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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 2000/.../EG

av den

om ändring av beslut nr 1692/96/EG

med avseende på kusthamnar och inlandshamnar

samt projekt nr 8 i bilaga III

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA

BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 156

första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande3,

enligt förfarandet i artikel 251 i fördraget4, och

                                                
1 EGT C 120, 18.4.1998, s. 14.
2 EGT C 214, 10.7.1998, s. 40.
3 EGT C 373, 2.12.1998, s. 20.
4 Europaparlamentets yttrande av den 10 mars 1999 (EGT C 175, 21.6.1999, s. 110), rådets

gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EGT) och Europaparlamentets
beslut av den ... (ännu ej offentliggjort i EGT).
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av följande skäl:

1. Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96 av den 23 juli 1996 om gemenskapens

riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet1 utgör en allmän referensram

som innehåller syftet med de planerade åtgärderna, deras prioritet och huvudlinjer samt

projekt av gemensamt intresse inom området för det transeuropeiska transportnätet.

2. Förbindelsepunkter som innefattar kusthamnar och inlandshamnar är en av förutsättningarna

för att de olika transportslagen skall kunna integreras i ett multimodalt nät.

3. Hamnarna i det transeuropeiska kusthamnsnätet bör indelas i kategorier på grundval av

kvantitativa kriterier eller på grundval av att de är belägna på öar som inte har fasta

förbindelser med kontinenten och det är lämpligt att endast sådana hamnar vars trafikvolym

gör att de placeras i den högsta kategorin upplysningsvis anges på kartor. De krav som skall

ställas på ett kusthamnsprojekt för att det skall anses vara av allmänt intresse bör också noga

anges.

4. Kriterierna för inlandshamnar bör kompletteras med kriterier angående antingen deras

utrustningstyp eller deras trafikvolym och det är lämpligt att dessa hamnar upplysningsvis

anges på kartor.

                                                
1 EGT L 228, 9.9.1996, s. 1.
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5. Europeiska rådet beslutade vid sitt möte i Dublin 1996 att projekt nr 8 i den förteckning som

fastställdes av Europeiska rådet i Essen 1994 skall bli den multimodala förbindelsen mellan

Portugal/Spanien och övriga Europa.

6. Beslut nr 1692/96/EG bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut nr 1692/96/EG ändras på följande sätt:

1. Artikel 11 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. Inlandshamnarna utgör en del av nätet, särskilt som förbindelsepunkter mellan

sådana inre vattenvägar som avses i punkt 2 och i artikel 14 och andra transportslag.".
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b) Följande punkt skall införas:

"3a. I nätet skall de inlandshamnar ingå som är

a) öppna för kommersiell trafik,

b) belägna i nätet för inre vattenvägar i enlighet med översiktsplanen i bilaga I

avsnitt 4,

c) förbundna med andra transeuropeiska transportvägar i enlighet med bilaga I, och

d) utrustade med anläggningar för omlastning av gods för kombinerad transport eller

ha en årlig godstrafikvolym som uppgår till eller överstiger 300 000 ton.".

2. Artikel 12 skall ersätts med följande:

"Artikel 12

Beskrivning

1. Kusthamnarna skall göra det möjligt att utveckla sjötransporterna, utgöra öarnas

trafikförbindelsepunkter till sjöss samt fungera som förbindelsepunkter mellan sjötransport

och övriga transportslag. De skall erbjuda aktörerna inom transportsektorn utrustning och

tjänster. Hamnarnas infrastruktur skall erbjuda en rad transporttjänster för passagerare och

gods, förbindelser inom gemenskapen liksom mellan denna och tredje land, inbegripet

färjetrafik samt närsjöfart och sjöfart på längre sträckor, inbegripet kusttrafik.
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2. Det transeuropeiska kusthamnsnätet skall bestå av kusthamnar som är belägna på

gemenskapens territorium och är öppna för kommersiell trafik enligt kriterierna och

specifikationerna i bilaga II. Dessa hamnar skall indelas i tre kategorier, A, B och C beroende

på vilken trafiknivå de kan erbjuda eller var de är belägna. Kusthamnarna i kategori A, som

avses i bilaga II avsnitt 5, skall anges på de vägledande kartorna i översiktsplanerna i bilaga I

avsnitt 5, på grundval av senaste hamnstatistik.

3. Utöver de kriterier som räknas upp i artikel 7 skall hamnprojekt av gemensamt intresse

som är knutna till hamnar inom det transeuropeiska kusthamnsnätet uppfylla kriterierna och

specifikationerna i bilaga II.".

3. Artikel 19 skall ersättas med följande:

"Artikel 19

Särskilda projekt

I bilaga III anges upplysningsvis de projekt som fastställs i bilagorna I och II och i övriga

bestämmelser i detta beslut, och som Europeiska råden i Essen 1994 och Dublin 1996 lade

särskild vikt vid.".
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4. Bilaga I skall ändras på följande sätt:

a) I innehållsförteckningen skall

− rubriken till avsnitt 4 "Nätet för inre vattenvägar" ersättas med "Nätet för inre

vattenvägar och inlandshamnar",

− avsnitt 5 ersättas med följande:

"Avsnitt 5: Kusthamnar – Kategori A

5.0 Europa

5.1 Östersjön

5.2 Nordsjön

5.3 Atlanten

5.4 Medelhavet − västra delen

5.5 Medelhavet − östra delen",

− i avsnitt 7 "Nät för kombinerade transporter" skall punkt 7.2 utgå.

b) När det gäller de kartor som motsvarar avsnitten 4 och 5

− skall den karta som illustrerar avsnitt 4 ersättas av dem som återges i bilagan till

detta beslut. Dessa kartor visar även inlandshamnar som är utrustade med

anläggningar som möjliggör överföring för kombinerade transporter och skall

ersätta den karta som illustrerar punkt 7.2,

− skall de kartor som illustrerar avsnitt 5 såsom de återges i bilagan till detta beslut

införas.
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5. Bilaga II skall ändras på följande sätt:

a) I avsnitt 4 skall stycket om inlandshamnar ersättas med följande text:

"Inlandshamnar

Utöver de projekt som hänför sig till de förbindelser och inlandshamnar som återges i

bilaga I, skall varje infrastrukturprojekt som tillhör en eller flera av följande kategorier

anses vara projekt av gemensamt intresse:

1. Tillfart till hamnen från vattenvägar.

2. Hamninfrastruktur inom hamnområdet.

3. Annan transportinfrastruktur inom hamnområdet.

4. Annan transportinfrastruktur som förbinder hamnen med olika delar av det

transeuropeiska transportnätet.".
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b) Avsnitt 5 skall ersättas med följande:

"Avsnitt 5

Kusthamnarna

1. Urvalskriterier för kusthamnar

Kusthamnarna skall höra till en av följande kategorier:

Kategori A:

Kusthamnar vars totala årliga trafikvolym är lika med eller överstiger 1 miljon ton gods

eller 200 000 passagerare.

Kategori B:

Kusthamnar som inte uppfyller kriterierna för kategori A och vars totala årliga

trafikvolym ligger mellan 500 000 och 999 999 ton gods eller mellan 100 000 och

199 999 passagerare.

Kategori C:

Kusthamnar som inte uppfyller kriterierna för kategori A eller B och inte används

enbart som fiskehamnar eller fritidsbåtshamnar, och som är belägna på öar som inte har

fasta förbindelser med kontinenten.
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2. Specifikationer för projekt av gemensamt intresse avseende kusthamnsnätet

Som projekt av gemensamt intresse betraktas varje projekt som uppfyller följande

specifikationer:

Projektspecifikationer Hamnkategori
I. Främjande av närsjöfart
Infrastruktur som är nödvändig för utveckling av närsjöfart
och sjöfart på hav och inre vattenvägar

Projekt avseende hamnar i kategori A

II. Tillfart till hamnar
Tillfart till hamnar från hav eller inre vattenvägar Projekt avseende hamnar i kategori A

och B
Ständig tillfart till Östersjöhamnar som ligger på omkring
60 º nordlig latitud och norr därom, inbegripet utgifter för
utrustning avseende isbrytarverksamhet under vintern

Projekt avseende hamnar i kategori A,
B och C.

Skapande eller förbättring av tillfart till upptagningsområdet
så att hamnen förbinds med olika delar av det
transeuropeiska transportnätet via järnväg, väg eller inre
vattenvägar

Projekt avseende hamnar i kategori A

Utbyggnad av befintlig tillfart till upptagningsområdet så att
hamnen förbinds med olika delar av det transeuropeiska
transportnätet via järnväg, väg eller inre vattenvägar

Projekt avseende hamnar i kategori A
och B

III. Hamninfrastruktur inom hamnområdet
Utbyggnad av hamninfrastrukturen för att öka den
intermodala effektiviteten

Projekt avseende hamnar i kategori A
och B

Förbättring av hamninfrastrukturen, särskilt i hamnar på öar
och i randområden och i yttre randområden

Projekt avseende hamnar i C

Utveckling och installation av styrnings- och
informationssystem såsom EDI (elektroniskt datautbyte)
eller andra system för intelligent styrning av gods- och
passagerartrafik med användning av integrerad teknik

Projekt avseende hamnar i
kategorierna A, B och C

Utveckling av mottagningsanordningar i hamn för avfall Projekt avseende hamnar i
kategorierna A, B och C

".
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6. Bilaga III skall ändras på följande sätt:

a) Rubriken skall ersättas med följande text:

"Förteckning över fjorton projekt fastställda av Europeiska råden i Essen 1994 och
Dublin 1996"

b) Punkt 8 (Motorväg Lissabon−Valladolid) skall ersättas med följande:

"8. Multimodal förbindelse mellan Portugal/Spanien och övriga Europa, genom
utbyggnad av järnvägs-, landsvägs-, sjö- och flygförbindelserna i de tre följande
iberiska korridorerna:
– Galicien (A Coruña)/Portugal (Lissabon).
– Irún/Portugal(Valladolid–Lissabon).

– Sydvästkorridoren (Lissabon−Sevilla).".

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i ... den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA

Bilaga I

AVSNITT 4

Nätet för inre vattenvägar

och inlandshamnar
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AVSNITT 5

Kusthamnar − Kategori A
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I. INLEDNING

Den 5 mars 1998 förelade kommissionen rådet ett förslag till Europaparlamentets och rådets

beslut om ändring av beslut nr 1692/96/EG vad gäller kusthamnar, inlandshamnar och

intermodala terminaler samt projekt nr 8 i bilaga III.1

Detta förslag är grundat på artikel 156 första stycket i EG-fördraget.

Europaparlamentet avgav sitt yttrande om kommissionens förslag den 10 mars 1999.2

Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 29 april 1998.3 Regionkommittén

avgav sitt den 17 september 1998.4

Mot bakgrund av Europaparlamentets yttrande förelade kommissionen rådet den 21 juni 1999

ett ändrat förslag.5

Den 5 juni 2000 antog rådet en gemensam ståndpunkt i enlighet med artikel 251 i EG-

fördraget.

                                                
1 EGT C 120, 18.4.1998, s. 18.
2 EGT C 175, 21.6.1999, s. 110.
3 EGT C 214, 10.7.1998, s. 40.
4 EGT C 373, 2.12.1998, s. 20.
5 Dok. 9459/99 TRANS 154 MAR 72 CODEC 390.
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II. SYFTET MED FÖRSLAGET

Förslaget syftar till att ändra beslut nr 1692/96/EG1 för att klargöra och förstärka
kusthamnars, inlandshamnars och intermodala terminalers ställning i det transeuropeiska
transportnätet (TEN).

Kommissionen anger att förslaget till beslut om ändring av beslut nr 1692/96/EG inte ingår
i den översyn av riktlinjerna som anges i artikel 21 i beslutet.

Förslaget har sin utgångspunkt i det uttalande som gjordes av kommissionen vid antagandet
av beslutet 1996 och som har följande lydelse: "Kommissionen kommer under 1997, efter att
ha hört intresserade parter och berörda medlemsstater, att lägga fram en rapport och
i förekommande fall ett förslag till hamnprojekt och då använda ett tillvägagångssätt som
liknar det som används för flygplatser i avsnitt 6."2

Kommissionen erinrar om att TEN är utformat som ett multimodalt infrastrukturnät som
successivt skall kunna kombinera och integrera de olika transportsätten och nationella näten.

Kommissionen anser att fastställandet av de förbindelsepunkter som innefattar kusthamnar,
inlandshamnar och intermodala terminaler är en nödvändig förutsättning för att de olika
transportsätten skall kunna integreras i ett multimodalt nät.

De översiktsplaner över nät som återges i bilaga I i beslut nr 1692/96/EG består i huvudsak av
ett antal förbindelser, men de olika förbindelsepunkterna, med undantag av flygplatserna, är
inte angivna i dessa.

Kommissionen föreslår därför framför allt följande ändringar:
– En allmän beskrivning av kännetecknen för förbindelsepunkterna (kusthamnar,

inlandshamnar och intermodala terminaler) skall föras in i artikeldelen.
– Dessa förbindelsepunkter skall fastställas i översiktsplanerna i bilaga I genom

fastställandet av kriterier.
– Kriterier och specifikationer (nya eller reviderade) för projekt av gemensamt intresse

i fråga om denna sektor skall föras in i bilaga II.
På denna grundval har kommissionen fastställt 300 kusthamnar, 35 inlandshamnar och
210 intermodala terminaler i det kombinerade transportnätet.

                                                
1 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens

riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (EGT L 228, 9.9.1996, s. 1).
2 EGT L 228, 9.9.1996, s. 104.
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III. ANALYS AV RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Rådets gemensamma ståndpunkt innehåller ett antal ändringar till kommissionens ändrade

förslag av vilka de viktigaste återges nedan.

A. Kusthamnar

(artikel 1.2 (ny artikel 12 i beslutet) och artikel 1.5 b (nytt avsnitt 5 i bilaga II))

1. I beslut nr 1692/96/EG fastställs de projekt som är av gemensamt intresse när det
gäller kusthamnar genom de kriterier som anges i bilaga II och de kan lokaliseras
till vilken hamn som helst i en medlemsstat.

Enligt kommissionens förslag begränsas det antal hamnar som skall ingå i nätet.
Därför har artikel 12 i beslutet (kännetecken för kusthamnarna) utökats med
bestämmelser om urvalskriterier. Endast de kusthamnar vilkas årliga fraktvolym
uppgår till minst 1 miljon ton eller 200 000 internationella passagerare, vissa
hamnar som är belägna på öar och alla hamnar som är belägna i de yttersta
randområdena skall därför ingå i det transeuropeiska transportnätet och anges på
kartorna i bilaga I.

Kommissionens förslag innehåller sålunda kvantitativa urvalskriterier som
automatiskt gör det omöjligt att bevilja TEN-finansiering av projekt för
hamninfrastruktur när det gäller vissa kusthamnar i gemenskapen. Kommissionen
har ansett att de kriterier för stödberättigande som anges i beslutet när det gäller
flygplatser inte kan tillämpas på motsvarande sätt på kusthamnar. Kommissionen
har hävdat att ett stort antal hamnar av olika storlek och struktur konkurrerar på
samma marknad och att man måste undvika att ge dem stöd för att undvika
snedvridning av konkurrensen.
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2. I konsekvens med vad som har beslutats när det gäller flygplatser skall fler
kusthamnar ingå i nätet enligt rådets gemensamma ståndpunkt jämfört med
kommissionens förslag, med hänsyn till att det i flera medlemsstater finns många
medelstora hamnar som är mycket viktiga för det transeuropeiska nätet.

Enligt samma synsätt som när det gäller flygplatserna (avsnitt 6 i bilaga II) skall
urvalskriterierna, enligt den gemensamma ståndpunkten, inte anges i artikeldelen
utan i bilaga II.

I artikel 12 delas kusthamnarna upp i tre kategorier (A, B och C) beroende på
vilken trafiknivå de kan erbjuda eller var de är belägna. Enligt samma artikel skall
dessutom endast kusthamnarna i kategori A markeras på de vägledande kartorna
i bilaga A.
Det nya avsnitt 5 i bilaga II innehåller en uppdelning av hamnarna i kategorier på
grundval av kvantitativa kriterier eller av hamnarnas belägenhet på öar som inte
har fasta förbindelser med kontinenten. Det innehåller även en tabell över vilka
särskilda villkor ett projekt måste uppfylla för att anses vara av gemensamt
intresse. I nätet ingår sålunda, förutom de kusthamnar vilkas årliga fraktvolym
uppgår till minst 1 miljon ton eller 200 passagerare (hamnar av kategori A), alla
kusthamnar vilkas årliga volym är minst 500 000 ton eller 100 000 passagerare
(hamnar av kategori B) och alla hamnar som är belägna på öar som inte har fasta
förbindelser med kontinenten (hamnar av kategori C). Gemenskapens bidrag för
de hamnar som omfattas av beslutet tilldelas i förhållande till de specifikationer
som ett hamnprojekt uppfyller (Främjande av närsjöfart, Tillfart till hamnar,
Hamninfrastruktur inom hamnområdet).

B. Inlandshamnar i nätet för kombinerad transport
(artikel 1.1 (ny artikel 11 i beslutet, ändrad artikel 1.3 och den nya punkten 3a
i artikel 1))

I kommissionens förslag anges fyra urvalskriterier som inlandshamnarna skall
uppfylla för att ingå i nätet. Bland annat krävs att de skall vara utrustade med
anläggningar för omlastning av gods för kombinerad transport. I den
gemensamma ståndpunkten, enligt Europaparlamentets tillvägagångssätt, erbjuds
ett alternativ. Enligt detta kan en hamn som inte är utrustad med anläggningar för
omlastning av gods för kombinerad transport också ingå i nätet om den har en
årlig godstrafikvolym som uppgår till minst 300 000 ton. I den gemensamma
ståndpunkten tillkommer sålunda 200 hamnar till de 35 inlandshamnar som anges
i kommissionens förslag. Liksom när det gäller kusthamnar har rådet ansett det
lämpligt att ta hänsyn till de medlemsstaters situation som har många
inlandshamnar som är särskilt viktiga för nätet.
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C. Intermodala terminaler och transeuropeiska godskorridorer för järnvägsfrakt

I den gemensamma ståndpunkten godtas inte de bestämmelser i kommissionens
förslag som rör följande:

1. Intermodala terminaler (artikel 1.4 (ny artikel 14) och punkt 1 i bilagan
(de nya översiktsplanerna 7.1.0 – 7.1.4 i bilaga I).

Kommissionen har beaktat endast de intermodala terminalerna i de
järnvägskorridorer som anges i översiktsplanen över nätet för kombinerad
transport. Den har ansett att det på detta stadium är lämpligt att inrikta sig på
endast intermodal transport, för att kunna uppfylla ett av de syften som
anges i artikel 1.2 i beslutet. I sin motivering anger kommissionen att de
andra terminalerna (landsväg/landsväg, järnväg/järnväg osv.) kan inbegripas
i beslutet i samband med översynen av riktlinjerna.

Rådet har påpekat att frågan om fastställandet av intermodala terminaler
fortfarande granskas på nationell nivå. Rådet anser att de urvalskriterier för
att inbegripa de intermodala terminalerna i de kombinerade transportnäten
som kommissionen föreslår är otillräckliga. Dessutom måste hänsyn tas till
gemenskapens regionalpolitik.

2. Utvecklingen av de transeuropeiska godskorridorerna för järnvägsfrakt som
är öppna för alla aktörer (artikel 1.1 (artikel 10.4 ny strecksats) och
punkt 2 a i bilagan (ny tredje strecksats i avsnitt 3 i bilaga II)).

I det ursprungliga förslaget rörde bestämmelserna utvecklingen av nya
järnvägstjänster, särskilt med utgångspunkt i transeuropeiska korridorer för
järnvägsfrakt. I det ändrade förslaget gäller emellertid dessa bestämmelser
inte längre tjänsterna utan utbyggnaden av transeuropeiska godskorridorer
för järnvägsfrakt som är öppna för alla aktörer.

Rådet ansåg att man avviker från syftet med förslaget om dessa korridorer
tas med i förslaget.
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IV. EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG

A. Europaparlamentets ändringsförslag som kommissionen godtog

Kommissionen godtog åtta av Europaparlamentets tretton ändringsförslag varav

två ordagrannt (ändringsförslagen 5 och 10), två till deras innebörd

(ändringsförslagen 12 och 13) och fyra delvis (ändringsförslagen 4, 8, 9 och 11). När

det gäller de tre ändringsförslagen om strykning av bestämmelserna om

"de transeuropeiska godskorridorerna för järnvägstrafik" (ändringsförslagen 1, 2 och 7)

omformuleras dessa bestämmelser utan att de stryks i kommissionens ändrade förslag,

och tonvikten läggs på utvecklingen av infrastrukturerna i stället för på förbättringen av

tjänsterna.

B. Europaparlamentets ändringsförslag som rådet godkände

1. Allmänt

Rådet godkände helt eller delvis fem av Europaparlamentets tretton ändringsförslag,

nämligen ändringsförslagen 2, 4 (delvis), 7, 10 och 13.

Rådet godkände delvis Europaparlamentets synsätt beträffande ändringsförslagen 3

och 6.

När det gäller ändringsförslagen 1 och 11 godtog rådet Europaparlamentets åsikt när det

gäller delen om strykning av de bestämmelser i kommissionens förslag som är föremål

för dessa ändringsförslag, men rådet godkände inte den ersättningstext som

Europaparlamentet föreslog.
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2. Detaljerad redogörelse

a) Ändringsförslag som godtogs av kommissionen

Av de åtta ändringsförslag som kommissionen hade godtagit godkände rådet,

delvis eller till innebörden, följande tre:

– I artikel 1.2 i den gemensamma ståndpunkten (artikel 12 i beslutet),

ändringsförslag 4 fjärde delen angående strykningen av den nya

punkten 2 c i artikel 12.

– I artikel 1.5 b (bilaga II, avsnitt 5, punkt 2, tabellen: punkt III, tredje rutan,

i beslutet) ändringsförslag 10.

– I artikel 1.6 b (bilaga III, ny punkt 8 i beslutet), ändringsförslag 13.

När det gäller ändringsförslag 11 godkände rådet, i enlighet med kommissionens

ändrade förslag, strykningen av den bestämmelse enligt vilken

hamninfrastrukturer inte är berättigade till finansiellt stöd, men godkände inte

Europaparlamentets förslag till ersättningstext (se punkt IV.C.1 c nedan).

b) Ändringsförslag som inte godtogs av kommissionen

i. Transeuropeiska godskorridorer för järnvägstrafik

Rådet godkände ändringsförslagen 2 och 7 om strykning av

hänvisningarna till de transeuropeiska godskorridorer för järnvägstrafik som

återfinns i kommissionens ursprungliga förslag och som innebär ett tillägg

av en fjärde strecksats till artikel 10.4 i beslutet resp. en tredje strecksats till

avsnitt 3 i bilaga II.

Rådet godkände emellertid inte ändringsförslag 1, även om detta förslag

även innebär strykning av hänvisningen till dessa korridorer i stycket 7

i ingressen i kommissionens ursprungliga förslag. Detta ändringsförslag

innehåller även en ersättningstext som varken rådet eller kommissionen

kunde godkänna (se punkt IV.C.1 a nedan).
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ii. Nätet för inre vattenvägar och inlandshamnar

Rådet godkände delvis Europaparlamentets synsätt när det gäller

ändringsförslagen 3 och 6.

Ändringsförslag 3 syftar till att ändra artikel 1.2 i kommissionens förslag

om tillägg av en ny punkt 3a till artikel 11 i beslutet.

Enligt ändringsförslag 3 skall det fjärde urvalskriteriet i ovannämnda

punkt 3a utökas med ett kvantitativt kriterium som alternativ. De hamnar

som uppfyller de tre första kriterierna och som är utrustade med

anläggningar för omlastning av gods för intermodal transport eller är

kapabla att uppvisa en årlig fraktvolym på minst 500 000 ton kan därigenom

omfattas av nätet.

Det påpekas att ändringsförslag 5 om artikel 14.1 i beslutet innehåller
en definition av intermodala transporter, nämligen kombinerade
transporter som utförs med bestämda transportenheter (trailrar och
växelflak).

Europaparlamentets förslag till urvalskriterier återfinns i artikel 1.1 b i den

gemensamma ståndpunkten men i denna föreskrivs en årlig minimivolym på

300 000 ton i stället för 500 000 och avser anläggningar för omlastning av

gods för kombinerad transport i stället för intermodal transport.

Rådet anser att ett större antal inlandshamnar bör göras berättigade till stöd.

Det anser även att det på detta stadium är lämpligt att hålla sig till den

definition av kombinerade transporter som redan har fastställts på

gemenskapsnivå.



6658/1/00 REV 1 ADD 1 gk,mas/ELL/ub 10
DG C IV  SV

Enligt ändringsförslag 6 skall en ny punkt ca läggas till i punkt 1 i bilagan

i kommissionens förslag som innebär att följande grafiska framställningar

skall göras på den nya kartan 7.2 (inre vattenvägar och inlandshamnar)

i bilaga I i beslutet:

– Grafisk framställning av kanalen från Elbe till Lübeck och kanalen

från Twente till Mittelland.

– Särskild grafisk framställning av sådana inlandshamnar som också

fungerar som kusthamnar.

– Särskild grafisk framställning av sådana inlandshamnar som inte är

intermodala men har en årlig fraktvolym på över 500 000 ton.

Rådet godkände inte ändringsförslaget i första strecksatsen ovan enligt

vilket nätet för kombinerad transport skall utökas med två nya kanaler, först

och främst eftersom kanalerna i fråga inte uppfyller de tekniska minimikrav

som anges i artikel 11.2 i beslutet och dessutom eftersom syftet med detta

beslut inte är att revidera riktlinjerna utan att fastställa inlandshamnarna.

Rådet godkände däremot innebörden i ändringsförslagen i andra och

tredje strecksatserna ovan. På de nya kartor som illustrerar avsnitt 4 i den

gemensamma ståndpunkten (Nät för inre vattenvägar och inlandshamnar)

införs en ny kategori av hamnar i beslutet, nämligen flod- och kusthamnar.

Dessutom finns det på dessa kartor en särskild grafisk framställning av de

hamnar som inte är hamnar för kombinerad transport men har en fraktvolym

på minst 300 000 ton.
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C. Europaparlamentets ändringsförslag som inte godkänts av rådet och

1. inte godtagits av kommissionen

Rådet godkände inte ändringsförslagen 1, 4 (delvis), 8 (delvis), 9 (delvis) och 11 – se

sammanställningen nedan.

a) Transeuropeiska godskorridorer för järnvägstrafik och vitboken

Rådet godkände inte ändringsförslag 1 vars syfte inte endast är att stryka skäl 7

i kommissionens ursprungliga förslag (se punkt IV.B.2 b ovan), utan även att ersätta det

med en ny text enligt vilken

– den rapport som kommissionen skall lägga fram i enlighet med artikel 21
i beslut 1692/96/EG om revideringen av riktlinjerna för det transeuropeiska
transportnätet i förekommande fall skall åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag
och tanken på en vitbok skall avvisas. Kommissionen angav i sin rapport
från 1998 om genomförandet av riktlinjerna att den hade som mål att "inleda ett
omfattande samrådsförfarande inför vitboken om översyn av riktlinjerna, vilken
skall läggas fram under 1999".

– den strategiska utvärdering av påverkan på miljön, av det slag som avses
i artikel 8.2 i detta beslut skall omfatta hamnar och intermodala terminaler.

Rådet ansåg att kommissionen skall bestämma hur den rapport om eventuella

anpassningar av riktlinjerna skall utformas som kommissionen skall lägga fram enligt

artikel 21.1 i beslutet. Enligt artikel 21.2 skall kommissionen, i förekommande fall,

lägga fram lämpliga lagstiftningsförslag som följd av denna rapport. Rådet erinrade om

att kommissionen enligt ovannämnda artikel 8.2 skall "utveckla lämpliga analysmetoder

i syfte att göra en strategisk utvärdering av hela nätets påverkan på miljön".

Rådet framhöll att när dessa metoder har utvecklats och en strategisk analys har

genomförts skall dessa metoder och denna analys gälla hela nätet, inklusive hamnarna

(när det gäller terminalerna se punkt III.C.1 ovan).
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b) Kusthamnar

Rådet

i. godkände inte första och andra delen av ändringsförslag 4 som syftar till att

ändra artikel 1.3 i förslaget som rör de nya punkterna 2 a och 2 b i artikel 12

– genom tillägg av ett nytt kriterium som gäller anslutningen mellan hamnen

och andra transeuropeiska transportvägar som anges i bilaga I.

Europaparlamentet erinrar om att det i artikel 12 i det gällande beslutet

anges att kusthamnarna fungerar som "förbindelsepunkter mellan

sjötransport och övriga transportslag".

– genom ändring av det kvantitativa kriterium som avses i punkt a så att den

minsta årliga fraktvolymen ökas från 1 miljon till 1,5 miljoner ton.

Europaparlamentet anser att denna siffra är lämpligare för ett

transeuropeiskt nät.

Rådet erinrade först om att flera viktiga hamnar, även om de fungerar som viktiga

förbindelsepunkter mellan sjötransport och andra transportslag, inte är anslutna till

de transportvägar som anges i bilaga I.

Det ansåg att antalet kusthamnar som kan uppfylla även de två nya kriterier som

Europaparlamentet förslagit var alltför litet. Rådet föredrog därför att använda ett

annat tillvägagångssätt, nämligen det som anges i punkt III.A ovan.

ii. godkände inte tredje delen av ändringsförslag 4 som syftar till att ändra

artikel 1.3 i kommissionens ursprungliga förslag som rör artikel 12 ny punkt 2

i beslutet, för att ersätta punkt b andra stycket med en ny punkt ba.

Kommissionen godtar delvis Europaparlamentets föreslagna tillvägagångssätt

i sitt ändrade förslag (artikel 12.3).

Rådet föredrog att använda ett annat tillvägagångssätt för att fastställa de kriterier

som skall uppfyllas av kusthamnarna för att de skall omfattas av nätet

(se punkt III.A)



6658/1/00 REV 1 ADD 1 gk,mas/ELL/ub 13
DG C IV  SV

c) Hamninfrastrukturer (ändringsförslag 8 (andra och tredje delen), 9 (andra delen)

och 11)

Europaparlamentet föreslår genom ändringsförslagen 8, 9 och 11 att kategorierna av

projekt avseende inlandshamnarna struktureras på samma sätt de kategorier som avser

kusthamnarna.

Dessa ändringsförslag syftar till att i beslutet införa en allmän definition av

hamninfrastruktur inne i hamnområdet som både kan tillämpas på inlandshamnar

(ändringsförslag 8 andra delen) och kusthamnar (ändringsförslag 9 andra delen).

De syftar även till att klargöra att inlandshamnarnas (ändringsförslag 8 tredje delen)

och kusthamnarnas (ändringsförslag 11) hamnsuprastrukturer inte berättigar till

TEN-finansiering.

Ändringsförslag 11 syftar dessutom även till att stryka den bestämmelse

i kommissionens ursprungliga förslag som anger att investeringar i infrastruktur inom

hamnområden (kusthamnar) i allmänheten inte är berättigade till stöd.

Europaparlamentet anser att hamninfrastrukturer bör vara berättigade till

gemenskapsstöd.

Rådet ansåg att den definition av hamninfrastruktur som Europaparlamentet föreslagit

(andra delen av ändringsförslagen 8 och 9) var alltför specifik och inte uttömmande).

Rådet anser att man

– för inlandshamnarna bör behålla oförändrade gällande bestämmelser om vilka

kategorier som infrastrukturprojekten avseende inlandshamnarna skall motsvara

för att betraktas som projekt av gemensamt intresse (artikel 1.5 a om ändring av

avsnitt 4 i bilaga II i beslutet).

– för kusthamnarna bör ändra avsnitt 5 punkt 1 i bilaga II i beslutet i enlighet med

det tillvägagångssätt som beskrivs i punkt III.A ovan, samtidigt som man i en

annan form behåller de kategorier av hamnprojekt som återfinns i punkterna 1 C

och 1 D i det gällande beslutet.
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När det gäller den ersättningsbestämmelse som Europaparlamentet föreslagit om

att hamnsuprastrukturer inte skall vara bidragsberättigande (ändringsförslag 8

tredje delen – inlandshamnar – och ändringsförslag 11 – kusthamnar), ansåg rådet

dessutom att begreppet suprastruktur inte har fastställts klart och att införandet av

detta begrepp var överflödigt i detta sammanhang och riskerar att skapa osäkerhet

när det gäller definitionen av ett projekt.

När det gäller den del av ändringsförslag 11 som rör strykningen av bestämmelsen

om att investeringar i infrastrukturer inom hamnområden inte skall vara

bidragsberättigande, delade rådet Europaparlamentets uppfattning som godtogs av

kommissionen i det ändrade förslaget om strykningen av denna bestämmelse. Alla

projekt av gemensamt intresse, inklusive de som gäller hamnar, kan i princip

komma i fråga för en TEN-finansiering. De särskilda villkoren för

gemenskapsstödet skall dessutom snarare anges i de aktuella

finansieringsbestämmelserna än i beslutet.

2. godtagits av kommissionen

a) Nät för kombinerade transporter

Rådet

i. godkände inte ändringsförslag 5 som syftar till att ändra artikel 1.4 a

i kommissionens förslag beträffande artikel 14 ny punkt 1 i beslutet.

Europaparlamentet föreslår att definitionen av kombinerad transport

i punkt 1 första strecksatsen skall förbättras genom tillägget att eventuella

inledande eller avslutande vägsträckor skall vara så korta som möjligt.

I punkt 1 andra strecksatsen föreslår Europaparlamentet att terminalerna

skall ha anläggningar för intermodala transporter som möjliggör omlastning

inte endast mellan järnvägar, inre vattenvägar och vägar utan även, som

föreskrivs i det gällande beslutet, mellan sjövägar och andra vägar.

Begreppet intermodala transporter skall dessutom definieras.
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Som anges i punkt IV.B.2 b ii ovan (beträffande ändringsförslag 3) föredrog

rådet att de bestämmelser i det gällande beslutet som rör nätet för

kombinerade transporter behålls oförändrade, dvs. artikel 14 och avsnitt 7

i bilaga II.

När det gäller bilaga I anges det i artikel 1.4 i den gemensamma

ståndpunkten att i innehållsförteckningen avsnitt 7 "Nätet för kombinerade

transporter" skall punkt 7.2 och motsvarande karta utgå, eftersom kartorna

i avsnitt 4 innehåller en specifik grafisk framställning av de inlandshamnar

som är utrustade med anläggningar för kombinerade transporter som är

tillräcklig och uppfyller kriterierna i beslutets nya artikel 11 enligt den

gemensamma ståndpunkten.

ii. godkände inte ändringsförslag 12 som syftar till att ändra punkt 2 d

i bilagan i kommissionens ursprungliga förslag om att ersätta

tredje strecksatsen i avsnitt 7 i bilaga II i beslutet.

Europaparlamentet föreslår att man ändrar andra strecksatsen i avsnitt 7 så

att flyttbara omlastningsanordningar inte längre åsyftas, eftersom de av

parlamentet inte betraktas som stödberättigade infrastrukturer.

Europaparlamentet föreslår även att man ändrar tredje strecksatsen så att alla

projekt som syftar till anpassning av hamnområden för att utveckla eller

förbättra omlastning mellan sjötransport och järnväg och inre vattenvägar

vid kombinerade transporter betraktas som projekt av gemensamt intresse

(vägar skulle alltså uteslutas).

I kommissionens ändrade förslag godtas detta ändringsförslag.
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Rådet föredrog att låta avsnitt 7 kvarstå oförändrat. Andra strecksatsen berör

även fortsättningsvis installeringen av omlastningsanordningar, både fasta

och flyttbara. Tredje strecksatsen berör inte heller i fortsättningen

omlastning av varor utan omlastning av containrar mellan sjötransport och

järnväg, inre vattenvägar eller vägar.

b) Hamninfrastrukturer

Inlandshamnar

Det erinras om att kommissionens ändrade förslag godtar ändringsförslag 8

första delen och den del av ändringsförslag 8 (andra och tredje delen) som

syftar till att stryka kategori 4 i avsnitt 4 punkt B i bilaga II.

Ändringsförslag 8 berör avsnitt 4, delen "Inlandshamnar" punkt 4 B i bilaga II
i det gällande beslutet som är uppdelad i fyra kategorier.
Syftet med ändringsförslag 8 första delen är att stryka kategori 3 i denna punkt B
och ersätta den med en av de kategorier som föreskrivs för kusthamnar i avsnitt 5
punkt 1 D, dvs. "Infrastruktur för landtransport som förbinder hamnen med andra
delar av det transeuropeiska transportnätet".
Syftet med ändringsförslag 8 andra och tredje delen är att stryka kategori 4
i punkt B och ersätta den med de två bestämmelser som anges ovan
i punkt IV.C.1 c. Den ena bestämmelsen gäller definitionen av hamnområden och
den andra att suprastrukturer inom hamnområden inte är bidragsberättigande.

Kusthamnar

Rådet godkände inte ändringsförslag 9 första delen som är av redaktionell art

och syftar till att ändra punkt 2 c i i bilagan i kommissionens ursprungliga förslag

(avsnitt 5 ny punkt 2 första stycket i bilaga II i beslutet genom att ersätta uttrycket

"Projekt avseende hamninfrastruktur och därmed sammanhängande

infrastruktur" (projets d'infrastructure portuaire ou connexe) med "Projekt

avseende hamninfrastruktur och därmed sammanhängande infrastruktur"

(projets d'infrastructure à l'intérieur des zones portuaires ou en rapport avec

celles-ci) (den svenska översättningen har inte ändrats).
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1997/0358 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

rådets gemensamma ståndpunkt av den 5 juni 2000 om förslaget till
Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1692/96/EG, vad gäller
kusthamnar, inlandshamnar och intermodala terminaler samt projekt nr 8 i bilaga III

1. BAKGRUND

Den 10 december 1997 antog kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och
rådets beslut om ändring av beslut nr 1692/96/EG, vad gäller kusthamnar,
inlandshamnar och intermodala terminaler samt projekt nr 8 i bilaga III (KOM(1997)
681 slutlig – 1997/0358/COD).

Europaparlamentet avgav sitt yttrande vid den första behandlingen den 10 mars
1999. Då godkändes 13 ändringsförslag, som omfattar minst 22 ändringar.

Som svar på Europaparlamentets yttrande överlämnade kommissionen ett ändrat
förslag till beslut till Europaparlamentet och rådet den 17 juni 1999 (KOM(1999)
277 slutlig).

Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 29 april 1998.

Regionkommittén avgav sitt yttrande den 17 september 1998.

Rådet antog den gemensamma ståndpunkten enhälligt den 5 juni 2000.

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Syftet med ändringsförslaget är att komplettera beslut nr 1692/96/EG om
gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet genom
att klargöra och framhäva kusthamnarnas, inlandshamnarnas och de intermodala
terminalernas ställning i det transeuropeiska nätet.

Genom del 1 i förslaget ändras kriterierna i beslutet för kusthamnar, inlandshamnar
och intermodala terminaler. Dessutom föreslås kriterier för vilka sådana som skall tas
upp i bilaga I och det eftersträvas en bättre definition av de relevanta projekt av
gemensamt intresse som avser kusthamnar, inlandshamnar och intermodala
terminaler i bilaga II.

Enligt förslaget skall det också ges stöd för utvecklingen av de transeuropeiska
godskorridorerna för järnvägstrafik.
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Enligt del 2 i förslaget skall projekt nr 8 i bilaga III (förteckning över de projekt som
fastställdes av Europeiska rådet i Essen 1994) ändras genom att "Motorväg Lissabon-
Valladolid" ändras till "Multimodal förbindelse mellan Portugal/Spanien och övriga
Europa", i enlighet med de krav som ställts av den spanska och den portugisiska
regeringen och som Europeiska rådet accepterade vid mötet i Dublin i december
1996.

I övrigt ändrades inte texten till beslut 1692/96/EG.

3. KOMMENTARER OM DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1. Allmänna kommentarer

I stort följer rådets gemensamma ståndpunkt kommissionens förslag i fråga om
huvudinnehåll och struktur. Den gemensamma ståndpunkten innehåller dock flera
ändringar av de föreslagna bestämmelserna om inlandshamnar och kusthamnar och
omfattar inte delarna om intermodala terminaler och de transeuropeiska
godskorridorerna för järnvägstrafik.

Rådet godtog helt eller delvis elva av de ändringar som inbegreps i
Europaparlamentets tretton ändringsförslag. Sex av dessa ändringar har införlivats i
den gemensamma ståndpunkten i sin helhet eller i princip.

Kommissionen godtog elva av Europaparlamentets ändringar och de beaktades i
kommissionens ändrade förslag (KOM(1999) 277 slutlig) av den 17 juni 1999, varav
rådet godkände fyra.

Rådet antog den gemensamma ståndpunktenenhälligt. Kommissionen godtog
ändringarna gällande bestämmelserna om kusthamnar och inlandshamnar samt
avvisandet av de transeuropeiska godskorridorerna för järnvägstrafik som en
övergripande kompromiss. Kommissionen anmälde dock avvikande åsikt när det
gäller intermodala terminaler till protokollet.

3.2. Åtgärder vad gäller de ändringsförslag som antagits av Europaparlamentet vid
första behandlingen

a) Ändringsförslag som godtagits av kommissionen och införlivats eller beaktats
i den gemensamma ståndpunkten

Ändringsförslag 4 (artikel 12.2 i beslut nr 1692/96/EG)

Kommission godtog att kriteriet i punkt c strukits, eftersom det endast skulle gälla i
väldigt få fall och därför är oväsentligt. Rådet beaktade även denna strykning i den
gemensamma ståndpunkten.

Ändringsförslag 10 (bilaga II, avsnitt 5, punkt 3)

Kommissionen samtyckte till hänvisningen till "andra intelligenta person- och
godstrafikledningssystem". Rådet tog också med detta tillägg.
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Ändringsförslag 11 (bilaga II, avsnitt 5, punkt 4)

Kommissionen godtog den del av ändringsförslaget som innebär att det "särskilda
villkoret" för hamnprojekts stödberättigande skall strykas. Rådet beaktade också
strykningen av denna klausul i den gemensamma ståndpunkten.

Ändringsförslag 13 (bilaga III, nr 8)

Kommissionen samtyckte till att det ges en mer precis beskrivning av de olika
delarna i projekt nr 8 och godtog Europaparlamentets ändringsförslag.

Rådet beslöt även att införliva denna beskrivning i den gemensamma ståndpunkten.

b) Ändringsförslag som godtagits av kommissionen men som inteinförlivats i
den gemensamma ståndpunkten

Ändringsförslagen 1, 2 och 7 (artikel 10.4, bilaga II, avsnitt 3)

Kommissionen beaktade Europaparlamentets betänkligheter vad gäller hänvisningen
till "de transeuropeiska godskorridorerna för järnvägstrafik" och omformulerade
bestämmelserna genom att klargöra att det viktiga i detta sammanhang snarast är
utvecklingen av infrastrukturen för de transeuropeiska godskorridorerna för
järnvägstrafik och inte utvecklingen av tjänsten i sig.

Rådet godtog inte denna omformulering. Kommissionen accepterade att
hänvisningen inte införlivades med tanke på en övergripande kompromiss.

Ändringsförslag 4 (artikel 12.2 i beslut nr 1692/96/EG)

Kommissionen godtog den del som avser artikel 299.2 i EG-fördraget angående öar
och de yttersta randområdena. Eftersom det i artikel 154.2 i EG-fördraget (tidigare
artikel 129b) betonas att det är nödvändigt att upprätta förbindelser med öar och
randområden, föreslogs det dock att även sådana hamnar på öar (och sådana hamnar
som utgör fastlandets förbindelse till dessa öar) bör tas med, under förutsättning att
de uppfyller kriteriet på 200 000 passagerare när det gäller inrikes och internationell
trafik, och att avståndet mellan hamnarna är längre än 5 km.

Rådet antog däremot ett avvikande förhållningssätt enligt följande:

I den gemensamma ståndpunkten anges ett förhållningssätt som liknar det som
används för flygplatser i avsnitt 6 i riktlinjerna när det gäller att vissa urvalskriterier
läggs till, inte till bestämmelserna i artikel 12 men till bestämmelserna i avsnitt 5 i
bilaga II (Urvalskriterier och specifikationer för projekt av gemensamt intresse)
enligt följande:

1) Kusthamnarna skall höra till en av följande kategorier:

– Kategori A: Kusthamnar vars årliga trafikvolym överstiger 1 miljon ton
gods eller 200 000 passagerare (inrikes eller internationell trafik).

– Kategori B: Kusthamnar vars årliga trafikvolym ligger mellan 500 000
och 999 999 ton gods eller mellan 100 000 och 199 999 passagerare.
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– Kategori C: Alla kusthamnar på öar som inte uppfyller kriterierna för
kategori A eller B.

Endast hamnarna i kategori A skall anges på kartorna i bilaga I.

2) En tabell över de specifikationer som ett projekt skall motsvara för att betraktas
som projekt av gemensamt intresse där de olika projekttyperna delas in i tre
hamnkategorier.

Kommissionen godtar denna ändring. Hamnarna i kategori A motsvarar i stor
utsträckning de hamnar som kommissionen fastställde i sitt förslag.
Klassificeringen av hamnarna och indelningen av motsvarande typer av projekt
tillåter inte endast att projekt för de mest relevanta hamnarna (kategori A) kommer i
fråga för kommande projekt av gemensamt intresse utan även att lämpliga åtgärder
beaktas för mindre hamnar, särskilt hamnar på öar och i de yttersta randområdena.

Specifikationerna för de projekt av gemensamt intresse som avser kusthamnar
överensstämmer med kommissionens förslag. Kommissionen kan därför godta
lösningen i den gemensamma ståndpunkten.

Ändringsförslag 5 (artikel 14.1 i beslut nr 1692/96/EG)

Kommissionen godtog tillägget "kortast möjliga eventuella inledande och/eller
avslutande vägsträckor" i artikel 14.1 första strecksatsen. Kommissionen godtog
också tillägget "sjövägar" som en möjlighet när det gäller intermodala transporter
och definitionen av intermodala transporter som "kombinerade transporter som utförs
med bestämda transportenheter (containrar, trailrar och växelflak etc.)".

Rådet avvisade den ändring som gällde den del av riktlinjerna som rör intermodala
terminaler. Kommissionen anmälde avvikande åsikt om denna punkt (se punkt 3.3).

Ändringsförslag 8 (bilaga II, avsnitt 4)

Kommissionen godtog ändringen i nr 3 och föreslog att de olika kategorierna av
projekt avseende inlandshamnar struktureras på liknande sätt som kusthamnarna i
avsnitt 5.

Rådet behöll riktlinjernas ursprungliga ordalydelse. Kommissionen kan godta detta,
eftersom det endast rör sig om en redaktionell ändring.

Ändringsförslag 9 (bilaga II, avsnitt 5)

Kommissionen godtog att "Projekt avseende hamninfrastruktur och därmed
sammanhängande infrastruktur" ersätts med "Infrastrukturprojekt avseende hamnar
eller i förbindelse med hamnar" i den första meningen i punkt 2.

I enlighet med ordalydelsen i avsnitt 6 i bilaga II (Flygplatser) i riktlinjerna ändrade
rådet ovanstående formulering till "projekt av gemensamt intresse avseende
kusthamnsnätet". Kommissionen kan godta denna redaktionella ändring, särskilt
inom ramen för rådets nya förhållningssätt när det gäller kusthamnarna (se
ändringsförslag 4).
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Ändringsförslag 12 (bilaga II, avsnitt 7)

Kommissionen godtog parlamentets ändringsförslag, eftersom det innebär ett
förtydligande av stödberättigandet när det gäller projekt avseende
omlastningscentraler för kombinerade transporter.

Rådet godtog inte detta ändringsförslag, eftersom man inte ville ändra den del av
riktlinjerna som berör intermodala terminaler. Kommissionen anmälde avvikande
åsikt om denna punkt (se punkt 3.3).

c) Ändringsförslag som inte godtagits av kommissionen men som införlivatsi
den gemensamma ståndpunkten

Ändringsförslag 3 (artikel 11.3 i beslut nr 1692/96/EG)

Kommissionen införlivade inte det föreslagna stödberättigande kriteriet gällande en
årlig fraktvolym på 500 000 ton för inlandshamnar i sitt ändrade förslag.
Kommissionen anser att utbyggnaden av det transeuropeiska transportnätet bör
inriktas på en multimodal utveckling och att inlandshamnar därför i första hand bör
definieras som anslutningspunkter förintermodalagodstransporter.

Rådet godtog däremot tanken bakom Europaparlamentets ändringsförslag och
infogade ett urvalskriterium gällande fraktvolym i den gemensamma ståndpunkten,
dock endast för en årlig fraktvolym på minst 300 000 ton.

Med tanke på en övergripande kompromiss accepterade kommissionen den
gemensamma ståndpunkten, trots att detta innebär att ytterligare minst 200 hamnar
för godsfrakt inbegrips i den del av det transeuropeiska transportnätet som omfattar
de inre vattenvägarna.

Ändringsförslag 6 (bilaga I, avsnitt 4)

Kommission ville inte i nuläget ändra teckenförklaringen på kartorna så att även
inlandshamnar som fyller samma funktion som kusthamnar eller där godsfrakt
hanteras anges. Kommissionen anser att sådana angivelser på kartorna skall beaktas
vid den allmänna översynen av riktlinjerna.

d) De ändringsförslag som inte godtagits av kommissionen och som inteinförts i
den gemensamma ståndpunkten

Ändringsförslag 1 den del som gäller avvisandet av planerna på en vitbok om
översynen av riktlinjerna för det transeuropeiska nätet och den del som innebär att en
strategiskutvärdering av hela nätets påverkan på miljön skall omfatta hamnar och
intermodala terminaler.

Ändringsförslag 4 som innebär att det införs alltför restriktiva urvalskriterier för
kusthamnar (förbindelser med TEN och höjning av miniminivån när det gäller
fraktvolymer).

Ändringsförslag 6 som innebär att inre vattenvägar skall läggas till nätsystemen i
bilaga I.
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Ändringsförslagen 8 och 9 som leder till en alltför vid definition av begreppet
hamninfrastruktur.

Ändringsförslagen 8 och 11 som inför begreppet suprastruktur inom hamnområden.

De orsaker som kommissionen anger för avvisandet av dessa ändringsförslag angavs
redan i kommissionens dokument om uppföljningen av Europaparlamentets yttrande
(dok. SP (1999)1454) och dessa behöver inte upprepas i detta sammanhang.

3.3. Bestämmelser som föreslagits av kommissionen men som inte tagits med i rådets
gemensamma ståndpunkt

Vad gäller målet i TEN-riktlinjerna, att främja den intermodala trafiken, föreslog
kommissionen att förtydliga och förstärka inte endast kusthamnarnas och
inlandshamnarnas ställning utan även de intermodala terminalernas ställning.
Intermodala terminaler utgör en förutsättning för omlastning mellan olika
transportsätt, särskilt mellan vägtransporter och järnvägstransporter, och fyller i detta
avseende en liknande funktion i nätet som kusthamnar. Kommissionen föreslog
därför att nätet för kombinerade transporter i enlighet med TEN-riktlinjerna skall
kompletteras med järnvägs- och vägterminaler som är utrustade för hantering av
intermodala lastningsenheter och som påvisar en klar trafikpotential. Mot bakgrund
av detta fastställde kommissionen ungefär 210 intermodala terminaler i sitt förslag.

I betänkandet till lagstiftningsförslaget (dok. PE 229.595/DEF) välkomnade
Europaparlamentet uttryckligen kommissionens idé, enligt följande: "Att
inlandshamnar och intermodala terminaler integreras med kusthamnar är förnuftigt
eftersom kusthamnarna och knutpunkterna i inlandet ömsesidigt påverkar varandra
och bäggedera i lika måtto har betydelse för utvecklingen av de intermodala
transporterna" (s. 15).

Rådet beslöt att inte ta med de ändringsförslag från kommissionen som avser
intermodala terminaler.

Kommissionen gjorde följande uttalande som togs till rådets protokoll:

"Kommissionen finner att rådet enhälligt har godkänt en gemensam ståndpunkt.
Kommissionen beklagar att denna gemensamma ståndpunkt inte återger den del av
förslaget som rör intermodala terminaler, med beaktande av den vikt som den fäster
vid utvecklingen av de kombinerade transporterna och med beaktande av
Europaparlamentets stöd för denna fråga vid första behandlingen. Kommissionen
förbehåller sig därför rätten att ta upp frågan igen vid diskussionen under andra
behandlingen."

4. SLUTSATSER

Kommissionen instämmer med den gemensamma ståndpunkten i den utsträckning
den bygger på den grundläggande idén i kommissionens förslag, särskilt vad gäller
bestämmelserna om kusthamnarna. Kommissionen bibehåller emellertid den del om
intermodala terminaler som erhållit stöd från Europaparlamentet, men som inte tagits
med i den gemensamma ståndpunkten.


