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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1524/96

av 30. juli 1996

om endring av forordning (EF) nr. 3298/94 med hensyn til økopunktsystemet for
tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og
Sverige, særlig artikkel 11 nr. 6 i og vedlegg 4 til protokoll 9, og

ut fra følgende betraktninger:

Protokoll 9 til tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige
fastsetter en særskilt ordning for tunge lastebiler som kjører i
transitt på østerriksk territorium på grunnlag av et system med
transittrettigheter (økopunkter).

I artikkel 14 i protokoll 9 gis det bare fram til 31. desember 1996
bestemmelser om opprettholdelse av ikke-diskriminerende fysisk
kontroll på grensen mellom Østerrike og andre medlemsstater
for å kontrollere økopunkter tildelt i henhold til bestemmelsene
i artikkel 11 og de eksisterende kvoter for turer mellom to stater,
fastsatt ved artikkel 12 i protokoll 9.

Gjennomføringen av artikkel 11 i protokoll 9 etter 31. desember
1996 kan, blant andre kontrollmetoder, sikres effektivt ved hjelp
av et elektronisk kontrollsystem.

Kommisjonen bør vedta nærmere bestemmelser om visse
gjenstående tekniske spørsmål i  forbindelse med
økopunktsystemet som fastsatt i felleserklæring nr. 18 til
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 3298/94(1) bør derfor endres
tilsvarende.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 3298/94 gjøres følgende endringer:

1) Tittelen skal lyde:

«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».

2) Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

1. Førere av tunge lastebiler skal på østerriksk territorium
bringe med seg og på kontrollmyndighetenes anmodning
framlegge enten

a) et behørig utfylt standardskjema eller en østerriksk
attest i samsvar med mønsteret i vedlegg A, heretter
kalt «økopunktkortet», som bekrefter at økopunktene
for den aktuelle turen er betalt, eller

b) en elektronisk innretning, heretter kalt «økopunkt-
brikke», som er montert på motorvognen og som gjør
det mulig å trekke økopunkter automatisk, eller

c) egnet dokumentasjon, som forklart i artikkel 13, for å
vise at det foretas en økopunktfri transitt-tur som
definert i vedlegg C, eller

d) egnet dokumentasjon som viser at det gjennomføres
en tur som ikke er en transitt-tur, og, når kjøretøyet
er utstyrt med en økopunktbrikke, skal den være
innstilt for dette formål.

Vedkommende østerrikske myndigheter skal utstede
økopunktkortet mot betaling av en sum tilsvarende
kostnaden ved å produsere og distribuere økopunkter og
økopunktbrikker, og skal montere den nødvendige
infrastruktur på egnede steder for å avlese øko-
punktbrikkene.(1) EFT nr. L 341 av 30.12.1994, s. 20.

__________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 190 av 31.7.1996, s. 13, 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.
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2. Økopunktbrikkene skal produseres, programmeres og
monteres i  samsvar med de generelle tekniske
spesifikasjonene fastsatt i vedlegg F. Vedkommende
myndigheter i hver medlemsstat har myndighet til å
godkjenne, programmere og montere økopunktbrikkene.

Økopunktbrikken skal være slik programmert at den
inneholder opplysninger om registreringsstaten og
motorvognens NOx-verdi, som angitt i produksjons-
samsvarsdokumentet (COP-dokumentet) som forklart i
nr. 4.

3. Økopunktbrikken skal festes til motorvognens
frontrute. Den skal plasseres i samsvar med vedlegg G.
Den skal ikke kunne flyttes til andre kjøretøyer.

4. Førere av en tung lastebil registrert 1. oktober 1990
eller senere skal også medbringe, og på anmodning
framlegge, et COP-dokument i samsvar med mønsteret i
vedlegg B som bevis for kjøretøyets NOx-utslipp. Tunge
lastebiler som er registrert første gang før 1. oktober 1990
eller som det ikke framlegges noe dokument for, skal anses
å ha en COP-verdi på 15,8 g/kWh.

5. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om
hvilke nasjonale myndigheter som har myndighet til å
utstede dokumentene og økopunktbrikkene omhandlet i
nr. 14.»

3) Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

1. Med mindre kjøretøyet benytter en økopunktbrikke,
skal det nødvendige antall økopunkter påføres
økopunktkortet og annuleres. Økopunktene skal annuleres
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.

Et økopunktkort som er påført det nødvendige antall
økopunkter skal leveres til kontrollmyndighetene i
medlemsstaten der kjøretøyet er registrert, eller i Østerrike,
som på sin side leverer tilbake en kopi sammen med
betalingskvitteringen.

2. Dersom kjøretøyet er utstyrt med en økopunktbrikke,
skal det antall  økopunkter som tilsvarer NOx-
utslippsverdiene lagret på økopunktbrikken, trekkes fra
det samlede antallet økopunkter tildelt medlemsstaten der
kjøretøyet er registrert, når det bekreftes at kjøretøyet
foretar en transitt-tur som krever økopunkter. Dette skal
gjøres ved hjelp av infrastruktur som de østerrikske
myndigheter stiller til rådighet og vedlikeholder.

For kjøretøyer som er utstyrt med en økopunktbrikke og
som benyttes ved turer mellom to stater må brikken, før
kjøretøyet kommer inn på østerriksk territorium, innstilles
på en slik måte at den viser at turen som foretas, ikke er en
transitt-tur.

3. Dersom det benyttes økopunktkort og trekkvognen
skiftes under en transitt-tur, skal betalingskvitteringen
utstedt ved turen inn forbli gyldig og beholdes. Dersom den
nye trekkvognens COP-verdi overstiger verdien angitt på
skjemaet, skal ekstra økopunkter påføres et nytt kort og
annuleres ved tur ut av staten.

4. For turer som krever økopunkter, skal økopunktkortet
eller økopunktbrikken erstatte alle østerrikske skjemaer som
er brukt hittil for utarbeiding av transportstatistikk.

5. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal
jevnlig underrette Kommisjonen om antallet punkter som
er benyttet på økopunktkort. Originalskjemaene påført
annulerte økopunkter, eller kopier av dem, skal eventuelt
stilles til rådighet for de enkelte nasjonale myndigheter eller
Kommisjonen.

Dersom kjøretøyet er utstyrt med en økopunktbrikke, skal
de østerrikske myndigheter stille til rådighet de nødvendige
opplysninger for en utpekt myndighet i medlemsstaten der
kjøretøyet er registrert, innen 48 timer etter at det er foretatt
en transitt-tur. Slike opplysninger skal også stilles til rådighet
for Kommisjonen.

6. Nr. 15 får anvendelse med forbehold for artikkel 14a.»

4) I artikkel 3 skal innledningen til nr. 3 lyde:

«Uten at nr. 2 berøres, skal sammenhengende transitt-turer
gjennom Østerrike anses som turer mellom to stater når
følgende jernbaneterminaler benyttes:»

5) Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Økopunkter skal være gyldige mellom 1. januar i det året de
tildeles og 31. januar det påfølgende året.»

6) I artikkel 5 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 skal siste punktum lyde:

«I tilfelle gjentatte brudd på denne forordning får
artikkel 8 nr. 3 og artikkel 11 i rådsforordning (EØF)
nr. 881/92(*) anvendelse.
_____________
(*) EFT nr. L 95 av 9.4.1992, s. 1.»,
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b) nr. 2 og 3 skal lyde:

«2. Kommisjonen og vedkommende myndigheter i
medlemsstatene skal, innenfor grensene av sin
myndighet, yte hverandre administrativ bistand ved
etterforskning og påtale som gjelder brudd på protokoll
9 eller denne forordning, særlig ved å sikre at
økopunktkortene og økopunktbrikkene brukes og
behandles etter bestemmelsene.

3. Kontroll kan, etter medlemsstatenes skjønn,
foretas på et annet sted enn grensen, idet det tas behørig
hensyn til prinsippet om ikke-diskriminering.»,

c) Nytt nr. 4 og 5 skal lyde:

«4. Østerrikske kontrollmyndigheter kan, i det det
tas behørig hensyn til forholdsmessighetsprinsippet,
treffe passende tiltak dersom et kjøretøy er utstyrt
med en økopunktbrikke og minst én av følgende
situasjoner foreligger:

a) kjøretøyet eller kjøretøyets transportør har gjort
seg skyldig i gjentatte brudd,

b) det er et utilstrekkelig antall økopunkter igjen
av dem tildelt den staten der kjøretøyet er
registrert,

c) økopunktbrikken har blitt manipulert eller
endret av andre enn dem som har myndighet
som nevnt i artikkel 1 nr. 2,

d) medlemsstaten har ikke tildelt kjøretøyet et
tilstrekkelig antall økopunkter til at det kan
foretas en transitt-tur,

e) kjøretøyet medbringer ikke riktig dokumentasjon
etter artikkel 1 nr. 1 bokstav c) eller d) som
forklaring på hvorfor økopunktbrikken har blitt
innstilt for å vise at det foretas en tur på
østerriksk territorium som ikke er en transitt-tur,

f) økopunktbrikken omhandlet i vedlegg F har ikke
blitt programmert med et tilstrekkelig antall
økopunkter til at det kan gjøres en transitt-tur.

5. Østerrikske kontrollmyndigheter kan, idet det
tas behørig hensyn til forholdsmessighetsprinsippet,
treffe nødvendige tiltak dersom et kjøretøy ikke er
utstyrt med en økopunktbrikke og minst én av
følgende situasjoner foreligger:

a) det framlegges ikke et økopunktkort for
kontrollmyndighetene i samsvar med
bestemmelsene i denne forordning,

b) det framlegges et økopunktkort som er
ufullstendig eller ukorrekt, eller der økopunktene
ikke er korrekt påført,

c) kjøretøyet medbringer ikke den nødvendige
dokumentasjon på at det ikke trenger
økopunkter.»

7) Artikkel 6 nr. 2 skal lyde:

«2. De trykte økopunktene som er bestemt til å påføres
økopunktkort, skal hvert år fordeles på medlemsstatene i
to omganger, første del innen 1. oktober det foregående
året, og andre del innen 1. mars i det aktuelle året.

Under omstendighetene nevnt i artikkel 11 nr. 2 bokstav c)
i protokoll 9 skal antallet økopunkter for det aktuelle året
reduseres til det antall som framkommer ved bruk av
beregningsmetoden fastsatt i protokollens vedlegg 5 nr. 3.»

8) Artikkel 7 skal lyde:

«Artikkel 7

1. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal
tildele de tilgjengelige økopunktene til de berørte
transportører som er etablert på deres territorium.

2. Senest 15. oktober hvert år skal vedkommende
myndigheter i medlemsstatene underrette om og sende
tilbake til Kommisjonen alle økopunkter som de anser ikke
vil bli benyttet innen årets utgang, på grunnlag av
tilgjengelige data og den beregnede trafikken for årets siste
måneder.»

9) Artikkel 8 nr. 2 skal lyde:

«2. Kommisjonen skal minst én måned før årets utgang
tildele medlemsstatene økopunktene i fellesskapsreserven
etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 16 i protokoll 9.

Den nye tildelingen skal foretas i samsvar med følgende
kriterier, som er nærmere beskrevet i vedlegg E:

� Hellas� og Italias særlige stilling,

� virkningen av den tyske gjenforening,

� fremming av alternative transportmåter gjennom
Østerrike, særlig «Rollende Landstraße»,

� det tildelte antall økopunkter som medlemsstatene
faktisk har brukt,

� de gjennomsnittlige NOx-tall for transittkjøretøyer fra
medlemsstatene,
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� uforutsette hendelser.»

10) I artikkel 9 strykes «til tiltredelsesakten for Norge,
Østerrike, Finland og Sverige».

11) I artikkel 10 erstattes «Som utdyping av» med «For».

12) Ny artikkel 14a skal lyde:

«Artikkel 14a

I en overgangsperiode som utløper 31. desember 1997 skal
det være tillatt å benytte enten økopunktkort eller
økopunktbrikker i transittrafikken.

Fra 1. januar 1998 skal Kommisjonen tillate at den enkelte
medlemsstat årlig bruker økopunktkort for inntil høyst 0,6 %
av det samlede antallet økopunkter for medlemsstatene som
fastsatt i artikkel 9. Medlemsstatene skal senest innen

1. august hvert år underrette Kommisjonen om det antall
økopunkter de ønsker å benytte for økopunktkort det
påfølgende året. Disse økopunktene skal Kommisjonen stille
til rådighet i en enkelt omgang innen 1. desember.
Økopunktkortene skal stilles til rådighet i samsvar med
artikkel 1 nr. 1 annet ledd.»

13) Vedlegg E erstattes med vedlegg I til denne forordning.

14) Vedlegg F og G i denne forordnings vedlegg II tilføyes som
nye vedlegg.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tjuende dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 1997.

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

Utferdiget i Brussel, 30. juli 1996.

For Kommisjonen

Neil KINNOCK

Medlem av Kommisjonen

______
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VEDLEGG I

«VEDLEGG E

KRITERIER FOR NYTILDELING AV ØKOPUNKTER

Hellas� og Italias særlige stilling

Av fellesskapsreserven på 3,34 % av det samlede antall økopunkter skal en andel økopunkter tilsvarende
4 874 og 576 av enhetene oppført i vedlegg D tildeles henholdsvis Italia og Hellas. Dessuten skal det
gjøres alle nødvendig bestrebelser for å sikre at det ved tildelingen av Hellas� andel tas tilstrekkelig hensyn
til behovene på gresk side.

Virkningen av den tyske gjenforening

I tillegg skal en andel økopunkter tilsvarende 6 444 av enhetene oppført i vedlegg D tildeles Tyskland fra
fellesskapsreserven.

Stimulering av alternative transportmåter gjennom Østerrike, særlig «Rollende Landstraße»

Alle østerrikske økopunkter som er sendt tilbake til Kommisjonen for nytildeling, skal fordeles på de
medlemsstater som anmoder om ekstra økopunkter, på grunnlag av statistikk som viser registreringsstaten
til tunge lastebiler som bruker «Rollende Landstraße» i Østerrike.

Den enkelte medlemsstats faktiske forbruk av tildelte økopunkter, gjennomsnittlige NO
x 
-utslippstall for

de av medlemsstatenes tunge lastebiler som deltar i transittrafikk

De gjenværende økopunktene skal fordeles på medlemsstatene som anmoder om ekstra økopunkter etter
en koeffisient som bestemmes på følgende måte for hver medlemsstat:

� antall økopunkter som anses nødvendige, framkommet ved ekstrapolering av de seneste statistikker
fra Østerrike,

� multiplisert med andelen av økopunkter tildelt en medlemsstat som faktisk ble brukt av
medlemsstaten det foregående år,

� multiplisert med de seneste gjennomsnittstall for NO
x
-utslipp for transittkjøretøyer fra den berørte

medlemsstaten, som prosentandel av måltallet for det aktuelle året.»

_________
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VEDLEGG II

«VEDLEGG F

GENERELLE TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR ØKOPUNKTBRIKKEN

Kortholdslink mellom veikantutstyr og kjøretøy

(Før)standarder og tekniske beskrivelser som er relevante for DSRC

Følgende krav fastsatt av CEN/TC 278 som må oppfylles med hensyn til kortholdslink mellom kjøretøyer
og infrastruktur langs veien får anvendelse:

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».

Typeprøving

Leverandøren av økopunktbrikken skal framlegge et typeprøvingsdokument for apparater fra et akkreditert
prøvingsorgan som bekrefter overholdelse av alle grenseverdier angitt i den versjon av I-ETS 300674 som
for tiden er gyldig.

Driftsvilkår

Økopunktbrikken for det automatiske økopunktsystemet skal kunne virke tilfredsstillende under følgende
vilkår:

� omgivelsesforhold: omgivelsestemperatur fra -25 °C til +70 °C,
� værforhold: alle værforhold,
� trafikk: flere kjørebaner, jevn trafikk,
� hastighetsområde: fra «stop-and-go» til 120 km/t.

Ovennevnte driftsvilkår er minstekrav i påvente av vedtakelse av (før)standarder som er relevante for
DSRC.

Økopunktbrikken skal reagere bare på mikrobølgesignaler som kjennetegner dens egne fastsatte
applikasjoner.

Økopunktbrikken

Identifikasjon

Hver økopunktbrikke skal ha sitt eget identifikasjonsnummer. I tillegg til det nødvendige antall sifre for å
gjøre identifikasjon mulig, må dette nummeret inneholde også en kontrollsum for kontroll av dataintegriteten.

Montering

Økopunktbrikken må være utformet for montering på innsiden av lastebilens eller trekkvognens frontrute.
Den skal være slik montert at den ikke kan skilles fra kjøretøyet.
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Transittdeklarering

Økopunktbrikken skal ha en inn-enhet, slik at det kan leses inn nødvendige opplysninger når en tur er
fritatt for betaling av økopunkter.

Status for slike opplysninger skal være lett synlig på økopunktbrikken med henblikk på kontroll; alternativt
må det være mulig å stille økopunktbrikken til en definert utgangsstilling. I alle tilfeller skal det sikres at
det ved beregning i systemet tas hensyn bare til status på tidspunktet for transittstart.

Ytre merking

Den enkelte økopunktbrikke skal kunne identifiseres tydelig også ved visuell kontroll. For dette formål
skal det ovennevnte egne identifikasjonsnummeret være påført overflaten på en slik måte at det ikke kan
slettes.

Økopunktbrikken skal være påført ferdigtrykte klebemerker på en slik måte at de ikke kan slettes eller
fjernes. Denne merkingen må vise antallet økopunkter for det enkelte kjøretøy («5», «6», ...«16»).

Nevnte spesialklebemerker skal være sikret mot forfalskning; de må ha tilstrekkelig mekanisk styrke og
være lys- og temperaturbestandige. De må ha tilstrekkelig klebestyrke til at ethvert forsøk på å fjerne dem
resulterer i at de blir ødelagt.

Sikkerhet mot manipulering

Brikkehuset skal være slik laget at manipulering av de innvendige delene er utelukket og at inngrep senere
kan oppdages.

Lagerenhet

Økopunktbrikken skal ha tilstrekkelig lagerkapasitet til følgende data:

� identifikasjonsnummer,
� kjøretøydata:

� COP-verdi,
� transaksjonsdata:

� identifikasjon av grensestasjon,
� dato/tidspunkt,
� status for turdeklarering,
� sperrede opplysninger,

� statusdata:
� manipulering,
� batteristatus,
� status for siste link.

Det skal være ledig lagerkapasitet på minst 30 %.
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VEDLEGG G

MONTERINGSKRAV FOR ØKOPUNKTBRIKKEN

Økopunktbrikken skal monteres på innsiden av frontruten innenfor det markerte området (se figuren
ovenfor), som har følgende mål:

x = 100 cm
y = 80 cm»

__________


