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DECISÃO DO CONSELHO

de

relativa à assinatura, em nome da Comunidade, e à aplicação provisória

de um Acordo sob forma de Troca de Cartas

entre a Comunidade Europeia e a República da Croácia

respeitante ao sistema de ecopontos a aplicar ao tráfego

da Croácia em trânsito na Áustria, a partir de 1 de Janeiro de 2003

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o n.º 1 do

artigo 71.º, conjugado com o artigo 300.º, n.º 2, primeiro parágrafo, primeiro período,

Tendo em conta a proposta da Comissão 1,

                                                
1 JO C
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Considerando o seguinte:

(1) A Comissão negociou um acordo sob forma de troca de cartas entre a Comunidade Europeia e

a República da Croácia respeitante ao sistema de ecopontos a aplicar ao tráfego da Croácia em

trânsito na Áustria.

(2) Sob reserva da sua eventual celebração em data ulterior, o Acordo rubricado em

15 de Novembro de 2002 deve ser assinado.

(3) É necessário aprovar disposições com vista à aplicação provisória do Acordo com efeitos

desde 1 de Janeiro de 2003,

DECIDE:

Artigo 1.º

É aprovada, em nome da Comunidade, a assinatura do Acordo sob forma de Troca de Cartas entre a

Comunidade Europeia e a República da Croácia respeitante ao sistema de ecopontos a aplicar ao

tráfego da Croácia em trânsito na Áustria, a partir de 1 de Janeiro de 2003, sob reserva da decisão

do Conselho relativa à celebração do referido Acordo.

O texto do Acordo acompanha a presente decisão.
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Artigo 2.º

O Presidente do Conselho fica autorizado a designar a(s) pessoa(s) com poderes para assinar o

Acordo, em nome da Comunidade, sob reserva da sua celebração.

Artigo 3.º

Sob reserva de reciprocidade, o Acordo referido no artigo 1.º é aplicado a título provisório com

efeitos desde 1 de Janeiro de 2003, enquanto se aguarda a conclusão das formalidades necessárias à

sua celebração.

Artigo 4.º

A presente decisão será publicada no Jornal Oficial da União Europeia.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Conselho

O Presidente
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ACORDO

SOB FORMA DE TROCA DE CARTAS

ENTRE A COMUNIDADE EUROPEIA E

A REPÚBLICA DA CROÁCIA

RESPEITANTE AO SISTEMA DE ECOPONTOS A APLICAR

AO TRÁFEGO DA CROÁCIA

EM TRÂNSITO NA ÁUSTRIA, A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2003
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A. Carta da Comunidade Europeia

Excelentíssimo Senhor,

Tenho a honra de informar Vossa Excelência de que, no seguimento das negociações entre a

delegação da República da Croácia e a delegação da Comunidade Europeia, de acordo com o

disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º do Protocolo n.º 6 ao Acordo Provisório entre a

Comunidade Europeia e a República da Croácia, foi acordado o seguinte:

1. Os ecopontos (direitos de trânsito) para os veículos pesados de mercadorias da Croácia

em trânsito na Áustria respeitantes a 2003, são atribuídos do seguinte modo:

171 904 ecopontos

Aos utilizadores croatas da Rollende Landstraße (RoLa) são atribuídos (até um limite

máximo de 40% do número total de ecopontos para o ano de 2003): 68 762 ecopontos

suplementares.

Os ecopontos para os utilizadores da RoLa serão atribuídos às autoridades da Croácia, à

razão de um número de ecopontos correspondente a dois trajectos rodoviários por cada

duas viagens de ida e volta efectuadas na RoLa.

As empresas austríacas de transporte combinado fornecerão todos os meses ao

Ministério dos Assuntos Marítimos, Transportes e Comunicações da República da

Croácia informações sobre a utilização do transporte combinado por utilizadores croatas

em trânsito na Áustria.

Os trajectos de trânsito efectuados nas circunstâncias enumeradas no Anexo A ou ao

abrigo de autorizações CEMT não são abrangidos pelo sistema de ecopontos.
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2. Os condutores dos veículos pesados de mercadorias da Croácia que circulem no

território austríaco devem estar na posse de e apresentar às autoridades de controlo, a

pedido destas:

a) Um formulário normalizado devidamente preenchido ou um certificado austríaco

que confirme o pagamento dos ecopontos para o trajecto em causa, com base no

Anexo B, a seguir denominado "cartão de ecopontos"; ou

b) Um dispositivo electrónico instalado no veículo a motor que permita o débito

automático dos ecopontos, a seguir denominado "eco-identificador"; ou

c) Documentação adequada que demonstre tratar-se de um trajecto de trânsito isento

de ecopontos ao abrigo do Anexo A ou de uma autorização CEMT; ou

d) Documentação adequada que demonstre tratar-se de um trajecto que não é de

trânsito e, quando o veículo tiver instalado um eco-identificador, que o mesmo

está programado para esse fim.

As autoridades competentes austríacas emitirão o cartão de ecopontos contra o

pagamento dos custos de produção e distribuição dos ecopontos e dos cartões de

ecopontos.

3. Os eco-identificadores serão fabricados, programados e instalados em conformidade

com as especificações técnicas gerais previstas no Anexo C. O Ministério dos Assuntos

Marítimos, Transportes e Comunicações da República da Croácia está autorizado a

aprovar, programar e instalar os eco-identificadores.
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O eco-identificador será programado de forma a conter informações sobre o país de

matrícula e o valor relativo às emissões de NOx do veículo a motor declarado no

documento de conformidade da produção (COP), como definido no ponto 4.

O eco-identificador será aposto no pára-brisas do veículo de acordo com o disposto no

Anexo D. O eco-identificador de um determinado veículo não pode ser utilizado noutro

veículo.

4. O condutor de um veículo pesado de mercadorias da Croácia matriculado em ou após

de 1 de Outubro de 1990 também deverá estar na posse de um documento COP, com

base no Anexo E, como prova das emissões de NOx do veículo, que deverá apresentar

quando tal lhe for pedido. Presume-se que os veículos pesados de mercadorias

matriculados pela primeira vez antes de 1 de Outubro de 1990 ou relativamente aos

quais não é apresentado qualquer documento têm um valor COP de 15,8 g/kWh.

5. O Ministério dos Assuntos Marítimos, Transportes e Comunicações da República da

Croácia está autorizado a emitir os documentos e eco-identificadores referidos nos

pontos 2 a 4.

6. A menos que o veículo esteja equipado de um eco-identificador, o número de ecopontos

exigido deverá ser afixado ao cartão de ecopontos e inutilizado. O cartão de ecopontos

será inutilizado através de um dos seguintes métodos:

a) Carimbo do cartão de ecopontos numa máquina de carimbar cartões de ecopontos;

b) Carimbo do cartão de ecopontos pelas autoridades austríacas de controlo

aduaneiro à entrada na Áustria;
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c) Carimbo e aposição da data no cartão de ecopontos pelas autoridades nacionais da

transportadora, antes da entrada em território austríaco;

d) Carimbo do cartão de ecopontos por um serviço encarregado de proceder à

inicialização de eco-identificadores.

Os postos de fronteira austríacos que estão equipados com uma máquina de carimbar

cartões de ecopontos são enumerados no Anexo F.

Para fins estatísticos, a página 1 do cartão de ecopontos preenchido será recolhida pelas

autoridades austríacas ou devolvida pelas autoridades competentes às autoridades

austríacas no prazo de três meses a contar da data de conclusão do trajecto. As

estatísticas assim obtidas ajudarão a Comissão na elaboração de propostas para a

distribuição da reserva de ecopontos.

Nos casos em que o veículo está equipado com um eco-identificador, quando da

confirmação de que vai ser efectuado um trajecto de trânsito que exige ecopontos, é

deduzido um certo número de ecopontos, equivalente aos dados sobre as emissões de

NOx armazenados no eco-identificador do veículo, do total de ecopontos atribuídos à

República da Croácia. Para essa operação utilizar-se-ão as infra-estruturas oferecidas e

exploradas pelas autoridades austríacas.

Nos casos em que um veículo equipado com eco-identificador efectua um trajecto

bilateral, o eco-identificador deve ser programado por forma a indicar que o trajecto

efectuado não é um trajecto de trânsito antes da entrada do veículo em questão no

território austríaco.
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Caso seja utilizado um cartão de ecopontos e caso uma unidade de tracção seja

substituída durante um trajecto de trânsito, a prova de pagamento na entrada

permanecerá válida e será conservada. Se o valor COP da nova unidade de tracção

exceder o indicado no formulário, serão afixados ecopontos adicionais a um novo cartão

e inutilizados à saída do país.

7. Os trajectos contínuos que impliquem uma travessia da fronteira austríaca por comboio,

quer se trate de transporte ferroviário convencional ou de transporte combinado, e uma

travessia da fronteira por estrada, antes ou depois da travessia de comboio, serão

considerados não como trânsito de mercadorias por estrada através da Áustria, mas

como trajectos bilaterais.

Serão considerados trajectos bilaterais os trajectos contínuos de trânsito através da

Áustria que utilizem os seguintes terminais ferroviários:

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

8. Os ecopontos serão válidos entre 1 de Janeiro do ano para o qual são atribuídos

e 31 de Janeiro do ano seguinte.

9. As infracções ao presente Acordo cometidas por um condutor de um veículo pesado de

mercadorias ou uma empresa croata serão objecto de procedimento judicial de acordo

com a legislação nacional em vigor.

A Comissão e as autoridades competentes da Áustria e da República da Croácia prestar-

-se-ão, dentro dos limites das respectivas jurisdições, assistência administrativa mútua

na investigação dessas infracções e nos subsequentes procedimentos judiciais,

nomeadamente garantindo que os cartões de ecopontos e os eco-identificadores são

correctamente utilizados e manipulados.
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Os controlos podem ser efectuados num local distinto da fronteira, ao critério do

Estado-Membro da Comunidade Europeia, tendo em devida conta o princípio da não-

-discriminação.

10. As autoridades de controlo austríacas podem, tendo em devida conta o princípio da

proporcionalidade, tomar medidas adequadas caso um veículo disponha de um eco-

-identificador e se verifique pelo menos uma das seguintes situações:

a) O veículo ou o operador do veículo cometeram, repetidamente, infracções;

b) O número de ecopontos que resta na quota atribuída à Croácia é insuficiente;

c) O eco-identificador foi manipulado abusivamente ou foi substituído por uma parte

que não as autorizadas no ponto 3;

d) Os ecopontos atribuídos ao veículo pela Croácia não são suficientes para efectuar

um trajecto de trânsito;

e) O veículo não está acompanhado da documentação adequada prevista nas

alíneas c) ou d) do ponto 2 para justificar o facto de o eco-identificador estar

programado para indicar que está a ser efectuado um trajecto que não é de trânsito

no território austríaco;

f) O eco-identificador especificado no Anexo C não tem ecopontos suficientes para

um trajecto de trânsito.
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As autoridades de controlo austríacas podem, tendo em devida conta o princípio da

proporcionalidade, tomar medidas adequadas caso um veículo não disponha de um eco-

-identificador e se verifique, pelo menos, uma das seguintes situações:

a) Não é apresentado qualquer cartão de ecopontos às autoridades de controlo, de

acordo com as disposições do presente Acordo;

b) É apresentado um cartão de ecopontos incompleto ou incorrecto ou em que os

ecopontos não estão correctamente afixados;

c) O veículo não está acompanhado da documentação adequada para justificar que

não são necessários ecopontos;

d) O cartão de ecopontos não foi inutilizado em conformidade com o procedimento

previsto no n.º 6.

11. Os ecopontos impressos destinados a serem afixados aos cartões de ecopontos durante

um determinado ano devem ser disponibilizados antes de 1 de Novembro do ano

anterior.

12. No caso dos veículos matriculados antes de 1 de Outubro de 1990 que tenham mudado

de motor depois dessa data aplicar-se-á o valor COP do novo motor. Nessas

circunstâncias, o certificado emitido pela autoridade competente deverá mencionar a

mudança de motor e indicar o novo valor COP para as emissões de NOx.
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13. Um trajecto de trânsito estará isento do pagamento de ecopontos, se se verificarem as

seguintes três condições:

a) O único objectivo do trajecto é a entrega de um veículo ou conjunto de veículos

novos, directamente do construtor para um destinatário noutro Estado;

b) Não são transportadas mercadorias no trajecto;

c) O veículo ou o conjunto de veículos possui os documentos internacionais de

matrícula adequados e as chapas de matrícula para exportação.

14. Um trajecto de trânsito estará isento do pagamento de ecopontos se se tratar da parte em

vazio de um trajecto isento de ecopontos conforme previsto no Anexo A e o veículo

possuir a documentação adequada para o demonstrar. Por documentação adequada

entende-se:

a) O conhecimento de carga; ou

b) Um cartão de ecopontos preenchido a que não foram afixados ecopontos; ou

c) Um cartão de ecopontos preenchido com ecopontos que serão restituídos

posteriormente.
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15. Quaisquer eventuais problemas levantados pela gestão deste sistema de ecopontos serão

submetidos à apreciação do Comité dos Transportes Comunidade / República da

Croácia previsto no artigo 41.º do Acordo Provisório, que avaliará a situação e

recomendará as acções adequadas. Qualquer medida a tomar será imediatamente

implementada e deve ser proporcional e não-discriminatória.

Muito agradeceria a Vossa Excelência se dignasse confirmar-me o acordo do Governo de

Vossa Excelência sobre o que precede.

Queira, Vossa Excelência, aceitar a expressão da minha mais elevada consideração.

Em nome do

Conselho da União Europeia
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ANEXO A

TRAJECTOS PARA OS QUAIS NÃO SÃO EXIGIDOS ECOPONTOS

1. Transporte ocasional de mercadorias de e para aeroportos em caso de desvio do tráfego

aéreo.

2. Transporte de bagagens em reboques atrelados a veículos de passageiros e transporte de

bagagens para e de aeroportos por veículos de todos os tipos.

3. Transporte de remessas postais.

4. Transporte de veículos danificados ou de veículos que necessitam de reparação.

5. Transporte de resíduos sólidos e líquidos.

6. Transporte de carcaças de animais para eliminação.

7. Transporte de abelhas e posturas de peixe.

8. Transporte de cadáveres.

9. Transporte de obras de arte para exposição ou fins comerciais.

10. Transporte ocasional de mercadorias para fins publicitários ou educativos.

11. Transporte de mercadorias por empresas de mudanças que disponham de pessoal

especializado e equipamento adequado.
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12. Transporte de equipamentos, acessórios e animais para e de espectáculos de teatro,

música, cinema, desporto ou circo, exposições ou feiras, ou para e de gravações

radiofónicas, cinematográficas ou televisivas.

13. Transporte de peças sobresselentes para navios ou aeronaves.

14. Trajectos em vazio de veículos de mercadorias enviados para substituir um veículo que

se avariou em trânsito e a continuação do trajecto pelo veículo de substituição que

utiliza a autorização emitida para o primeiro veículo.

15. Transporte de ajuda médica de emergência (particularmente no caso de catástrofes

naturais).

16. Transporte de mercadorias valiosas (como metais preciosos) em veículos especiais

escoltados pela polícia ou outro serviço de segurança.
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ANEXO B
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ANEXO C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO ECO-IDENTIFICADOR

Instalações de curta distância receptor-veículo

Normas (ou pré-normas) e relatórios técnicos (DSRC)

Os seguintes requisitos estabelecidos pelo CEN/TC 278 no âmbito das comunicações de curta

distância entre os veículos e a infra-estrutura rodoviária deverão ser respeitados:

a) prENV278/9/ n.o 62 "DSRC Physical Layer using Microware at 5,8 GHz";

b) prENV278/9/ n.o 64 "DSRC Data Link Layer";

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

Recepção

O fornecedor do eco-identificador para veículos deve apresentar certificados de recepção

emitidos por organismos de controlo acreditados, que confirmem o respeito de todos os

valores-limite previstos na I-ETS 300674 actualmente em vigor.

Condições de funcionamento
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O eco-identificador destinado ao sistema automático de ecopontos deve assegurar a

funcionalidade requerida sob as seguintes condições de funcionamento:

temperatura do ar: – 25 °C a + 70 °C

– condições climáticas: todos os tipos previsíveis;

– tráfego: várias vias, tráfego fluido,

– velocidade: de "stop and go" até 120 km/h.

As condições acima referidas são requisitos mínimos até à adopção de (pré) –normas

relevantes para DSRC.

O eco-identificador deve reagir apenas aos sinais emitidos em micro-ondas que caracterizam

as aplicações para as quais está previsto.

Eco-identificador

Identificação

Os eco-identificadores devem ostentar um número de identificação único. Além dos vários

dígitos necessários para a identificação propriamente dita, o referido número deve representar

igualmente um total para controlo da respectiva integridade.
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Instalação

O eco-identificador deve ser concebido de modo a poder ser instalado por detrás do pára-

-brisas do camião ou do veículo tractor. Deve ser instalado de modo a formar um todo com o

veículo.

Declaração de trânsito

O eco-identificador deve incluir um dispositivo para a introdução de dados que identifiquem

percursos isentos de ecopontos.

Este dispositivo deverá ser claramente identificável no eco-identificador para efeitos de

controle ou deverá existir a possibilidade de posicionar o eco-identificador num determinado

ponto de partida. Em todo o caso, importa assegurar que o cálculo dos ecopontos se baseie

exclusivamente no estatuto existente no momento da entrada no país.

Marcação exterior

Os eco-identificadores devem poder ser claramente identificáveis por controlo visual. Para

esse efeito, o número de identificação supramencionado deve ser aplicado de forma indelével

no exterior do aparelho.

Uma etiqueta autocolante indelével e inamovível será aposta na superfície do eco-

-identificador. Esta etiqueta deve apresentar o número de ecopontos dos respectivos veículos

("5", "6", ... "16").
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Estas etiquetas devem ser à prova de falsificação e apresentar estabilidade e resistência à luz e

à temperatura. Terão ainda de apresentar um grau de adesividade suficiente, de modo que a

sua remoção dê lugar à sua destruição.

Segurança contra as manipulações

A caixa deve ser concebida de modo a excluir qualquer manipulação no interior da mesma e a

tornar detectável qualquer tentativa de manipulação.

Memória

A memória do eco-identificador deverá apresentar capacidade suficiente para os seguintes

dados:

– número de identificação,

– dados sobre o veículo:

– valor COP,

– dados sobre o trânsito:

– identificação do posto fronteiriço,

– data e hora,

– estatuto da declaração de trânsito,

– informações confidenciais,

– dados sobre o estatuto do eco-identificador:

– manipulações,

– bateria,

– última comunicação.

Deve prever-se uma reserva de memória de, pelo menos, 30 %.
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ANEXO D
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ANEXO E
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ANEXO F

Postos de fronteira austríacos equipados com uma máquina de carimbar cartões de ecopontos

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. Carta da República da Croácia

Excelentíssimo Senhor,

Tenho a honra de acusar a recepção da carta de Vossa Excelência de ........, do seguinte teor:

"Tenho a honra de informar Vossa Excelência de que, no seguimento das negociações entre a
delegação da República da Croácia e a delegação da Comunidade Europeia, de acordo com o
disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º do Protocolo n.º 6 ao Acordo Provisório entre a
Comunidade Europeia e a República da Croácia, foi acordado o seguinte:

1. Os ecopontos (direitos de trânsito) para os veículos pesados de mercadorias da Croácia
em trânsito na Áustria respeitantes a 2003, são atribuídos do seguinte modo:
171 904 ecopontos

Aos utilizadores croatas da Rollende Landstraße (RoLa) são atribuídos (até um limite
máximo de 40% do número total de ecopontos para o ano de 2003): 68 762 ecopontos
suplementares.

Os ecopontos para os utilizadores da RoLa serão atribuídos às autoridades da Croácia, à
razão de um número de ecopontos correspondente a dois trajectos rodoviários por cada
duas viagens de ida e volta efectuadas na RoLa.

As empresas austríacas de transporte combinado fornecerão todos os meses ao
Ministério dos Assuntos Marítimos, Transportes e Comunicações da República da
Croácia informações sobre a utilização do transporte combinado por utilizadores croatas
em trânsito na Áustria.

Os trajectos de trânsito efectuados nas circunstâncias enumeradas no Anexo A ou ao
abrigo de autorizações CEMT não são abrangidos pelo sistema de ecopontos.
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2. Os condutores dos veículos pesados de mercadorias da Croácia que circulem no
território austríaco devem estar na posse de e apresentar às autoridades de controlo, a
pedido destas:

a) Um formulário normalizado devidamente preenchido ou um certificado austríaco
que confirme o pagamento dos ecopontos para o trajecto em causa, com base no
Anexo B, a seguir denominado "cartão de ecopontos"; ou

b) Um dispositivo electrónico instalado no veículo a motor que permita o débito
automático dos ecopontos, a seguir denominado "eco-identificador"; ou

c) Documentação adequada que demonstre tratar-se de um trajecto de trânsito isento
de ecopontos ao abrigo do Anexo A ou de uma autorização CEMT; ou

d) Documentação adequada que demonstre tratar-se de um trajecto que não é de
trânsito e, quando o veículo tiver instalado um eco-identificador, que o mesmo
está programado para esse fim.

As autoridades competentes austríacas emitirão o cartão de ecopontos contra o
pagamento dos custos de produção e distribuição dos ecopontos e dos cartões de
ecopontos.

3. Os eco-identificadores serão fabricados, programados e instalados em conformidade
com as especificações técnicas gerais previstas no Anexo C. O Ministério dos Assuntos
Marítimos, Transportes e Comunicações da República da Croácia está autorizado a
aprovar, programar e instalar os eco-identificadores.
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O eco-identificador será programado de forma a conter informações sobre o país de
matrícula e o valor relativo às emissões de NOx do veículo a motor declarado no
documento de conformidade da produção (COP), como definido no ponto 4.

O eco-identificador será aposto no pára-brisas do veículo de acordo com o disposto no
Anexo D. O eco-identificador de um determinado veículo não pode ser utilizado noutro
veículo.

4. O condutor de um veículo pesado de mercadorias da República da Croácia matriculado
em ou após de 1 de Outubro de 1990 também deverá estar na posse de um documento
COP, com base no Anexo E, como prova das emissões de NOx do veículo, que deverá
apresentar quando tal lhe for pedido. Presume-se que os veículos pesados de
mercadorias matriculados pela primeira vez antes de 1 de Outubro de 1990 ou
relativamente aos quais não é apresentado qualquer documento têm um valor COP
de 15,8 g/kWh.

5. O Ministério dos Assuntos Marítimos, Transportes e Comunicações da República da
Croácia está autorizado a emitir os documentos e eco-identificadores referidos nos
pontos 2 a 4.

6. A menos que o veículo esteja equipado de um eco-identificador, o número de ecopontos
exigido deverá ser afixado ao cartão de ecopontos e inutilizado. O cartão de ecopontos
será inutilizado através de um dos seguintes métodos:

a) carimbo do cartão de ecopontos numa máquina de carimbar cartões de ecopontos;

b) Carimbo do cartão de ecopontos pelas autoridades austríacas de controlo
aduaneiro à entrada na Áustria;
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c) Carimbo e aposição da data no cartão de ecopontos pelas autoridades nacionais da
transportadora, antes da entrada em território austríaco;

d) Carimbo do cartão de ecopontos por um serviço encarregado de proceder à
inicialização de eco-identificadores.

Os postos de fronteira austríacos que estão equipados com uma máquina de carimbar
cartões de ecopontos são enumerados no Anexo F.

Para fins estatísticos, a página 1 do cartão de ecopontos preenchido será recolhida pelas
autoridades austríacas ou devolvida pelas autoridades competentes às autoridades
austríacas no prazo de três meses a contar da data de conclusão do trajecto. As
estatísticas assim obtidas ajudarão a Comissão na elaboração de propostas para a
distribuição da reserva de ecopontos.

Nos casos em que o veículo está equipado com um eco-identificador, quando da
confirmação de que vai ser efectuado um trajecto de trânsito que exige ecopontos, é
deduzido um certo número de ecopontos, equivalente aos dados sobre as emissões de
NOx armazenados no eco-identificador do veículo, do total de ecopontos atribuídos à
República da Croácia. Para essa operação utilizar-se-ão as infra-estruturas oferecidas e
exploradas pelas autoridades austríacas.

Nos casos em que um veículo equipado com eco-identificador efectua um trajecto
bilateral, o eco-identificador deve ser programado por forma a indicar que o trajecto
efectuado não é um trajecto de trânsito antes da entrada do veículo em questão no
território austríaco.
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Caso seja utilizado um cartão de ecopontos e caso uma unidade de tracção seja
substituída durante um trajecto de trânsito, a prova de pagamento na entrada
permanecerá válida e será conservada. Se o valor COP da nova unidade de tracção
exceder o indicado no formulário, serão afixados ecopontos adicionais a um novo cartão
e inutilizados à saída do país.

7. Os trajectos contínuos que impliquem uma travessia da fronteira austríaca por comboio,
quer se trate de transporte ferroviário convencional ou de transporte combinado, e uma
travessia da fronteira por estrada, antes ou depois da travessia de comboio, serão
considerados não como trânsito de mercadorias por estrada através da Áustria, mas
como trajectos bilaterais.

Serão considerados trajectos bilaterais os trajectos contínuos de trânsito através da
Áustria que utilizem os seguintes terminais ferroviários:
Fürnitz/Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8. Os ecopontos serão válidos entre 1 de Janeiro do ano para o qual são atribuídos
e 31 de Janeiro do ano seguinte.

9. As infracções ao presente Acordo cometidas por um condutor de um veículo pesado de
mercadorias ou uma empresa croata serão objecto de procedimento judicial de acordo
com a legislação nacional em vigor.

A Comissão e as autoridades competentes da Áustria e da República da Croácia prestar-
-se-ão, dentro dos limites das respectivas jurisdições, assistência administrativa mútua
na investigação dessas infracções e nos subsequentes procedimentos judiciais,
nomeadamente garantindo que os cartões de ecopontos e os eco-identificadores são
correctamente utilizados e manipulados.
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Os controlos podem ser efectuados num local distinto da fronteira, ao critério do
Estado-Membro da Comunidade Europeia, tendo em devida conta o princípio da não-
-discriminação.

10. As autoridades de controlo austríacas podem, tendo em devida conta o princípio da
proporcionalidade, tomar medidas adequadas caso um veículo disponha de um eco-
-identificador e se verifique pelo menos uma das seguintes situações:

a) O veículo ou o operador do veículo cometeram, repetidamente, infracções;

b) O número de ecopontos que resta na quota atribuída à Croácia é insuficiente;

c) O eco-identificador foi manipulado abusivamente ou foi substituído por uma parte
que não as autorizadas no ponto 3;

d) Os ecopontos atribuídos ao veículo pela Croácia não são suficientes para efectuar
um trajecto de trânsito;

e) O veículo não está acompanhado da documentação adequada prevista nas
alíneas c) ou d) do ponto 2 para justificar o facto de o eco-identificador estar
programado para indicar que está a ser efectuado um trajecto que não é de trânsito
no território austríaco;

f) O eco-identificador especificado no Anexo C não tem ecopontos suficientes para
um trajecto de trânsito.
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As autoridades de controlo austríacas podem, tendo em devida conta o princípio da
proporcionalidade, tomar medidas adequadas caso um veículo não disponha de um eco-
-identificador e se verifique, pelo menos, uma das seguintes situações:

a) Não é apresentado qualquer cartão de ecopontos às autoridades de controlo, de
acordo com as disposições do presente Acordo;

b) É apresentado um cartão de ecopontos incompleto ou incorrecto ou em que os
ecopontos não estão correctamente afixados;

c) O veículo não está acompanhado da documentação adequada para justificar que
não são necessários ecopontos;

d) O cartão de ecopontos não foi inutilizado em conformidade com o procedimento
previsto no n.º 6.

11. Os ecopontos impressos destinados a serem afixados aos cartões de ecopontos durante
um determinado ano devem ser disponibilizados antes de 1 de Novembro do ano
anterior.

12. No caso dos veículos matriculados antes de 1 de Outubro de 1990 que tenham mudado
de motor depois dessa data aplicar-se-á o valor COP do novo motor. Nessas
circunstâncias, o certificado emitido pela autoridade competente deverá mencionar a
mudança de motor e indicar o novo valor COP para as emissões de NOx.
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13. Um trajecto de trânsito estará isento do pagamento de ecopontos, se se verificarem as
seguintes três condições:

a) O único objectivo do trajecto é a entrega de um veículo ou conjunto de veículos
novos, directamente do construtor para um destinatário noutro Estado;

b) Não são transportadas mercadorias no trajecto;

c) O veículo ou o conjunto de veículos possui os documentos internacionais de
matrícula adequados e as chapas de matrícula para exportação.

14. Um trajecto de trânsito estará isento do pagamento de ecopontos se se tratar da parte em
vazio de um trajecto isento de ecopontos conforme previsto no Anexo A e o veículo
possuir a documentação adequada para o demonstrar. Por documentação adequada
entende-se:

a) O conhecimento de carga; ou

b) Um cartão de ecopontos preenchido a que não foram afixados ecopontos; ou

c) Um cartão de ecopontos preenchido com ecopontos que serão restituídos
posteriormente.
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15. Quaisquer eventuais problemas levantados pela gestão deste sistema de ecopontos serão
submetidos à apreciação do Comité dos Transportes Comunidade / República da
Croácia previsto no artigo 41.º do Acordo Provisório, que avaliará a situação e
recomendará as acções adequadas. Qualquer medida a tomar será imediatamente
implementada e deve ser proporcional e não-discriminatória.

Muito agradeceria a Vossa Excelência se dignasse confirmar-me o acordo do Governo de
vossa Excelência sobre o que precede."

Tenho a honra de confirmar o acordo do meu Governo quanto ao conteúdo da carta de Vossa

Excelência.

Queira, Vossa Excelência, aceitar a expressão da minha mais elevada consideração.

Em nome

da República da Croácia
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REGULAMENTO (CE) N.º /2003 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de

que estabelece, para 2004, um regime provisório de trânsito aplicável
aos veículos pesados de mercadorias que atravessem a Áustria em trânsito

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o n.º 1 do

artigo 71.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão 1,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu 2,

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões 3,

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado 4,

                                                
1 JO C 103 E de 30.4.2002, p. 230.
2 JO C 221 de 17.9.2002, p. 84.
3 JO C …
4 Parecer do Parlamento Europeu de 12 de Fevereiro de 2003 (ainda não publicado no Jornal

Oficial), posição comum do Conselho de            (ainda não publicada no Jornal Oficial) e
decisão do Parlamento Europeu de           (ainda não publicada no Jornal Oficial).
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Considerando o seguinte:

(1) O Protocolo n.º 9 ao Acto relativo às condições de adesão da República da Áustria, da

República da Finlândia e do Reino da Suécia à União Europeia 1 prevê, no n.º 2, alínea a), do

artigo 11.º, o fim do sistema de ecopontos em 31 de Dezembro de 2003.

(2) Na sua reunião de 14 e 15 de Dezembro de 2001 em Laeken, o Conselho Europeu  solicitou,

no ponto 58 das suas conclusões, a prorrogação do sistema de ecopontos como solução

provisória. Esta prorrogação inscreve-se no quadro da protecção do ambiente em zonas

sensíveis, tais como a região alpina. O ponto 35 das conclusões do Conselho Europeu de

Copenhaga, de 12 e 13 de Dezembro de 2002, solicitava ao Conselho que aprovasse um

regulamento sobre a solução provisória para o trânsito de veículos pesados de mercadorias

através da Áustria em 2004 até 2006.

(3) Esta medida é necessária enquanto não for adoptada a proposta-quadro sobre a tarifação da

utilização das infra-estruturas, prevista no Livro Branco sobre a política europeia de

transportes no horizonte 2010, que a Comissão prevê apresentar em 2003.

(4) As medidas necessárias à aplicação do presente regulamento serão aprovadas nos termos da

Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício

das competências de execução atribuídas à Comissão 2.

(5) É pois necessário instituir um regime provisório de trânsito para 2004,

                                                
1 JO C 241 de 29.8.1994, p. 361.
2 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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APROVARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

a) "Veículo": qualquer veículo, tal como definido no artigo 2.º do Regulamento (CEE)

n.º 881/92 do Conselho, de 26 de Março de 1992, relativo ao acesso ao mercado dos

transportes rodoviários de mercadorias na Comunidade efectuados a partir do ou com destino

ao território de um Estado-Membro ou que atrevessem o território de um ou vários Estados-

-Membros 1;

b) "Transportes internacionais": os transportes internacionais tais como definidos no artigo 2.º do

Regulamento (CEE) n.º 881/92 do Conselho;

c) "Tráfego em trânsito na Áustria": o tráfego que atravessa o território austríaco, com destino e

proveniência fora do território austríaco;

d) "Veículo pesado de mercadorias": qualquer veículo automóvel com um peso máximo

autorizado superior a 7,5 toneladas, matriculado num Estado-Membro, afecto ao transporte de

mercadorias ou à tracção de reboques, incluindo os semi-reboques, e os reboques com um

peso máximo autorizado superior a 7,5 toneladas e puxados por um veículo a motor

matriculado num Estado-Membro com um peso máximo autorizado igual ou inferior a

7,5 toneladas;

                                                
1 JO L 95 de 9.4.1992, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n.º 484/2002 (JO L 76 de 19.3.2002, p. 1).
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e) "Tráfego rodoviário de mercadorias em trânsito na Áustria": o tráfego de veículos pesados de

mercadorias em trânsito no território austríaco, independentemente de estes veículos

circularem em vazio ou com carga;

f) "Trajectos bilaterais": o transporte internacional em trajectos efectuados por um veículo, cujo

ponto de partida ou de chegada é situado na Áustria e o ponto de chegada ou de partida,

conforme o caso, noutro Estado-Membro, sendo as deslocações em vazio efectuadas em

combinação com esses trajectos.

Artigo 2.º

O presente regulamento aplica-se ao transporte rodoviário internacional de mercadorias em trajectos

efectuados no território da Comunidade. O regime provisório de trânsito não implica uma limitação

directa do número de trânsitos através da Áustria.

Artigo 3.º

1. No que diz respeito aos trajectos que incluem o tráfego rodoviário de mercadorias em trânsito

na Áustria, aplica-se o regime estabelecido para os trajectos efectuados por conta própria e para os

trajectos efectuados por conta de outrem na Primeira Directiva do Conselho, de 23 de Julho

de 1962, relativa ao estabelecimento de certas regras comuns para certos transportes rodoviários de

mercadorias 1, e no Regulamento (CEE) n.º 881/92, sob reserva do disposto no presente artigo.

                                                
1 JO L 70 de 6.8.1962, p. 2005. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CEE) n.º 881/92.
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2. De 1 de Janeiro de 2004 a 31 de Dezembro de 2004, são aplicáveis as seguintes disposições:

a) O trânsito de veículos pesados de mercadorias da norma Euro 4 não se encontra sujeito ao

regime provisório de trânsito;

b) É proibido o trânsito de veículos pesados de mercadorias da norma Euro 0, com excepção do

trânsito de veículos pesados de mercadorias da norma Euro 0 matriculados na Grécia e em

Portugal, bem como o trânsito de certos veículos altamente especializados de elevado custo e

com um longo tempo de vida do ponto de vista económico;

c) As emissões totais de NOx provenientes dos veículos pesados de mercadorias que atravessam

o território austríaco em trânsito são fixadas de acordo com os valores indicados no Anexo I

para o ano em causa;

d) A fixação das emissões totais de NOx provenientes dos veículos pesados de mercadorias é

gerida através de um regime provisório de trânsito. Segundo esse regime, para atravessar a

Áustria, um veículo pesado de mercadorias necessita de um número de pontos correspondente

ao seu nível de emissão de NOx (valor autorizado no quadro da conformidade da produção

(COP) ou decorrente da homologação). O método de cálculo e de gestão desses pontos é

descrito no Anexo II;

e) A Áustria deve emitir e pôr à disposição dos interessados em tempo útil os cartões de pontos

necessários para a gestão do regime provisório de trânsito, nos termos do Anexo II, para os

veículos pesados de mercadorias que atravessam a Áustria em trânsito;
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f) A quota total de emissões NOx permitida em 2004 é equivalente à quota total permitida ao

abrigo do sistema de ecopontos em 2003 e será gerida e distribuída entre os Estados-Membros

pela Comissão, com base nos mesmos princípios que os aplicados ao sistema de ecopontos

em 2003, e nos termos do disposto no Regulamento (CE) n.º 3298/94 1;

g) A nova atribuição de pontos da reserva comunitária será ponderada de acordo com os critérios

mencionados no n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento (CE) n.º 3298/94 e, em especial, de

acordo com a utilização efectiva dos pontos atribuídos aos Estados-Membros e segundo as

necessidades específicas dos transportadores que atravessam a Áustria em trânsito pela rota

Lindau-Bregenz–St. Margarethen ("Hörbranz-Transit").

3. Caso a proposta "Eurovinheta" sobre a tarifação da utilização das infra-estruturas não seja

adoptada até 31 de Dezembro de 2004, todas as disposições previstas no n.º 2 serão prorrogadas

por mais um ano e, caso a referida proposta não seja adoptada até 31 de Dezembro de 2005, por um

segundo ano, no máximo. Nesse caso, a Comissão, coadjuvada por um perito independente,

procederá a uma análise do tráfego de veículos da norma Euro 4 em trânsito pela Áustria; os valores

relativos aos pontos disponíveis para 2005 e 2006, indicados no Anexo I, serão adaptados com base

nessa análise, dentro dos limites das quotas respectivas, de acordo com o procedimento estabelecido

no artigo 5.º∗∗∗∗ .

                                                
1 Regulamento (CE) n.º 3298/94, da Comissão, de 21 de Dezembro de 1994, que estabelece

normas de execução relativamente ao sistema de direitos de trânsito (ecopontos) para veículos
pesados de mercadorias em trânsito pela Áustria. (JO L 341 de 30.12.1994, p. 20).
Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2012/2000
(JO L 241 de 20.9.2000, p. 18).

∗∗∗∗  Este número contém uma "exortação política", no sentido do ponto 12 do Guia Prático
Comum, e deve ser evitada.
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Artigo 4.º

1. Enquanto for aplicável o disposto no n.º 2 e, se for caso disso, no n.º 3 do artigo 3.º, os

Estados-Membros, no âmbito da sua cooperação mútua, tomarão, se necessário, medidas

compatíveis com o Tratado a fim de evitar a utilização indevida do regime provisório de trânsito.

2. Os transportadores que possuam uma licença comunitária emitida pelas autoridades

competentes da Áustria não podem efectuar transportes internacionais de mercadorias em trajectos

sem operações de carga ou descarga na Áustria. No entanto, todos os trajectos que impliquem o

trânsito no território austríaco são abrangidos pelas disposições do artigo 3.º.

3. Na medida do necessário, os métodos de controlo, incluindo os sistemas electrónicos

relacionados com a aplicação do artigo 3.º, serão estabelecidos nos termos do procedimento previsto

no artigo 5.º

Artigo 5.º

1. A Comissão é assistida por um comité.

2. Sempre que seja feita referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 3.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE, tendo em conta o disposto no seu artigo 8.º.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.
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Artigo 6.º

O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União

Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos

os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente
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ANEXO I

Limites da quota de pontos

Ano Pontos para a UE-15

23 556 220 (100%)1991

Limites da quota

Máximo Mínimo

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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ANEXO II

CÁLCULO E ADMINISTRAÇÃO DOS PONTOS

1. O condutor de um veículo pesado de mercadorias que atravesse a Áustria em trânsito

(independentemente da direcção) deve apresentar em cada passagem na fronteira:

a) Um documento comprovativo que indique o valor de conformidade da produção para as

emissões de NOx ;

b) Um cartão de pontos válido, emitido pelas autoridades competentes.

No que se refere à alínea a):

Para os veículos pesados de mercadorias das normas EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3

matriculados depois de 1 de Outubro de 1990, o documento justificativo que indica o valor de

conformidade da produção deve revestir a forma de um certificado emitido pelas autoridades

competentes, mencionando o volume certificado de emissões de NOx autorizado no quadro da

conformidade da produção, ou de um certificado de homologação, mencionando a data da

homologação e os níveis medidos. No caso deste último certificado, o volume de emissão

autorizado no quadro da conformidade da produção será obtido aumentando em 10% o nível fixado

para a homologação. O valor fixado para um veículo não pode ser alterado durante a sua vida.

Para os veículos pesados de mercadorias matriculados antes de 1 de Outubro de 1990, bem como os

veículos pesados de mercadorias relativamente aos quais não é apresentado um certificado, o valor

de conformidade da produção é fixado em 15,8 g/kWh.
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No que se refere à alínea b):

O cartão de pontos/ecotag contém um certo número de pontos, em função do valor de conformidade

da produção para os veículos em questão:

1) Cada g/kWh de NOx, calculado em conformidade com a alínea a) do n.º 1, vale 1 ponto;

2) Os valores de NOx são arredondados para a unidade superior se forem iguais ou

superiores a 0,5 e para a unidade inferior nos outros casos.

2. Nos termos do procedimento previsto no artigo 5.º e trimestralmente, a Comissão deve

calcular o número dos trajectos e do nível médio de emissões de NOx dos camiões e manter

um registo estatístico destes dados, discriminados por nacionalidade.
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I. INTRODUÇÃO

Tendo em conta o n.º 1 do Artigo 71.º do Tratado CE, e no âmbito dos procedimentos da co-

-decisão, de acordo com o Artigo 251.º do Tratado CE, o Conselho adoptou a sua posição

comum sobre um projecto de regulamento que estabelece, para 2004 …….., um sistema de

ecopontos aplicável aos veículos pesados de mercadorias que atravessem a Áustria em

trânsito.

Ao tomar esta posição o Conselho teve em conta o parecer do Parlamento Europeu na sua

primeira leitura em 12 de Fevereiro de 2003 1, e o parecer do Comité Económico e Social

Europeu, emitido em 29 de Maio de 2002 2. O Comité das Regiões decidiu não dar parecer.

O objectivo deste projecto de regulamento, como proposto pela Comissão, é prorrogar

para 2004 os elementos principais do actual sistema de ecopontos, que é aplicável aos

veículos pesados de mercadorias que atravessem a Áustria em trânsito, e que expira

a 31 de Dezembro de 2003; está prevista a eventual prorrogação para 2005 e 2006. O sistema

de ecopontos visa reduzir as consequências ambientais negativas resultantes do trânsito de

veículos pesados de mercadorias que atravessam a Áustria em trânsito. Cada camião tem que

"pagar" um certo número de ecopontos para poder transitar na Áustria – correspondendo à

categoria a que o veículo pertence (EURO 0,1,2,3): os camiões mais poluentes (EURO 0) têm

que pagar mais ecopontos.

                                                
1 Ainda não publicado no JO.
2 JO C 221 de 17.9.02, p. 84.
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II. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

Em relação à proposta da Comissão, o Conselho concordou em instituir um "regime

provisório de trânsito" para 2004. O Conselho também concordou em prorrogar este sistema

para 2005 e 2006 caso a proposta "Eurovinheta" sobre a tarifação da utilização das infra-

-estruturas ainda não tiver sido adoptada até 31 de Dezembro de 2004 e 31 de Dezembro

de 2005, respectivamente.

No entanto, o Conselho introduziu um número de alterações na sua posição comum sobre o

projecto de regulamento. A fim de incentivar o uso de camiões respeitadores do ambiente, o

Conselho proibiu o trânsito de veículos da categoria EURO 0, com excepção dos registados

na Grécia ou em Portugal – tendo em conta a estrutura da frota de veículos pesados de

mercadorias nestes Estados Membros – e de certos veículos altamente especializados e de

elevado custo, e com uma longa duração de vida económica.

Além disso, o trânsito dos veículos da categoria EURO 4 (os veículos mais limpos) não

ficarão sujeitos ao regime provisório de trânsito. No entanto, se o sistema for prorrogado

para 2005 e 2006, a Comissão deverá proceder a uma análise do trânsito de veículos EURO 4

e reduzir a quantidade de ecopontos disponíveis nos respectivos limites da quota,

estabelecidos no Anexo 1 da posição comum do Conselho. Se não houver trânsito de veículos

EURO 4, deverá ser respeitado o limite máximo da quota; se houver trânsito de veículos

EURO 4, a quantidade de pontos a distribuir a partir de 2005 será ajustada no sentido da

baixa, de acordo com os resultados da análise da Comissão, dentro dos limites mínimos das

quotas correspondentes.

A posição comum do Conselho representa um equilíbrio entre, por um lado, as preocupações

em matéria de protecção ambiental em zonas vulneráveis, tais como a região alpina, e por

outro lado, as preocupações relacionadas com o princípio da livre circulação de bens na

União.
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III. ALTERAÇÕES DO PARLAMENTO EUROPEU

Tendo como pano de fundo os elementos mencionados na análise da posição comum do Conselho,

o Conselho examinou com atenção as alterações do Parlamento Europeu.

O Conselho não está em posição de aceitar qualquer das alterações.
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Assunto: Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a aprovação do

regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece, para 2004, um
sistema de ecopontos aplicável aos veículos pesados de mercadorias que
atravessem a Áustria em trânsito.

Na primeira página do doc. 6235/1/03 REV 1 ADD 1 (da, de, gr, en, fi, fr, it, nl, pt, sv), o título no
assunto é substituído pelo seguinte:

“Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a aprovação do regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece, para 2004, um sistema de ecopontos aplicável
aos veículos pesados de mercadorias que atravessem a Áustria em trânsito.”

NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
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RELATÓRIO
de: COREPER
data: 12 de Março de 2003
para: CONSELHO
n.º doc. ant.: 7097/03 TRANS 59 CODEC 263 OC 86
n.º prop. Com.: 5124/02 TRANS 3 CODEC 15
Assunto: TRANSPORTES TERRESTRES

– Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece
um sistema de ecopontos aplicável aos veículos pesados de mercadorias que
atravessem a Áustria em trânsito em 2004
= aprovação de uma posição comum

ORIENTAÇÕES COMUNS
Prazo de consulta: 26 de Março de 2003

1. Em resposta ao convite do Conselho Europeu de Laeken, que solicitou à Comissão que

apresentasse, antes do final de 2001, e a título de solução provisória na pendência da criação

de um regime relativo à tarificação da utilização das infra-estruturas, uma proposta de

prorrogação do sistema de ecopontos, a Comissão apresentou, em 21 de Dezembro de 2001,

uma proposta da regulamento que estabelece um sistema de ecopontos para 2004.
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2. As instâncias do Conselho debateram a referida proposta de regulamento em 2002. Em

resposta ao convite formulado pelo Conselho Europeu de Copenhaga 1, o Conselho TTE

reuniu-se em 31 de Dezembro de 2002 a fim de analisar o projecto de regulamento do

Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um regime provisório de trânsito aplicável

aos veículos pesados de mercadorias que atravessem a Áustria em trânsito para 2004.

Nessa ocasião, a Presidência concluiu que uma maioria qualificada de delegações estava a

favor da proposta de compromisso apresentada pela Presidência, e que depois de o

Parlamento Europeu ter emitido o seu parecer em primeira leitura, o Conselho aprovaria uma

posição comum nessa base. As Delegações Austríaca, Belga, Italiana e Neerlandesa referiram

que não podiam dar o seu apoio a esse compromisso.

3. O Parlamento Europeu emitiu o seu parecer em 12 de Fevereiro de 2003 2 3; posteriormente,

as instâncias do Conselho analisaram as alterações propostas pelo Parlamento. Atendendo ao

compromisso alcançado na sessão do Conselho de 31 de Dezembro de 2002, nenhuma das

alterações do Parlamento Europeu pôde ser integrada na posição comum do Conselho. Além

disso, na sessão do Coreper de 12 de Março de 2003, as delegações confirmaram as suas

posições manifestadas na sessão do Conselho de 31 de Dezembro de 2002.

                                                
1 O ponto 35 das Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Copenhaga tem a

seguinte redacção: "Nos termos das Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de
Laeken, o Conselho Europeu solicita ao Conselho que, antes do final do corrente ano, aprove
um regulamento sobre a solução provisória para o trânsito de veículos pesados de
mercadorias através da Áustria em 2004-2006. A Comissão Europeia apresentará uma
proposta para uma nova directiva Euro-selo até ao final do primeiro semestre de 2003."

2 Doc. 5987/03 CODEC 114 TRANS 23.
3 O Comité Económico e Social deu o seu parecer em 29 de Maio de 2002 (JO C 221,

de 17.9.02, p. 84). O Comité das Regiões decidiu não emitir parecer.
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4. Neste contexto, convida-se o Conselho a analisar o projecto de regulamento, na perspectiva

de:

– aprovar a sua posição comum sobre o regulamento, na versão constante do doc. 6235/03

TRANS 37 CODEC 146 OC 76;

– decidir enviar a sua posição comum ao Parlamento Europeu, acompanhada da nota

justificativa constante da adenda ao doc. 6235/03 TRANS 37 CODEC 146 OC 76;

– exarar na acta do Conselho as declarações constantes do doc. 5345/03 TRANS 10

CODEC 39 ADD 1 4.

                                                
4 Nota do Secretariado-Geral do Conselho: a Delegação Italiana anunciou no COREPER

de 12.3.03 que iria alterar o texto da sua declaração. Assim que se encontrar disponível, esse
texto será incluído numa versão revista do documento acima referido.
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2001/0310 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho com vista à adopção de um regulamento do
Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um regime provisório de trânsito
aplicável aos veículos pesados de mercadorias que atravessem a Áustria em trânsito

em 2004

1. HISTORIAL DO DOSSIER

(1) Em 21 de Dezembro de 2001, a Comissão apresentou ao Conselho uma proposta de
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho1 que estabelece um sistema de
ecopontos aplicável aos veículos pesados de mercadorias que atravessem a Áustria
em trânsito em 2004.

(2) Em 30 de Maio de 2002, o Comité Económico e Social Europeu considerou
discutível a proposta da Comissão, que, segundo a maioria dos seus membros, deve
ser considerada uma solução provisória para um único ano2.

(3) Em 12 de Fevereiro de 2003, o Parlamento Europeu emitiu um parecer em primeira
leitura 3 sobre a proposta da Comissão e adoptou quinze alterações. A Comissão
decidiu aceitar cinco, três das quais sob reserva de uma reformulação (alterações 1,
11 e 12), uma no seu princípio (alteração 5) e uma em parte (alteração 15).

(4) Em 28 de Março de 2003, o Conselho adoptou formalmente a posição comum que é
objecto da presente comunicação.

2. OBJECTO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

A proposta tem por objectivo prolongar o sistema de ecopontos a título de solução provisória
enquanto se aguarda a adopção da proposta-quadro sobre a tarifação da utilização das
infra-estruturas. Na hipótese de essa proposta-quadro não ser adoptada, as disposições
previstas pelo sistema de ecopontos serão mantidas durante mais um ano e, se necessário,
prolongadas mais dois anos no máximo (1 + 1 + 1). Os aspectos significativos da proposta da
Comissão que estabelece um sistema de ecopontos aplicável aos veículos pesados de
mercadorias que atravessem a Áustria em trânsito em 2004 são os seguintes :

� Suprime a cláusula dos 108 %. Esta cláusula restringia o número de trajectos de trânsito,
fixando um limite anual não superior a 108% do número de trajectos em trânsito de 1991;

                                                
1 COM (2001)807 final de 20 de Dezembro de 2001; JO C 103 E de 30.4.2002, p. 230.
2 JO C 221 de 17.9.2002, p. 84.
3 PE-TC1-COD(2001)0310; JO C …..
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� O âmbito de aplicação do regulamento é todo o território da Áustria;

� Preconiza que o número de ecopontos seja mantido a um nível fixo, o de 2003, para os
quinze Estados-Membros. Não há, por conseguinte, diminuição do número actual de
ecopontos utilizáveis pelos transportadores comunitários.

3. COMENTÁRIOS SOBRE A POSIÇÃO COMUM

3.1. Ponto essencial

Convém assinalar que existe uma divergência de pontos de vista notável entre os
co-legisladores quanto ao tipo de sistema proposto uma vez terminado o regime actual de
ecopontos, em 31 de Dezembro de 2003. Os pontos comuns prendem-se com a duração do
sistema (três anos no máximo) e a supressão da cláusula dos 108%.

O Conselho adoptou, por maioria qualificada, uma posição comum que prevê as seguintes
medidas:

� exclusão dos camiões menos poluentes (classe EURO 4) do futuro sistema, em troca de
uma redução progressiva do número de ecopontos (40% em 2004, de 40% no máximo a
39% ou mesmo 38% no mínimo em 2005 e de 40% no máximo a 38% ou mesmo 34,9%
no mínimo em 2006), sob reserva de um aumento efectivo do tráfego de camiões EURO 4;

� interdição completa, a partir de 2004, do trânsito através da Áustria para os camiões mais
poluentes (classe EURO 0), mas com uma derrogação para a Grécia e Portugal até 2006;

� a ponderação da reatribuição de ecopontos da reserva comunitária segundo critérios a
acrescentar aos estabelecidos no artigo 8° do Regulamento (CE) n° 3298/944, a saber: a
utilização efectiva dos ecopontos atribuídos aos Estados-Membros e as encessidades
específicas dos transportadores em trânsito pela Áustria seguindo pelo corredor do
Hörbranz5 .

A Comissão constata que a posição comum apresenta diferenças sensíveis em relação à
proposta inicial da Comissão. No entanto, convém sublinhar que esta posição comum:

� permite o avanço do processo legislativo comunitário, elemento importante, dado que, sem
um novo acto legislativo, o sistema de ecopontos em vigor termina em 31 de Dezembro de
2003;

� prevê uma limitação temporal (3 anos no máximo) que está conforme com as
recomendações dos Chefes de Estado e de Governo constantes das conclusões do Conselho
Europeu de Copenhaga;

� tem em conta as considerações de ordem ambiental. Com efeito, os veículos EURO 0 são
quase totalmente interditos e incentiva-se fortemente a utilização de veículos EURO 4.

                                                
4 Regulamento (CE) n° 3298/94 da Comissão, de 21 de Dezembro de 1994, que estabelece disposições

pormenorizadas relativamente ao sistema de direitos de trânsito (Ecopontos) para veículos pesados de
mercadorias em trânsito pela Áustria (JO L 341 de 30.12.1994, p. 20). Este regulamento foi alterado
pela última vez pelo Regulamento (CE) n  2012/2000 do Conselho (JO L 241 de 26.9.2000, p. 18).

5 O corredor do Hörbranz é um troço de 17 quilómetros, metade dos quais em túnel, que liga Lindau, na
Alemanha, a St Margrethen, na Suíça.
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3.2. Alterações adoptadas pelo Parlamento Europeu em primeira leitura

Das quinze alterações propostas pelo Parlamento Europeu, a Comissão decidiu aceitar cinco,
três das quais, conforme o caso, sob reserva de uma reformulação (alterações 1, 11 e 12), uma
no seu princípio (alteração 5) e uma em parte (alteração 15). Trata-se essencialmente de
alterações de carácter terminológico ou que contêm considerações interessantes sobre as
zonas sensíveis. Convém, no entanto, sublinhar que, atendendo a que a posição comum do
Conselho surgiu pouco depois da primeira leitura do Parlamento Europeu, a Comissão não
pôde apresentar uma proposta alterada devidamente estruturada, mas que, no entanto,
defendeu oralmente estas alterações perante o Conselho.

Além disso, o parecer do Parlamento Europeu apresenta divergências consideráveis em
relação à proposta da Comissão e à posição do Conselho. Com efeito, o Parlamento Europeu
projecta um sistema de pontos aplicável aos veículos pesados de mercadorias em trânsito pela
Áustria cujos principais elementos são os seguintes:

� O âmbito de aplicação do regulamento limita-se aos Alpes austríacos e, em particular, aos
corredores do Brenner, do Tauern e do Pyhrrn;

� As disposições do sistema de contingentação variam em função das categorias de veículos
e baseiam-se nas quotas de ecopontos de 2002:

– em 2004, contingentação para os camiões EURO 0, 1 e 2; passagem livre para os
camiões EURO 3;

– em 2005 e 2006, passagem proíbida para os camiões EURO 0 e 1; contingentação
para os camiões EURO 2; passagem livre para os camiões EURO 3 e EURO 4.

� O âmbito de aplicação do regulamento é alargado aos países candidatos à adesão à União
Europeia.

Os únicos pontos comuns entre estas alterações e as propostas pelas outras instituições
referem-se à duração máxima do regime (2006) e à supressão da cláusula dos 108%.

O Conselho rejeitou todas as alterações propostas pelo Parlamento Europeu.

3.3. Outros pontos a tomar em consideração

O texto da posição comum do Conselho, na sua forma actual, contém um problema
redaccional, dado que os artigos não são fundamentados por considerandos adequados.
Convirá, pois, ter em atenção esse aspecto na versão final do regulamento a adoptar.
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4. CONCLUSÃO

A Comissão deseja sublinhar, como já teve oportunidade de o fazer perante o Conselho, que o
texto da posição comum se afasta consideravelmente da posição do Parlamento Europeu.
Nessas circunstâncias, será necessário desenvolver importantes esforços para chegar a um
acordo final. No âmbito das funções que lhe estão atribuídas no procedimento de co-decisão
por força do Tratado, a Comissão continuará a trabalhar com vista à obtenção de um acordo
geral que respeite o princípio fundamental da livre circulação de mercadorias no mercado
único, em conformidade com o objectivo de promoção do desenvolvimento sustentável na
União Europeia. A Comissão apela à responsabilidade dos Estados-Membros e das
instituições para que estabeleçam um acordo satisfatório para a maioria das partes
interessadas no termo do procedimento.


