitserland.
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� een beperking in de tijd met zich meebrengt (maximaal 3 jaar), in overeenstemming met de
aanbevelingen van de staatshoofden en regeringsleiders in de conclusies van de Europese
Raad van Kopenhagen;

� rekening houdt met milieuoverwegingen. Voertuigen van categorie EURO 0 zijn dan ook
bijna geheel verboden en het voorziet in zeer krachtige stimulansen voor het gebruik van
EURO 4-voertuigen.

3.2. Door het Europees Parlement in eerste lezing aangenomen amendementen

Van de vijftien door het Europees Parlement voorgestelde amendementen, heeft de
Commissie besloten er vijf te aanvaarden, waarvan drie, in voorkomend geval, onder het
voorbehoud van redactionele wijziging (de amendementen 1, 11 en 12), een in beginsel
(amendement 5) en een gedeeltelijk (amendement 15). Het betreft hier grotendeels
amendementen van terminologische aard of amendementen die interessante overwegingen ten
aanzien van kwetsbare gebieden inhouden. Wel dient te worden opgemerkt dat de
Commissie, aangezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad snel na de eerste lezing
van het Europees Parlement tot stand is gekomen, niet in de gelegenheid is geweest met een
formeel gewijzigd voorstel te komen, maar dat zij deze amendementen wel mondeling voor
de Raad heeft verdedigd.

Bovendien wijkt het advies van het Europees Parlement in eerste lezing aanzienlijk af van het
voorstel van de Commissie en het standpunt van de Raad. Het Europees Parlement kiest voor
een puntensysteem voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk met de volgende
hoofdkenmerken:

� Het toepassingsgebied van de verordening wordt beperkt tot de Oostenrijkse Alpen en dan
in het bijzonder tot de Brenner-, de Tauern- en de Pyhrnpas.

� De bepalingen van het contingenteringssysteem variëren afhankelijk van de
voertuigcategorieën en zijn gebaseerd op de ecopuntenquota’s voor 2002:

– in 2004, contingentering voor vrachtwagens van categorie EURO 0, 1 en 2; vrije
doorgang voor EURO 3;

– in 2005 en 2006, verboden doorgang voor EURO 0 en 1; contingentering voor
EURO 2; vrije doorgang voor EURO 3- en EURO 4.

� Het toepassingsgebied van de verordening wordt uitgebreid tot de kandidaat-lidstaten.

De enige overeenkomsten tussen deze amendementen en die welke de andere instellingen
hebben voorgesteld zijn de maximale duur van het systeem (2006) en de schrapping van de
108%-clausule.

De Raad heeft alle amendementen van het Europees Parlement verworpen.

3.3. Andere in overweging te nemen punten

De tekst van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad sluit in zijn huidige vorm een
redactioneel probleem in zich, daar de artikelen niet door passende overwegingen worden
gemotiveerd. Enige waakzaamheid op dit punt is dus geboden bij de opstelling van de
definitieve versie van de goed te keuren verordening.
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4. CONCLUSIE

De Commissie wenst te onderstrepen, zoals zij reeds voor de Raad heeft kunnen doen, dat de
tekst van het gemeenschappelijk standpunt aanzienlijk afwijkt van het standpunt van het
Europees Parlement. In deze omstandigheden zullen grote inspanningen moeten worden
geleverd om tot uiteindelijke overeenstemming te komen. In het kader van de taken die haar
krachtens het Verdrag in de medebeslissingsprocedure zijn toebedeeld, blijft de Commissie
verder werken om te komen tot een algemene overeenstemming waarbij het beginsel van het
vrij verkeer van goederen in de interne markt wordt nageleefd in overeenstemming met de
doelstelling om de duurzame ontwikkeling in de Europese Unie te bevorderen. De Commissie
doet een beroep op de verantwoordelijkheidszin van de lidstaten en de instellingen om te
komen tot een overeenstemming die uiteindelijk voor de meeste belanghebbende partijen
bevredigend is.


