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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr.    /2003

af

om EF-tilskud til forbedring af

godstransportsystemets miljøpræstationer

("Marco Polo-programmet")

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

og artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 126 E af 28.5.2002, s. 354.
2 EFT C 241 af 7.10.2002, s. 37.
3 EFT C 278 af 14.11.2002, s. 15.
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 25.9.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles

holdning af         (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets afgørelse af
(endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Det Europæiske Råd pegede på mødet den 15. og 16. juni i Göteborg på en bedre balance

mellem transportformerne som et centralt element i strategien for bæredygtig udvikling.

(2) Uden beslutsom indgriben vil den samlede vejgodstransport i Europa vokse med omkring

50% frem til 2010. Det ville være ens betydende med en vækst i den internationale vejgods-

transport på 12 milliarder tonkilometer om året.

(3) Kommissionen har i sin hvidbog - "Den europæiske transportpolitik frem til 2010 - De svære

valg" - foreslået, at der træffes foranstaltninger, som kan få transportformernes markedsandele

tilbage til deres 1998-fordeling i 2010. Dette vil lægge grunden til en bedre fordeling fra 2010

og fremefter.

(4) Det er derfor nødvendigt at indføre et program, i det følgende benævnt "Marco Polo-pro-

grammet" eller "programmet", for at aflaste vejgodstransportsystemet og forbedre godstrans-

portsystemets miljøpræstationer i Fællesskabet og fremme intermodalitet og dermed bidrage

til et effektivt og bæredygtigt transportsystem. For at nå dette mål bør programmet støtte pro-

jekter inden for sektorerne godstransport og logistik og på andre relevante markeder. Disse

projekter bør bidrage til at fastholde fordelingen af godstrafikken mellem de forskellige trans-

portformer på 1998-niveau ved at bidrage til at overflytte den forventede samlede stigning i

den internationale vejgodstrafik til nærskibsfart, jernbanetransport og indlandsskibsfart eller

en kombination af transportformer, hvori vejstrækningerne er så korte som muligt.
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(5) Marco Polo-programmet omfatter tre projekttyper: dels trafikoverflytningsprojekter, som bør

fokusere på at få overflyttet så meget gods som muligt fra vej til nærskibsfart, jernbanetrans-

port og indlandsskibsfart under de nuværende markedsvilkår, dels katalysatorprojekter, som

bør ændre den måde alternativ godstransport udføres på i Fællesskabet, og dels fælles læ-

ringsprojekter, som bør skaffe større viden i godslogistikbranchen og fremme avancerede

metoder og procedurer for samarbejde på godsmarkedet.

(6) Projekterne bør vedrøre områder tilhørende mindst to lande. Er disse to lande medlemsstater

eller andre lande, der deltager i Marco Polo-programmet på de i forordningen fastsatte vilkår,

vil programmet refundere de deltagende virksomheders omkostninger inden for de grænser,

der er fastlagt i forordningen.

(7) For at afspejle projekternes europæiske dimension bør der tilskyndes til samarbejde mellem

virksomheder, som er hjemmehørende i forskellige lande, i form af et konsortium, der fore-

lægger et projekt.

(8) Ansøgerne bør være i stand til at forelægge nye eller eventuelt allerede eksisterende projekter,

som bedst muligt imødekommer de aktuelle markedsbehov. Det er vigtigt, at velegnede pro-

jekter ikke udelukkes som følge af en overdrevent snæver definition af begrebet støtteberetti-

gede projekter. Navnlig bør den manøvremargen, som Kommissionen, der bistås af det ved

artikel 12, stk. 1, nedsatte udvalg, har til rådighed ved udvælgelsen af projekterne, åbne mu-

lighed for også at yde EF-tilskud til projekter, som er effektive, men som involverer beløb,

der er mindre end de vejledende mindstebeløb for tilskud.
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(9) Der kan være tilfælde, hvor udvikling af en bestående tjeneste kan skabe fordele i form af

ekstra trafikoverflytning, kvalitet, miljøfordele og bæredygtighed, der er lige så store som el-

ler større end fordelene ved oprettelse af en ny tjeneste, der indebærer et betydeligt udgiftsni-

veau.

(10) For at være gennemsigtig, objektiv og klart afgrænset bør opstartstøtten til trafikoverflyt-

ningsprojekter være baseret på omkostningsbesparelser for selskaber, hvor der i stedet for

udelukkende vejtransport benyttes nærskibsfart, jernbanetransport, indlandsskibsfart eller en

kombination af transportformer. Kommissionen har derfor fastsat et vejledende tilskudsbeløb

på 1 EUR for hver overflytning af 500 tonkilometer vejgodstrafik.

(11) Da spørgsmålet vedrørende internalisering af de eksterne, især miljømæssige omkostninger

anses for vigtigt både i hvidbogen: "Den europæiske transportpolitik frem til 2010 - De svære

valg" og i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Göteborg, og da transportmarkedet desu-

den er i stærk udvikling, bør der kunne tages hensyn til de fremtidige drøftelser om, hvilken

metode der skal udvikles for internaliseringen af de eksterne omkostninger, udviklingen af

differentieringerne af de eksterne omkostninger bør kunne undersøges regelmæssigt, og der

bør eventuelt kunne foreslås en ændring af det vejledende tilskudsbeløb i overensstemmelse

hermed.

(12) Resultaterne af katalysatorprojekter og fælles læringsprojekter bør formidles tilstrækkelig

bredt til at reproduktion, offentlig opmærksomhed og gennemskuelighed er sikret.

(13) Ved udvælgelsesproceduren og i hele projektets løbetid bør det dog sikres, at det udvalgte

projekt virkelig bidrager til den fælles transportpolitik og ikke giver anledning til uacceptabel

konkurrenceforvridning. Kommissionen bør derfor evaluere forordningens gennemførelse.

Senest den 31. december 2006 bør Kommissionen forelægge en evalueringsrapport om Marco

Polo-programmets resultater, i givet fald ledsaget af et forslag til ændring af denne forord-

ning.
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(14) Da målet for Marco Polo-programmet ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemssta-

terne og derfor på grund af programmets omfang bedre kan gennemføres på fællesskabsplan,

kan Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf.

traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel,

går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(15) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overens-

stemmelse med i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærme-

re vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

(16) I denne forordning anføres et finansielt referencebeløb for hele programmets varighed, jf.

punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og

Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren, uden at dette berører

budgetmyndighedens beføjelser i henhold til traktaten.

(17) Forordningen bør af hensyn til en hensigtsmæssig og hurtig administration af tilskuddene

træde i kraft hurtigst muligt efter vedtagelsen -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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KAPITEL I

FORMÅL, DEFINITIONER OG ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning indføres der for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2010 et finansie-

ringsinstrument, i det følgende benævnt "Marco Polo-programmet" eller "programmet", der har til

formål at aflaste vejnettet og forbedre transportsystemets miljøpræstationer og fremme intermodal

transport og dermed bidrage til et effektivt og bæredygtigt transportsystem, med henblik på at ud-

virke, at den forventede samlede årlige stigning i den internationale vejgodstrafik, målt i tonkilo-

meter, ved programperiodens udløb er overflyttet til nærskibsfart, jernbanetransport og indlands-

skibsfart eller en kombination af transportformer, hvori vejstrækningerne er så korte som muligt.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) "projekt": et projekt, der vedrører logistikmarkedet, udført af virksomheder, og som bidrager

til at aflaste vejgodstransportsystemet og/eller til at forbedre transportsystemets miljøpræstati-

oner ved at optimere transport til og fra intermodale transportkæder på medlemsstaternes om-

råde
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b) "trafikoverflytningsprojekt": en aktivitet, som direkte og umiddelbart overflytter gods fra vej-

trafikken til nærskibsfart, jernbanetransport, indlandsskibsfart eller en kombination af trans-

portformer, hvori vejstrækningerne er så korte som muligt, men som ikke er et katalysator-

projekt

c) "katalysatorprojekt": en innovativ aktivitet med det sigte at overvinde EF-relevante struktur-

barrierer på godstransportmarkedet, som hindrer markederne i at fungere effektivt, nærskibs-

fart, jernbanetransport og indlandsskibsfart i at konkurrere og/eller transportkæder, der gør

brug af disse transportformer, i at fungere effektivt. I denne definition forstås ved "struktur-

barriere på markedet" en faktisk hindring for godstransportkædens funktionsdygtighed, der

ikke skyldes regulering og ikke blot er midlertidig

d) "fælles læringsprojekt": en aktivitet, der sigter mod at forbedre samarbejdet om en strukturel

optimering af arbejdsmetoder og procedurer i godstransportkæden under hensyntagen til logi-

stiske krav

e) "ledsageforanstaltning": en foranstaltning med det sigte at forberede eller understøtte igang-

værende eller kommende projekter, herunder formidlingsaktiviteter, projektovervågning og

-evaluering samt indsamling og analyse af statistikker. Foranstaltninger, der tager sigte på at

bringe produkter, processer eller tjenesteydelser i handelen, samt markedsføringaktiviteter og

reklame er ikke "ledsageforanstaltninger"

f) "forberedende foranstaltning": enhver foranstaltning til forberedelse af et katalysatorprojekt,

såsom undersøgelser af den tekniske, operationelle eller finansielle gennemførlighed og ud-

styrstests
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g) "konsortium": et arrangement, hvorved mindst to virksomheder gennemfører et projekt sam-

men og bærer risikoen ved det i fællesskab

h) "virksomhed": en erhvervsdrivende enhed uanset juridisk status og finansieringsmåde

i) "supplerende foranstaltning": en aktivitet, der er nødvendig for at nå målene med "et trafiko-

verflytningsprojekt" eller "et katalysatorprojekt", men som er underordnet i forhold til disse

projekter

j) "tonkilometer": transport af et ton fragtgods eller dens volumetriske ækvivalent over en af-

stand på en kilometer

k) "nært tredjeland": en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union eller et EU-kandi-

datland, som har en fælles grænse med Unionen eller en kyst ud mod et lukket eller delvist

lukket havområde, der grænser op til Unionen.

Artikel 3

Anvendelsesområde

1. Marco Polo-programmet omfatter trafikoverflytningsprojekter, katalysatorprojekter og fælles

læringsprojekter, som

a) vedrører mindst to medlemsstaters område eller

b) vedrører mindst én medlemsstats område og et nært tredjelands område.
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2. Hvis et projekt vedrører et tredjelands område, dækker programmet ikke omkostninger, der

opstår på denne stats område, bortset fra de i stk. 3 og 4 omhandlede tilfælde.

3. Programmet er åbent for deltagelse af kandidatlande. Deltagelsen finder sted på de betingel-

ser, der er fastlagt i associeringsaftalerne med disse lande, og på grundlag af de regler, der er fastsat

i en afgørelse, truffet af associeringsrådet for hvert land.

4. Programmet er ligeledes åbent for deltagelse af lande, der er medlemmer af EFTA og EØS på

grundlag af supplerende bevillinger og efter procedurer, der aftales med disse lande.

KAPITEL II

ANSØGNINGSBERETTIGEDE OG PROJEKTER

Artikel 4

Ansøgningsberettigede

1. Projekter forelægges generelt af konsortier bestående af to eller flere virksomheder, der er

hjemmehørende i to eller flere medlemsstater eller i en medlemsstat og et nært tredjeland.

2. Virksomheder, der er hjemmehørende uden for Fællesskabet og uden for et deltagerland i

henhold til artikel 3, stk. 3 og 4, og som eventuelt er tilknyttet projektet, kan under ingen omstæn-

digheder modtage EF-tilskud i henhold til programmet.
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Artikel 5

Trafikoverflytningsprojekter

1. Der kan i henhold til programmet ydes tilskud til trafikoverflytningsprojekter, herunder

eventuelt til ekstra trafikoverflytning, der skyldes udvikling af en bestående tjeneste, på følgende

vilkår:

a) Det må kunne forventes, at trafikoverflytningsprojektet fører til en faktisk, betydelig, målbar

og holdbar overflytning af vejgodstransport til nærskibsfart, jernbanetransport, indlandsskibs-

fart eller en kombination af transportformer, hvori vejstrækningerne er så korte som muligt.

b) En realistisk forretningsplan skal vise, at trafikoverflytningsprojektet vil være levedygtigt

uden tilskud efter højst 36 måneders tilskud fra Fællesskabet.

c) Trafikoverflytningsprojektet må ikke fordreje konkurrencen på de relevante markeder, navn-

lig mellem andre transportformer end ren vejtransport og inden for hver af dem, på en måde,

som strider mod den fælles interesse

d) Hvis projektet kræver anvendelse af tjenesteydelser, der leveres af tredjeparter, som ikke er

med i konsortiet, skal ansøgeren dokumentere, at disse tjenesteydelser har været genstand for

en gennemsigtig, objektiv og ikke-diskriminerende udvælgelsesprocedure.
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2. Til trafikoverflytningsprojekter kan der højst ydes EF-tilskud på 30% af de samlede udgifter,

som er nødvendige for at nå projektmålene og er foranlediget af projektet. Der kan kun ydes EF-til-

skud til disse udgifter, hvis de direkte vedrører projektets gennemførelse. De supplerende infra-

strukturudgifter er også berettigede til EF-tilskud, for så vidt de forbliver marginale, dvs. højst 30%.

Der kan ydes EF-tilskud til udgifter, der er påløbet fra den dato, ansøgningen indgives i forbindelse

med udvælgelsesproceduren, hvis EF-finansiering er endeligt godkendt. Tilskud til omkostninger

ved anskaffelse af løsøre ydes kun, hvis tilskudsaftalen forpligter modtageren til, så længe projektet

støttes, fortrinsvis at benytte disse aktiver til projektet.

3. EF-tilskud i henhold til stk. 2 fastlægges af Kommissionen på grundlag af det antal tonkilo-

meter, der overflyttes fra vejtransport til nærskibsfart, jernbanetransport, indlandsskibsfart eller en

kombination af transportformer, hvori vejstrækningerne er så korte som muligt, og fastsættes i be-

gyndelsen til 1 EUR for hver overflytning af 500 tonkilometer vejgodstrafik. Dette vejledende beløb

vil eventuelt kunne justeres i forhold til bl.a. projektets kvalitet eller den faktisk opnåede miljøfor-

del.

Kommissionen kan efter proceduren i artikel 12, stk. 2, fra tid til anden efter behov tage udviklin-

gen i de elementer, som denne beregning bygger på, op til fornyet behandling og om nødvendigt

tilpasse tilskudsbeløbet.



5327/1/03 REV 1 HV/an 12
DG C IV    DA

4. EF-tilskud til trafikoverflytningsprojekter ydes på grundlag af tilskudskontrakter. Sådanne

kontrakter må som hovedregel højst løbe i 38 måneder.

EF-tilskuddet kan ikke forlænges ud over den fastsatte periode på højst 38 måneder.

5. Den vejledende minimumstærskel for tilskud pr. trafikoverflytningsprojekt er på

250 mio. tonkilometer gennemført trafikoverflytning eller, i forhold til det vejledende tilskudsbeløb

pr. EUR, 500 000 EUR.

Artikel 6

Katalysatorprojekter

1. Et katalysatorprojekt kan få tilskud i henhold til programmet på følgende vilkår:

a) En realistisk forretningsplan skal vise, at katalysatorprojektet når sine mål på højst 48 måne-

der og forbliver levedygtigt efter denne periode.

b) Katalysatorprojektet skal være innovativt på europæisk niveau med hensyn til logistik, tekno-

logi, metoder, udstyr, produkter eller tjenesteydelser.

c) Det skal kunne forventes, at katalysatorprojektet fører til en faktisk, målbar og holdbar trafik-

overflytning af vejgodstransport til nærskibsfart, jernbanetransport, indlandsskibsfart, eller en

kombination af transportformer, hvori vejstrækningerne er så korte som muligt. Katalysator-

projektet forventes at føre til mindre trængsel i vejtransporten og ikke til en indbyrdes over-

flytning mellem nærskibsfart, jernbanetransport og indlandsskibsfart.
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d) Katalysatorprojektet skal omfatte en realistisk plan med konkrete etaper i arbejdet med at nå

målene og angive, hvilket behov der er for styringsbistand fra Kommissionen.

e) Katalysatorprojektet må ikke fordreje konkurrencen på de relevante markeder, navnlig mel-

lem andre transportformer end ren vejtransport og inden for hver af dem, på en måde, som

strider mod den fælles interesse.

f) Hvis projektet kræver anvendelse af tjenesteydelser, der leveres af tredjeparter, som ikke er

med i konsortiet, skal ansøgeren dokumentere, at disse tjenesteydelser har været genstand for

en gennemsigtig, objektiv og ikke-diskriminerende udvælgelsesprocedure.

2. Inden for rammerne af de målsætninger, der er fastsat i Kommissionens hvidbog "Den euro-

pæiske transportpolitik frem til 2010 - De svære valg", fortjener de katalysatorprojekter, som indfø-

rer nye koncepter, som f.eks. konceptet "sejlende motorveje", særlig opmærksomhed.

Katalysatorprojekter på transportmarkederne bør helst gennemføres inden for rammerne af de tran-

seuropæiske net, jf. beslutning nr. 1692/96/EF1, eller de paneuropæiske transportkorridorer og -zo-

ner.

3. Resultaterne af katalysatorprojekter og metoderne til deres gennemførelse bør videreformidles

for at bidrage til virkeliggørelsen af målene i denne forordning.

                                                
1 EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1. Senest ændret ved beslutning nr. 1346/2001/EF (EFT L 185 af

6.7.2001, s. 1).
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4. Til katalysatorprojekter kan der højst ydes EF-tilskud på 35% af de samlede udgifter, som er

nødvendige for at nå projektmålene og er foranlediget af projektet, herunder de forberedende foran-

staltninger. Der kan kun ydes EF-tilskud til disse udgifter, hvis de direkte vedrører projektets gen-

nemførelse. Supplerende infrastrukturudgifter, som er nødvendige for at nå projektmålene, er også

berettigede til EF-tilskud, for så vidt de forbliver marginale, dvs. højst 35%. Der kan ydes EF-til-

skud til udgifter, der er påløbet fra den dato, ansøgningen indgives i forbindelse med udvælgelses-

proceduren, hvis EF-finansiering er endeligt godkendt. Tilskud til omkostninger ved anskaffelse af

løsøre ydes kun, hvis tilskudsaftalen forpligter modtageren til, så længe projektet støttes, fortrinsvis

at benytte disse aktiver til projektet.

5. EF-tilskud til katalysatorprojekter ydes på grundlag af tilskudskontrakter med passende be-

stemmelser om styring og overvågning. Sådanne kontrakter kan som hovedregel højst løbe i 50 må-

neder.

EF-tilskuddet kan ikke forlænges ud over den fastsatte periode på højst 50 måneder.

6. De politiske hovedmål for sådanne projekter, som der vil blive lagt vægt på under udvælgel-

sen, fastsættes efter proceduren i artikel 12, stk. 2.

Kommissionen kan, bistået af det ved artikel 12, stk. 1, nedsatte udvalg, revidere de politiske ho-

vedmål fra tid til anden.

7. Der fastsættes et vejledende mindstebeløb for tilskud pr. katalysatorprojekt på 1,5 mio. EUR.
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Artikel 7

Fælles læringsprojekter

1. Der kan i henhold til programmet ydes tilskud til fælles læringsprojekter på følgende vilkår:

a) Projektet skal føre til en forbedring af de forretningsmæssige trafikforbindelser på markedet

og må løbe over højst 24 måneder.

b) Projektet skal være innovativt på europæisk niveau.

c) Læringsprojektet må ikke fordreje konkurrencen på de relevante markeder, navnlig mellem

transportformer, som er alternativer til vejtransport alene, og inden for hver af disse transport-

former i et omfang, som skader den fælles interesse.

d) Det fælles læringsprojekt skal omfatte en realistisk plan med konkrete etaper i arbejdet med at

nå målene og angive, hvilket behov der er for styringsbistand fra Kommissionen.

2. Resultaterne af fælles læringsprojekter og metoderne til deres gennemførelse bør viderefor-

midles for at bidrage til virkeliggørelsen af målene i denne forordning.
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3. Til fælles læringsprojekter kan der højst ydes EF-tilskud på 50% af de samlede udgifter, som

er nødvendige for at nå projektmålene og er foranlediget af projektet. Der kan kun ydes EF-tilskud

til disse udgifter, i det omfang de direkte vedrører projektets gennemførelse. Der kan ydes tilskud til

udgifter, der er påløbet fra den dato, ansøgningen indgives i forbindelse med udvælgelsesprocedu-

ren, hvis EF-finansiering er endeligt godkendt. Tilskud til omkostninger ved anskaffelse af løsøre

ydes kun, hvis tilskudsaftalen forpligter modtageren til, så længe projektet støttes, fortrinsvis at be-

nytte disse aktiver til projektet.

4. EF-tilskud til fælles læringsprojekter ydes på grundlag af tilskudskontrakter med passende be-

stemmelser om styring og overvågning. Sådanne kontrakter kan som hovedregel højst løbe i 26 må-

neder.

EF-tilskuddet kan ikke forlænges ud over den fastsatte periode på højst 26 måneder.

5. De politiske hovedmål for sådanne projekter, som der vil blive lagt vægt på under udvælgel-

sen, fastsættes efter proceduren i artikel 12, stk. 2.

Kommissionen kan, bistået af det ved artikel 12, stk. 1, nedsatte udvalg, revidere de politiske ho-

vedmål fra tid til anden.

6. Der fastsættes et vejledende mindstebeløb for tilskud pr. fælles læringsprojekt på

250 000 EUR.
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Artikel 8

Detaljerede regler

Kommissionen udsteder efter proceduren i artikel 12, stk. 2, detaljerede regler for projektforelæg-

gelse, udvælgelse, udførelse og formidling samt krav om rapportering og kontrol i forbindelse med

de enkelte projekter i henhold til programmet.

Artikel 9

Offentlig støtte

Ydelsen af EF-bistand til de i programmet definerede projekter udelukker ikke, at der til samme

projekt ydes offentlig støtte på nationalt, regionalt eller lokalt niveau, for så vidt denne støtte er for-

enelig med de i traktaten fastsatte statsstøtteregler og ikke overskrider de grænser, der er fastsat for

hver type projekt i henholdsvis artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 4, og artikel 7, stk. 3.

KAPITEL III

FORELÆGGELSE OG UDVÆLGELSE AF PROJEKTER

Artikel 10

Forelæggelse af projekter

Projekter forelægges Kommissionen efter de detaljerede regler, jf. artikel 8. Ansøgningen skal in-

deholde alle de oplysninger, der er nødvendige, for at Kommissionen kan foretage sin udvælgelse i

overensstemmelse med artikel 11.
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Artikel 11

Udvælgelse af projekter - Bevilling af tilskud

Forelagte projekter bedømmes af Kommissionen. Kommissionen afgør, om der skal ydes tilskud i

henhold til denne forordning, og tager ved projektudvælgelsen hensyn til målbeskrivelsen i artikel 1

og til vilkårene i artikel 5, 6 eller 7. Ved udvælgelsen tages der hensyn til de relative miljømæssige

fordele ved de foreslåede projekter, og i hvilket omfang de bidrager til at mindske overbelastningen

af vejene. Afgørelsen træffes efter proceduren i artikel 12, stk. 2.

Kommissionen underretter tilskudsmodtagerne og medlemsstaterne om sin afgørelse.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 12

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
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Artikel 13

Budget

Finansieringsrammen for gennemførelse af Marco Polo-programmet i perioden 1. januar 2003 til

31. december 2006 fastsættes til 75 mio. EUR.

De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle over-

slag.

Artikel 14

Hensættelse til ledsageforanstaltninger og programevaluering

Op til 5% af det budget, der er omhandlet i denne forordning, hensættes til ledsageforanstaltninger

og uafhængig evaluering af gennemførelsen af forordningens artikel 5, 6 og 7.

Artikel 15

Evaluering

1. Mindst en gang om året skal Kommissionen underrette udvalget om den finansielle gennem-

førelse af programmet og gøre status over alle de projekter, der finansieres i henhold til program-

met.
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2. Kommissionen forelægger senest den 31. december 2006 Europa-Parlamentet, Rådet, Det

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en rapport med en evaluering af

Marco Polo-programmets resultater i forhold til dets mål, i givet fald ledsaget af et forslag til æn-

dring af denne forordning.

Artikel 16

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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I. INDLEDNING

Som led i proceduren med fælles beslutningstagning (EF-traktatens artikel 251) nåede Rådet

den 5. december 2002 til politisk enighed om et udkast til forordning om EF-tilskud til for-

bedring af godstransportsystemets miljøpræstationer (Marco Polo-programmet)1. Efter jurist-

lingvist-behandlingen vedtog Rådet sin fælles holdning den 25. april 2003.

Rådet har ved fastlæggelsen af sin holdning taget hensyn til Europa-Parlamentets førstebe-

handlingsudtalelse af 25. september 20022 samt udtalelserne fra Det Økonomiske og Sociale

Udvalg3 og Regionsudvalget4.

Formålet med forordningen er at indføre et finansieringsinstrument til fremme af over-
flytning af gods fra vejtrafikken til andre transportformer - nærskibsfart, jernbanetrans-
port eller indlandsskibsfart - for at aflaste vejnettet og fremme intermodal transport og
dermed forbedre transportsystemets miljøpræstationer.

Konkret tager programmet, der bygger på en evaluering af erfaringerne fra Pact-
programmet (Pilotprojekter for kombineret transport, 1997-2001), sigte på at overflytte
den stigning, der forventes i vejgodstrafikken frem til 2010 (12 mia. tonkilometer pr.
år), til andre transportformer, idet fordelingen af trafikken mellem de forskellige trans-
portformer fastholdes på 1998-niveauet.

Marco Polo-programmet skal finansiere følgende tre projekttyper:

� trafikoverflytningsprojekter, der tager sigte på omgående overflytning af en del af
vejtrafikken til andre transportformer ved hjælp af en opstartsstøtte til nye alterna-
tive godstransportforbindelser

� katalysatorprojekter, der er innovative projekter, der skal afbøde strukturelle
mangler på markederne

� fælles læringsprojekter, der skal styrke samarbejdet og udvekslingen af knowhow
mellem operatørerne på markederne for godslogistik for således at forbedre sekto-
rens miljøpræstationer.

                                                
1 Kommissionen forelagde sit forslag den 4. februar 2002 (EFT C 126E af 28.5.2002, s. 354).
2 Dok. 12096/02 CODEC 1112 MAR 117 TRANS 230 ENV 490 (endnu ikke offentliggjort i

Den Europæiske Unions Tidende).
3 EFT C 241 af 7.10.2002, s. 37.
4 EFT C 278 af 14.11.2002, s. 15.
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II. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

Rådet deler Parlamentets betænkeligheder med hensyn til den voksende belastning af vejnettet

og mere generelt transportsystemets indvirkning på miljøet. Rådet ser derfor med tilfredshed

på målet om at indføre et program til fremme af intermodalitet ved at støtte kommercielle

projekter, som går ud på at overføre gods fra vejene til nærskibsfart, jernbanetransport og

indlandsskibsfart.

Rådet tillægger programmets europæiske dimension stor betydning. Det støtter derfor prin-

cippet om, at programmet er åbent for alle kandidatlande og EFTA- og EØS-medlemsstater,

og muligheden for, at det kan involvere et nært tredjeland som defineret i den fælles holdning.

Som en yderligere fremhævelse af dette aspekt understreger den fælles holdning, at der bør

tilskyndes til samarbejde mellem virksomheder, der er etableret i forskellige lande, for at der

kan dannes et konsortium, der forelægger et projektudkast.

Rådet mener, at programmet bør administreres fleksibelt, for at målene kan nås, og at projek-

ternes kvalitet bør være hovedkriteriet for ydelse af EF-tilskud. Derfor finder det, at mini-

mumstærsklerne bør ligge på et niveau, der ikke udelukker effektive projekter i mindre måle-

stok eller projekter, som forelægges af mindre virksomheder. På samme måde åbner den fæl-

les holdning mulighed for, at minimumstærsklerne kan administreres så det undgås, at en for

stiv definition af tilskudsberettigede projekter indebærer, at der ikke forelægges værdifulde

projekter, eller at de udelukkes fra tilskud. På samme måde mener Rådet, at det bør være mu-

ligt at finansiere udviklingen af eksisterende tjenesteydelser, hvis det medfører fordele, som

svarer til påbegyndelsen af nye tjenesteydelser, i form af yderligere trafikoverflytning og

miljøfordele. Rådet forventer endvidere, at de tilskudsberettigede projekter vil få virkninger,

som er betydelige (i tilfælde af trafikoverflytningsprojekter) og målbare (i tilfælde af trafiko-

verflytnings- og katalysatorprojekter).
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Med hensyn til programmets samlede finansieringsramme finder Rådet det hensigtsmæssigt,

at budgetperioden ikke strækker sig ud over perioden 2002-2006, som er fastsat i de generelle

finansielle overslag. Den foreslåede femårige budgetperiode (2003-2007) er derfor blevet æn-

dret og det samlede finansielle referencebeløb tilpasset i overensstemmelse hermed.

Hvad angår beregningsgrundlaget for det tilskudsbeløb, der skal ydes til trafikoverflytnings-

projekter, er Rådet af den opfattelse, at der ikke er nogen grund til eksplicit at henvise til be-

grebet eksterne omkostningsbesparelser, navnlig da der endnu ikke findes en almindeligt ac-

cepteret metode til internalisering af disse omkostninger. I stedet henviser den fælles holdning

til et vejledende beløb, som oprindeligt blev fastsat af Kommissionen, på 1 EUR for hver

overflytning af 500 tonkilometer vejgods. Rådet mener dog, at der i fremtiden kan foreslås

tilpasninger af det vejledende tilskudsbeløb på grundlag af en regelmæssig vurdering af ud-

viklingen af differentieringerne af de eksterne omkostninger og eventuelle fremtidige drøftel-

ser om metoderne for internalisering af eksterne omkostninger. Med henblik på at sikre den

nødvendige fleksibilitet i administrationen af programmet fremhæver den fælles holdning

desuden, at dette vejledende beløb kan tilpasses i overensstemmelse med kvaliteten af eller

den faktiske miljøfordel ved hvert enkelt projekt, som forelægges.

Der er enighed i Rådet om, at programmet bør betragtes som et markedsbaseret instrument, og

det mener ikke, at ydelsen af tilskud vil medføre nogen risiko for konkurrencefordrejning i et

omfang, som skader den fælles interesse. Ud over den generelle henvisning til de relevante

markeder fastslås det derfor specifikt i den fælles holdning, at der ikke bør være nogen kon-

kurrencefordrejning mellem andre transportformer end vejtransport eller inden for den enkelte

transportform. Det fremgår også af den fælles holdning, at en eventuel ydelse af statsstøtte til

projekter, hvortil der ydes tilskud i henhold til programmet, skal være forenelig med Fælles-

skabets generelle regler om statsstøtte og ligge inden for de grænser, der er fastlagt for hver

projekttype. Såfremt et projekt kræver anvendelse af tjenesteydelser, der leveres af tredjepar-

ter, som ikke er med i konsortiet, er der endvidere indføjet en bestemmelse om, at ansøgeren

skal dokumentere, at disse tjenesteydelser har været genstand for en gennemsigtig, objektiv

og ikke-diskriminerende udvælgelsesprocedure.
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Rådet anser det for hensigtsmæssigt at medtage supplerende infrastrukturudgifter blandt de

udgifter, der er berettiget til tilskud. For at sikre programmernes grundlæggende mål bestem-

mer den fælles holdning imidlertid, at sådanne udgifter skal forblive marginale og være nød-

vendige for at nå projektets mål.

Endelig finder Rådet med hensyn til procedurerne for det udvalg, der skal bistå Kommissio-

nen med administrationen af projektet, at de forskellige opgaver, der skal udføres af udvalget,

bedst kan gennemføres i overensstemmelse med forvaltningsproceduren, der er fastlagt i reg-

lerne for udøvelse af de gennemførelsesbeføjelser, som er tillagt Kommissionen.

III. ÆNDRINGER

Rådet er enig i de synspunkter, der kommer til udtryk i Europa-Parlamentets førstebehand-

lingsudtalelse. Som udtryk for denne enighed har den fælles holdning direkte overtaget nogle

af de ændringer, som Parlamentet har foreslået, mens den på andre punkter afspejler substan-

sen i Parlamentets udtalelse.

□ Rådet er enig med Parlamentet i, at fremme af intermodalitet udtrykkeligt bør nævnes

som et grundlæggende mål for programmet, og har indsat den ordlyd, som Parlamentet

har foreslået, i den fælles holdning (betragtning 4, artikel 1 og artikel 2, litra a)). Der er

tilsvarende indføjet en henvisning til målet om at aflaste vejgodstransportsystemet

(betragtning 4).

□ Rådet har i fuld overensstemmelse med Parlamentets udtalelse nedsat de vejledende mi-

nimumstærskler for tilskud til hver af de tre projekttyper til halvdelen af de beløb, som

Kommissionen har foreslået. Rådet finder det dog ikke nødvendigt at indføre en ny,

særlig lav minimumstærskel for trafikoverflytningsprojekter, som går ud på at udvide de

eksisterende tjenesteydelser; det mener, at de andre ændringer, som det har indføjet (i

betragtning 9, artikel 5, stk. 1, og artikel 5, stk. 3) for at sikre den nødvendige fleksibi-

litet ved udvælgelsen af projekter, tager behørigt hensyn til Parlamentets betænkelighe-

der i den forbindelse.
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□ Rådet er enig med Parlamentet i, at refusionen af udgifter, som er påløbet fra datoen for

indgivelse af ansøgningen om tilskud i henhold til programmet, bør afhænge af den en-

delige godkendelse af EF-tilskud til det pågældende projekt. De ændringer, der i den

forbindelse er foreslået i Parlamentets udtalelse, er blevet indføjet i den fælles holdning

(artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 4, og artikel 7, stk. 3).

□ Med hensyn til katalysatorprojekter (artikel 6, stk. 1, litra c)) afspejler den fælles hold-

ning, at Rådet er enigt med Parlamentet i, at det vil være hensigtsmæssigt at gøre det

helt klart, at programmet også har som mål at mindske trængselen i vejtransporten.

□ Rådet finder ligesom Parlamentet, at programmet ikke bør føre til overflytning fra en

transportform, som er et alternativ til vejtransport, til en anden. Dette princip er fastslået

klart i den fælles holdning i bestemmelserne vedrørende de tre projekttyper (artikel 5,

stk. 1, litra c), artikel 6, stk. 1, litra e), og artikel 7, stk. 1, litra c)).

□ Rådet mener, at overflytning fra vejtransport til kombinerede transportformer bør frem-

mes, også i tilfælde, hvor vejtransport indgår i denne kombination. Som det udtrykkeligt

er fremhævet i hele teksten til denne fælles holdning, bør vejtransport dog ske over så

korte afstande som muligt (betragtning 4, artikel 1, stk. 2, litra a), artikel 5, stk. 1, li-

tra a), artikel 6, stk. 1, litra c)).

□ Endelig er Rådet enig med Parlamentet i, at evalueringsprocedurerne også bør give mu-

lighed for en effektiv overvågning og optimal opfølgning af gennemførelsen af pro-

grammet, herunder gennemførelsen af budgettet. Med henblik herpå indeholder den

fælles holdning en forpligtelse for Kommissionen til regelmæssigt at underrette pro-

grammets forvaltningsudvalg om den finansielle gennemførelse af programmet og alle

de finansierede projekter (artikel 14).
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Derudover indeholder den fælles holdning en række mindre ændringer og præciseringer af Kom-

missionens forslag i overensstemmelse med de principper, som der er redegjort for i del II i dette

dokument. De vedrører bl.a. fastlæggelsen af målet for den foreslåede forordning, definitionerne,

betingelserne for ydelse af tilskud, prioriteterne i forbindelse med katalysatorprojekter og formid-

lingen af resultaterne af projekterne.

________________________
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FÆLLES INDSTILLING
Konsultationsfrist: den 24. april 2003

1. Den 5. december 2002 tilsluttede Rådet sig substansen i udkastet til fælles holdning1, som det

forelå i 5327/03, efter at de resterende forbehold var blevet hævet.

2. Da udkastet til fælles holdning nu er blevet gennemarbejdet juridisk og sprogligt, henstilles

det til Rådet, at det med forbehold af De Faste Repræsentanters Komités tilslutning:

                                                
1 Den 25. september 2002 afgav Europa-Parlamentet førstebehandlingsudtalelse (12096/02) om

dette forslag fra Kommissionen (EFT C 126 E af 28.5.2002). Regionsudvalget og Det Øko-
nomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse henholdsvis den 15. maj 2002 (EFT C 278 af
14.11.2002) og den 17. juli 2002 (EFT C 241 af 7.10.2002).
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– vedtager den fælles holdning, som den foreligger i 5327/03 TRANS 9 MAR 4 ENV 20

CODEC 35 OC 152

– i overensstemmelse med traktatens artikel 251, stk. 2, tredje led, fremsender Rådets

fælles holdning til Europa-Parlamentet sammen med Rådets begrundelse, der foreligger

i 5327/03 TRANS 9 MAR 4 ENV 20 CODEC 35 OC 152 ADD 1.

3. De Faste Repræsentanters Komité anmodes om at godkende, at Rådets fælles holdning vedta-

ges ved skriftlig procedure.

________________________
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2002/0038 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om EF-tilskud til fremme af godstransportsystemets miljøpræstationer

(Marco Polo-programmet)

1- BAGGRUND

Dato for fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet
(dokument KOM(2002)54 endelig -2002/0038 (COD)):

4.2.2002

Dato for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse: 17.7.2002

Dato for Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen: 25.9.2002

Dato for fremsendelse af ændret forslag: Ændret forslag ikke
forelagt

Dato for vedtagelse af den fælles holdning: 25.4.2003

2- FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Fællesskabet har behov for et praktisk og markedsorienteret instrument, som støtter dets
indsats mod overbelastning i vejgodssektoren og dets ambitiøse mål for bedre
miljøpræstationer i transportsystemet som helhed. Kommissionens forslag har til formål at
oprette et sådant instrument med henblik på at overflytte vejgodstransport til søtransport,
jernbanetransport og transport ad de indre vandveje.

Forslaget har til hensigt at støtte kommercielle foranstaltninger på markedet for godstransport,
som flytter gods fra vejtransport til andre, mere miljøvenlige, transportmåder. Programmet
kan også støtte foranstaltninger, der involverer lande, som er tiltrædelseskandidater til Den
Europæiske Union. Det fokuserer dog hovedsageligt på internationale projekter under
hensyntagen til nærhedsprincippet.

Forslagets hovedmål er at medvirke til at flytte en mængde gods, som svarer til den
forventede vækst i international vejgodstransport, til andre transportmåder. Programmet skal
støtte de væsentlige politiske initiativer i godssektoren, som er planlagt frem til 2010 og bør
derfor løbe frem til det tidspunkt.
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3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger

Kommissionen accepterede 17 af de 25 ændringsforslag, der blev foreslået af Europa-
Parlamentet ved førstebehandlingen, i deres helhed, delvist eller principielt. Af disse 17
ændringsforslag er 10 nu blevet indarbejdet ordret eller, hvad angår substansen, i den fælles
holdning. Rådet har forkastet de andre ændringsforslag.

Yderligere tre af Parlamentets ændringsforslag vedrørende kontrakttærskler, som blev
forkastet af Kommissionen, afspejles i den fælles holdning.

Den fælles holdning ændrer den finansielle ramme fra EUR 115 mio. for perioden 2003-2007,
hvilket svarer til EUR 85 mio. for perioden 2003-2006, som foreslået af Kommissionen, til
EUR 75 mio. for perioden 2003-2006.

Eftersom der ikke sker nogen principiel ændring af forslagets fremgangsmåde og sigte, kan
Kommissionen støtte den fælles holdning, som blev enstemmigt vedtaget den 25.4.2003.

3.2. Bemærkninger til de enkelte ændringsforslag

3.2.1. Ændringsforslag, der er accepteret af Kommissionen, og som helt eller delvis indgår
i den fælles holdning.

Ændringsforslag 1 foreslår at understrege i betragtning 4, at Marco Polo-programmet styrker
intermodalitet. På linje med programmets mål og betegnelse kræver ændringsforslaget, at
programmet bør bidrage til at aflaste vejgodstransportsystemet. Den første del af
ændringsforslag 1 indgår som helhed; anden del indgår ved udtrykket “for at aflaste
vejgodstransportsystemet”.

Ændringsforslag 5 foreslår i forordningens artikel 1, stk. 1, at indføre, at programmet bør
fremme intermodal transport. Medtaget i sin helhed.

Ændringsforslag 7 foreslår at sikre, at optimering af intermodale transportkæder indgår i
definitionen af udtrykket “projekt” i artikel 2, stk. a) i forordningen. Medtaget i sin helhed.

Ændringsforslag 11 foreslår omformulering af artikel 3, stk. 3, så den helt tydeligt omfatter
alle de ansøgerstater, der forhandler om tiltrædelse af traktaten. Den fælles holdning afspejler
dette ændringsforslag ved udtrykket “kandidatlande”.

Ændringsforslag 13 foreslår en bedre definition af “uacceptabel forvridning af konkurrencen”
i artikel 5, stk. 1, litra c) og foreslår udtrykket “konkurrenceforvridning… som er i modstrid
med den fælles interesse”. Den fælles holdning medtager og omformulerer dette
ændringsforslag således: “fordreje konkurrencen… på en måde, som strider mod den fælles
interesse”.

Første del af ændringsforslag 17 ønsker at tydeliggøre i artikel 6, stk. 1, litra c), at
overflytning af trafik ikke bør foregå mellem alternative transportmåder, men blot fra vej.
Dette indgår i den fælles holdning.
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Ændringsforslag 19 foreslår en bedre definition af “uacceptabel forvridning af konkurrencen”
i artikel 6, stk. 1, litra e), og foreslår udtrykket “konkurrenceforvridning… som er i modstrid
med Fællesskabets interesse”. Den fælles holdning medtager og omformulerer dette
ændringsforslag således: “fordreje konkurrencen… på en måde, som strider mod den fælles
interesse”.

Ændringsforslag 20 foreslår, at gøre det mere tydeligt, at udgifter, der er påløbet fra den dato,
ansøgningen indgives i forbindelse med udvælgelsesproceduren i henhold til artikel 6, kun
kan godtgøres, hvis EF-finansiering er endelig godkendt. Medtaget i sin helhed i artikel 6,
stk. 4.

Ændringsforslag 22 foreslår en bedre definition af “uacceptabel forvridning af konkurrencen”
i artikel 7, stk. 1, litra c), og foreslår udtrykket “konkurrenceforvridning… som er i modstrid
med Fællesskabets interesse”. Den fælles holdning medtager og omformulerer dette
ændringsforslag således: “fordreje konkurrencen… på en måde, som strider mod den fælles
interesse”.

Ændringsforslag 23 foreslår, at gøre det mere tydeligt, at udgifter, der er påløbet fra den dato,
ansøgningen indgives i forbindelse med udvælgelsesproceduren i henhold til artikel 7, stk. 3,
kun kan godtgøres, hvis EF-finansiering er endelig godkendt. Medtaget i sin helhed.

3.2.2. Ændringsforslag, der er blevet accepteret af Kommissionen, og som ikke indgår i
den fælles holdning

Europa-Parlamentets ændringsforslag under punkt 3.2.2. tydeliggør forslaget. Deres
medtagelse eller udeladelse ændrer ikke ved substansen i Kommissionens forslag.

Første og anden del af ændringsforslag 2 foreslår at gøre det klart i betragtning 5, at de
projekter, der modtager bistand under Marco Polo-programmet, ikke bør medføre
trafikstrømme mellem alternative transportmåder. Kommissionen accepterede denne del af
ændringsforslaget.

Ændringsforslag 3 foreslår i betragtning 9 (som nu bliver betragtning 13) at sætte en tidligere
dato for Kommissionens udarbejdelse af en rapport om gennemførelse af forordningen,
nemlig et år tidligere, og henstiller, at budgetmyndigheden bør vurdere foreneligheden af
beløbene efter 2006 med det nye finansielle perspektiv. Det inkluderer også muligheden for at
øge budgettet. Kommissionen har i princippet accepteret dette ændringsforslag.

Ændringsforslag 4 foreslår i betragtning 12 (som nu bliver betragtning 16) at tydeliggøre, at
bistand efter 2006 er med forbehold af budgetmyndighedens godkendelse. Kommissionen har
accepteret dette ændringsforslag.

Ændringsforslag 6 foreslår i artikel 1, stk. 2 (nu er stk. 1 og stk. 2 sammenfattet i ét stykke), at
tilføje, at programmet bør mindske miljøpåvirkningen af vejgodstransport og ikke
godstransport generelt. Kommissionen har accepteret dette ændringsforslag.

Ændringsforslag 12 foreslår i artikel 5, stk. 1, litra a), at gøre det tydeligt, at et projekt
vedrørende transportmådeoverflytning ikke bør føre til en overflytning af trafik mellem de
alternative transportmåder. Kommissionen har accepteret dette ændringsforslag.
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Ændringsforslag 26 foreslår i artikel 12 (som nu bliver artikel 13) at gøre det tydeligt, at
bistand efter 2006 sker i henhold til godkendelse af budgetmyndigheden, og at årlige midler
autoriseres i forbindelse med den årlige budgetprocedure. Kommissionen har accepteret dette
ændringsforslag.

Ændringsforslag 27 foreslår i artikel 14 (som nu bliver artikel 15) en tidligere dato for
Kommissionens rapport om gennemførelse af programmet, dvs. den 31. december 2005. Det
foreslår også at Kommissionen foretager en tidligere årlig evaluering af programmet.
Kommissionen accepterede principielt den første del, som foreslog at fremrykke datoen for
rapporten fra 31. december 2006 til 30. juni 2006. Ændringsforslag 27 forudser desuden
muligheden for at øge budgettet, hvilket Kommissionen accepterede.

3.2.3. Ændringsforslag, der er blevet forkastet af Kommissionen, og som ikke indgår i den
fælles holdning

Ændringsforslag 9 foreslår at begrænse katalysatorprojekter i henhold til artikel 2, stk. c) til
intermodal transport.

Del 2 i ændringsforslag 15 foreslår en lavere bistandstærskel på EUR 250 000 for støtte til
eksisterende tjenester.

Ændringsforslag 16 foreslår i artikel 6, stk. 1, litra b), at søtransport gives særlig
opmærksomhed.

Anden del af ændringsforslag 17 foreslår i artikel 6, stk. 1, litra c), at støtte
katalysatorprojekter, som kun ”mindsker vejgodstransporten”, uden at der sker en
overflytning af transportformer.

Ændringsforslag 18 foreslår at ændre Kommissionens styringsaktiviteter i henhold til
artikel 6, stk. 1, litra d) til at være af rådgivende art.

Ændringsforslag 25 foreslår i artikel 8 detaljerede bestemmelser for at inddrage finansiel
bistand ved manglende overholdelse.

Ændringsforslag 26 foreslår i artikel 12 (som nu bliver artikel 13) specifikke procedurer for
påbegyndelse og gennemførelse af programmet.

3.2.4. Ændringsforslag, der er blevet forkastet af Kommissionen, og som indgår i den
fælles holdning

Ændringsforslagene under punkt 3.2.4. kan accepteres, da de udgør del af det kompromis,
som blev udhandlet ved det uformelle trepartsmøde den 27.11.2002.

Ændringsforslag 14 foreslår, at minimumstærsklen for støtte i henhold til artikel 5, stk. 5,
nedsættes fra EUR 1 mio. til EUR 0,5 mio. Medtaget i sin helhed.

Første del af ændringsforslag 15 foreslår at omfatte muligheden for støtte til udvidelse af
eksisterende tjenester i artikel 5, stk. 1. Rådet har medtaget dette med formuleringen
“...”herunder eventuelt til ekstra trafikoverflytning, der skyldes udvikling af en bestående
tjeneste..."”

Ændringsforslag 21 foreslår at sænke minimumstærsklen for støtte i henhold til artikel 6,
stk. 6 (som nu bliver stk. 7), fra EUR 3 mio. til EUR 1,5 mio. Medtaget i sin helhed.
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Ændringsforslag 24 foreslår at nedskære minimumstærsklen for støtte i henhold til artikel 7,
stk. 6, fra EUR 500 000 til EUR 250 000. Medtaget i sin helhed.

3.2.5 Andre ændringer foretaget af Rådet

I betragtning 4 er der blevet tilføjet en henvisning til at fastholde fordelingen af godstrafikken
på 1998-niveauet.

En ny betragtning 7 blev tilføjet, som tilskynder til samarbejde ved forelæggelse af projekter.

Betragtning 7 (som nu bliver betragtning 8) er ændret, så den også vedrører eksisterende
projekter og foreslår en vis fleksibilitet vedrørende mindstebeløb for kontrakter.

En ny betragtning 9 blev tilføjet for at forklare de forventede fordele ved at støtte eksisterende
tjenester.

En ny betragtning 10 blev tilføjet for at forklare, at grundlaget for støtte til
trafikoverflytningsprojekter er de alternative transportmåders miljøpræstation i forhold til
vejtransport.

En ny betragtning 11 blev tilføjet for at gøre støtte til trafikoverflytningsprojekter mere
fleksibel under hensyntagen til yderligere udviklinger i eksterne omkostninger.

Betragtning 8 blev omdøbt til betragtning 12.

Betragtning 9 blev omdøbt til betragtning 13.

Betragtning 10 blev omdøbt til betragtning 14.

I betragtning 11 (som nu bliver betragtning 15) udgik henvisningen til et rådgivende udvalg.

Betragtning 12 blev omdøbt til betragtning 16.

Betragtning 13 blev omdøbt til betragtning 17.

Artikel 1 er omredigeret, så den består af ét stykke.

I artikel 2, litra a), er følgende tekst tilføjet: “på medlemsstaternes område”.

I artikel 2, litra b), er følgende tekst tilføjet “eller en kombination af transportformer, hvori
vejstrækningerne er så korte som muligt”

I artikel 2, litra d), blev ordet “strukturel” tilføjet.

I artikel 2 blev følgende nye litra indsat: litra f), litra j) og litra k).

Artikel 2, litra f) blev omdøbt til litra g).

Artikel 2, litra g) blev omdøbt til litra h).

Artikel 2, litra h) blev omdøbt til litra i).

I artikel 3, stk. 1, litra b), er ordet “nært” blevet tilføjet.
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I artikel 4, stk. 1, er følgende blevet indføjet:“generelt” og “i en medlemsstat og et nært
tredjeland”.

I artikel 5, stk. 1, litra a), er “eller en kombination af transportformer, hvori vejstrækningerne
er så korte som muligt” blevet tilføjet.

I artikel 5, stk. 1, litra d) er formuleringen blevet ændret som følger: “en gennemsigtig,
objektiv og ikke-diskriminerende udvælgelsesprocedure”.

Artikel 5, stk. 2, første punktum: Vedrører ikke den danske tekst.

I artikel 5, stk. 2, tredje punktum, er formuleringen blevet ændret således: “for så vidt de
forbliver marginale”.

I artikel 5, stk. 2, fjerde punktum, er udtrykket “frem til den dag” erstattet af udtrykket ”fra
den dato”.

I artikel 5, stk. 2, femte punktum, er formuleringen “udelukkende..... til projektet” blevet
ændret til: "fortrinsvis ............til projektet".

Artikel 5, stk. 3, er blevet omformuleret for at vise, at finansiel bistand fra Fællesskabet
fastsættes til “EUR 1 for hver overflytning af 500 tonkilometer vejgodstrafik. Dette vejledende
beløb vil eventuelt kunne justeres i forhold til bl.a. projektets kvalitet eller den faktisk
opnåede miljøfordel".

I artikel 5, stk. 3, andet afsnit, er følgende blevet tilføjet: “efter proceduren i artikel 12,
stk. 2,” og “og om nødvendigt tilpasse tilskudsbeløbet”.

I artikel 5, stk. 4, er følgende blevet tilføjet: “EF-tilskuddet kan ikke forlænges ud over den
fastsatte periode på højst 38 måneder.”

I artikel 6, stk. 1, litra b), udgik punktummet “Særlig vægt lægges i denne forbindelse på
katalysatorprojekter, der styrker konceptet “sejlende motorveje”.

I artikel 6, stk. 1, litra c), er “eller en kombination af transportformer, hvori vejstrækningerne
er så korte som muligt” blevet tilføjet.

I artikel 6, stk. 1, litra d), er “med konkrete milepæle for arbejdet på at nå målene” blevet
ændret til “med konkrete etaper i arbejdet med at nå målene”.

Et nyt stk. 2 er blevet tilføjet i artikel 6, som bl.a. anfører: “fortjener de katalysatorprojekter,
som indfører nye koncepter, som f.eks. konceptet “sejlende motorveje”, særlig
opmærksomhed.”

Det nye stk. 2 i artikel 6 medtager også det oprindelige litra g) i artikel 6, stk. 1, med tilføjelse
af “eller de paneuropæiske transportkorridorer og -zoner.” Herudover blev der indsat en
fodnote med en henvisning: “den seneste ændring af Kommissionens beslutning
1692/96/EF”.

I artikel 6, stk. 2 (som nu bliver til stk. 3), blev formuleringen “for at bidrage til
virkeliggørelsen af målene i denne forordning” tilføjet, og punktummet “I denne forbindelse
finder artikel 18 og 19 i Rådets afgørelse 1999/65/EF tilsvarende anvendelse.” udgik.
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I artikel 6, stk. 3 (som nu bliver stk. 4), første punktum, tilføjedes: “herunder de forberedende
foranstaltninger”.

I artikel 6, stk. 3 (som nu bliver stk. 4), tredje punktum, ændres formuleringen således: "for så
vidt de forbliver marginale".

I artikel 6, stk. 3 (som nu bliver stk. 4), fjerde punktum, er udtrykket “frem til den dag”
erstattet af udtrykket ”fra den dato”.

I artikel 6, stk. 3 (som nu bliver stk. 4), femte punktum, er formuleringen “udelukkende..... til
projektet” blevet ændret til: "fortrinsvis ............til projektet".

I artikel 6, stk. 4 (som nu bliver stk. 5), er følgende blevet tilføjet: “EF-tilskuddet kan ikke
forlænges ud over den fastsatte periode på højst 50 måneder.”

Artikel 6, stk. 5 (som nu bliver stk. 6), er blevet omformuleret således: “De politiske
hovedmål for sådanne projekter, som der vil blive lagt vægt på under udvælgelsen, fastsættes
efter proceduren i artikel 12, stk. 2.

Kommissionen kan, bistået af det ved artikel 12, stk. 1, nedsatte udvalg, revidere de politiske
hovedmål fra tid til anden.”

I artikel 7, stk. 1, litra a), er udtrykket “og må løbe over højst 24 måneder” blevet tilføjet.

I artikel 7, stk. 1, litra c), er formuleringen ændret yderligere til “navnlig mellem
transportformer, som er alternativer til vejtransport alene, og inden for hver af disse
transportformer i et omfang, som skader den fælles interesse.”

I artikel 7, stk. 1, litra d), er “med konkrete milepæle for arbejdet på at nå målene” blevet
ændret til “med konkrete etaper i arbejdet med at nå målene”.

I artikel 7, stk. 2, er punktummet “I denne forbindelse finder artikel 18 og 19 i Rådets
afgørelse 1999/65/EF tilsvarende anvendelse.” udgået.

Artikel 7, stk. 3, første punktum: Vedrører ikke den danske tekst.

I artikel 7, stk. 3, tredje punktum, er udtrykket “frem til den dag” erstattet af udtrykket ”fra
den dato”.

I artikel 7 stk. 3, fjerde punktum, er formuleringen “udelukkende....... i projektet” blevet
ændret til “fortrinsvis...... til projektet”.

I artikel 7, stk. 3, er tredje og fjerde punktum ændret yderligere for at tydeliggøre, hvilke
omkostninger, der er EF-tilskudsberettigede.

I artikel 7, stk. 4, er følgende blevet tilføjet: “EF-tilskuddet kan ikke forlænges ud over den
fastsatte periode på højst 26 måneder.”

Artikel 7, stk. 5, er blevet omformuleret således: “De politiske hovedmål for sådanne
projekter, som der vil blive lagt vægt på under udvælgelsen, fastsættes efter proceduren i
artikel 12, stk. 2.
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Kommissionen kan, bistået af det ved artikel 12, stk. 1, nedsatte udvalg, revidere de politiske
hovedmål fra tid til anden.”

I artikel 8 er henvisningen ændret fra “artikel 11, stk. 2” til “artikel 12, stk. 2”.

Der er blevet tilføjet en ny artikel 9 med henvisning til forholdet mellem national offentlig
støtte og finansiel støtte fra Fællesskabet i Marco Polo-programmet.

I artikel 9 (som nu bliver artikel 10) er henvisningen ændret fra “artikel 10” til “artikel 11”.

I artikel 10 (som nu bliver artikel 11) er henvisningen ændret fra “artikel 11, stk. 2” til
“artikel 12, stk. 2”.

I artikel 11 (som nu bliver artikel 12), blev stk. 1 og 2 omformuleret med henblik på at
henvise til Rådets standardafgørelse om en forvaltningsprocedure.

I artikel 11 (som nu bliver artikel 12) blev der indsat et nyt stykke som følger“3. Udvalget
vedtager selv sin forretningsorden.”

I artikel 12 (som nu bliver artikel 13) er formuleringen “i perioden 1. januar 2003 til
31. december 2007 fastsættes til EUR 115 mio.” blevet ændret til “i perioden 1 januar 2003 til
31. december 2006, fastsættes til EUR 75 mio.”

I artikel 13 (som nu bliver artikel 14) er formuleringen “af forordningens gennemførelse”
ændret til ”af gennemførelsen af forordningens artikel 5, 6 og 7”

Rådet har i artikel 14 (som nu bliver artikel 15) tilføjet et nyt stykke 1 vedrørende
Kommissionens underretningsforpligtelser. Det oprindelige stk. 1 er omdøbt til stk. 2.

4- KONKLUSION

Kommissionen mener, at den fælles holdning, der blev vedtaget den 25.4.2003 ikke i
væsentlig grad ændrer forslagets retning og mål og kan således støtte den fælles holdning.


