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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 3298/94

frá 21. desember 1994

um ítarleg ákvæði varðandi kerfi umflutningsréttinda (umhverfispunktakerfi) fyrir
þungaflutningabifreiðar sem fara gegnum Austurríki, samkvæmt 11. gr. bókunar 9 við lög um

aðild Noregs, Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar(*)

___________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 341, 30.12.1994, bls. 20, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 15/1999 frá 29. janúar 1999
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 373, 21. 12. 1992, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 373, 21. 12. 1992, bls. 1.

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af lögunum um aðild Noregs, Austurríkis, Finnlands
og Svíþjóðar, einkum 6. mgr. 11. gr. og 4. viðauka við bókun nr. 9,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í áðurnefndri bókun er kveðið á um sérstakt fyrirkomulag í
tengslum við umflutning þungaflutningabifreiða gegnum
austurrískt yfirráðasvæði, grundvallað á kerfi umlutningsréttinda
(umhverfispunktakerfi). Frá þeim degi sem aðildin öðlast gildi
kemur það fyrirkomulag í stað kerfisins um úthlutun
umhverfispunkta sem komið var á með reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 3637/92 frá 27. nóvember 1992 (1).

Framkvæmdastjórninni ber að samþykkja ítarleg
framkvæmdarákvæði um verklagsreglur í tengslum við
umhverfispunktakerfið og úthlutun umhverfispunkta.

Samkvæmt annarri undirgrein 6. mgr. 11. gr. bókunar
nr. 9 er slíkum ákvæðum ætlað að tryggja að núverandi ástand
haldist, svo að aðildarríkin haldi þeirri stöðu sem leiðir
af beitingu reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3637/92 og
stjórnsýslufyrirkomulagsins frá 23. desember 1992 (2), þar sem
gildistökudagur umflutningssamningsins er ákveðinn ásamt
verklagsreglum við innleiðslu umhverfispunktakerfisins sem um
getur í honum.

Framkvæmdastjórninni ber að samþykkja ítarleg ákvæði um óleyst
tæknivandamál í tengslum við umhverfispunktakerfið eins og
mælt er fyrir um í sameiginlegri yfirlýsingu nr. 18.

Aðlaga ber 4. viðauka við bókun nr. 9 svo að tekið sé tillit til
umflutningsferða þungaflutningabifreiða, sem skráðar eru í
Finnlandi og Svíþjóð, á grundvelli leiðbeinandi gilda fyrir hvort
land, reiknuð út eftir fjölda umflutningsferða á árinu 1991 og
staðalgildi NOx-losunar sem er 15,8 g NOx/kw.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í
samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót með 16. gr.
bókunar nr. 9.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. Stjórnsýsluákvæði

1. gr.

1. Ökumaður þungaflutningabifreiðar í umflutningsferð skal
hafa meðferðis rétt útfyllt staðlað eyðublað eða austurrískt vottorð
samkvæmt fyrirmyndinni í viðauka A, nefnt ,,umhverfiskortið�,
til staðfestingar á greiðslu umhverfispunkta fyrir viðkomandi
ferð og framvísa því að beiðni eftirlitsyfirvalda.

Lögbær austurrísk yfirvöld skulu gefa út umhverfiskortið, sem
sýnt er í viðauka A, gegn greiðslu kostnaðar við að búa til og
dreifa eyðublaðinu og umhverfispunktunum.

2. Hafi þungaflutningabifreiðin verið skráð eftir 1. október
1990 skal ökumaðurinn enn fremur hafa meðferðis staðlað COP-
skjal (skjal um staðfestingu á samræmi) samkvæmt fyrirmyndinni
í viðauka B og, sé þess krafist, framvísa því sem vitnisburði um
Nox-losun þess ökutækis. Þungaflutningabifreiðar, sem eru
skráðar fyrir 1. október 1990 eða hafa ekkert skjal meðferðis,
teljast hafa COP-gildi upp á 15,8 g/kw.

Aðildarríkin skulu veita framkvæmdastjórninni skriflegar
upplýsingar um hvaða innlend yfirvöld hafa heimild til að gefa
framangreind skjöl út.

3. Umflutningsferðir, sem eiga sér stað við þær aðstæður sem
tilgreindar eru í viðauka C, eða samkvæmt ECMT-leyfum, skulu
undanþegnar umhverfispunktakerfinu.

2. gr.

1. Festa skal tilskilinn fjölda umhverfispunkta á eyðublaðið,
sem um getur í 1. mgr. 1. gr., og ógilda þá. Umhverfispunktana
skal ógilda með undirritun sem nær bæði yfir umhverfispunktana
og eyðublaðið sem þeir eru festir á. Heimilt er að nota stimpil í
stað undirritunar.
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2. Fyrir ökutæki, sem kemur inn á austurrískt yfirráðasvæði
fyrir 31. desember 1996, ber að afhenda eftirlitsyfirvöldum rétt
útfyllt eyðublað með tilskildum fjölda umhverfispunkta, og munu
þau á móti afhenda afrit og greiðslukvittun.

Ef þungaflutningabifreiðin er skráð í Austurríki skal sýna
eftirlitsyfirvöldum hvort tveggja í senn kvittunina og COP-skjalið
þegar komið er til Ítalíu eða Þýskalands eða farið er frá þessum
löndum. Framvísa skal afriti af kvittuninni hjá tollyfirvöldum á
komustað.

Nota skal sérstaka umhverfispunkta fyrir þungaflutningabifreiðar
sem eru skráðar í Austurríki og eru í umflutningsferðum til eða frá
Ítalíu eða ferðum sem haldið er áfram í Þýskalandi eftir umflutning
gegnum Austurríki. Notkun þeirra ber að skrá á greiðslukvittunina.

Þetta eftirlit getur farið fram annars staðar en á landamærum að
ákvörðun aðildarríkisins.

3. Ef skipt er um dráttareiningu í umflutningsferð gildir
kvittunin sem gefin er út við komu og ber að halda henni. Ef
COP-gildi nýju dráttareiningarinnar er hærra en það sem er tilgreint
á eyðublaðinu skal útbúa nýtt kort með fleiri umhverfispunktum
og ógilda það við brottför frá landinu.

4. Þegar um er að ræða ferðir, þar sem umhverfispunkta er
krafist, skal eyðublaðið, sem tilgreint er í 1. mgr. 1. gr., koma í
stað allra austurrískra eyðublaða sem hingað til hafa verið notuð
sem flutningaskýrslur.

5. Lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skulu reglubundið tilkynna
framkvæmdastjórninni um fjölda þeirra punkta sem notaðir eru.
Frumrit eða afrit eyðublaða með umhverfispunktum, sem hafa
verið gerðir ógildir, skulu, ef þörf krefur, vera tiltæk yfirvöldum
einstakra landa eða framkvæmdastjórninni.

3. gr.

1. Fram að 31. desember 1996 skal austurrísk greiðslukvittun
fyrir umhverfispunktum fyrir Ítalíu eða Þýskaland koma í stað
leyfa sem áður giltu í Austurríki, Þýskalandi og á Ítalíu. Á Ítalíu
skal slík kvittun koma í stað hálfmiðans fyrir aðra leiðina,
samkvæmt tvíhliða samningi, og í Þýskalandi skal hún koma í
stað tvíhliða leyfis fyrir báðar leiðir.

Fyrir þungaflutningabifreiðar, sem eru skráðar í Austurríki, gildir
eyðublaðið, sem um getur í 1. mgr. 1. gr., við brottför frá Ítalíu,
rétt útfyllt og með tilskildum fjölda umhverfispunkta fyrir Ítalíu,
í stað leyfisins sem gilti áður.

2. Samfelldar ferðir, þar sem einu sinni er farið með lest yfir
landamæri Austurríkis, hvort sem um er að ræða venjulegan
járnbrautarflutning eða samsettan flutning, og farið er yfir
landamærin eftir þjóðveginum áður en eða eftir að farið er yfir
þau með járnbraut, skulu ekki teljast umflutningur á þjóðvegum
gegnum Austurríki í skilningi e-liðar 1. gr. bókunar nr. 9 heldur

teljast tvíhliða ferðir í skilningi g-liðar 1. gr. bókunarinnar.

3. Líta ber á samfelldar umflutningsferðir gegnum Austurríki
um eftirtaldar járnbrautarstöðvar sem tvíhliða ferðir:

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

4. gr.

Yfir umhverfispunktana skal prenta gildisár þeirra. Heimilt er að
nota þá milli 1. janúar á árinu sem þeir eru í gildi og 31. janúar árið
eftir.

5. gr.

1. Í samræmi við gildandi landslög ber að lögsækja ökumann
þungaflutningabifreiðar, eða fyrirtæki, sem brýtur í bága við bókun
nr. 9 eða ákvæði þessarar reglugerðar. Sé um endurtekin brot að
ræða skal 3. mgr. 8. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 881/92 (1)
gilda.

2. Framkvæmdastjórnin og lögbær yfirvöld aðildarríkis skulu,
hvort í sinni lögsögu, veita gagnkvæma aðstoð við að rannsaka og
kæra brot á bókun nr. 9 eða ákvæðum þessarar reglugerðar, einkum
með því að sjá til þess að skjöl, sem tilgreind eru í 1. gr., séu notuð
og meðhöndluð með réttum hætti.

3. Ef umhverfiskortin, sem um getur í 1. gr., eru ekki sýnd
viðkomandi eftirlitsyfirvöldum í samræmi við ákvæði þessarar
reglugerðar, ef eyðublaðið er ekki nægilega vel útfyllt eða beinlínis
ranglega útfyllt eða umhverfispunktarnir ekki festir á með réttum
hætti, er eftirlitsyfirvöldunum heimilt, að teknu tilhlýðilegu tilliti
til hlutfallsreglunnar, að synja um leyfi fyrir að ferðinni sé haldið
áfram.

II. Úthlutun umhverfispunkta

6. gr.

1. Þeim umhverfispunktum, sem svara til 96,66% af
samanlögðum ráðstöfunarpunktum, skal skipt milli
aðildarríkjanna samkvæmt úthlutunarkvarðanum í viðauka D.

2. Aðildarríkin skulu fá þessa umhverfispunkta á hverju ári í
tvennu lagi og er fyrri hluti þeirra afhentur fyrir 1. október árið
áður og seinni hlutinn fyrir 1. mars á viðkomandi ári.

Við þær aðstæður, sem kveðið er á um í c-lið 2. mgr. 11. gr.
bókunar nr. 9, skal minnka seinni hlutann um þann fjölda
umhverfispunkta sem reiknaður er út með aðferðinni sem mælt
er fyrir um í 3. lið 5. viðauka við bókunina.

7. gr.

1. Lögbær yfirvöld aðildarríkjanna munu úthluta þeim
umhverfispunktum sem þau hafa til ráðstöfunar til rekstraraðila

_____________

(1) Stjtíð. EB nr. L 95, 9. 4. 1992, bls. 1.
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sem eiga hagsmuna að gæta og hafa staðfestu á yfirráðasvæði
þeirra.

2. Á hverju ári, eigi síðar en 15. október, skulu lögbær yfirvöld
aðildarríkjanna skila framkvæmdastjórninni aftur þeim
umhverfispunktum sem líkur eru á, samkvæmt tiltækum gögnum
og áætlaðri umferð á lokamánuðum ársins, að verði ekki notaðir
fyrir árslok.

8. gr.

1. Umhverfispunktar, sem ekki er úthlutað til aðildarríkjanna
í samræmi við 6. gr. og þeir sem hefur verið skilað til
framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 7. gr., skulu fara í
varasjóð bandalagsins.

2. Í síðasta lagi einum mánuði fyrir árslok skal framkvæm-
dastjórnin úthluta aðildarríkjunum umhverfispunktunum úr
varasjóði bandalagsins eftir aðferðinni sem gerð er grein fyrir í
16. gr. bókunar nr. 9, að teknu tilliti til þess hvernig hvert
aðildarríki hefur notað þá umhverfispunkta sem komið hafa í
þess hlut og að teknu tilliti til raunverulegra þarfa farmflytjenda
í hverju aðildarríki, á grundvelli eftirfarandi viðmiðana:

� sérstöðu Grikklands og Ítalíu eins og gerð er grein fyrir í
viðauka E,

� óhagstæðrar byrjunarstöðu,

� vanda er snýr að tæknilegri endurnýjun ökutækjaflotans
vegna NOx-losunar,

� landfræðilegra aðstæðna,

� ófyrirsjáanlegra atvika.

III. Aðlögun á umhverfispunktatölum

9. gr.

Aðlaga ber 4. viðauka við bókun nr. 9 við lögin um aðild Noregs,
Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar sem hér segir:

Ár Hundraðshluti Umhverfispunktar
umhverfispunkta  fyrir ESB-15

1991 100% 23 556 220
grunnur

1995 71,7 % 16 889 810
1996 65,0 % 15 311 543
1997 59,1 % 13 921 726
1998 54,8 % 12 908 809
1999 51,9 % 12 225 678
2000 49,8 % 11 730 998
2001 48,5 % 11 424 767
2002 44,8 % 10 533 187
2003 40,0 % 9 422 488

IV.  Tæknileg atriði varðandi umhverfispunktakerfið

10. gr.

Hafi ökutæki verið skráð fyrir 1. október 1990, en síðan verið
skipt um vél í því, skal COP-gildi nýju vélarinnar gilda, burtséð
frá b-lið 2. mgr. 11. gr. og 1. lið 5. viðauka við bókun nr. 9. Í því
tilviki skal koma fram, í vottorði sem hlutaðeigandi yfirvald gefur
út, að skipt hafi verið um vél og sömuleiðis upplýsingar um nýja
COP-gildið fyrir NOx-losun.

11. gr.

Ef skipt er, í umflutningsferð gegnum Austurríki til Ítalíu, um
dráttareiningu, sem er skráð í öðru aðildarríki en Austurríki og í
stað hennar kemur dráttareining sem er skráð í Austurríki, er
nauðsynlegt fram til 31. desember 1996 að hafa leyfi fyrir tvíhliða
ferðum milli Austurríkis og Ítalíu auk greiðslukvittunar fyrir ferð
fyrri dráttareiningarinnar.

12. gr.

Umflutningsferð skal undanþegin greiðslu umhverfispunkta ef
þrjú eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

i) eini tilgangur ferðarinnar er að flytja alveg nýtt ökutæki, eða
samtengd ökutæki, frá framleiðanda þess til viðtökustaðar í
öðru ríki;

ii) engar vörur eru fluttar í ferðinni;

iii) ökutækinu eða samtengdu ökutækjunum fylgja viðeigandi
alþjóðleg skráningarskjöl og útflutningsmerki.

13. gr.

Umflutningsferð skal undanþegin greiðslu umhverfispunkta ef
um er að ræða þann leiðarhluta ferðarinnar, sem er án farms og er
undanþeginn umhverfispunktum samkvæmt viðauka C, og
meðferðis er í ökutækinu viðeigandi skjöl til að færa sönnur á það.
Slík viðeigandi skjöl skulu annaðhvort vera:

� farmskírteini, eða

� útfyllt umhverfiskort sem engir umhverfispunktar hafa verið
festir á, eða

� útfyllt umhverfiskort með umhverfispunktum sem hafa verið
festir á síðar.

14. gr.

1. Þessi grein skal gilda um umflutning með
þungaflutningabifreiðum með leyfilega hámarksþyngd yfir 3,5
tonn, sem eru skráðar í Austurríki, gegnum þýskt yfirráðasvæði
annaðhvort um Bad Reichenhall (,,Kleines Deutsches Eck�) eða
Inntal-hraðbrautina A8/A93 milli vegamótanna Bad Reichenhall/
Autobahn og Kiefersfelden (,,Großes Deutsches Eck�).
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2. Í ,,Kleines Deutsches Eck� er Þýskalandi heimilt að
takmarka ferðir austurrískra þungaflutningabifreiða, sem farnar
eru aðra leiðina, við 4 700 á viku til 30. júní 1995 og við 2 350 á
viku til 31. desember 1996.

3. Í ,,Großes Deutsches Eck� er Þýskalandi heimilt til 31.
desember 1996 að takmarka ferðir austurrískra
þungaflutningabifreiða sem farnar eru aðra leiðina, nema þær
sem falla undir tvíhliða umferðarleyfi eða þær sem eru farnar á
eigin vegum, við 2 350 á viku. Frá 1. janúar 1997 skal vera tryggt
að austurrískir farmflytjendur fái óhlutdræga meðferð.

4. Að því er varðar , ,Kleines Deutsches Eck� skal
framkvæmdastjórnin, fyrir 1. október 1996 og að höfðu samráði,
einkum við Austurríki og Þýskaland, endurskoða nauðsyn og

skilvirkni þessa fyrirkomulags með tilliti til þess að koma á
óhlutdrægu kerfi, grundvölluðu á umhverfisviðmiðunum og
rafrænum eftirlitsaðgerðum, sem teknar verða upp frá 1. janúar
1997 vegna þungaflutningabifreiða eins og um getur í d-lið 1. gr.
bókunar nr. 9 við lögin um aðild Austurríkis og sem skulu ekki
fara yfir takmarkanir sem gilda um ferðir þungaflutningabifreiða
gegnum austurrískt yfirráðasvæði.

V.  Lokaákvæði

15. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. janúar 1995, með fyrirvara um
gildistöku laganna um aðild Noregs, Austurríkis, Finnlands og
Svíþjóðar.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 21. desember 1994.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Marcelino OREJA

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI C

FLUTNINGUR ÞAR SEM ENGRA UMHVERFISPUNKTA ER KRAFIST

1. Tilfallandi vöruflutningar til og frá flugvöllum þegar breyting verður á flugáætlunum.

2. Farangursflutningur á eftirvagni sem festur er við farþegabifreiðar, og farangursflutningur til og frá
flugvöllum með alls konar ökutækjum.

3. Póstflutningur.

4. Flutningur á skemmdum ökutækjum eða ökutækjum sem þarfnast viðgerðar.

5. Sorp- og skolpflutningur.

6. Flutningur á dýraskrokkum til förgunar.

7. Flutningur á býflugum og seiðum.

8. Líkflutningur.

9. Flutningur á listaverkum fyrir sýningar eða í viðskiptaskyni.

10. Tilfallandi vöruflutningar vegna auglýsinga eða skólahalds.

11. Flutningar sem flutningafyrirtæki annast enda hafi þau yfir fagmönnum og réttum búnaði að ráða.

12. Flutningur á búnaði, fylgihlutum og dýrum til og frá leik-, tónlistar-, kvikmynda-, íþrótta- eða
fjölleikasýningum, sýningum eða mörkuðum eða flutningur til og frá útvarps-, kvikmynda- eða
sjónvarpsupptökum.

13. Flutningur á varahlutum í skip og flugvélar.

14. Ferð vöruflutningabifreiðar, án farms, sem á að koma í stað bifreiðar sem hefur bilað í umflutningi og
áframhaldandi ferð fyrrnefndu bifreiðarinnar sem nýtir leyfi sem var gefið út fyrir þá síðarnefndu.

15. Flutningur á sjúkravörum í neyðartilvikum (einkum í tengslum við náttúruhamfarir).

16. Flutningur á verðmætum varningi (til dæmis eðalmálmum) í sérstökum ökutækjum í fylgd lögreglu
eða annarra öryggisvarða.

_______
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VIÐAUKI D

ÚTHLUTUNARKVARÐI VEGNA UMHVERFISPUNKTA

Aðildarríki Einingar

Austurríki 214 800
Belgía 32 500
Danmörk 40 500
Þýskaland 482 500
Grikkland 60 500
Spánn 1 200
Finnland 4 600
Frakkland 5 000
Írland 1 000
Ítalía 510 000
Lúxemborg 5 000
Holland 123 500
Portúgal 400
Svíþjóð 7 500
Breska konungsríkið 8 500

                                                                    Samtals 1 497 500

VIÐAUKI E

HIN SÉRSTAKA STAÐA SEM UM GETUR Í 2. MGR. 8. GR.

Úr hinum venjulega varasjóði, sem er 3,34% af heildarfjölda umhverfispunkta, skal að jafnaði, með
forgangi og í samræmi við úthlutunarkvarðann í viðauka D, úthluta Grikklandi og Ítalíu því sem jafngildir
um það bil 5 430 af einingunum sem tilteknar eru í viðauka D. Enn fremur skal gera allt sem unnt er til að
tryggja að við úthlutun umhverfispunkta til Grikklands sé tekið nægilegt tillit til þarfa þess.


