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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1524/96

frá 30. júlí 1996

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 3298/94 að því er varðar umhverfispunktakerfið fyrir
þungaflutningabifreiðar sem fara gegnum Austurríki(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í bókun nr. 9 við lögin um aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar
er kveðið á um sérstakt fyrirkomulag í tengslum við umflutning
þungaflutningabifreiða gegnum austurrískt yfirráðasvæði,
grundvallað á kerfi umflutningsréttinda (umhverfispunktakerfi).

Í 14. gr. bókunar nr. 9 er kveðið á um að óhlutdrægt hlutbundið
eftirlit á landamærunum milli Austurríkis og annarra aðildarríkja
til að fylgjast með umhverfispunktum, sem gefnir eru út
samkvæmt ákvæðum 11. gr., og fyrirliggjandi kvóta fyrir tvíhliða
ferðir, sem kveðið er á um í 12. gr. bókunar nr. 9, skuli einungis
gilda til 31. desember 1996.

Unnt er að tryggja skilvirka framkvæmd 11. gr. bókunar nr. 9 eftir
31. desember 1996, meðal annars með rafrænu eftirlitskerfi.

Framkvæmdastjórninni ber að samþykkja ítarleg ákvæði varðandi
óleyst tæknivandamál í tengslum við umhverfispunktakerfið eins
og mælt er fyrir um í sameiginlegri yfirlýsingu nr. 18 við lögin um
aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar.

Breyta ber reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 3298/94 (1) til samræmis við það.

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:

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 3298/94 er breytt sem hér segir:

1. Í stað fyrirsagnarinnar komi eftirfarandi:

,,Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 3298/94 frá
21. desember 1994 um ítarleg ákvæði varðandi kerfi
umflutningsréttinda (umhverfispunktakerfi) fyrir
þungaflutningabifreiðar sem fara gegnum Austurríki�.

2. Í stað 1. gr. komi eftirfarandi:

,,1. gr.

1. Ökumaður þungaflutningabifreiðar á yfirráðasvæði
Austurríkis skal hafa meðferðis og sýna, að beiðni
eftirlitsyfirvalda, annaðhvort:

a) rétt útfyllt staðlað eyðublað eða austurrískt vottorð
samkvæmt fyrirmyndinni í viðauka A, hér á eftir nefnt
,,umhverfiskortið�, til staðfestingar á greiðslu
umhverfispunkta fyrir viðkomandi ferð; eða

b) rafrænan búnað, sem festur er á ökutæki, fyrir
sjálfvirka skuldfærslu umhverfispunkta, hér á eftir
nefndur ,,umhverfismælirinn�; eða

c) tilskilin skjöl, samkvæmt skilgreiningu í 13. gr., til að
sýna fram á að um sé að ræða umflutningsferð þar
sem umhverfispunkta er ekki krafist samkvæmt
skilgreiningu í viðauka C; eða

d) tilskilin skjöl til að sýna fram á að ekki sé um að ræða
umflutningsferð og sé ökutækið með umhverfismæli
skal hann stilltur með tilliti til þess.

Lögbær austurrísk yfirvöld skulu gefa út umhverfiskortið
gegn greiðslu kostnaðar við að búa ti l  og dreifa
umhverfispunktunum og umhverfiskortinu, og setja upp á
heppilegum stöðum nauðsynleg grunnvirki til að lesa af
umhverfismælunum.

__________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 190, 31.7.1996, bls. 13, 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 Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB nr. L 341, 30. 12. 1994, bls. 20.
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2. Umhverfismælarnir skulu framleiddir, forritaðir og
settir upp í samræmi við almennar tækniforskriftir sem
mælt er fyrir um í viðauka F. Lögbær yfirvöld í hverju
aðildarríki hafa heimild til að samþykkja umhverfismælana,
forrita þá og setja upp.

Forrita skal umhverfismælinn með upplýsingum um
skráningarland og NO

x
-gildi ökutækis, eins og fram kemur

í skjalinu um staðfestingu á samræmi (COP-skjal), sem er
skilgreint í 4. mgr.

3. Festa skal umhverfismælinn á framrúðu ökutækisins.
Honum skal komið fyrir í samræmi við viðauka G. Það má
ekki vera unnt að færa hann.

4. Hafi þungaflutningabifreiðin verið skráð hinn
1. október 1990 eða síðar skal ökumaðurinn enn fremur
hafa meðferðis COP-skjal samkvæmt fyrirmyndinni í
viðauka B og, sé þess krafist, framvísa því sem vitnisburði
um NO

x
-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/kWh.

5. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um
hvaða innlend yfirvöld hafa heimild til að gefa út skjölin og
afhenda umhverfismælana sem um getur í 1.-4. mgr.�

3. Í stað 2. gr. komi eftirfarandi:

,,2. gr.

1. Ef umhverfismælir er ekki á ökutækinu skal festa
tilskilinn fjölda umhverfispunkta á umhverfiskortið 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.

Umhverfiskort með tilskildum fjölda umhverfispunkta skal
afhent eftirlitsyfirvöldum í því aðildarríki þar sem ökutækið
er skráð, eða eftirlitsyfirvöldum í Austurríki, og munu þau
á móti afhenda afrit með greiðslukvittun.

2. Ef ökutækið er útbúið með umhverfismæli skal, við
staðfestingu á því að það sé í umflutningsferð sem krafist
er umhverfispunkta fyrir,  draga þann fjölda
umhverfispunkta, sem samsvarar upplýsingum á
umhverfismælinum um NO

x
-losun þess ökutækis, frá

heildarfjölda þeirra umhverfispunkta sem aðildarríkinu, þar
sem ökutækið er skráð, hefur verið úthlutað. Þetta skal gert
með þeim grunnvirkjum sem sett eru upp og rekin af
austurrískum yfirvöldum.

Að því er varðar ökutæki útbúin með umhverfismæli í
tvíhliða ferðum skal stilla umhverfismælinn áður en farið er
inn á austurrískt yfirráðasvæði þannig að hann sýni að ekki
sé um umflutningsferð að ræða.

3. Ef umhverfiskort er notað og 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 ber að ógilda
það við brottför frá landinu.

4. Að því er varðar ferðir þar sem umhverfispunkta er
krafist skal umhverfiskortið eða umhverfismælirinn koma í
stað allra austurrískra eyðublaða sem hingað til hafa verið
notuð við flutningaskýrslur.

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

Sé ökutækið hins vegar með umhverfismæli skulu austurrísk
yfirvöld innan 48 klukkustunda hafa nauðsynlegar
upplýsingar tiltækar handa lögbæru yfirvaldi þess
aðildarríkis þar sem ökutækið er skráð þess efnis að
umflutningsferð hafi átt sér stað. Slíkar upplýsingar skulu
enn fremur vera tiltækar framkvæmdastjórninni.

6. Ákvæði 1.-5. mgr. gildi með fyrirvara um 14. gr. a.�

4. Í stað inngangsorða 3. mgr. 3. gr. komi eftirfarandi:

,,Þrátt fyrir 2. mgr. ber að líta á samfelldar umflutningsferðir
gegnum Austurríki um eftirtaldar járnbrautarstöðvar sem
tvíhliða ferðir:�

5. Í stað 4. gr. komi eftirfarandi:

,,4. gr.

Umhverfispunktar skulu gilda milli 1. janúar á árinu sem
þeir eru veittir og 31. janúar árið eftir.�

6. Ákvæði 5. gr. breytist sem hér segir:

a) í stað annars málsliðar 1. mgr. komi eftirfarandi:

,,Sé um endurtekin brot á þessari reglugerð að ræða
skulu 3. mgr. 8. gr. og 11. gr. reglugerðar ráðsins (EBE)
nr. 881/92(*) gilda.
______________
(*) Stjtíð. EB nr. L 95, 9. 4. 1992, bls. 1.�;

b) í stað 2. og 3. mgr. komi eftirfarandi:

,,2. Framkvæmdastjórnin og lögbær yfirvöld
aðildarríkjanna skulu, hvert í sinni lögsögu, veita
gagnkvæma aðstoð við að rannsaka og kæra brot á
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bókun nr. 9 eða ákvæðum þessarar reglugerðar, einkum
með því að sjá til þess að umhverfiskortin og
umhverfismælarnir séu notuð og meðhöndluð með
réttum hætti.

3. Eftirlit getur farið fram annars staðar en á
landamærum að ákvörðun aðildarríkis og að teknu tilliti
til jafnræðisreglunnar.�

c) eftirfarandi 4. og 5. mgr. bætist við:

,,4. Austurrískum eftirlitsyfirvöldum er heimilt, að
teknu tilhlýðilegu tilliti til hlutfallsreglunnar, að gera
viðeigandi ráðstafanir vegna ökutækis með áfestum
umhverfismæli ef minnst eitt atriði af eftirfarandi á
sér stað:

a) endurtekin brot eiga sér stað af völdum ökutækis
eða ökumanns;

b) ekki eru nægilegir margir umhverfispunktar eftir
af þeim sem skráningarland ökutækisins hefur
til ráðstöfunar;

c) átt hefur verið við umhverfismælinn eða honum
hefur verið breytt af öðrum aðila en þeim sem
hafa til þess heimild samkvæmt 2. mgr. 1. gr.;

d) hlutaðeigandi aðildarríki hefur ekki úthlutað nógu
mörgum umhverfispunktum til að ökutækið geti
farið í umflutningsferð;

e) í ökutækinu eru ekki meðferðis tilskilin skjöl
samkvæmt c- eða d-lið 1. mgr. 1. gr. til að réttlæta
að umhverfismælirinn sé stilltur þannig að hann
sýni að ekki sé um að ræða umflutningsferð á
austurrísku yfirráðasvæði;

f) umhverfismælinum, sem tilgreindur er í viðauka
F, fylgja ekki nægilega margir umhverfispunktar
til að hægt sé að fara í umflutningsferð.

5. Austurrískum eftirlitsyfirvöldum er heimilt, að teknu
tilhlýðilegu tilliti til hlutfallsreglunnar, að gera
viðeigandi ráðstafanir vegna ökutækis sem er án áfests
umhverfismælis ef minnst eitt atriði af eftirfarandi á
sér stað:

a) umhverfiskorti er ekki framvísað hjá
hlutaðeigandi eftirlitsyfirvöldum í samræmi við
ákvæði þessarar reglugerðar;

b) umhverfiskort, sem er framvísað, er ekki
nægilega vel eða er ranglega útfyllt eða
umhverfispunktarnir ekki festir á með réttum
hætti;

c) ökutækinu fylgja ekki tilskilin skjöl til að sýna
fram á að umhverfispunkta sé ekki krafist.�

7. Í stað 2. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi:

,,2. Aðildarríkin skulu fá prentuðu umhverfispunktana, sem
eru ætlaðir til að festa á umhverfiskortin, á hverju ári í
tveimur hlutum og er fyrri hluti þeirra afhentur fyrir 1.
október árið áður og seinni hlutinn fyrir 1. mars á viðkomandi
ári.

Við þær aðstæður sem tilgreindar eru í c-lið 2. mgr. 11. gr.
bókunar nr. 9 skal fækka umhverfispunktum fyrir það ár
með aðferðinni sem mælt er fyrir um í 3. lið 5. viðauka við
bókunina.�

8. Í stað 7. gr. komi eftirfarandi:

,,7. gr.

1. Lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skulu úthluta þeim
umhverfispunktum sem þau hafa til ráðstöfunar til
hlutaðeigandi rekstraraðila með staðfestu á yfirráðasvæði
þeirra.

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

9. Í stað ákvæða 2. mgr. 8. gr. komi eftirfarandi:

,,2. Í síðasta lagi einum mánuði fyrir árslok skal
framkvæmdastjórnin úthluta aðildarríkjunum
umhverfispunktunum úr varasjóði bandalagsins eftir
aðferðinni sem gerð er grein fyrir í 16. gr. bókunar nr. 9.

Endurúthlutunin skal vegin með tilliti til eftirfarandi
viðmiðana, eins og gerð er grein fyrir í viðauka E:

� sérstöðu Grikklands og Ítalíu,

� áhrifanna af þýsku endursameiningunni,

� eflingar annarra flutningsaðferða um Austurríki,
einkum ,,Rollende Landstraße�,

� raunverulegrar notkunar aðildarríkjanna á
umhverfispunktum sem þeim er úthlutað,

� meðaltali NO
x
-losunar fyrir ökutæki í umflutningi frá

aðildarríkjunum,

� ófyrirsjáanlegra atvika.�
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10. Orðin ,,við lögin um aðild Noregs, Austurríkis, Finnlands
og Svíþjóðar� í 9. gr. falli brott.

11. Í stað orðanna ,,burtséð frá� í 10. gr. komi ,,að því er varðar�.

12. Eftirfarandi 14. gr. a bætist við:

,,14. gr. a

Á aðlögunartímabili, sem rennur út 31. desember 1997, er
notkun annaðhvort umhverfiskorta eða umhverfismæla
leyfð við stjórnun umflutningsumferðar.

Frá 1. janúar 1998 skal framkvæmdastjórnin leyfa hverju
aðildarríki árlega að nota umhverfiskort fyrir allt að 0,6%
af heildarfjölda umhverfispunkta aðildarríkjanna, eins og
mælt er fyrir um í 9. gr. Í síðasta lagi 1. ágúst ár hvert skulu
aðildarríkin tilkynna framkvæmdastjórninni um þann fjölda

umhverfispunkta sem þau óska eftir að nota á
umhverfiskortum árið á eftir. Framkvæmdastjórnin skal hafa
þessa umhverfispunkta ti l tæka í einu lagi fyrir
1. desember. Umhverfiskortin skulu vera tiltæk í samræmi
við aðra undirgrein 1. mgr. 1. gr.�

13. Í stað viðauka E komi I. viðauki við þessa reglugerð.

14. Viðaukar F og G, sem settir eru fram í II. viðauka við þessa
reglugerð, bætist við.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Hún kemur til framkvæmda 1. janúar 1997.

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

Gjört í Brussel 30. júlí 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Neil KINNOCK

framkvæmdastjóri.
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I. VIÐAUKI

,,VIÐAUKI  E

VIÐMIÐANIR FYRIR ENDURÚTHLUTUN UMHVERFISPUNKTA

Sérstaða Grikklands og Ítalíu

Úr varasjóði bandalagsins, sem er 3,34% af heildarfjölda umhverfispunkta, skal úthluta Ítalíu með forgangi
því hlutfalli umhverfispunkta sem svarar til 4 874 af einingunum sem tilteknar eru í viðauka D og
Grikklandi með forgangi því sem svarar til 576 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.

Áhrifin af þýsku endursameiningunni

Þar að auki skal úthluta Þýskalandi úr varasjóði bandalagsins því hlutfalli umhverfispunkta sem svarar til
6 444 af einingunum sem tilteknar eru í viðauka D.

Efling annars konar flutningsmáta gegnum Austurríki, einkum ,,Rollende Landstraße�

Öllum austurrískum umhverfispunktum, sem skilað er til framkvæmdastjórnarinnar til endurúthlutunar,
skal úthlutað til aðildarríkja sem æskja þess að fá viðbótarumhverfispunkta á grundvelli skýrslna sem
sýna í hvaða mæli þungaflutningabifreiðar, skráðar í aðildarríkjunum, nota ,,Rollende Landstraße� í
Austurríki.

Raunveruleg notkun aðildarríkjanna á umhverfispunktum sem þeim er úthlutað, meðaltal NO
x
-losunar

ökutækja í umflutningi frá aðildarríkjunum

Þeim umhverfispunktum sem eftir eru skal úthluta til þeirra aðildarríkja sem æskja þess að fá
viðbótarumhverfispunkta samkvæmt stuðli sem skilgreindur er fyrir hvert aðildarríki sem hér segir:

� fjöldi umhverfispunkta sem telst nauðsynlegur á grundvelli framreiknings á nýjustu tölum frá
Austurríki,

� margfaldað með stuðli sem byggist á raunverulegri notkun aðildarríkis á næstliðnu ári á þeim
umhverfispunktum sem því var úthlutað,

� margfaldað með nýjustu meðaltölum fyrir NO
x
-losun umflutningsökutækja frá aðildarríkinu, sem

hundraðshluti af marktölu fyrir viðkomandi ár.�

_______
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II. VIÐAUKI

,,VIÐAUKI   F

ALMENNAR TÆKNIFORSKRIFTIR FYRIR UMHVERFISMÆLINN

Skammdræg fjarskipti milli vegvita og ökutækis

Tillögur að stöðlum og tæknilýsingum sem varða sérhæfð skammdræg fjarskipti (DSRC)

Fullnægja ber eftirfarandi kröfum, sem tækninefnd nr. 278 (CEN/TC 278) hjá Staðlasamtökum Evrópu
kveður á um, með tilliti til skammdrægra fjarskipta milli ökutækis og grunnvirkis í vegkanti:

a) prENV278/9/#62 ,,DSRC Physical Layer using Microwave at 5,8 GHz�;
b) prENV278/9/#64 ,,DSRC Data Link Layer�;
c) prENV278/9/#65 ,,DSRC Application Layer�.

Gerðarprófun

Birgi umhverfismælisins ber að útvega gerðarprófunarvottorð fyrir tækin frá faggiltri prófunarstofu sem
staðfestir að öll viðmiðunarmörk, sem tilgreind eru í núgildandi staðli I-ETS 300674, séu virt.

Notkunarskilyrði

Umhverfismælir fyrir sjálfvirka umhverfispunktakerfið verður að vera nothæfur við eftirfarandi aðstæður:

� umhverfisskilyrði: umhverfishiti frá -25°C í +70°C,
� veðurskilyrði: öll veðurskilyrði,
� umferð: margar akreinar, jöfn umferð,
� hraði: 0-120 km/klst.

Framangreindar aðstæður eru lágmarkskröfur uns búið er að samþykkja tillögur að stöðlum er varða
sérhæfð skammdræg fjarskipti (DSRC).

Umhverfismælirinn má einungis sýna svörun við örbylgjumerkjum sem varða notkunarsvið hans.

Umhverfismælirinn

Auðkenning

Hver umhverfismælir verður að hafa eigið kenninúmer. Til viðbótar hinum nauðsynlega einkennandi
stafafjölda skal númerið enn fremur innihalda eftirlitstölu sem notuð er til að sannprófa áreiðanleika
mælisins.

Uppsetning

Umhverfismælirinn skal hannaður með tilliti til uppsetningar bak við framrúðu vöruflutningabifreiðar eða
dráttareiningar. Frágangur hans skal vera með þeim hætti að ekki sé hægt að taka hann af ökutækinu.

Umflutningsyfirlýsing

Nauðsynlegt er að unnt sé að tölvuskrá upplýsingar í umhverfismælinn sem sýna að ferðin sé undanþegin
greiðslu umhverfispunkta.
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Þessar upplýsingar verða að vera vel sýnilegar á umhverfismælinum vegna eftirlits. Að öðrum kosti
verður að vera hægt að stilla umhverfismælinn á skilgreinda upphafsstöðu. Að minnsta kosti verður að
vera tryggt að við útreikning í kerfinu sé einungis tekið mið af stöðunni á komutíma inn í landið.

Ytri merking

Einnig verður að vera unnt að bera kennsl á hvern umhverfismæli við sjónræna skoðun. Áðurnefnt
auðkenningarnúmer verður því að vera utan á tækinu og vera óafmáanlegt.

Utan á umhverfismælinn skal festa óafmáanlegar merkingar í formi tilbúinna límmiða sem ekki er hægt að
ná af. Miðarnir eiga að sýna fjölda umhverfispunkta fyrir viðkomandi ökutæki (,,5�, ,,6�, . . . ,,16�).

Þessir sérstöku límmiðar verða að vera þannig að ekki sé hægt að falsa þá; þeir verða að standast áraun og
þola ljós og hita. Límið í þeim verður að vera sterkt og ekki má vera hægt að fjarlægja miðana nema
skemma þá.

Traustleiki

Hylkið utan um mælinn skal vera þannig úr garði gert að tilfæringar á innvolsinu séu ógerlegar og að sjá
megi hafi verið átt
við það.

Minni

Minni umhverfismælisins skal vera nógu víðtækt til að rýma eftirfarandi upplýsingar:

� auðkenningarnúmer,
� upplýsingar um ökutækið

� COP-gildi,
� gagnafærslur

� auðkenningu landamærastöðvar,
� dagsetningu/tíma,
� stöðu ferðayfirlýsingar,
� trúnaðarupplýsingar,

� upplýsingar um stöðuna
� handfjöllun,
� hleðslustig rafhlöðu,
� stöðu við síðustu fjarskipti.

Varaminni skal vera minnst 30%.
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KRÖFUR ER VARÐA UPPSETNINGU UMHVERFISMÆLISINS

Umhverfismælirinn skal vera innan á framrúðunni, innan merkta svæðisins (sjá myndina hér að ofan), og
skal stærðin vera sem hér segir:

x = 100 cm
y = 80 cm.�

___________


