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REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 2012/2000 2002/EES/12/35
frá 21. september 2000

um breytingu á 4. viðauka við bókun nr. 9 við aðildarlögin frá 1994 og reglugerð (EB) 
nr. 3298/94 varðandi kerfi umflutningsréttinda (umhverfispunktakerfi) fyrir 

þungaflutningabifreiðar sem fara gegnum Austurríki(*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,
m eð h liðsjón a f  stofnsáttm ála E vrópubandalagsins,
m eð h liðsjón a f  lögum  um  aðild A usturríkis, F innlands og Svíþjóðar, einkum  2. mgr. 11. gr. og 16. gr.
bókunar nr. 9 v ið  söm u lög,
í sam ræm i v ið  m álsm eðferðina sem um  getur í bókun  nr. 9,
og aâ teknu tilliti til eftirfarandi:
1) í  bókun nr. 9 er kveðið á um  sérstakt fyrirkom ulag í tengslum  v ið  um ferð þungaflutningabifreiða

gegnum  austurrískt yfirráðasvæ ði, grundvallað á kerfi um ferðarréttinda (um hverfispunktakerfi). 
U thlutunarkvarði um hverfispunkta til að ildarríkjanna er gefinn upp í 4. v iðauka v ið  bókunina.

2) Sam kvæ m t c-lið 2. mgr. 11. gr. bókunar nr. 9 skal fram kvæ m dastjórnin sam þykkja v iðeigandi
ráðstafanir í sam ræm i v ið  3. lið 5. v iðauka v ið  söm u bókun e f  gegnum ferðir um  A usturríki, sem 
krefjast um hverfispunkta, eru  fleiri á einhverju eins árs tím abili en  sem nem ur 8% um fram  þá
viðm iðunartö lu  sem ákvörðuð var fyrir árið 1991.

3) í 3. lið  5. viðauka bókunina er m æ lt fyrir um  reglur til þess að  ákvarða endurskoðaðan fjölda 
um hverfispunkta sem skulu vera tiltæ kir e f  farið er fram  úr viðm iðunartö lunni frá 1991.

4) Á  árinu 1999 var farið yfir v iðm iðunarm örkin sem ákvörðuð voru  í fram angreindum  c-lið 2. mgr.
11. gr. B eiting útreikningsaðferðarinnar, sem m æ lt er fyrir um  í 3. lið 5. viðauka, m un leiða til 
he ildarfæ kkunar tiltæ kra um hverfispunkta.

5) B eita  skal bókun nr. 9 í sam ræm i v ið  þau grundvallarréttindi sem staðfest eru m eð sáttm álanum .
Því er m jög brýnt að grípa til ráðstafana er tryggi frjálsa vöruflutn inga og óhefta starfsem i innri 
m arkaðarins.

6) E f  heildarfæ kkun um hverfispunkta yrði öll látin kom a til fram kvæ m da á árinu 2000 hefði það þau 
óeðlilegu áh rif að stöðva nánast alla gegnum ferð um  Austurríki. A f  þessum  sökum  ber að dreifa 
heildarfæ kkun um hverfispunkta á árin 2000 til 2003.

7) Ennfrem ur er nauðsynleg t til að m eðalhófs sé gæ tt v ið  fæ kkun um hverfispunkta að þau aðildarríki, 
sem  áttu hvað stærstan þátt í að farið var fram  úr 8% viðm iðunarm örkunum , búi v ið  skerta úthlu tun 
um hverfispunkta svo að tryggt sé að heildarfæ kkunin náist. Þ etta krefst endurskoðunar á þeim  lykli 
sem  notaður er v ið  úth lu tun um hverfispunkta til aðildarríkjanna.

8) Til að tiltæ kur fjöldi um hverfispunkta nýtist sem best skulu aðildarríkin hvö tt til þess að skila 
ónotuðum  um hverfispunktum  til fram kvæ m dastjórnarinnar til endurúthlutunar.

9) A ukin  notkun járnbrau ta  v ið  vöruflutn inga í sam settum  flutningum , einkum  „Rollende 
LandstraBe“, er um hverfisvænni en vöruflutn ingar á vegum  og kann að draga ú r álagi vegna þess 
fjölda um hverfispunkta sem til ráðstöfunar eru. Stuðla ber að aukinni skilvirkni slíkra flutninga, 
eins fljótt og auðið er, m eðal annars m eð úttekt á því hvernig bókun  fer fram. Fylgjast ber m eð 
áhrifum  þessarar viðleitni.

10) B reyta ber 4. v iðauka v ið  bókun nr. 9 og reglugerð fram kvæ m dastjórnarinnar (EB ) nr. 3298/94 ( ')  
til sam ræm is v ið  það.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 241, 26.9.2001, bls. 18, var nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.
75/2001 frá 19. júní 2001 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 44, 6.9.2001, bls. 19.

(1) Stjtíð. EB L 341, 30.12.1994, bls. 20. Reglugerðinni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1524/96 
(Stjtíð. EB L 190, 31.7.1996, bls. 13).
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11) N efndin, sem kom ið var á fó t sam kvæm t 16. gr. bókunar nr. 9, skilaði ekki áliti á þeim  
ráðstöfunum  sem kom a fram  í tillögunni. F ram kvæ m dastjórnin skal, í sam ræ m i v ið  3. mgr. 16. gr. 
bókunar nr. 9 og án  tafar, leggja tillögu fyrir ráðið um  þæ r ráðstafanir sem gera skal.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.

B reyta ber 4. v iðauka v ið  bókun nr. 9 v ið  lögin um  aðild A usturríkis, Finnlands og Svíþjóðar sem hér 
segir:

„Ár
1)

Hlutfall umhverfispunkta 
2)

Umhverfispunktar fyrir ES-15
3)

2000 48,5% 11 428 150
2001 47,2% 11 121 897
2002 43,5% 10 250 317
2003 39,6% 9321 531“

3. gr.

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

1. í  stað annarrar undirgreinar 6. gr. kom i eftirfarandi:

„V ið þæ r aðstæ ður, sem kveðið er á um  í c-lið 2. mgr. 11. gr., skal fækka um hverfispunktum . 
Fæ kkunin skal reiknuð ú t m eð aðferðinni sem  m æ lt er fyrir um  í 3. lið 5. v iðauka v ið  bókun nr. 9. 
D reifa ber fæ kkun um hverfispunktanna, sem þannig er reiknuð, yfir nokkurra ára tím abil.“

2. E ftirfarandi m álsgrein bæ tist v ið  7. gr.:

„3. Á  hverju  ári skal fram kvæ m dastjórnin kanna hversu m örgum  um hverfispunktum  er óráðstafað a f 
þeim  sem kom u í h lu t hvers aðildarríkis og g iltu  fyrir næ stliðið ár en hefur ekki verið  skilað til 
fram kvæ m dastjórnarinnar 1. febrúar í sam ræm i við ákvæði 2. mgr. E f  ónotaður fjöldi er yfir 2%  af 
ú thlu tuðum  um hverfispunktum  aðildarríkis skal fram kvæ m dastjórnin draga sam svarandi fjölda frá 
ú thlu tun aðildarríkisins það ár. Þessi fjöldi um hverfispunkta skal bæ tast v ið  varasjóð 
Evrópusam bandsins fyrir það ár.“

3. E ftirfarandi grein bæ tist við:

„14. gr. b

F ram kvæ m dastjórnin skal fy lg jast m eð aðgerðum  A usturríkis og annarra aðildarríkja sem æ tlað er að 
bæ ta þá þ jónustu  sem veitt er í sam settum  flutningum  um  Alpafjöll. Skila skal fyrstu  skýrslu til 
fram kvæ m dastjórnarinnar á árinu 2001.“

4. í  stað viðauka D  kom i eftirfarandi:

„VIÐAUKID  

ÚTHLUTUN UMHVERFISPUNKTA 2000-2003
Land 2000 2001 2002 2003

I 3 789 047 3 688 365 3 401 686 3 076 080
D 3 548 525 3 453 294 3 182 073 2 898 150
A 1 519 487 1 476 911 1 355 433 1 274 152
NL 934 373 909 981 840 560 750 500
GR 455 749 443 800 409 792 366 994
DK 306 414 298 415 275 649 246 115
B 240 765 234 349 216 080 195 793
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Land 2000 2001 2002 2003
UK 64 309 62 630 57 852 51 654
S 57 042 55 553 51 315 45 817
F 37 829 36 841 34 031 30 385
LUX 37 829 36 841 34 031 30 385
SF 34 986 34 072 31 473 28 101
E 9 079 8 842 8 167 7 292
IRL 7 566 7 368 6 806 6 077
P 3 026 2 947 2 722 2 431
VARASJÓÐUR ESB 382105 371 688 342 547 311 605

SAMTALS 11 428 150 11 121 897 10 250 317 9 321 531“

3. gr.

R eglugerð þessi öðlast gildi á þeim  degi sem hún birtist í Stjôrnartiâindum  E vrópubandalaganna.

R eglugerð þessi er b indandi í heild  sinni og gildir í öllum  aðildarríkjunum  án frekari lögfestingar. 

G jört í B russel 21. septem ber 2000.

F yrir hönd  ràâsins,
H. VÉDRINE 

forseti.


