2.8.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 196/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1382/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Ιουλίου 2003
για τη χορήγηση κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής µε σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του συστήµατος εµπορευµατικών µεταφορών («πρόγραµµα Marco Polo»)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα πρόγραµµα, ονοµαζόµενο
στο εξής «πρόγραµµα Marco Polo» ή «πρόγραµµα», για να
µειωθεί η συµφόρηση του συστήµατος οδικών µεταφορών,
να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του συστήµατος
µεταφορών εµπορευµάτων µέσα στην Κοινότητα και να ενισχυθεί η διατροπικότητα, ώστε µε τον τρόπο αυτό να υπάρξει µια συµβολή σε ένα σύστηµα µεταφορών αποτελεσµατικό
και βιώσιµο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το πρόγραµµα θα πρέπει να στηρίξει δράσεις στους τοµείς των
µεταφορών εµπορευµάτων, της διαχειριστικής υποστήριξης
και άλλων αγορών που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Οι
δράσεις αυτές θα πρέπει να συµβάλουν στο να διατηρηθεί η
κατανοµή των µεταφορών εµπορευµάτων µεταξύ των διαφορετικών τρόπων µεταφοράς στα επίπεδα του 1998, συντελώντας στη στροφή της αναµενόµενης συνολικής
αύξησης των διεθνών οδικών µεταφορών εµπορευµάτων
προς τις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων, τις σιδηροδροµικές µεταφορές και τις εσωτερικές πλωτές µεταφορές
ή προς ένα συνδυασµό των τρόπων µεταφοράς στο πλαίσιο
του οποίου οι οδικές διαδροµές θα είναι όσο το δυνατόν
βραχύτερες.

(5)

Το πρόγραµµα Marco Polo θα προβλέπει τρεις τύπους
δράσης: πρώτον, τις δράσεις αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης
των µεταφορών, οι οποίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην
όσο το δυνατόν µεγαλύτερη µετατόπιση µεταφοράς των
εµπορευµάτων υπό τις σηµερινές συνθήκες της αγοράς από
τις οδικές µεταφορές στις θαλάσσιες µεταφορές µικρών
αποστάσεων, τις σιδηροδροµικές και τις εσωτερικές πλωτές
µεταφορές· δεύτερον, τις καταλυτικές δράσεις, οι οποίες θα
αλλάξουν τον τρόπο µε τον οποίο εκτελούνται στην Κοινότητα οι µη οδικές εµπορευµατικές µεταφορές και, τρίτον,
τις δράσεις κοινής εκµάθησης, οι οποίες θα βελτιώσουν τις
γνώσεις στον τοµέα της διαχειριστικής υποστήριξης των
εµπορευµατικών µεταφορών και θα προωθήσουν προηγµένες
µεθόδους και διαδικασίες συνεργασίας στην αγορά εµπορευµατικών µεταφορών.

(6)

Οι δράσεις πρέπει να διεξάγονται στο έδαφος τουλάχιστον
δύο χωρών. Εάν αυτές οι δύο χώρες είναι κράτη µέλη ή
άλλες χώρες που µετέχουν στο πρόγραµµα Marco Polo
σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος κανονισµού, τα
έξοδα που θα προκύψουν για τις µετέχουσες επιχειρήσεις θα
επιστραφούν από το πρόγραµµα εντός των ορίων που
καθορίζει ο κανονισµός.

(7)

Προκειµένου να αντικατοπτρίζεται η ευρωπαϊκή διάσταση
των δράσεων, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία
µεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστηµένων σε διαφορετικές χώρες
µε τη µορφή κοινοπραξίας που υποβάλλει δράση.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 71 παράγραφος 1 και το άρθρο 80 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που συνήλθε στο Γκέτεµποργκ
στις 15 και 16 Ιουνίου 2001 δήλωσε ότι η µεταβολή του
ισοζυγίου µεταξύ τρόπων µεταφοράς είναι στο επίκεντρο
της στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης.

(2)

Εάν δεν αναληφθεί αποφασιστική δράση, το σύνολο των
οδικών εµπορευµατικών µεταφορών στην Ευρώπη προβλέπεται ότι θα αυξηθεί περίπου 50 % µέχρι το 2010. Αποτέλεσµα αυτού θα είναι ότι οι διεθνείς οδικές εµπορευµατικές
µεταφορές θα αυξάνονται κατά δώδεκα περίπου δισεκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα ανά έτος.

(3)

Στη Λευκή Βίβλο της, — «Μια ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010 — η ώρα των επιλογών»,
η Επιτροπή πρότεινε να ληφθούν µέτρα µε τα οποία τα µερίδια στην αγορά των τρόπων µεταφοράς να επιστρέψουν έως
το 2010 στα επίπεδα που είχαν το 1998. Έτσι, θα προετοιµαστεί το έδαφος για τη µεταβολή του ισοζυγίου από το
2010 και µετά.

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 126 E της 28.5.2002, σ. 354.
ΕΕ C 241 της 7.10.2002, σ. 37.
ΕΕ C 278 της 14.11.2002, σ. 15.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Σεπτεµβρίου 2002
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του
Συµβουλίου, της 25ης Απριλίου 2003 (ΕΕ C 153 E της 1.7.2003, σ.
252) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου
2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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(8)

(9)

(10)

(11)
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλουν
προτάσεις σχεδίων δράσεων, νέων ή, ενδεχοµένως, ήδη υφιστάµενων, τα οποία να ανταποκρίνονται κατά τον καλύτερο
τρόπο στις σηµερινές ανάγκες της αγοράς. Πρόσφορα
σχέδια δεν θα πρέπει να αποθαρρυνθούν από έναν υπερβολικά άκαµπτο ορισµό των επιτρεπόµενων δράσεων. Ειδικότερα, η ευελιξία που παραχωρείται στην Επιτροπή, που θα
επικουρείται από την επιτροπή η οποία συνιστάται µε το
άρθρο 12 παράγραφος 1, για την επιλογή των σχεδίων, θα
πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα να είναι επιλέξιµα για κοινοτική χρηµατοδοτική ενίσχυση σχέδια αποτελεσµατικά αλλά
των οποίων το ύψος είναι κατώτερο των ενδεικτικών ελάχιστων κατώτατων ορίων επιχορήγησης.
Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες η ανάπτυξη
ήδη υφιστάµενων υπηρεσιών µπορεί να αποφέρει ίσα ή µεγαλύτερα οφέλη, από την άποψη επιπρόσθετης αλλαγής του
τρόπου εκτέλεσης των µεταφορών, ποιότητας, περιβαλλοντικών πλεονεκτηµάτων και πλεονεκτηµάτων βιωσιµότητας,
από ό,τι η έναρξη παροχής µιας νέας υπηρεσίας που θα
επρόκειτο να συνεπάγεται σηµαντικές δαπάνες.
Προκειµένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η αντικειµενικότητα και η σαφής της οροθέτηση, η ενίσχυση στην έναρξη
των δράσεων αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των µεταφορών θα πρέπει να βασίζεται σε µειώσεις κόστους για την
κοινωνία που θα επιτυγχάνονται µε την προσφυγή στις
θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων, στις σιδηροδροµικές µεταφορές και στις εσωτερικές πλωτές µεταφορές ή σε
ένα συνδυασµό τρόπων µεταφοράς, αντί των οδικών µεταφορών και µόνο. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή όρισε ενδεικτικό ποσό χρηµατοδοτικής συνδροµής ύψους ενός ευρώ
για κάθε αλλαγή τρόπου µεταφορών 500 τονοχιλιοµέτρων
οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων.
Εκτιµώντας, αφενός, τη σηµασία της εσωτερικοποίησης του
εξωτερικού κόστους, κυρίως δε του περιβαλλοντικού, που
έχει αναγνωρισθεί τόσο µε τη Λευκή Βίβλο που φέρει τον
τίτλο «Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το
έτος 2010: η ώρα των επιλογών» όσο και µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Γκέτεµποργκ και,
αφετέρου, την ταχύτητα µε την οποία µεταβάλλεται η αγορά
των µεταφορών, θα πρέπει να είναι δυνατό να ληφθούν
υπόψη οι µελλοντικές εργασίες που θα έχουν σχέση µε τη
µεθοδολογία η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί για την εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους, να εξετάζεται τακτικά η εξέλιξη των διαφορών του εξωτερικού κόστους και
να προταθεί οποιαδήποτε αναγκαία τροποποίηση του ενδεικτικού ποσού της χρηµατοδοτικής συνδροµής.

(12)

Τα αποτελέσµατα των καταλυτικών δράσεων και των
δράσεων κοινής εκµάθησης του προγράµµατος θα πρέπει να
διαδοθούν µε ορθό τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί αναπαραγωγή, δηµοσιότητα και διαφάνεια.

(13)

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής και καθ' όλη τη
διάρκεια του σχεδίου, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι το
επιλεγέν σχέδιο συµβάλλει πραγµατικά στην κοινή πολιτική
µεταφορών και δεν προκαλεί ανεπίτρεπτες στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί, συνεπώς,
την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Το αργότερο έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, θα πρέπει να υποβάλει έκθεση
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του προγράµµατος Marco
Polo, συνοδευόµενη, εφόσον χρειαστεί, από πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισµού.
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(14)

∆εδοµένου ότι ο στόχος του προγράµµατος Marco Polo δεν
είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και
δύναται συνεπώς, λόγω του πεδίου εφαρµογής του
προγράµµατος, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο,
η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή
της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της
συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(15)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού θα πρέπει να θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(16)

Ένα ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς, κατά την έννοια του
σηµείου 33 της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου
1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και
τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού, εγγράφεται στον παρόντα κανονισµό για όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος, χωρίς να θίγονται οι εξουσίες της αρχής που
είναι αρµόδια για τον προϋπολογισµό, όπως ορίζονται στη
συνθήκη.

(17)

Για να χορηγηθεί χρηµατοδότηση βάσει του παρόντος κανονισµού κατά τον πλέον πρόσφορο και γρήγορο τρόπο, ο
παρών κανονισµός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει το συντοµότερο δυνατόν µετά την έκδοσή του,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΤΟΧΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1
Στόχος
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει ένα χρηµατοδοτικό µέσο, αποκαλούµενο στο εξής «πρόγραµµα Marco Polo» ή «πρόγραµµα», µε σκοπό
να µειωθεί η οδική συµφόρηση, να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές
επιδόσεις του συστήµατος µεταφορών και να ενισχυθούν οι διατροπικές µεταφορές, συµβάλλοντας έτσι σε ένα σύστηµα µεταφορών
αποτελεσµατικό και βιώσιµο, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2010, προκειµένου, έως τη
λήξη του προγράµµατος, να έχει επιτευχθεί στροφή του µεριδίου
των διεθνών οδικών µεταφορών εµπορευµάτων το οποίο αντιστοιχεί
στην αναµενόµενη ετήσια συνολική αύξηση αυτών των µεταφορών,
µετρούµενη σε τονοχιλιόµετρα, προς τις θαλάσσιες µεταφορές
µικρών αποστάσεων, τις σιδηροδροµικές µεταφορές και τις εσωτερικές πλωτές µεταφορές, ή προς ένα συνδυασµό τρόπων µεταφοράς
όπου οι οδικές διαδροµές θα είναι όσο το δυνατόν βραχύτερες.
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοείται ως:
α) «δράση», οποιοδήποτε σχέδιο σχετιζόµενο µε την αγορά της
διαχειριστικής υποστήριξης και εκτελούµενο από επιχειρήσεις
το οποίο συµβάλλει στη µείωση της συµφόρησης στο σύστηµα
οδικών µεταφορών εµπορευµάτων ή/και σε καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις του συστήµατος µεταφορών µε τη βελτιστοποίηση των µεταφορών προς και από διατροπικές αλυσίδες,
στο έδαφος των κρατών µελών·
β) «δράση αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των µεταφορών», κάθε
δράση που στρέφει άµεσα και πάραυτα τις µεταφορές εµπορευµάτων από τις οδικές προς τις θαλάσσιες µεταφορές µικρών
αποστάσεων, τις σιδηροδροµικές µεταφορές, τις εσωτερικές
πλωτές µεταφορές ή προς ένα συνδυασµό των τρόπων µεταφοράς στον οποίο οι οδικές διαδροµές θα είναι όσο το δυνατόν
βραχύτερες, χωρίς να αποτελεί καταλυτική δράση·
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θ) «επικουρική», αναγκαία για να επιτευχθούν οι στόχοι των
«δράσεων αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των µεταφορών» και
των «καταλυτικών δράσεων», η οποία, όµως, εξαρτάται από
αυτές·
ι) «τονοχιλιόµετρο», η µεταφορά ενός τόνου εµπορευµάτων, ή
του ογκοµετρικού ισοδυνάµου του, σε απόσταση ενός χιλιοµέτρου·
ια) «εγγύς τρίτη χώρα», κάθε κράτος µη µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή υποψήφια χώρα για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση που έχει κοινά σύνορα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχει
ακτογραµµή σε κλειστή ή ηµίκλειστη θάλασσα η οποία συνορεύει µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1. Το πρόγραµµα Marco Polo καλύπτει τις δράσεις αλλαγής
του τρόπου εκτέλεσης των µεταφορών, τις καταλυτικές δράσεις και
τις δράσεις κοινής εκµάθησης οι οποίες:
α) διεξάγονται στο έδαφος τουλάχιστον δύο κρατών µελών, ή

γ) «καταλυτική δράση», κάθε καινοτόµος δράση που αποσκοπεί
στο να υπερνικήσει, στην αγορά µεταφορών εµπορευµάτων, τα
διαρθρωτικά εµπόδια κοινοτικής σηµασίας, τα οποία παρακωλύουν την αποτελεσµατική λειτουργία των αγορών, την ανταγωνιστικότητα των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων,
των σιδηροδροµικών µεταφορών ή των εσωτερικών πλωτών
µεταφορών, ή/και την αποτελεσµατικότητα των αλυσίδων µεταφορών όπου χρησιµοποιούνται αυτοί οι τρόποι µεταφοράς· για
το σκοπό του παρόντος ορισµού, ως «διαρθρωτικό εµπόδιο
στην αγορά», νοείται οποιοδήποτε µη ρυθµιστικό, πραγµατολογικό και µη προσωρινό εµπόδιο στην ορθή λειτουργία της αλυσίδας µεταφορών εµπορευµάτων·
δ) «δράση κοινής εκµάθησης», κάθε δράση που αποσκοπεί στη
βελτίωση της συνεργασίας για τη διαρθρωτική βελτιστοποίηση
των µεθόδων και διαδικασιών εργασίας που χρησιµοποιούνται
στην αλυσίδα των εµπορευµατικών µεταφορών, λαµβανοµένων
υπόψη των απαιτήσεων της διαχειριστικής υποστήριξης·
ε) «συνοδευτικό µέτρο», κάθε µέτρο µε το οποίο επιζητείται η
προετοιµασία ή η υποστήριξη εν εξελίξει ή µελλοντικών
δράσεων, µεταξύ των οποίων είναι και οι δραστηριότητες
διάδοσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης σχεδίων δράσεων,
καθώς και η συλλογή και ανάλυση στατιστικών δεδοµένων. Τα
µέτρα που χρησιµοποιούνται για την εµπορία προϊόντων, παραγωγικών διαδικασιών ή υπηρεσιών, για δραστηριότητες µελέτης
αγοράς και για προώθηση πωλήσεων δεν αποτελούν συνοδευτικά µέτρα·
στ) «προπαρασκευαστικό µέτρο», κάθε µέτρο που προετοιµάζει
καταλυτική δράση, όπως µελέτες τεχνικής, επιχειρησιακής ή
οικονοµικής σκοπιµότητας και δοκιµές εξοπλισµού·
ζ) «κοινοπραξία», οποιαδήποτε συµφωνία µε την οποία δύο ή
περισσότερες επιχειρήσεις εκτελούν από κοινού µια δράση και
µοιράζονται τους σχετικούς κινδύνους·
η) «επιχείρηση», οποιαδήποτε οντότητα που ασκεί οικονοµική
δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς της και
τον τρόπο µε τον οποίο χρηµατοδοτείται·

β) διεξάγονται στο έδαφος τουλάχιστον ενός κράτους µέλους και
το έδαφος εγγύς τρίτης χώρας.
2. Όταν µια δράση διεξάγεται στο έδαφος τρίτης χώρας, το
κόστος που προκύπτει στο έδαφος της εν λόγω χώρας δεν καλύπτεται από το πρόγραµµα, εξαιρουµένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4.
3. Το πρόγραµµα είναι ανοικτό στη συµµετοχή των υποψήφιων
για προσχώρηση χωρών. Η συµµετοχή τους θα διέπεται από τους
όρους των συµφωνιών σύνδεσης που έχουν συναφθεί µε τις χώρες
αυτές και θα βασίζεται στους κανόνες που προβλέπονται από την
απόφαση του συµβουλίου σύνδεσης για κάθε χώρα.
4. Το πρόγραµµα είναι επίσης ανοικτό στη συµµετοχή των
χωρών της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ, βάσει συµπληρωµατικών πιστώσεων
και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που θα συµφωνηθούν µε τις εν
λόγω χώρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

Άρθρο 4
Επιλέξιµοι υποψήφιοι
1. Κατά γενικό κανόνα, τα σχέδια υποβάλλονται από κοινοπραξία αποτελουµένη από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη µέλη ή σε ένα
κράτος µέλος και σε εγγύς τρίτη χώρα.
2. Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστηµένες εκτός Κοινότητας και εκτός χώρας που συµµετέχει σύµφωνα µε το άρθρο 3
παράγραφοι 3 και 4 και οι οποίες, ενδεχοµένως, έχουν µια σύνδεση
µε το σχέδιο, δεν µπορούν, σε καµία περίπτωση, να είναι αποδέκτες
κοινοτικής χρηµατοδότησης µε βάση το πρόγραµµα.
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Άρθρο 5
∆ράσεις αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των µεταφορών
1.
Οι δράσεις αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των µεταφορών,
στις οποίες, ενδεχοµένως, συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη αλλαγή
του τρόπου εκτέλεσης των µεταφορών που προκύπτει από την
ανάπτυξη υφιστάµενης υπηρεσίας, είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση βάσει του προγράµµατος υπό τους ακόλουθους όρους:
α) η δράση αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των µεταφορών
προβλέπεται να οδηγεί σε πραγµατική, σηµαντική, µετρήσιµη και
βιώσιµη αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των µεταφορών εµπορευµάτων από τις οδικές προς τις θαλάσσιες µεταφορές µικρών
αποστάσεων, τις σιδηροδροµικές µεταφορές, τις εσωτερικές
πλωτές µεταφορές ή προς ένα συνδυασµό τρόπων µεταφοράς
στον οποίο οι οδικές διαδροµές θα είναι όσο το δυνατόν βραχύτερες·
β) µε βάση ένα ρεαλιστικό επιχειρηµατικό σχέδιο, η δράση αλλαγής
του τρόπου εκτέλεσης των µεταφορών είναι αυτόνοµα βιώσιµη
ύστερα από, κατ' ανώτατο όριο, 36 µήνες κοινοτικής χρηµατοδότησης·
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Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2, η Επιτροπή µπορεί να επανεξετάζει, σύµφωνα µε την περιοδικότητα που
κρίνεται αναγκαία, τις εξελίξεις των στοιχείων στα οποία βασίζεται
ο υπολογισµός αυτός και να προσαρµόζει αναλόγως, εάν χρειάζεται, το ποσό της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής.
4. Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή για δράσεις αλλαγής
του τρόπου εκτέλεσης των µεταφορών χορηγείται µε βάση συµβάσεις επιχορήγησης. Κατά κανόνα, η µέγιστη διάρκεια των συµβάσεων αυτών είναι 38 µήνες.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή δεν είναι δυνατόν να ανανεωθεί πέρα από τη µέγιστη προβλεπόµενη περίοδο των 38 µηνών.
5. Το ενδεικτικό ελάχιστο κατώτατο όριο επιχορήγησης ανά
δράση αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των µεταφορών είναι 250
εκατοµµύρια τονοχιλιόµετρα επιτελούµενης αλλαγής τρόπου εκτέλεσης των µεταφορών ή, συναρτήσει του ενδεικτικού ύψους ανά
ευρώ επιχορήγησης, 500 000 ευρώ.

Άρθρο 6

γ) η δράση αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των µεταφορών δεν
επιφέρει στρέβλωση του ανταγωνισµού στις οικείες αγορές,
ιδίως µεταξύ των εναλλακτικών, ως προς τις αποκλειστικά οδικές
µεταφορές, τρόπων µεταφοράς ή στο εσωτερικό του καθενός
από αυτούς τους τρόπους µεταφοράς, σε βαθµό που να αντιβαίνει στο κοινό συµφέρον·

1. Οι καταλυτικές δράσεις είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση
βάσει του προγράµµατος υπό τους ακόλουθους όρους:

δ) όταν η δράση απαιτεί προσφυγή σε υπηρεσίες παρεχόµενες από
τρίτα µέρη που δεν µετέχουν στην κοινοπραξία, ο υποψήφιος
υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία διαφανούς, αντικειµενικής και
αµερόληπτης διαδικασίας επιλογής των εν λόγω υπηρεσιών.

α) η καταλυτική δράση επιτυγχάνει τους στόχους της εντός περιόδου 48 µηνών κατ' ανώτατο όριο και παραµένει βιώσιµη µετά
την περίοδο αυτή, σύµφωνα µε τις προβλέψεις ενός ρεαλιστικού επιχειρηµατικού σχεδίου·

2.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή για δράσεις αλλαγής
του τρόπου εκτέλεσης των µεταφορών περιορίζεται στο 30 % κατ'
ανώτατο όριο του συνολικού ύψους των δαπανών που είναι αναγκαίες για να επιτευχθούν οι στόχοι µιας δράσης και προκύπτουν
από αυτή. Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιµες για κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή, στο µέτρο που έχουν άµεση σχέση µε την εκτέλεση της δράσης. Οι δαπάνες για επικουρική υποδοµή είναι επίσης
επιλέξιµες για κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή, υπό την προϋπόθεση ότι παραµένουν οριακές και έως το 30 %, κατ' ανώτατο
όριο. Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής είναι
επιλέξιµες για κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή εφόσον δοθεί η
τελική έγκριση για κοινοτική χρηµατοδότηση. H συµµετοχή στη
χρηµατοδότηση του κόστους των κινητών στοιχείων του ενεργητικού προϋποθέτει να χρησιµοποιηθεί αυτό το ενεργητικό κατά τη
διάρκεια της χρηµατοδοτικής συνδροµής, και κυρίως προς όφελος
της δράσης, όπως ορίζεται από τη σύµβαση επιχορήγησης.
3.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή, δυνάµει της παραγράφου 2, η οποία προσδιορίζεται από την Επιτροπή µε βάση τα τονοχιλιόµετρα που θα στραφούν από τις οδικές προς τις θαλάσσιες
µεταφορές µικρών αποστάσεων, τις σιδηροδροµικές µεταφορές, τις
εσωτερικές πλωτές µεταφορές, ή προς ένα συνδυασµό τρόπων µεταφοράς στον οποίο οι οδικές διαδροµές θα είναι όσο το δυνατόν
βραχύτερες, ορίζεται αρχικά σε ποσό ενός ευρώ για κάθε 500 τονοχιλιόµετρα οδικών µεταφορών εµπορευµάτων που αλλάζουν τρόπο
µεταφοράς. Το ενδεικτικό αυτό ποσό µπορεί να προσαρµόζεται
ιδίως συναρτήσει της ποιότητας του σχεδίου δράσης ή των πραγµατικά επιτυγχανοµένων ωφεληµάτων για το περιβάλλον.

Καταλυτικές δράσεις

β) η καταλυτική δράση είναι καινοτόµος σε ευρωπαϊκό επίπεδο
από άποψη είτε διαχειριστικής υποστήριξης, τεχνολογίας, µεθόδων, εξοπλισµού, προϊόντων είτε παρεχόµενων υπηρεσιών·
γ) η καταλυτική δράση προβλέπεται να οδηγήσει σε πραγµατική,
µετρήσιµη και βιώσιµη στροφή από τις οδικές προς τις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων, τις σιδηροδροµικές µεταφορές, τις εσωτερικές πλωτές µεταφορές, ή προς ένα συνδυασµό τρόπων µεταφοράς στον οποίο οι οδικές διαδροµές θα
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερες. Η καταλυτική δράση προβλέπεται να οδηγήσει σε µείωση της συµφόρησης στις οδικές µεταφορές και όχι σε αλλαγή µεταξύ των θαλάσσιων µεταφορών
µικρών αποστάσεων, των σιδηροδροµικών µεταφορών και των
εσωτερικών πλωτών µεταφορών·
δ) η καταλυτική δράση προτείνει ένα ρεαλιστικό σχέδιο µε συγκεκριµένα στάδια για την επίτευξη των στόχων της και προσδιορίζει τις ανάγκες όσον αφορά τον καθοδηγητικό ρόλο που
θα ασκεί η Επιτροπή·
ε) η καταλυτική δράση δεν επιφέρει στρέβλωση του ανταγωνισµού
στις αντίστοιχες αγορές, ιδίως µεταξύ των εναλλακτικών, ως
προς τις αποκλειστικά οδικές µεταφορές, τρόπων µεταφοράς ή
στο εσωτερικό του καθενός από αυτούς τους τρόπους µεταφοράς, σε βαθµό που να αντιβαίνει στο κοινό συµφέρον·
στ) όταν η δράση απαιτεί προσφυγή σε υπηρεσίες παρεχόµενες από
τρίτα µέρη που δεν µετέχουν στην κοινοπραξία, ο υποψήφιος
υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία διαφανούς, αντικειµενικής και
αµερόληπτης διαδικασίας επιλογής των εν λόγω υπηρεσιών.
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2.
Στα πλαίσια των στόχων που ορίζονται από τη Λευκή Βίβλο
της Επιτροπής µε τίτλο «Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών ενόψει
του 2010: η ώρα των επιλογών», αξίζει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις καταλυτικές δράσεις που θέτουν σε εφαρµογή νέες
έννοιες όπως η έννοια των «θαλασσίων αρτηριών».
Οι καταλυτικές δράσεις στις αγορές µεταφορών θα πρέπει να χρησιµοποιούν κατά προτίµηση τα διευρωπαϊκά δίκτυα, κατά την έννοια
της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (1), ή τους πανευρωπαϊκούς διαδρόµους και
ζώνες µεταφορών.
3.
Τα αποτελέσµατα και οι µέθοδοι των καταλυτικών δράσεων
διαδίδονται προκειµένου να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων
του παρόντος κανονισµού.
4.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή για καταλυτικές
δράσεις περιορίζεται κατ' ανώτατο όριο στο 35 % του συνολικού
ύψους των δαπανών που είναι αναγκαίες για να επιτευχθούν οι στόχοι µιας δράσης και προκύπτουν από αυτή, συµπεριλαµβανοµένων
των προπαρασκευαστικών µέτρων. Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιµες
για κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή, στο µέτρο που έχουν
άµεση σχέση µε την εκτέλεση της δράσης. Οι δαπάνες για επικουρικά µέτρα συνδεόµενα µε έργα υποδοµής, που απαιτούνται για την
επίτευξη των στόχων της δράσης, είναι επίσης επιλέξιµες για κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή, υπό την προϋπόθεση ότι παραµένουν οριακές και έως το 35 %, κατ' ανώτατο όριο. Οι δαπάνες που
θα προκύψουν από την ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιότητας στο
πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής είναι επιλέξιµες για κοινοτική
χρηµατοδοτική συνδροµή εφόσον δοθεί η τελική έγκριση για κοινοτική χρηµατοδότηση. H συµµετοχή στη χρηµατοδότηση του
κόστους των κινητών στοιχείων του ενεργητικού προϋποθέτει να
χρησιµοποιηθεί αυτό το ενεργητικό, κατά τη διάρκεια της χρηµατοδοτικής συνδροµής και κυρίως προς όφελος της δράσης, όπως
ορίζεται από τη σύµβαση επιχορήγησης.
5.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή για καταλυτικές
δράσεις χορηγείται µε βάση συµβάσεις επιχορήγησης που περιέχουν
κατάλληλες διατάξεις για την καθοδήγηση και την παρακολούθηση.
Κατά κανόνα, η µέγιστη διάρκεια των συµβάσεων αυτών είναι 50
µήνες.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή δεν είναι δυνατόν να ανανεωθεί πέρα από την προβλεπόµενη µέγιστη περίοδο των 50 µηνών.
6.
Οι πολιτικοί στόχοι προτεραιότητας που θα λαµβάνονται
υπόψη στη διαδικασία επιλογής των δράσεων αυτών καθορίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2.

L 196/5

β) η δράση είναι καινοτόµος σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
γ) η δράση δεν επιφέρει στρέβλωση του ανταγωνισµού στις αντίστοιχες αγορές, ιδίως µεταξύ εναλλακτικών, ως προς τις αποκλειστικά οδικές µεταφορές, τρόπων µεταφοράς ή στο εσωτερικό
του καθενός από αυτούς τους τρόπους µεταφοράς, σε βαθµό
που να αντιβαίνει στο κοινό συµφέρον·
δ) η δράση κοινής εκµάθησης προτείνει ένα ρεαλιστικό σχέδιο µε
συγκεκριµένα στάδια για την επίτευξη των στόχων της και
εντοπίζει τις ανάγκες όσον αφορά τον καθοδηγητικό ρόλο που
θα ασκεί η Επιτροπή.
2. Τα αποτελέσµατα και οι µέθοδοι των δράσεων κοινής
εκµάθησης διαδίδονται προκειµένου να συµβάλουν στην επίτευξη
των στόχων του παρόντος κανονισµού.
3. Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή για δράσεις κοινής
εκµάθησης περιορίζεται στο 50 % κατ' ανώτατο όριο του συνολικού ύψους των δαπανών που είναι αναγκαίες για να επιτευχθούν
οι στόχοι µιας δράσης και προκύπτουν από αυτήν. Οι δαπάνες
αυτές είναι επιλέξιµες για κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή, στο
µέτρο που έχουν άµεση σχέση µε την εκτέλεση της δράσης. Οι
δαπάνες που θα προκύψουν από την ηµεροµηνία υποβολής υποψηφιότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής είναι επιλέξιµες για
κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή εφόσον δοθεί η τελική έγκριση
για κοινοτική χρηµατοδότηση. H συµµετοχή στη χρηµατοδότηση
του κόστους των κινητών στοιχείων του ενεργητικού υπόκειται στην
υποχρέωση να χρησιµοποιηθεί αυτό το ενεργητικό κατά τη διάρκεια
της χρηµατοδοτικής συνδροµής, και κυρίως προς όφελος της
δράσης, όπως ορίζεται από τη σύµβαση επιχορήγησης.
4. Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή για δράσεις κοινής
εκµάθησης χορηγείται µε βάση συµβάσεις επιχορήγησης που περιέχουν κατάλληλες διατάξεις για την καθοδήγηση και την παρακολούθηση. Κατά κανόνα, η µέγιστη διάρκεια των συµβάσεων είναι
26 µήνες.
Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή δεν είναι δυνατόν να ανανεωθεί πέρα από την προβλεπόµενη µέγιστη περίοδο των 26 µηνών.
5. Οι πολιτικοί στόχοι προτεραιότητας που θα λαµβάνονται
υπόψη στη διαδικασία επιλογής των δράσεων αυτών καθορίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή, επικουρούµενη από την συνιστώµενη δυνάµει του
άρθρου 12 παράγραφος 1 επιτροπή, µπορεί να επανεξετάζει περιοδικά τους πολιτικούς στόχους προτεραιότητας.

Η Επιτροπή επικουρούµενη από τη συνιστώµενη δυνάµει του
άρθρου 12 παράγραφος 1 επιτροπή µπορεί να επανεξετάζει περιοδικά τους πολιτικούς στόχους προτεραιότητας.

7.
Το ενδεικτικό ελάχιστο κατώτατο όριο επιχορήγησης ανά
καταλυτική δράση είναι 1,5 εκατοµµύριο ευρώ.

6. Το ενδεικτικό ελάχιστο κατώτατο όριο επιχορήγησης ανά
δράση κοινής εκµάθησης είναι 250 000 ευρώ.

Άρθρο 7
∆ράσεις κοινής εκµάθησης

Άρθρο 8

1.
Οι δράσεις κοινής εκµάθησης είναι επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση βάσει του προγράµµατος υπό τους ακόλουθους όρους:

Αναλυτικοί κανόνες

α) η δράση οδηγεί σε βελτίωση των εµπορικών υπηρεσιών που
προσφέρονται στην αγορά και έχει ανώτατη διάρκεια 24 µηνών·

Η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12
παράγραφος 2, λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, την επιλογή, την εκτέλεση, τη διάδοση και τις
ιδιαίτερες απαιτήσεις για την κατάρτιση των εκθέσεων και τον
έλεγχο των δράσεων που θα αναληφθούν βάσει του προγράµµατος.

(1) ΕΕ L 228 της 9.9.1996, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την απόφαση αριθ. 1346/2001/ΕΚ (ΕΕ L 185 της 6.7.2001, σ. 1).
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2. Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 9
Κρατικές ενισχύσεις
Η κοινοτική χρηµατοδοτική συνδροµή στις δράσεις που καθορίζονται από το πρόγραµµα δεν αποκλείει τη χορήγηση στις ίδιες αυτές
δράσεις κρατικών ενισχύσεων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές είναι συµβατές µε το καθεστώς
κρατικών ενισχύσεων που προβλέπει η συνθήκη και εντός των ορίων
που καθορίζονται για κάθε τύπο δράσης, στο άρθρο 5 παράγραφος
2, στο άρθρο 6 παράγραφος 4 και στο άρθρο 7 παράγραφος 3,
αντίστοιχα.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 13
Προϋπολογισµός

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Άρθρο 10

Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εγκρίνει τις ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Υποβολή δράσεων
Οι δράσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή σύµφωνα µε τους αναλυτικούς κανόνες που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 8. Κατά την
υποβολή τους, περιέχουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για
να είναι σε θέση η Επιτροπή να πραγµατοποιήσει την επιλογή
σύµφωνα µε το άρθρο 11.
Άρθρο 11
των

δράσεων

— Χορήγηση
συνδροµής

χρηµατοδοτικής

Οι υποβαλλόµενες δράσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή. Η
Επιτροπή αποφασίζει τη χορήγηση χρηµατοδοτικής συνδροµής
βάσει του παρόντος κανονισµού λαµβάνοντας υπόψη της, για την
επιλογή της δράσης, τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 1,
καθώς και τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6 ή 7 κατά
περίπτωση. Κατά την επιλογή λαµβάνονται υπόψη τα σχετικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα των προτεινοµένων δράσεων και η συµβολή τους στην αποσυµφόρηση του οδικού δικτύου. Η εν λόγω
απόφαση λαµβάνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12
παράγραφος 2.
Η Επιτροπή ενηµερώνει τους δικαιούχους και τα κράτη µέλη σχετικά µε την απόφασή της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

1.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του προγράµµατος
Marco Polo, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2006, είναι 75 εκατοµµύρια ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Επιλογή

2.8.2003

Άρθρο 14
Αποθεµατικό για τα συνοδευτικά µέτρα και την αξιολόγηση
του προγράµµατος
Ποσοστό κατ' ανώτατο όριο 5 % του προϋπολογισµού ο οποίος
προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό προορίζεται αποκλειστικά
για συνοδευτικά µέτρα και την ανεξάρτητη αξιολόγηση της εφαρµογής των άρθρων 5, 6 και 7.
Άρθρο 15
Αξιολόγηση
1. Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή τουλάχιστον µία φορά
κατ' έτος σχετικά µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού του
προγράµµατος και παρέχει ενηµερωµένα στοιχεία για την πρόοδο
όλων των δράσεων που χρηµατοδοτούνται βάσει του προγράµµατος.
2. Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 το αργότερο, η Επιτροπή
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του προγράµµατος Marco Polo, εν σχέσει προς το στόχο του προγράµµατος,
συνοδευόµενη, εφόσον χρειάζεται, από πρόταση τροποποίησης του
παρόντος κανονισµού.

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Επιτροπή

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

G. ALEMANNO

