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RÅDETS BESLUT

av den

om undertecknande på gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning

av ett avtal genom skriftväxling

mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kroatien

om ett system för miljöpoäng som skall tillämpas på den kroatiska transittrafiken

genom Österrike från och med den 1 januari 2003

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71(1)

jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1, och

                                                
1 EGT C
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av följande skäl:

(1) Kommissionen har förhandlat fram ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska

gemenskapen och Republiken Kroatien om ett system för miljöpoäng som skall tillämpas på

den kroatiska transittrafiken genom Österrike.

(2) Det avtal som paraferades den 15 november 2002 bör undertecknas med förbehåll för att det

eventuellt kommer att ingås vid en senare tidpunkt.

(3) Det bör fastställas villkor för provisorisk tillämpning av avtalet från och med

den 1 januari 2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken

Kroatien om ett system för miljöpoäng som skall tillämpas på den kroatiska transittrafiken genom

Österrike från och med den 1 januari 2003 godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med

förbehåll för rådets beslut om ingående av avtalet.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.
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Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att på

gemenskapens vägnar underteckna avtalet, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

Det avtal som avses i artikel 1 skall tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2003 i

avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ingående avslutas, med förbehåll för

att det tillämpas ömsesidigt.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

___________
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AVTAL

GENOM SKRIFTVÄXLING

MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH

REPUBLIKEN KROATIEN

OM ETT SYSTEM FÖR MILJÖPOÄNG

SOM SKALL TILLÄMPAS PÅ DEN KROATISKA TRANSITTRAFIKEN

GENOM ÖSTERRIKE FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 2003
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A. Skrivelse från Europeiska gemenskapen

Herr ...,

Jag har äran att informera Er om att följande har avtalats efter det att förhandlingar förts mellan

Republiken Kroatiens delegation och Europeiska gemenskapens delegation i enlighet med

bestämmelserna i artikel 2.2 b i protokoll 6 till interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och

Republiken Kroatien:

1. Följande miljöpoäng (transiträttigheter) tilldelas kroatiska tunga lastbilar i transittrafik genom

Österrike 2003: 171 904 miljöpoäng.

Ytterligare miljöpoäng tilldelas för kroatiska användare av Rollende Landstraße (RoLa) med

upp till högst 40 % av det totala antalet miljöpoäng för 2003, dvs. 68 762 miljöpoäng.

Miljöpoäng för användare av RoLa skall tilldelas de kroatiska myndigheterna på grundval av

miljöpoängen för två vägtransporter varje gång det företas två fram- och återresor med RoLa.

De österrikiska företagen för kombinerade transporter kommer varje månad att till det

kroatiska ministeriet för sjöfart, transport och kommunikation lämna uppgifter angående

kroatiska användare av kombinerade tåg i transittrafik genom Österrike.

Transitresor som görs under sådana förhållanden som anges i bilaga A eller efter tillstånd från

CEMT skall inte omfattas av systemet för miljöpoäng.
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2. Förare av kroatiska tunga lastbilar skall på österrikiskt territorium medföra och på begäran av

kontrollpersonal uppvisa antingen

a) ett på vederbörligt sätt ifyllt standardformulär eller ett österrikiskt intyg, enligt förlagan

i bilaga B, vilket nedan kallas "miljökort", och enligt vilket det bekräftas att

miljöpoängen för resan betalats, eller

b) en elektronisk anordning fastsatt på fordonet, vilken ger möjlighet att debitera

miljöpoäng automatiskt, nedan kallat "miljövärdekort", eller

c) lämplig dokumentation genom vilken det påvisas att det rör sig om en transitresa för

vilken det, enligt bilaga A eller på grund av att tillstånd inhämtats från CEMT, inte

krävs några miljöpoäng, eller

d) lämplig dokumentation för att visa att icke-transittransport utförs, och om fordonet är

försett med ett miljövärdekort att detta är inställt för detta syfte.

De behöriga österrikiska myndigheterna skall utfärda ett miljökort mot att produktions- och

distributionskostnaderna för miljöpoängen och miljökorten betalas.

3. Miljövärdekort skall tillverkas, programmeras och installeras i överensstämmelse med de

generella tekniska specifikationer som anges i bilaga C. Det kroatiska ministeriet för sjöfart,

transport och kommunikation bemyndigas att godkänna, programmera och installera

miljövärdekorten.
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Miljövärdekortet skall programmeras så att det innehåller uppgifter om i vilket land fordonet

är registrerat och motorfordonets NOx-värde, vilket anges i dokumentet om

produktionsöverensstämmelse (COP-dokumentet) enligt punkt 4.

Miljövärdekortet skall fästas på fordonets vindruta. Det skall placeras i enlighet med bilaga D.

Det skall inte vara möjligt att överlåta kortet.

4. Föraren av en kroatisk tung lastbil som registrerats den 1 oktober 1990 eller senare skall också

föra med sig och på begäran kunna visa upp ett COP-dokument enligt förlagan i bilaga E,

i vilket fordonets NOx-utsläpp anges. Tunga lastbilar som för första gången registrerats före

den 1 oktober 1990, eller för vilka det inte visas upp något dokument, skall antas ha ett

COP-värde på 15,8 g/kWh.

5. Det kroatiska ministeriet för sjöfart, transport och kommunikation bemyndigas utfärda de

dokument och miljövärdekort som avses i punkterna 2 till 4.

6. I de fall där fordonet inte är försett med ett miljövärdekort skall erforderligt antal miljöpoäng

fästas på miljökortet och därefter annulleras. Miljökortet skall annulleras med någon av

följande metoder:

a) Genom att miljökortet stämplas i en stämpelmaskin för miljökort,

b) genom att miljökortet stämplas av den österrikiska gränskontrollen när föraren kör in på

österrikiskt territorium,
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c) genom att miljökortet stämplas och dateras av de nationella myndigheterna innan

föraren kör in på österrikiskt territorium, eller

d) genom att miljökortet stämplas på det kontor där man aktiverar miljövärdekortet.

I bilaga F finns en lista över samtliga österrikiska gränsstationer som är utrustade med

stämpelmaskiner för miljökort.

Sida 1 i det ifyllda miljökortet skall antingen samlas in av de österrikiska myndigheterna eller

inom tre månader efter resan skickas till de österrikiska myndigheterna av behöriga

myndigheter. Dessa statistiska uppgifter ligger sedan delvis till grund för kommissionens

förslag om hur miljöpoängreserven skall fördelas.

Om fordonet utrustats med ett miljövärdekort och då det bekräftats att det görs en transitresa

för vilken det krävs miljöpoäng, skall det antal miljöpoäng som motsvarar de uppgifter om

NOx-utsläpp som finns i fordonets miljövärdekort dras av från det totala antalet miljöpoäng

som tilldelats Republiken Kroatien. Detta skall göras med den infrastruktur som tillhandahålls

och drivs av de österrikiska myndigheterna.

För fordon som utrustats med miljövärdekort och som genomför bilaterala resor måste

miljövärdekortet, innan fordonet anländer till det österrikiska territoriet, ställas in så att det

visas att det är en icke-transitresa som genomförs.
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När ett miljökort används och det byts dragbil under en transitresa skall beviset på betalning

vid ankomsten fortfarande vara giltigt och behållas. Om COP-värdet för den nya dragbilen

överstiger vad som anges på formuläret, skall ett nytt kort förses med ytterligare miljöpoäng

som skall annuleras vid utresan från landet.

7. Resor utan avbrott som innebär att den österrikiska gränsen korsas en gång med tåg, antingen

genom konventionell järnvägstransport eller genom kombinerad transport, och som innebär

att gränsen korsas på en väg före eller efter det att gränsen korsas per järnväg, skall inte

betraktas som vägtransport av gods genom Österrike utan som en bilateral resa.

Transitresor utan avbrott genom Österrike via följande järnvägsterminaler skall anses vara

bilaterala resor:

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

8. Miljöpoängen skall gälla mellan den 1 januari det år för vilket de tilldelats och den 31 januari

följande år.

9. Om en förare av en kroatisk tung lastbil eller ett företag bryter mot detta avtal skall detta

beivras i enlighet med gällande nationell lagstiftning.

Kommissionen och de behöriga myndigheterna i Österrike och Kroatien skall inom respektive

jurisdiktion ge varandra administrativt stöd för att dessa överträdelser skall kunna undersökas

och beivras, framför allt genom att man ser till att miljökort och miljövärdekort används och

hanteras på ett korrekt sätt.
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Europeiska gemenskapens medlemsstat får fritt besluta att kontroller kan utföras på annan

plats än vid den inre gränsen med vederbörlig hänsyn till principen om icke-diskriminering.

10. De österrikiska kontrollmyndigheterna får, med vederbörlig hänsyn till

proportionalitetsprincipen, vidta lämpliga åtgärder om ett fordon utrustats med ett

miljövärdekort och någon eller några av följande situationer uppstår:

a) Fordonet eller föraren av fordonet har vid upprepade tillfällen begått överträdelser.

b) Det finns inte tillräckligt med miljöpoäng kvar av de poäng som tilldelats Kroatien.

c) Det har manipulerats med miljövärdekortet eller detta har ändrats av någon annan part

än den som bemyndigas i punkt 3.

d) Kroatien har inte tilldelat fordonet tillräckligt med miljöpoäng för att det skall kunna

göra en transitresa.

e) Fordonet har inte rätt dokumentation i enlighet med punkt 2 c eller d för att det skall

kunna motiveras varför miljövärdekortet ställts in för en icke-transitresa på det

österrikiska territoriet.

f) Det finns inte tillräckligt med miljöpoäng i det miljövärdekort som anges i bilaga C för

att det skall kunna göras en transitresa.
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De österrikiska kontrollmyndigheterna får, med vederbörlig hänsyn till

proportionalitetsprincipen, vidta lämpliga åtgärder om ett fordon inte utrustats med ett

miljövärdekort och någon eller några av följande situationer uppstår:

a) Det har inte visats upp något miljökort för kontrollmyndigheterna i enlighet med

bestämmelserna i detta avtal.

b) Det har visats upp ett miljökort som är ofullständigt, som inte är korrekt, eller på vilket

miljöpoängen inte är korrekt fästade.

c) De finns ingen lämplig dokumentation för fordonet som styrker att det inte krävs några

miljöpoäng.

d) Miljökortet har inte annullerats i enlighet med förfarandet i punkt 6.

11. De tryckta miljöpoängen som är avsedda att fästas på miljökorten skall göras tillgängliga

varje år före den 1 november året före det år poängen avser.

12. Om ett fordon har registrerats före den 1 oktober 1990 och det har bytts motor i fordonet efter

detta datum, skall COP-värdet för den nya motorn gälla. I sådana fall skall det certifikat som

utfärdas av myndigheterna ange bytet av motor och innehålla uppgifter som det nya

COP-värdet för NOx-utsläpp.
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13. Det skall inte betalas några miljöpoäng för transitresor om följande tre villkor är uppfyllda:

a) Det enda syftet med resan är att det skall levereras ett helt nytt fordon eller en helt ny

fordonskombination från tillverkaren till en bestämmelseort i en annan stat.

b) Det transporteras inga varor på resan.

c) Fordonet eller fordonskombinationen har lämpliga internationella registreringspapper

och exportplåtar.

14. Det skall inte betalas några miljöpoäng för en transitresa när det gäller en etapp utan last av en

resa som undantas från miljöpoäng enligt bilaga A om det i fordonet finns lämplig

dokumentation som styrker detta. Sådan lämplig dokumentation skall vara antingen

a) en fraktsedel, eller

b) ett ifyllt miljökort som inte försetts med några miljöpoäng, eller

c) ett ifyllt miljökort med miljöpoäng, som blivit påförda senare.
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15. Eventuella problem som följer av detta system för miljöpoäng skall meddelas gemenskapens

och Republiken Kroatiens interimistiska underkommitté för transport, som det föreskrivs om i

artikel 41 i transportavtalet och som skall bedöma situationen och rekommendera lämpliga

åtgärder. De åtgärder som skall vidtas skall genomföras omedelbart samt vara

proportionerliga och icke-diskriminerande.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godkänner innehållet i denna skrivelse.

Med utmärkt högaktning

På Europeiska gemenskapens vägnar
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BILAGA A

TRANSPORTER FÖR VILKA DET INTE KRÄVS NÅGRA MILJÖPOÄNG

1. Tillfällig varutransport till och från flygplatser när flyg dirigeras om.

2. Transport av bagage i släpvagnar kopplade till fordon i persontrafik, och transport av bagage i

alla slags fordon till och från flygplatser.

3. Transport av postförsändelser.

4. Transport av fordon med skador eller fordon som behöver repareras.

5. Transport av avfall och avloppsvatten.

6. Transport av slaktkroppar av djur som skall bortskaffas.

7. Transport av bin och fiskyngel.

8. Liktransporter.

9. Transport av konstverk till utställningar eller i kommersiellt syfte.

10. Tillfällig transport av varor för reklam eller i utbildningssyfte.

11. Transport av flyttgods som utförs av företag med för detta ändamål specialiserad personal och

utrustning.
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12. Transport av utrustning, tillbehör och djur till och från teater-, musik-, film-, idrotts- eller

cirkusevenemang, till och från utställningar eller mässor, eller till och från radio-, film- eller

TV-inspelningar.

13. Transport av reservdelar till fartyg och flygplan.

14. Resor med lastbil utan last som skickas för att ersätta ett fordon som gått sönder i transittrafik

och fortsättningen av resan med ersättningsfordonet med användning av det tillstånd som

utfärdats för det första fordonet.

15. Transport av medicinsk katastrofhjälp (framför allt vid naturkatastrofer).

16. Transport av värdefullt gods (t.ex. ädelmetaller) i särskilda fordon som eskorteras av polis

eller annan säkerhetstjänst.
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BILAGA B
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BILAGA C

GENERELL TEKNISK SPECIFIKATION AV MILJÖVÄRDEKORTET

Kortdistanskommunikation mellan vägfyr och fordon

(För)standarder och tekniska rapporter relevanta för DSRC

Följande villkor enligt CEN/TC 278 måste uppfyllas i fråga om kortdistanskommunikation mellan

fordonen och infrastrukturen vid vägkanten:

a) prENV278/9/nr 62 "DSRC Physical Layer using Microwave at 5.8 GHz".

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

c) prENV278/9/nr 65 "DSRC Application Layer".

Typtest

Leverantören av miljövärdekortet måste för dessa anordningar visa upp typgodkännande utfärdade

av en behörig provningsanstalt om överensstämmelsen med alla de gränsvärden som anges i

gällande I-ETS 300674.



EL/CE/HR/Bilaga C/sv 2

Verksamhetsbetingelser

Det miljövärdekort som krävs för det automatiska miljöpoängsystemet måste garantera erforderlig

funktionsduglighet under följande betingelser:

− Miljöförhållanden: temperatur från - 25 °C till + 70 °C.

− Väderförhållanden: alla tänkbara.

− Trafik: flera filer, flytande.

− Hastighet: 0–120 km/h.

Ovannämnda verksamhetsbetingelser är endast minimikrav i avvaktan på ikraftträdandet av

(för)standarderna med relevans för DSRC.

Miljövärdekortet får reagera endast på mikrovågssignaler som är specifika för dess applikationer.

Miljövärdekortet

Identifiering

Varje miljövärdekort skall ha ett individuellt identifieringsnummer. Utöver det antal siffror som är

nödvändigt för att numret skall kunna särskiljas måste det också innehålla en kontrollsumma för

kontroll av om det utsatts för manipulation.
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Anbringande

Miljövärdekortet skall vara utformat för att fästas bakom vindrutan på lastbilen eller dragbilen.

Miljövärdekortet skall fästas på ett sådant sätt att det inte kan lösgöras från fordonet.

Transitdeklaration

Miljövärdekortet skall vara försett med en möjlighet att mata in uppgifter om att inga miljöpoäng

behöver betalas för transporten.

Uppgiftens status måste antingen vara klart synlig på miljövärdekortet för kontroll eller så måste det

vara möjligt att ställa in miljövärdekortet i ett definierat utgångsläge. I alla händelser måste det

säkerställas att det för utvärdering i systemet endast tagits hänsyn till statusen vid tidpunkten för

inresan.

Ytte kännetecken

Alla miljövärdekort måste dessutom entydigt kunna identifieras vid en okulärbesiktning. Därför

måste ovannämnda individuella identifieringsnummer fästas outplånligt på ytan.

Ett icke löstagbart och outplånligt kännemärke skall fästas på miljövärdekortet i form av

förbehandlade klistermärken. Detta kännemärke måste visa antalet miljöpoäng för ifrågavarande

fordon ("5", "6", … "16").
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Dessa särskilda klistermärken skall ha säkerhet mot förfalskning, ha mekanisk hållfasthet och ljus-

och temperaturbeständighet. De skall ha stor häftförmåga och de skall kunna avlägsnas från

fordonet endast genom att de förstörs.

Manipulationssäkerhet

Höljet skall vara utformat så att manipuleringen av de inre komponenterna är utesluten och så att

alla ingrepp kan upptäckas efteråt.

Minne

Miljövärdekortet skall ha tillräcklig minneskapacitet för följande data:

− Identifieringsnummer.

− Fordonsdata.

− COP-värde.

− Transaktionsdata.

− Identifiering av gränsstationen.

− Datum/klockslag.

− Resedeklarationens status.

− Spärrlisteinformation.

− Uppgifter om status.

− Manipulering.

− Batteristatus.

− Statusen för den senaste kommunikationen.

Dessutom måste det finnas en minnesreserv på minst 30 %.
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BILAGA D
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BILAGA E
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BILAGA F

Österrikiska gränsstationer som är utrustade med stämpelmaskiner för miljökort

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. Skrivelse från Republiken Kroatien

Herr ...,

Jag hänvisar till Er skrivelse av den ... genom vilken Ni informerar mig om följande:

"Jag har äran att informera Er om att följande har avtalats efter det att förhandlingar förts
mellan Republiken Kroatiens delegation och Europeiska gemenskapens delegation i enlighet
med bestämmelserna i artikel 2.2 b i protokoll 6 till interimsavtalet mellan Europeiska
gemenskapen och Republiken Kroatien:

1. "Följande miljöpoäng (transiträttigheter) tilldelas kroatiska tunga lastbilar i transittrafik
genom Österrike 2003: 171 904 miljöpoäng.

Ytterligare miljöpoäng tilldelas för kroatiska användare av Rollende Landstraße (RoLa)
med upp till högst 40 % av det totala antalet miljöpoäng för 2003, dvs. 68 762
miljöpoäng.

Miljöpoäng för användare av RoLa skall tilldelas de kroatiska myndigheterna på
grundval av miljöpoängen för två vägtransporter varje gång det företas två fram- och
återresor med RoLa.

De österrikiska företagen för kombinerade transporter kommer varje månad att till det
kroatiska ministeriet för sjöfart, transport och kommunikation lämna uppgifter angående
kroatiska användare av kombinerade tåg i transittrafik genom Österrike.

Transitresor som görs under sådana förhållanden som anges i bilaga A eller efter
tillstånd från CEMT skall inte omfattas av systemet för miljöpoäng.
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2. Förare av kroatiska tunga lastbilar skall på österrikiskt territorium medföra och på
begäran av kontrollpersonal uppvisa antingen

a) ett på vederbörligt sätt ifyllt standardformulär eller ett österrikiskt intyg, enligt
förlagan i bilaga B, vilket nedan kallas "miljökort", och enligt vilket det bekräftas
att miljöpoängen för resan betalats, eller

b) en elektronisk anordning fastsatt på fordonet, vilken ger möjlighet att debitera
miljöpoäng automatiskt, nedan kallat "miljövärdekort", eller

c) lämplig dokumentation genom vilken det påvisas att det rör sig om en transitresa
för vilken det, enligt bilaga A eller på grund av att tillstånd inhämtats från CEMT,
inte krävs några miljöpoäng, eller

d) lämplig dokumentation för att visa att icke-transittransport utförs, och om
fordonet är försett med ett miljövärdekort att detta är inställt för detta syfte.

De behöriga österrikiska myndigheterna skall utfärda ett miljökort mot att produktions-
och distributionskostnaderna för miljöpoängen och miljökorten betalas.

3. Miljövärdekort skall tillverkas, programmeras och installeras i överensstämmelse med
de generella tekniska specifikationer som anges i bilaga C. Det kroatiska ministeriet för
sjöfart, transport och kommunikation bemyndigas att godkänna, programmera och
installera miljövärdekorten.
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Miljövärdekortet skall programmeras så att det innehåller uppgifter om i vilket land
fordonet är registrerat och motorfordonets NOx-värde, vilket anges i dokumentet om
produktionsöverensstämmelse (COP-dokumentet) enligt punkt 4.

Miljövärdekortet skall fästas på fordonets vindruta. Det skall placeras i enlighet med
bilaga D. Det skall inte vara möjligt att överlåta kortet.

4. Föraren av en kroatisk tung lastbil som registrerats den 1 oktober 1990 eller senare skall
också föra med sig och på begäran kunna visa upp ett COP-dokument enligt förlagan i
bilaga E, i vilket fordonets NOx-utsläpp anges. Tunga lastbilar som för första gången
registrerats före den 1 oktober 1990, eller för vilka det inte visas upp något dokument,
skall antas ha ett COP-värde på 15,8 g/kWh.

5. Det kroatiska ministeriet för sjöfart, transport och kommunikation bemyndigas utfärda
de dokument och miljövärdekort som avses i punkterna 2 till 4.

6. I de fall där fordonet inte är försett med ett miljövärdekort skall erforderligt antal
miljöpoäng fästas på miljökortet och därefter annulleras. Miljökortet skall annulleras
med någon av följande metoder:

a) Genom att miljökortet stämplas i en stämpelmaskin för miljökort,

b) miljökortet stämplas av den österrikiska gränskontrollen när åkaren kör in på
österrikiskt territorium,
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c) miljökortet stämplas och dateras av de nationella myndigheterna innan åkaren kör
in på österrikiskt territorium, eller

d) miljökortet stämplas på det kontor där man aktiverar miljövärdekortet.

I bilaga F finns en lista över samtliga österrikiska gränsstationer som är utrustade med
stämpelmaskiner för miljökort.

Sida 1 i det ifyllda miljökortet skall antingen samlas in av de österrikiska
myndigheterna eller inom tre månader efter resan skickas till de österrikiska
myndigheterna av behöriga myndigheter. Dessa statistiska uppgifter ligger sedan delvis
till grund för kommissionens förslag om hur miljöpoängreserven skall fördelas.

Om fordonet utrustats med ett miljövärdekort och då det bekräftats att det görs en
transitresa för vilken det krävs miljöpoäng, skall det antal miljöpoäng som motsvarar de
uppgifter om NOx-utsläpp som finns i fordonets miljövärdekort dras av från det totala
antalet miljöpoäng som tilldelats Republiken Kroatien. Detta skall göras med den
infrastruktur som tillhandahålls och drivs av de österrikiska myndigheterna.

För fordon som utrustats med miljövärdekort och som genomför bilaterala resor måste
miljövärdekortet, innan fordonet anländer till det österrikiska territoriet, ställas in så att
det visas att det är en icke-transitresa som genomförs.
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När ett miljökort används och det byts dragbil under en transitresa skall beviset på
betalning vid ankomsten fortfarande vara giltigt och behållas. Om COP-värdet för den
nya dragbilen överstiger vad som anges på formuläret, skall ett nytt kort förses med
ytterligare miljöpoäng som skall annuleras vid utresan från landet.

7. Resor utan avbrott som innebär att den österrikiska gränsen korsas en gång med tåg,
antingen genom konventionell järnvägstransport eller genom kombinerad transport, och
som innebär att gränsen korsas på en väg före eller efter det att gränsen korsas per
järnväg, skall inte betraktas som vägtransport av gods genom Österrike utan som en
bilateral resa.

Transitresor utan avbrott genom Österrike via följande järnvägsterminaler skall anses
vara bilaterala resor:

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

8. Miljöpoängen skall gälla mellan den 1 januari det år för vilket de tilldelats och
den 31 januari följande år.

9. Om en förare av en kroatisk tung lastbil eller ett företag bryter mot detta avtal skall detta
beivras i enlighet med gällande nationell lagstiftning.

Kommissionen och de behöriga myndigheterna i Österrike och Kroatien skall inom
respektive jurisdiktion ge varandra administrativt stöd för att dessa överträdelser skall
kunna undersökas och beivras, framför allt genom att man ser till att miljökort och
miljövärdekort används och hanteras på ett korrekt sätt.
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Europeiska gemenskapens medlemsstat får fritt besluta att kontroller kan utföras på
annan plats än vid den inre gränsen med vederbörlig hänsyn till principen om
icke-diskriminering.

10. De österrikiska kontrollmyndigheterna får, med vederbörlig hänsyn till
proportionalitetsprincipen, vidta lämpliga åtgärder om ett fordon utrustats med ett
miljövärdekort och någon eller några av följande situationer uppstår:

a) Fordonet eller föraren av fordonet har vid upprepade tillfällen begått
överträdelser.

b) Det finns inte tillräckligt med miljöpoäng kvar av de poäng som tilldelats
Kroatien.

c) Det har manipulerats med miljövärdekortet eller detta har ändrats av någon annan
part än den som bemyndigas i punkt 3.

d) Kroatien har inte tilldelat fordonet tillräckligt med miljöpoäng för att det skall
kunna göra en transitresa.

e) Fordonet har inte rätt dokumentation i enlighet med punkt 2 c eller d för att det
skall kunna motiveras varför miljövärdekortet ställts in för en icke-transitresa på
det österrikiska territoriet.

f) Det finns inte tillräckligt med miljöpoäng i det miljövärdekort som anges i
bilaga C för att det skall kunna göras en transitresa.
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De österrikiska kontrollmyndigheterna får, med vederbörlig hänsyn till
proportionalitetsprincipen, vidta lämpliga åtgärder om ett fordon inte utrustats med ett
miljövärdekort och någon eller några av följande situationer uppstår:

a) Det har inte visats upp något miljökort för kontrollmyndigheterna i enlighet med
bestämmelserna i detta avtal.

b) Det har visats upp ett miljökort som är ofullständigt, som inte är korrekt, eller på
vilket miljöpoängen inte har angetts på ett korrekt sätt.

c) De finns ingen lämplig dokumentation för fordonet som styrker att det inte krävs
några miljöpoäng.

d) Miljökortet har inte annullerats i enlighet med förfarandet i punkt 6.

11. De tryckta miljöpoängen som är avsedda att fästas på miljökorten skall göras
tillgängliga varje år före den 1 november året före det år poängen avser.

12. Om ett fordon har registrerats före den 1 oktober 1990 och det har bytts motor i fordonet
efter detta datum, skall COP-värdet för den nya motorn gälla. I sådana fall skall det
certifikat som utfärdas av myndigheterna ange bytet av motor och innehålla uppgifter
som det nya COP-värdet för NOx-utsläpp.
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13. Det skall inte betalas några miljöpoäng för transitresor om följande tre villkor är
uppfyllda:

a) Det enda syftet med resan är att det skall levereras ett helt nytt fordon eller en helt
ny fordonskombination från tillverkaren till en bestämmelseort i en annan stat.

b) Det transporteras inga varor på resan.

c) Fordonet eller fordonskombinationen har lämpliga internationella
registreringspapper och exportplåtar.

14. Det skall inte betalas några miljöpoäng för en transitresa när det gäller en etapp utan last
av en resa som undantas från miljöpoäng enligt bilaga A om det i fordonet finns lämplig
dokumentation som styrker detta. Sådan lämplig dokumentation skall vara antingen

a) en fraktsedel, eller

b) ett ifyllt miljökort som inte försetts med några miljöpoäng, eller

c) ett ifyllt miljökort med miljöpoäng, som blivit påförda senare.
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15. Eventuella problem som följer av detta system för miljöpoäng skall meddelas
gemenskapens och Republiken Kroatiens interimistiska underkommitté för transport,
som upprättats enligt artikel 41 i transportavtalet och som skall bedöma situationen och
rekommendera lämpliga åtgärder. De åtgärder som skall vidtas skall genomföras
omedelbart samt vara proportionerliga och icke-diskriminerande."

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godkänner innehållet i denna
skrivelse."

Jag har äran att informera Er om att min regering godkänner innehållet i denna skrivelse.

Med utmärkt högaktning

På Republiken Kroatiens regerings vägnar
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr .../2003

av den

om inrättande av ett övergångssystem för transittransporter

med tung lastbil genom Österrike 2004

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA

FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71.1

i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande3,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget4, och

                                                
1 EGT C 103 E, 30.4.2002, s. 230.
2 EGT C 221, 17.9.2002, s. 84.
3 EGT C
4 Europaparlamentets yttrande av den 12 februari 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets

gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets
beslut av den ... (ännu ej offentliggjort i EUT).
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av följande skäl:

(1) I artikel 11.2 a i protokoll nr 9 till anslutningsakten för Österrike1 fastställs att systemet med

miljöpoäng löper ut den 31 december 2003.

(2) I punkt 58 i slutsatserna från mötet i Laeken den 14−15 december 2001 begärde

Europeiska rådet att systemet med miljöpoäng skulle förlängas som en tillfällig lösning.

Denna förlängning är ett led i miljöskyddet i känsliga områden, såsom alpregionen. I punkt 35

i slutsatserna från Europeiska rådet i Köpenhamn den 12–13 december 2002 anmodas rådet

att före utgången av 2002 anta en förordning om en interimslösning för transport med tunga

lastfordon genom Österrike under 2004–2006.

(3) Denna åtgärd är nödvändig i avvaktan på antagandet av ramförslaget om avgiftsbeläggning av

infrastrukturanvändning enligt vitboken om den gemensamma transportpolitiken fram

till 2010, vilket kommissionen har förklarat att den avser att lägga fram under 2003.

(4) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med

rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid

utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter2.

(5) Ett övergångssystem för transittransporter bör därför inrättas för 2004.

                                                
1 EGT C 241, 29.8.1994, s. 361.
2 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) fordon: fordon enligt definitionen i artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 881/92 av

den 26 mars 1992 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen

till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier1.

b) internationell transport: internationell transport enligt definitionen i artikel 2

i förordning (EEG) nr 881/92.

c) trafik genom Österrike: trafik genom österrikiskt territorium i fall då både utgångspunkten

och bestämmelseorten är belägna utanför Österrike.

d) tung lastbil: ett motorfordon med en högsta tillåten vikt överstigande 7,5 ton, som är

registrerat i en medlemsstat och konstruerat för att transportera gods, eller en släpvagn (även

påhängsvagn) med en högsta tillåten vikt överstigande 7,5 ton i fall då den dras av ett

motorfordon som är registrerat i en medlemsstat och för vilket den högsta tillåtna totalvikten

inte överstiger 7,5 ton.

                                                
1 EGT L 95, 9.4.1992, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 484/2002 (EGT L 76, 19.3.2002, s. 1).
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e) vägtransport av gods genom Österrike: trafik med tung lastbil genom Österrike, oavsett om

bilen är lastad eller inte.

f) bilateral transport: internationell transport där utgångspunkten är belägen i Österrike och

bestämmelseorten i en annan medlemsstat, eller omvänt, samt tomkörning i samband med

transporter av detta slag.

Artikel 2

Denna förordning är tillämplig på internationella vägtransporter av gods på sträckor inom

gemenskapens territorium. Övergångssystemet för transittransporter innebär ingen direkt

begränsning av antalet transporter genom Österrike.

Artikel 3

1. Vid vägtransport av gods genom Österrike skall det system tillämpas som har införts för

transport för egen räkning och för yrkestrafik genom rådets första direktiv av den 23 juli 1962 om

fastställande av gemensamma regler för vissa typer av godstransporter på väg1 och förordning

(EEG) nr 881/92, om inte annat följer av bestämmelserna i denna artikel.

                                                
1 EGT L 70, 6.8.1962, s. 2005. Direktivet senast ändrat genom förordning (EEG) nr 881/92.
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2. Följande bestämmelser skall tillämpas från och med den 1 januari 2004 till och med

den 31 december 2004:

a) Transitering av Euro 4-standard-tunga lastbilar omfattas inte av övergångssystemet för

transittransporter.

b) Transitering av Euro 0-tunga lastbilar är förbjuden, med undantag av transitering av

Euro 0-tunga lastbilar som är registrerade i Grekland och Portugal samt transitering av vissa

högt specialiserade fordon som är mycket dyra i inköp och har betydande ekonomisk

livslängd.

c) De totala NOx-utsläppen från tunga lastbilar i trafik genom Österrike skall fastställas

i enlighet med de värden som anges för det berörda året i bilaga I.

d) Värdet av de totala NOx-utsläppen från tunga lastbilar skall fastställas i enlighet med ett

övergångssystem för transittransporter. Enligt detta system behöver alla tunga lastbilar för att

kunna köras genom Österrike ett antal poäng som motsvarar bilens NOx-utsläpp (godkänt

värde enligt produktionsöverensstämmelsen (COP-värdet) eller typgodkännandevärdet).

Beräkningsmetoden och förvaltningen av dessa miljöpoäng beskrivs i bilaga II.

e) Österrike skall utfärda och i god tid tillhandahålla de poäng som behövs för att förvalta

övergångssystemet för transittransporter, enligt bilaga II, för tunga lastbilar i trafik genom

Österrike.
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f) Den totala kvoten för NOx-utsläpp som tillåts under 2004 skall motsvara den totala kvot som

tillåts enligt systemet med miljöpoäng under 2003 samt skall förvaltas och fördelas av

kommissionen mellan medlemsstaterna enligt samma principer som de som tillämpas på

systemet med miljöpoäng under 2003, enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 3298/941.

g) Omfördelningen av poäng i gemenskapens reserv skall viktas enligt de kriterier som anges i

artikel 8.2 i förordning (EG) nr 3298/94 och i synnerhet enligt det faktiska utnyttjandet av de

miljöpoäng som har tilldelats medlemsstaterna samt de särskilda behoven för åkare som kör

genom Österrike via vägen Lindau–Bregenz–St. Margarethen ("Hörbranz-transitering").

3. Om Eurovignetteförslaget om avgiftsbeläggning av infrastrukturanvändning inte antas senast

den 31 december 2004 skall samtliga bestämmelser i punkt 2 fortsätta att tillämpas under ytterligare

ett år, och om förslaget inte antas senast den 31 december 2005 under högst ett år därutöver. I så fall

skall kommissionen med hjälp av en oberoende expert analysera trafiken med

Euro 4-standardlastbilar för transitering genom Österrike; antalet tillgängliga poäng enligt bilaga I

för 2005 och 2006 skall anpassas på grundval av denna analys inom respektive kvoter med

tillämpning av förfarandet i artikel 5.*

                                                
1 Kommissionens förordning (EG) nr 3298/94 av den 21 december 1994 om det närmare

förfarandet i systemet med transiträttigheter (miljöpoäng) för transport med tung lastbil
genom Österrike (EGT L 341, 30.12.1994, s. 20). Förordningen senast ändrad genom
rådets förordning (EG) nr 2012/2000 (EGT L 241, 26.9.2000, s. 18).

* Detta stycke innehåller en "politisk uppmaning" i den mening som avses i punkt 10 i det
interinstitutionella avtalet om gemensamma riktlinjer för gemenskapslagstiftningens
redaktionella kvalitet och skall undvikas.
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Artikel 4

1. Så länge bestämmelserna i artikel 3.2 och, i förekommande fall, i artikel 3.3, är tillämpliga

skall medlemsstaterna, inom ramen för sitt ömsesidiga samarbete, vid behov vidta sådana åtgärder

mot missbruk av övergångssystemet för transittransporter som är förenliga med fördraget.

2. Åkare med ett gemenskapstillstånd som utfärdats av de behöriga myndigheterna i Österrike

får inte utföra internationell transport av gods i fall då varken lastning eller lossning sker i

Österrike. All sådan internationell transport som inbegriper trafik genom Österrike skall dock

omfattas av bestämmelserna i artikel 3.

3. Beslut om kontrollmetoder, inklusive elektroniska system, som avser genomförandet av

artikel 3, skall i den utsträckning som behövs fattas i enlighet med förfarandet i artikel 5.

Artikel 5

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas,

med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.
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Artikel 6

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella

tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA I

Poängkvoter

År Poäng för EU:s 15 medlemsstater

23 556 220 (100 %)1991

Kvot

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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BILAGA II

BERÄKNING OCH FÖRVALTNING AV POÄNG FÖR TRANSITTRANSPORTER

1. Föraren av tunga lastbilar i trafik genom Österrike (oavsett riktning) skall varje gång gränsen

passeras kunna uppvisa följande:

a) Ett dokument som visar COP-värdet för NOx-utsläpp från det berörda fordonet.

b) Ett giltigt miljöpoängkort utfärdat av den behöriga myndigheten.

För led a skall följande gälla:

För Euro 0-, Euro 1-, Euro 2- och Euro 3-standard-tunga lastbilar registrerade efter

den 1 oktober 1990 skall det dokument som visar COP-värdet vara ett av den behöriga myndigheten

utfärdat intyg med uppgifter om ett officiellt COP-värde för NOx-utsläpp eller ett

typgodkännandeintyg som visar godkännandedatum och uppmätta nivåer. I det senare fallet skall

COP-värdet vara typgodkännandevärdet ökat med 10 %. När detta värde fastställts för ett fordon

kan det inte ändras under fordonets livstid.

För tunga lastbilar registrerade före den 1 oktober 1990 och tunga lastbilar för vilka inget intyg

lämnats kommer ett COP-värde på 15,8 g/kWh att fastställas.
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För led b skall följande gälla:

På miljöpoängkortet/miljövärdekortet anges ett visst antal poäng, som används enligt följande, på

grundval av COP-värdet för de berörda fordonen:

1. Utsläpp av 1 g NOx/kWh, beräknat enligt punkt 1 a, skall räknas som en poäng.

2. NOx-utsläppsvärdena skall avrundas uppåt till närmaste heltal om första decimalen är

5 eller högre, annars avrundas de nedåt.

2. I enlighet med förfarandet i artikel 5 skall kommissionen var tredje månad beräkna antalet

sträckor och den genomsnittliga nivån NOx-utsläpp från tunga lastbilar samt registerföra

statistiska uppgifter fördelade på de olika staterna.

________________________
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I. INLEDNING

Med beaktande av artikel 71.1 i EG-fördraget och inom ramen för medbeslutandeförfarandet i

enlighet med artikel 251 i EG-fördraget antog rådet den ... sin gemensamma ståndpunkt om

utkastet till förordning om inrättande av ett system med miljöpoäng för transport med tung

lastbil genom Österrike 2004.

Vid antagandet av sin ståndpunkt tog rådet hänsyn till Europaparlamentets yttrande vid första

behandlingen den 12 februari 20031 och till Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande av den 29 maj 20022. Regionkommittén beslutade att inte avge något yttrande.

Syftet med utkastet till förordning enligt kommissionens förslag är att förlänga de viktigaste

delarna i det nuvarande systemet med miljöpoäng − som gäller för transporter med tung

lastbil genom Österrike och som löper ut den 31 december 2003 − till år 2004, varvid en

eventuell förlängning till 2005 och 2006 planeras. Systemet med miljöpoäng syftar till att

minska de negativa miljökonsekvenserna av transittransporter med tung lastbil genom

Österrike. Varje lastbil måste "betala" ett visst antal miljöpoäng för att transitera genom

Österrike − antalet poäng motsvarar lastbilskategorin (Euro 0, 1, 2, 3) och de mest

förorenande lastbilarna (Euro 0) betalar flest miljöpoäng.

                                                
1 Ännu inte offentliggjort i EUT.
2 EGT C221, 17.9.2002, s. 84.
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II. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

När det gäller kommissionens förslag enades rådet om att inrätta ett "övergångssystem för

transittransporter" under 2004. Rådet enades även om att detta system skall förlängas till 2005

och 2006 om förslaget om vägavgiftsbevis (Eurovignette) för avgiftsbeläggning av

infrastrukturanvändning ännu inte antagits den 31 december 2004 respektive

den 31 december  2005.

Rådet införde dock ett antal ändringar i sin gemensamma ståndpunkt om utkastet till

förordning. För att främja användningen av miljövänliga lastbilar förbjöd rådet transitering av

Euro 0-lastbilar, med undantag av sådana som är registrerade i Grekland eller Portugal med

hänsyn till den tunga lastbilsflottans struktur i dessa medlemsstater, och av vissa högt

specialiserade fordon som är mycket dyra i inköp och har betydande ekonomisk livslängd.

Dessutom kommer transitering av Euro 4-standardlastbilar (de renaste fordonen) inte att

omfattas av övergångssystemet för transittransporter. Om systemet förlängs till 2005 och

2006 bör kommissionen dock analysera trafiken med Euro 4-standardlastbilar och minska

antalet tillgängliga miljöpoäng inom respektive kvoter enligt bilaga 1 till rådets gemensamma

ståndpunkt. Om inte någon transitering av Euro 4-standardlastbilar förekommer skulle antalet

i den högsta kvoten respekteras, och om transitering sker med Euro 4-standardlastbilar skulle

antalet poäng som tilldelas från och med 2005 anpassas neråt på grundval av resultaten av

kommissionens analys inom ramen för motsvarande minimikvoter.

Rådets gemensamma ståndpunkt är en avvägning mellan å ena sidan omsorgen om

miljöskyddet i känsliga områden, såsom alpregionen, och å andra sidan omsorgen om

principen om fri rörlighet för varor i unionen.
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III. EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Mot bakgrund av de aspekter som anges i analysen av rådets gemensamma ståndpunkt har

rådet noggrant behandlat Europaparlamentets ändringar. Rådet kunde inte godta någon av

dessa ändringar.

________________________
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GEMENSAM INSTÄLLNING
Tidsfrist för samråd: 26 mars 2003

1. Som svar på uppmaningen från Europeiska rådet i Laeken − som hade uppmanat

kommissionen att som en preliminär lösning i avvaktan på införandet av ett system med

avgifter för utnyttjandet av infrastruktur lägga fram ett förslag till förlängning av systemet

med miljöpoäng före utgången av 2001 − lade kommissionen den 21 december 2001 fram ett

förslag till förordning om inrättande av ett system med miljöpoäng för 2004.
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2. Rådets organ diskuterade detta förslag till förordning under 2002. Som svar på uppmaningen

från Europeiska rådet i Köpenhamn1 sammanträdde rådet (transport, telekommunikation och

energi) den 31 december 2002 för att diskutera utkastet till Europaparlamentets och rådets

förordning om inrättande av ett övergångssystem för transittransporter med tung lastbil genom

Österrike 2004.

Vid det tillfället konstaterade ordförandeskapet avslutningsvis att en kvalificerad majoritet av

delegationerna stödde ordförandeskapets kompromissförslag och att rådet skulle anta en

gemensam ståndpunkt på grundval av detta när Europaparlamentet hade avgett sitt yttrande

vid första behandlingen. Den österrikiska, belgiska, italienska och nederländska delegationen

meddelade att de inte kunde stödja denna kompromiss.

3. Europaparlamentet avgav sitt yttrande den 12 februari 20032 3, och de ändringar som

Europaparlamentet föreslagit behandlades därefter av rådets organ. Med tanke på den

kompromisslösning som uppnåddes vid rådets möte den 31 december 2002 kunde ingen av

Europaparlamentets ändringar införlivas med rådets gemensamma ståndpunkt. Vid Corepers

möte den 12 mars 2003 bekräftade dessutom delegationerna de ståndpunkter som framfördes

vid rådets möte den 31 december 2002.

                                                
1 Punkt 35 i ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Köpenhamn har följande

lydelse: "I enlighet med slutsatserna från Europeiska rådet i Laeken begär Europeiska rådet
att rådet före slutet av detta år antar en förordning om en interimslösning för transport med
tunga lastfordon genom Österrike under 2004−2006. Europeiska kommissionen skall lägga
fram ett förslag till ett nytt direktiv om det gemensamma vägavgiftsbeviset senast under första
halvåret 2003."

2 Dok. 5987/03 CODEC 114 TRANS 23.
3 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 29 maj 2002

(EGT C 221, 17.9.2002, s. 84). Regionkommittén beslutade att inte avge något yttrande.
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4. Med hänvisning till ovanstående uppmanas nu rådet att diskutera utkastet till förordning så att

det kan

− anta sin gemensamma ståndpunkt om förordningen enligt dok. 6235/03 TRANS 37

CODEC 146 OC 76,

− besluta att överlämna sin gemensamma ståndpunkt till Europaparlamentet tillsammans

med motiveringen enligt addendum till dok. 6235/03 TRANS 37 CODEC 146 OC 76,

− ta uttalandena enligt dok. 5345/03 TRANS 10 CODEC 39 ADD 14 till rådets protokoll.

________________________

                                                
4 Not från rådets generalsekretariat: Den italienska delegationen meddelade vid Corepers möte

den 12 mars 2003 att den kommer att ändra texten till sitt uttalande. När denna text blir
tillgänglig kommer den att återges i en reviderad version av ovannämnda dokument.
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2001/0310 (COD)

KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

Gemensamma ståndpunkten antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets
och rådets förordning om inrättande av ett övergångssystem för transittransporter med

tung lastbil genom Österrike för 2004

1. BAKGRUND

(1) Den 21 december 2001 överlämnade kommissionen till rådet ett förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning1 om inrättande av ett system med
miljöpoäng för transport med tunga lastbilar genom Österrike 2004.

(2) Den 30 maj 2002 ansåg Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att förslaget
måste diskuteras. En majoritet av kommitténs ledamöter ansåg att förslaget borde ses
som en tillfällig lösning för endast ett år2.

(3) Den 12 februari 2003 avgav Europaparlamentet sitt yttrande vid den första
behandlingen3 om kommissionens förslag och antog 15 ändringsförslag.
Kommissionen beslutade att godta fem av dessa ändringsförslag. Tre av förslagen
godtogs efter redaktionella ändringar (ändringsförslagen 1, 11 och 12), ett godtogs i
princip (ändringsförslag 5) och ett godtogs delvis (ändringsförslag 15).

(4) Den 28 mars 2003 antog rådet formellt den gemensamma ståndpunkt som behandlas
i detta meddelande.

2. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Syftet med detta förslag är att förlänga systemet med miljöpoäng som en övergångslösning i
avvaktan på att ramförslaget om avgiftsbeläggning av infrastrukturanvändning antas. Om
ramförslaget om avgiftsbeläggning av infrastrukturanvändning inte antas kommer systemet
med miljöpoäng att fortsätta tillämpas under ytterligare ett år, och eventuellt förlängas med
ytterligare högst två år (1 + 1 + 1). De viktigaste delarna i kommissionens förslag om
inrättande av ett system med miljöpoäng för transittransporter med tung lastbil genom
Österrike 2004 är följande:

� Gränsen på 108 % avskaffas. Genom denna bestämmelse begränsades antalet
transitsträckor per år till högst 108 % av antalet transitsträckor 1991.

� Förordningens tillämpningsområde omfattar hela Österrikes territorium.

                                                
1 KOM (2001)807 slutlig av den 20 december 2001, EGT C 103 E, 30.4.2002, s. 230.
2 EGT C 221, 17.9.2002, s. 84.
3 PE-TC1-COD(2001)0310, EGT C …..
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� Det fastställs att antalet miljöpoäng skall upprätthållas på 2003 års nivå för de femton
medlemsstaterna. Det antal miljöpoäng som åkare i gemenskapen kan utnyttja kommer
alltså inte att minska.

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1. Centrala punkter

De lagstiftande organen har mycket olika syn på vilken typ av system som bör införas då det
nuvarande systemet med miljöpoäng löper ut den 31 december 2003. De har en gemensam
syn när det gäller systemets varaktighet (högst tre år) och upphävandet av bestämmelsen om
108 %.

Rådet har med kvalificerad majoritet antagit en gemensam ståndpunkt där följande åtgärder
fastställs:

� Undantag för de minst förorenande lastbilarna (klass EURO 4) i det framtida systemet, i
utbyte mot en successiv minskning av antalet miljöpoäng (40 % 2004, mellan högst 40 %
och minst 39 % eller 38 % 2005 samt mellan högst 40 % och minst 38 % eller 34,9 %
2006), förutsatt att antalet lastbilar i klass EURO 4 verkligen ökar.

� Ett fullständigt förbud från och med 2004 för transittrafik genom Österrike med de mest
förorenande lastbilarna (klass EURO 0), men undantag fram till 2006 för Grekland och
Portugal.

� En jämn fördelning av miljöpoäng från gemenskapsreserven enligt kriterier som
kompletterar dem som anges i artikel 8 förordning (EG) nr 3298/944, närmare bestämt det
faktiska utnyttjandet av de miljöpoäng som har tilldelats medlemsstaterna samt de
särskilda behoven för åkare som kör genom Hörbranz-korridoren5.

Kommissionen konstaterar att den gemensamma ståndpunkten avviker kraftigt från det
ursprungliga förslaget. Följande bör dock framhållas när det gäller den gemensamma
ståndpunkten:

� Den möjliggör framsteg i gemenskapens lagstiftningsprocess, vilket är viktigt eftersom det
gällande systemet med miljöpoäng kommer att löpa ut den 31 december 2003 om det inte
antas någon ny rättsakt.

� Den innehåller en tidsbegränsning (maximalt tre år), vilket överensstämmer med de
rekommendationer som stats- och regeringscheferna utfärdade vid Europeiska rådets möte
i Köpenhamn.

� Miljöfrågorna beaktas. Fordon i klass EURO 0 förbjuds nästan helt och det införs mycket
kraftiga incitament för att använda fordon i klass EURO 4.

                                                
4 Kommissionens förordning (EG) nr 3298/94 av den 21 december 1994 om det närmare förfarandet i

systemet med transiträttigheter (miljöpoäng) för transport med tung lastbil genom Österrike (EGT
L 341, 30.12.1994, s. 20). Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 2012/2000
(EGT L 241, 26.9.2000, s. 18).

5 Hörbranz-korridoren är ett 17 kilometer långt vägavsnitt (hälften väg/hälften tunnel) mellan Lindau i
Tyskland och St Margrethen i Schweiz.
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� Det tas hänsyn till kravet på att säkerställa varors fria rörlighet genom att det upprätthålls
en miniminivå av poäng vilken inte får underskridas.

3.2. Ändringsförslag som Europaparlamentet antog vid den första behandlingen

Av de femton ändringar som Europaparlamentet föreslagit beslutade kommissionen att godta
fem. Tre av ändringsförslagen kunde godtas efter redaktionella ändringar (ändringsförslagen
1, 11 och 12), ett godtogs i princip (ändringsförslag 5) och ett godtogs delvis (ändringsförslag
15). Det rör sig främst om ändringar av terminologin eller viktiga aspekter när det gäller
känsliga områden. Eftersom den gemensamma ståndpunkten lades fram kort tid efter
Europaparlamentets första behandling har kommissionen emellertid inte kunnat lägga fram
något ändrat förslag i vederbörlig ordning. Kommissionen har dock muntligt försvarat dessa
ändringar inför rådet.

Dessutom avviker Europaparlamentets yttrande vid den första behandlingen kraftigt från
kommissionens förslag och rådets ståndpunkt. Europaparlamentet föreslår ett poängsystem för
lastbilar i transittrafik genom Österrike som kännetecknas av följande:

� Förordningens tillämpningsområde inskränks till de österrikiska Alperna och särskilt
Brenner-, Tauern- och Pyhrn-korridorerna.

� Bestämmelserna i kvoteringssystemet varierar med hänsyn till de olika fordonsklasserna
och grundas på miljöpoängskvoterna för 2002 enligt följande:

– Under 2004: kvotering för lastbilar i klasserna EURO 0, 1 och 2; inga
begränsningar för lastbilar i klass EURO 3.

– Under 2005 och 2006: förbud mot lastbilar i klasserna EURO 0 och 1; kvotering
för lastbilar i klass EURO 2; inga begränsningar för lastbilar i klasserna EURO 3
och EURO 4.

� Förordningens tillämpningsområde utvidgas så att även Europeiska unionens
kandidatländer omfattas.

Det enda som förenar dessa ändringsförslag och de ändringar som föreslagits av de övriga
institutionerna är bestämmelsen om systemets maximala varaktighet (2006) och avskaffandet
av gränsen på 108 %.

Rådet tillbakavisade alla de ändringar som Europaparlamentet föreslagit.

3.3. Övrigt

Det finns ett redaktionellt problem i den nuvarande utformningen av rådets gemensamma
ståndpunkt som består i att artiklarna inte underbyggs av lämpliga skäl. Man måste vara
uppmärksam på detta problem vid utarbetandet av den slutliga versionen av förordningen.
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4. SLUTSATS

Såsom den framhöll inför rådet vill kommissionen understryka att den gemensamma
ståndpunkten avviker kraftigt från Europaparlamentets text. Därför måste det göras stora
ansträngningar för att nå en slutlig överenskommelse. Inom ramen för de uppgifter fördraget
ger kommissionen i samband med medbeslutandeförfarandet, kommer den att fortsätta att
arbeta för att nå en överenskommelse i enlighet med den grundläggande principen om fri
rörlighet för varor på den inre marknaden och i överensstämmelse med målet att främja en
hållbar utveckling i Europeiska unionen. Kommissionen vädjar till medlemsstaterna och
institutionerna att se till att det kan nås en överenskommelse som är tillfredsställande för
majoriteten av de berörda parterna.


