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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 3298/94
av 21. desember 1994
om fastsettelse av nærmere bestemmelser om systemet med transittrettigheter (økopunkter)
for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike, opprettet ved artikkel 11 i
protokoll 9 til tiltredelsesakten for Norge, Østerrike, Finland og Sverige(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR 

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i protokoll 9 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

VEDTATT DENNE FORORDNING:

under henvisning til tiltredelsesakten for Norge, Østerrike,
Finland og Sverige, særlig artikkel 11 nr. 6 og vedlegg 4 til protokoll
9, og
ut fra følgende betraktninger:
Ovennevnte protokoll fastsetter en særskilt ordning for tunge
lastebiler som kjører i transitt på østerriksk territorium basert på
et system med transittrettigheter (økopunkter). En slik ordning
skal erstatte fordelingssystemet for økopunkter opprettet ved
rådsforordning (EØF) nr. 3637/92(1), fra tiltredelsesdatoen.
Kommisjonen bør vedta nærmere regler for gjennomføringen av
framgangsmåtene i forbindelse med økopunktsystemet og
fordelingen av økopunkter.
I henhold til artikkel 11 nr. 6 annet ledd i protokoll 9 skal disse
reglene sikre opprettholdelse av den faktiske situasjonen som
for de nåværende medlemsstater følger av anvendelsen av
rådsforordning (EØF) nr. 3637/92 og av administrasjonsavtalen,
undertegnet 23. desember 1992( 2), om fastsettelse av
ikrafttredelsestidspunktet og regler for innføring av
økopunktsystemet omhandlet i transittavtalen.
Kommisjonen bør vedta nærmere regler for de gjenstående
tekniske spørsmål i forbindelse med økopunktsystemet, som
fastsatt i felleserklæring nr. 18.
Vedlegg 4 til protokoll 9 bør tilpasses for å ta hensyn til
transitturer med tunge lastebiler registrert i Finland og Sverige,
på bakgrunn av veiledende verdier for de respektive stater beregnet
på grunnlag av antall transitturer i 1991 og en standard
utslippsgrenseverdi for NOx på 15,8 gram NOx/kW.

___________________
(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 341 av 30.12.1997, s. 20, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/1999 av 29. januar 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1)

EFT nr. L 373 av 21.12.1992, s. 1.

(2)

EFT nr. L 373 av 21.12.1992, s. 1.

I. Administrative bestemmelser
Artikkel 1
l.
Førere av tunge lastebiler skal på hver transittur bringe
med seg og på kontrollmyndighetenes anmodning framlegge et
behørig utfylt standardskjema eller en østerriksk attest i samsvar
med mønsteret i vedlegg A, kjent som «økopunktkortet», som
bekrefter at det er betalt for økopunktene for den aktuelle turen.
Vedkommende østerrikske myndigheter skal utstede
økopunktkortet vist i vedlegg A mot betaling av en sum tilsvarende
kostnaden ved å produsere og distribuere skjemaet og
økopunktene.
2. Førere av tunge lastebiler registrert etter 1. oktober 1990
skal dessuten bringe med seg og på anmodning framlegge et standard COP-dokument i samsvar med mønsteret i vedlegg B, som
bevis for det aktuelle kjøretøyets NOx-utslipp. Tunge lastebiler
som ble registrert første gang før 1. oktober 1990 eller som ikke
medbringer noe dokument, skal anses å ha en COP-verdi på 15,8
g/kW.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen skriftlig om hvilke
nasjonale myndigheter som har myndighet til å utstede
ovennevnte dokumenter.
3. Transitturer som nevnt i vedlegg C eller som er gjennomført
med CEMT-tillatelse skal ikke omfattes av økopunktordningen.
Artikkel 2
1. Det nødvendige antall økopunkter skal påføres skjemaet
nevnt i artikkel 1 nr. 1 og annulleres. Økopunktene skal annulleres
ved at det undertegnes på en slik måte at underskriften dekker
både økopunktene og skjemaet der de er påført. Det kan benyttes
et gummistempel istedenfor underskrift.
2. Inntil 31. desember 1996 skal det når kjøretøyer kommer
inn på østerriksk territorium, leveres et behørig utfylt skjema
påført det nødvendige antall økopunkter til kontrollmyndighetene, som på sin side leverer tilbake en kopi med
kvittering.
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Når det gjelder østerriksk-registrerte tunge lastebiler, skal
betalingskvitteringen ved tur inn i eller ut av Italia eller Tyskland
framlegges for medlemsstatens kontrollmyndigheter sammen med
COP-dokumentet. Ved tur inn skal en kopi av kvitteringen
framlegges for tollmyndighetene.
For østerriksk-registrerte tunge lastebiler som foretar transitturer
til eller fra Italia eller turer som fortsetter i Tyskland etter transitt
gjennom Østerrike, skal det benyttes særskilte økopunkter.
Bruken av dem skal registreres på betalingskvitteringen.
Kontrollene kan etter den berørte medlemsstats vurdering foretas
andre steder enn på grensen.
3. Dersom det skiftes trekkvogn under en transittur, skal
betalingskvitteringen utstedt ved tur inn fortsatt være gyldig, og
den skal medbringes. Dersom den nye trekkvognens COP-verdi
overstiger verdien angitt på skjemaet, skal ekstra økopunkter
påføres et nytt kort og annulleres ved tur ut av staten.
4. For turer som krever økopunkter, skal skjemaet angitt i
artikkel 1 nr. 1 erstatte alle østerrikske skjemaer for
transportstatistikk som er brukt til nå.
5. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal jevnlig
underrette Kommisjonen om antallet punkter som er brukt.
Originalskjemaene påført annulerte økopunkter, eller kopier av
dem, skal eventuelt framlegges for nasjonale myndigheter eller
Kommisjonen.
Artikkel 3
1. Inntil 31. desember 1996 skal østerriksk betalingskvittering
for økopunkter for henholdsvis Italia og Tyskland godtas som
erstatning for tillatelsene tidligere brukt i Østerrike, Tyskland og
Italia. I Italia skal slik betalingskvittering erstatte en halvbillett
for en enkelttur mellom to stater og i Tyskland en tillatelse for tur
og retur mellom to stater.
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Artikkel 4

00

Økopunktene skal overstemples med det årstallet de er gyldige
for. De kan benyttes mellom 1. januar i gyldighetsåret og
31. januar det påfølgende året.
Artikkel 5
1. Brudd på protokoll 9 eller denne forordning begått av føreren
av en tung lastebil eller av et foretak skal påtales i samsvar med
gjeldende nasjonal lovgivning. I tilfelle gjentatte brudd får artikkel
8 nr. 3 i rådsforordning (EØF) nr. 881/92(1) anvendelse.
2. Kommisjonen og vedkommende myndigheter i
medlemsstatene skal, innenfor grensene av sin myndighet, yte
hverandre administrativ bistand i forbindelse med etterforskning
og påtale som gjelder brudd på protokoll 9 eller denne forordning,
særlig ved å sørge for at dokumentene angitt i artikkel 1 brukes og
håndteres etter bestemmelsene.
3. Dersom økopunktkortene nevnt i artikkel 1 ikke framlegges
for kontrollmyndighetene i samsvar med bestemmelsene i denne
forordning, dersom et slikt skjema er ufullstendig, åpenbart
ukorrekt eller dersom økopunktene ikke er korrekt påført, kan
kontrollmyndighetene nekte å gi tillatelse til at turen fortsettes,
idet det tas behørig hensyn til forholdsmessighetsprinsippet.
II. Fordeling av økopunkter
Artikkel 6
1. Et antall økopunkter som tilsvarer 96,66 % av samlet antall
tilgjengelige punkter skal fordeles mellom medlemsstatene i
samsvar med fordelingstabellen vist i vedlegg D.
2. Disse økopunktene skal hvert år fordeles til medlemsstatene
i to omganger, første omgang innen 1. oktober det foregående året
og andre omgang innen 1. mars i det aktuelle året.

For østerriksk-registrerte tunge lastebiler på tur ut av Italia skal
en behørig utfylt kopi av skjemaet nevnt i artikkel 1 nr. 1, påført
det nødvendige antall økopunkter for Italia, erstatte den fastsatte
tillatelsen.

I tilfellene nevnt i artikkel 11 nr. 2 bokstav c) i protokoll 9 skal
antallet økopunkter i forbindelse med andre tildeling av
økopunkter reduseres med det antall som framkommer ved bruk
av beregningsmetoden fastsatt i protokollens vedlegg 5 nr. 3.

2. Sammenhengende turer som omfatter kryssing av den
østerrikske grensen én gang med tog, enten som konvensjonell
jernbanetransport eller som kombinert transport, samt kryssing
av grensen på vei før eller etter kryssingen med tog, skal ikke
anses som transitt av gods på vei gjennom Østerrike i henhold til
artikkel 1 bokstav e) i protokoll 9, men som turer mellom to
stater i henhold til protokollens artikkel 1 bokstav g).

Artikkel 7

3. Sammenhengende transitturer gjennom Østerrike skal anses
som turer mellom to stater ved bruk av følgende
jernbaneterminaler:

1. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal fordele
sine tildelte økopunkter blant de interesserte foretak etablert på
deres territorium.
2. Senest 15. oktober hvert år skal vedkommende myndigheter
i medlemsstatene sende tilbake til Kommisjonen alle økopunkter
som de anser ikke vil bli benyttet innen årets utgang, på grunnlag
av tilgjengelige data og den beregnede trafikk for årets siste
måneder.

Fürnitz/Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.
_________________
(1)

EFT nr. L 95 av 9.4.1992, s. 1.
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IV. Tekniske spørsmål i forbindelse med
økopunktsystemet

Artikkel 8
1. Økopunktene som ikke fordeles blant medlemsstatene i
samsvar med artikkel 6, samt de som er blitt sendt tilbake
Kommisjonen i samsvar med artikkel 7, skal utgjøre en
fellesskapsreserve.
2. Kommisjonen skal tildele økopunktene i fellesskapsreserven til medlemsstatene etter framgangsmåten omhandlet i
artikkel 16 i protokoll 9, minst én måned før årets utgang, idet
den tar hensyn til måten hver enkelt medlemsstat har forvaltet
de tildelte økopunktene på, samt til de objektive behovene til
transportørene i den enkelte medlemsstat, som særlig kan
bestemmes ved bruk av følgende kriterier:


Hellas og Italias særlige stilling som omhandlet i
vedlegg E,



en ufordelaktig utgangsposisjon,



problemer i forbindelse med den tekniske opprustingen av
vognparken med hensyn til NOX-utslipp,

Artikkel 10
Som utdyping av artikkel 11 nr. 2 bokstav b) og vedlegg 5 nr. 1
i protokoll 9, får kjøretøyer registrert før 1. oktober 1990, og
som har skiftet motor etter denne dato, COP-verdi etter den nye
motoren. I slike tilfeller skal attesten utstedt av vedkommende
myndighet nevne motorskiftet og gi nærmere opplysninger om
den nye COP-verdien for NOX-utslipp.
Artikkel 11
Dersom en trekkvogn registrert i en annen medlemsstat enn
Østerrike erstattes med en østerrikskregistrert trekkvogn under
en transittur gjennom Østerrike til Italia, skal det fram til 31.
desember 1996 i tillegg til den første trekkvognens
betalingskvittering for turen kreves en tillatelse til en tur mellom
statene Østerrike og Italia.
Artikkel 12
En transittur skal unntas fra betaling av økopunkter dersom
følgende tre vilkår er oppfylt:



geografiske forhold,



uforutsette hendelser.
i)

formålet med turen er utelukkende å levere et nytt kjøretøy
eller vogntog fra produsentene til et bestemmelsessted i en
annen stat,

ii)

det transporteres ikke gods på turen,

iii)

kjøretøyet eller vogntoget medbringer de internasjonale
registreringspapirer og eksportkjennemerker som kreves.

III. Tilpasning av økopunkttallene
Artikkel 9
Vedlegg 4 i protokoll 9 til tiltredelsesakten for Norge, Østerrike,
Finland og Sverige skal tilpasses som følger:
År

1991
(referanseår)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Andel økopunkter
i prosent

Økopunkter
tildelt de 15
medlemsstatene

100 %

23 556 220

71,7 %
65,0 %
59,1 %
54,8 %
51,9 %
49,8 %
48,5 %
44,8 %
40,0 %

16 889 810
15 311 543
13 921 726
12 908 809
12 225 678
11 730 998
11 424 767
10 533 187
9 422 488

Artikkel 13
En transittur skal unntas fra betaling av økopunkter dersom den
er den strekningen av en tur der det kjøres uten last, som ifølge
listen i vedlegg C er fritatt for økopunkter, og kjøretøyet bringer
med egnet dokumentasjon som viser det. Slik egnet
dokumentasjon skal være enten


et fraktbrev, eller



et utfylt økopunktkort som ikke er blitt påført økopunkter,
eller



et utfylt økopunktkort med økopunkter som det senere er
refundert for.
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Artikkel 14
1. Denne artikkel får anvendelse på transittransport over tysk
territorium med tunge lastebiler registrert i Østerrike med største
tillatte totalvekt på over 3,5 tonn, enten via Bad Reichenhall
(«Kleines Deutsches Eck» ) eller via Inntal-motorvei A8/A93
mellom grensestasjonene Bad Reichenhall/Autobahn og
Kiefersfelden («Großes Deutsches Eck»).

00
4. På «Kleines Deutsches Eck» skal Kommisjonen innen
1. oktober 1996 og etter samråd, særlig med Østerrike og Tyskland,
gjennomgå nødvendigheten og virkningen av denne ordningen,
med sikte på å innføre et ikke-diskriminerende system basert på
miljøkriterier og elektronisk kontroll, som skal anvendes fra og
med 1. januar 1997 på tunge lastebiler som definert i artikkel 1
bokstav d) i protokoll 9 til tiltredelsesakten for Østerrike og som
ikke skal overstige restriksjonene pålagt transittransport med
tunge lastebiler på østerriksk territorium.

2. På «Kleines Deutsches Eck» kan Tyskland begrense antallet
enkeltturer foretatt med østerrikske tunge lastebiler til 4 700 per
uke fram til 30. juni 1995 og til 2 350 enkeltturer per uke fram til
31. desember 1996.
3. På «Großes Deutsches Eck» kan Tyskland fram til
31. desember 1996 begrense antallet enkeltturer foretatt med andre
østerrikske kjøretøyer i transitt enn de som foretas på grunnlag
av tillatelser til turer mellom to stater, eller turer foretatt som
egentransport, til 2 350 per uke. Fra 1. januar 1997 skal østerrikske
transportører på vei være sikret ikke-diskriminerende behandling.

10.2.2000

V. Sluttbestemmelser
Artikkel 15
Denne forordning trer i kraft 1. januar 1995, forutsatt at
tiltredelsesakten for Norge, Østerrike, Finland og Sverige trer i
kraft.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1994.
For Kommisjonen
Marcelino OREJA
Medlem av Kommisjonen
____________
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VEDLEGG C
TRANSPORTMÅTER SOM DET IKKE KREVES ØKOPUNKTER FOR
1.

Tilfeldig godstransport til eller fra lufthavner i tilfelle omdirigering av flyginger.

2.

Transport av reisegods på tilhengere koplet til motorvogner beregnet på persontransport, og transport av reisegods med alle typer kjøretøyer til og fra lufthavner.

3.

Posttransport.

4.

Transport av skadde kjøretøyer eller kjøretøyer som trenger reparasjon.

5.

Transport av avfall og kloakkinnhold.

6.

Transport av dyrekadavre for destruksjon.

7.

Transport av bier og fiskeyngel.

8.

Båretransport.

9.

Transport av kunstgjenstander og kunstverk for utstillinger eller kommersielle formål.

10. Tilfeldig transport av gjenstander og materiell utelukkende for reklame- eller informasjonsformål.
11. Godstransport foretatt av flyttebyråer som har til rådighet kvalifisert personell og egnet utstyr.
12. Transport av materiell, rekvisita og dyr til eller fra teater-, musikk-, film- eller sportsarrangementer,
sirkusforestillinger, utstillinger eller markeder samt til eller fra opptak av radio- og fjernsynsprogrammer eller filmer.
13. Transport av reservedeler til fartøyer og luftfartøyer.
14. Kjøring uten last med kjøretøy som brukes til godstransport på vei og som skal erstatte et kjøretøy
som er havarert under en transittur, samt den videre transport med erstatningskjøretøyet med den
tillatelse som er utstedt til det havarerte kjøretøy.
15. Transport av medisinsk nødhjelp (særlig i forbindelse med naturkatastrofer).
16. Transport av verdifullt gods (dvs. edelmetaller) i spesialkjøretøyer eskortert av politiet eller annen
sikkerhetstjeneste.

__________
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VEDLEGG D
FORDELINGSTABELL FOR ØKOPUNKTER

Medlemsstat

Enheter

Østerrike
Belgia
Danmark
Tyskland
Hellas
Spania
Finland
Frankrike
Irland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
Sverige
Det forente kongerike

214 800
32 500
40 500
482 500
60 500
1 200
4 600
5 000
1 000
510 000
5 000
123 500
400
7 500
8 500
I alt

1 497 500

VEDLEGG E
SÆRLIG STILLING NEVNT I ARTIKKEL 8 NR. 2
Av den normale reserven på 3,34 % av det samlede antall økopunkter skal en andel tilsvarende omkring
5 430 av enhetene oppført i vedlegg D i prinsippet tildeles Hellas og Italia på prioritert basis i samsvar
med fordelingstabellen i vedlegg D. Dessuten skal det gjøres alle nødvendige bestrebelser for å sikre at det
ved tildelingen av Hellas andel tas tilstrekkelig hensyn til behovene på gresk side.
________
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