
I. MELLÉKLET

A TÁMOGATÁSOK FELTÉTELEI ÉS KÖVETELMÉNYEI AZ 5. CIKK (2) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN

Az akció fajtája A. Katalizációs akciók B. Tengeri gyorsforgalmi utak C. Forgalmi elterelési akció D. Forgalmat kiküszöbölő akció E. Közös tanulási akció

5. cikk (1) bekezdés a) pont 5. cikk (1) bekezdés b) pont 5. cikk (1) bekezdés c) pont 5. cikk (1) bekezdés d) pont 5. cikk (1) bekezdés e) pont

1. Támogatási
feltételek

(a) a katalizáló hatású akció
legfeljebb 60 hónapon
belül teljesíti céljait és egy
reális üzleti terv előrejel-
zése alapján azon időszak
után is életképes marad;

(a) a tengeri gyorsforgalmi
utakra vonatkozó akció
legfeljebb 60 hónapon
belül teljesíti céljait és egy
reális üzleti terv előrejel-
zése alapján azon időszak
után is életképes marad;

(a) a forgalmi elterelési akció
legfeljebb 36 hónapon
belül teljesíti céljait és egy
reális üzleti terv előrejel-
zése alapján azon időszak
után is életképes marad;

(a) a forgalmat kiküszöbölő
akció legfeljebb 60 hó-
napon belül teljesíti céljait
és egy reális üzleti terv
előrejelzése alapján azon
időszak után is életképes
marad;

(a) a közös tanulási akció a
piac üzleti szolgáltatásainak
javulásához vezet, és külö-
nösen a közúti szállítás
kiküszöbölésének vagy a
közúti szállításról a rövid
távú tengeri hajózásra, a
vasútra vagy a belvízi hajó-
zásra a forgalom átterelé-
sének, az együttműködés
fokozásának és a know-
how megosztásának előse-
gítése és/vagy megkönnyí-
tése révén és legfeljebb
24 hónapig tart;

(b) a katalizációs akció
európai szinten innovatív a
logisztikát, a technológiát,
a módszereket, a berende-
zéseket, a termékeket, az
infrastruktúrát vagy a nyúj-
tott szolgáltatásokat
tekintve;

(b) a tengeri gyorsforgalmi
utakkal kapcsolatos akció
európai szinten innovatív a
logisztika, a technológia, a
módszerek, a felszerelés, a
termékek, az infrastruktúra
vagy a nyújtott szolgálta-
tások vonatkozásában;
figyelmet kell szentelni a jó
minőségű szolgáltatá-
soknak, az egyszerűsített
eljárásoknak és vizsgála-
toknak, a biztonsági előí-
rások betartásának, a
kikötők jó megközelíthető-
ségének, a hatékony
kapcsolatnak a hátország
felé, valamint a rugalmas
és hatékony kikötői szol-
gáltatásoknak is;

(b) a forgalmi elterelési akció
nem vezet az érintett
piacokon a verseny torzu-
lásához különösen a kizá-
rólag közúti szállításmód
alternatív szállításmódjai
között vagy az egyes
módokon belül, a közös
érdekkel ellentétes
mértékben;

(b) a forgalmat kiküszöbölő
akció európai szinten
innovatív a termelési
logisztika és a szállítási
logisztika integrálása
vonatkozásában;

(b) az akció európai szinten
innovatív;
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Az akció fajtája A. Katalizációs akciók B. Tengeri gyorsforgalmi utak C. Forgalmi elterelési akció D. Forgalmat kiküszöbölő akció E. Közös tanulási akció

5. cikk (1) bekezdés a) pont 5. cikk (1) bekezdés b) pont 5. cikk (1) bekezdés c) pont 5. cikk (1) bekezdés d) pont 5. cikk (1) bekezdés e) pont

(c) a katalizációs akció várha-
tóan tényleges, mérhető és
fenntartható forgalmi elte-
reléshez vezet a közúti
szállításról a rövid távú
tengeri hajózásra, a vasútra
vagy a belvízi hajózásra.

(c) a tengeri gyorsforgalmi
utakkal kapcsolatos akció
célja a nagy volumenű,
nagy gyakoriságú, intermo-
dális, rövid távú tengeri
hajózást, vagy a rövid távú
tengeri hajózás és más szál-
lítási módok kombinációját
– a szállítási láncban a
közúti szállítás arányát a
lehető legalacsonyabbra
csökkentve – igénybe vevő
teherszállítási és adott
esetben vegyes teher- és
személyszállítási szolgálta-
tások ösztönzése; a fellépés
lehetőség szerint magába
foglalja a vasutat és/vagy
belvízi hajózást igénybe
vevő, integrált hátországi
teherszállítási szolgáltatá-
sokat;

(c) a forgalmi elterelési akció
reális tervet terjeszt elő,
mely megadja, hogy milyen
lépésekben kívánják elérni
a célokat;

(c) a forgalmat kiküszöbölő
akció célja az európai
piacokon folyó nemzetközi
áruszállítás hatékonyabbá
tételének ösztönzése, a
gazdasági növekedés hátrál-
tatása nélkül, a termelési
és/vagy elosztási folya-
matok módosítására össz-
pontosítva, ily módon
magasabb rakodási ténye-
zőket, kevesebb üresjáratot,
a hulladékkiáramlás vissza-
fogását, a szállított
mennyiség és/vagy tömeg
csökkenését vagy bármely
egyéb olyan más hatást
elérve, amely a közúti
áruszállítás jelentős csökke-
néséhez vezet, ugyanakkor
nem fejt ki negatív hatást a
termelési mennyiségre vagy
a munkaerőre;

(c) az akció nem vezet az érin-
tett piacokon a verseny
torzulásához a közös érde-
kekkel ellentétben, külö-
nösen a közúti szállítás
alternatívái között vagy
azokon belül;

(d) a katalizáló hatású akció
reális tervet terjeszt elő,
mely megadja, hogy
milyen lépésekben kívánják
elérni a célokat, valamint,
hogy milyen irányító
támogatásra van szükség a
Bizottság részéről;

(d) a tengeri gyorsforgalmi
utakkal kapcsolatos akció
várhatóan tényleges,
mérhető és fenntartható, a
közúti áruszállítás előre
jelzett növekedési ütemét
meghaladó forgalmi eltere-
léshez vezet a közúti szállí-
tásról a rövid távú tengeri
hajózásra, és belvízi hajó-
zásra és/vagy a vasútra;

(d) amikor az akció olyan
harmadik fél által nyújtott
szolgáltatást igényel, amely
nem tagja a konzor-
ciumnak, a pályázó beter-
jeszti annak igazolását,
hogy az érintett szolgálta-
tásokat átlátható, tárgyi-
lagos és megkülönböztetés-
mentes eljárás keretében
választotta ki.

(d) a forgalmat kiküszöbölő
fellépés várhatóan tény-
leges, mérhető és fenntart-
ható, tonnakilométerben
vagy járműkilométerben
kifejezett áruszállítási volu-
menhez képest legalább 10
százalékos forgalom-kikü-
szöböléshez fog vezetni;

(d) a közös tanulási akció
reális tervet terjeszt elő,
mely megadja, hogy milyen
lépésekben kívánják elérni
a célokat, valamint, hogy
milyen irányító támoga-
tásra van szükség a
Bizottság részéről.
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Az akció fajtája A. Katalizációs akciók B. Tengeri gyorsforgalmi utak C. Forgalmi elterelési akció D. Forgalmat kiküszöbölő akció E. Közös tanulási akció

5. cikk (1) bekezdés a) pont 5. cikk (1) bekezdés b) pont 5. cikk (1) bekezdés c) pont 5. cikk (1) bekezdés d) pont 5. cikk (1) bekezdés e) pont

(e) a katalizáló hatású fellépés
az érintett piacokon nem
vezet a verseny torzulá-
sához a közös érdekekkel
ellentétes mértékben, külö-
nösen a közúti szállítás
alternatívái között vagy
azokon belül;

(e) a tengeri gyorsforgalmi
utakkal kapcsolatos fellépés
reális tervet terjeszt elő,
mely megadja, hogy milyen
lépésekben kívánják elérni
a célokat, valamint, hogy
milyen irányító támoga-
tásra van szükség a
Bizottság részéről;

(e) a forgalmat kiküszöbölő
fellépés reális tervet terjeszt
elő, mely megállapítja,
hogy az akció milyen
különleges lépésekben
kívánja elérni a célokat,
valamint, hogy milyen
irányító támogatásra van
szükség a Bizottság rész-
éről;

(f) amikor az akció olyan
harmadik fél által nyújtott
szolgáltatást igényel, amely
nem tagja a konzor-
ciumnak, a pályázó beter-
jeszti annak igazolását,
hogy az érintett szolgáltatá-
sokat átlátható, tárgyilagos
és megkülönböztetésmentes
eljárás keretében választotta
ki.

(f) a tengeri gyorsforgalmi
utakkal kapcsolatos akció
nem vezet az érintett
piacokon a verseny torzulá-
sához a közös érdekekkel
ellentétes mértékben, külö-
nösen a közúti szállítás
alternatívái között vagy
azokon belül;

(f) a forgalmat kiküszöbölő
akció nem vezet az érintett
piacokon a verseny torzulá-
sához a közös érdekekkel
ellentétes mértékben, külö-
nösen a közúti szállítás
alternatívái között vagy
azokon belül;

(g) amikor a tengeri gyorsfor-
galmi utakkal kapcsolatos
akció olyan harmadik fél
által nyújtott szolgáltatást
igényel, amely nem tagja a
konzorciumnak, a pályázó
beterjeszti annak igazo-
lását, hogy az érintett szol-
gáltatásokat átlátható,
tárgyilagos és megkülön-
böztetésmentes eljárás
keretében választotta ki.

(g) Amikor a forgalmat kikü-
szöbölő akció olyan
harmadik fél által nyújtott
szolgáltatást igényel, amely
nem tagja a konzor-
ciumnak, a pályázó beter-
jeszti annak igazolását,
hogy az érintett szolgálta-
tásokat átlátható, tárgyi-
lagos és megkülönböztetés-
mentes eljárás keretében
választotta ki.
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Az akció fajtája A. Katalizációs akciók B. Tengeri gyorsforgalmi utak C. Forgalmi elterelési akció D. Forgalmat kiküszöbölő akció E. Közös tanulási akció

5. cikk (1) bekezdés a) pont 5. cikk (1) bekezdés b) pont 5. cikk (1) bekezdés c) pont 5. cikk (1) bekezdés d) pont 5. cikk (1) bekezdés e) pont

2. A támogatás
intenzitása
és alkalma-
zási területe

(a) a katalizáló hatású akció
közösségi pénzügyi támo-
gatása az akció céljai eléré-
séhez szükséges és az akció
eredményeképpen felme-
rülő összes kiadás legfel-
jebb 35%-a lehet, beleértve
az előkészítő intézkedé-
seket és a kisegítő infra-
struktúrát. Az ilyen kiadás
olyan mértékig jogosult a
közösségi pénzügyi támo-
gatásra, amilyen mértékig
az akció végrehajtásához
közvetlenül kapcsolódik.

(a) a tengeri gyorsforgalmi
utakkal kapcsolatos akció
közösségi pénzügyi támo-
gatása az akció céljai eléré-
séhez szükséges és az akció
eredményeképpen felme-
rülő összes kiadás legfel-
jebb 35%-a lehet, beleértve
az előkészítő intézkedé-
seket és a kisegítő infra-
struktúrát. Az ilyen kiadás
olyan mértékig jogosult a
közösségi pénzügyi támo-
gatásra, amilyen mértékig a
szállítási szolgáltatás végre-
hajtásához közvetlenül
kapcsolódik.

(a) a forgalmi elterelési akció
közösségi pénzügyi támo-
gatása az akció céljai eléré-
séhez szükséges és az akció
eredményeképpen felme-
rülő összes kiadás legfel-
jebb 35%-a lehet, beleértve
az előkészítő intézkedé-
seket és a kisegítő infra-
struktúrát. Az ilyen kiadás
olyan mértékig jogosult a
közösségi pénzügyi támo-
gatásra, amilyen mértékig
az akció végrehajtásához
közvetlenül kapcsolódik.

(a) a forgalmat kiküszöbölő
akció közösségi pénzügyi
támogatása az akció céljai
eléréséhez szükséges és az
akció eredményeképpen
felmerülő összes kiadás
legfeljebb 35%-a lehet,
beleértve az előkészítő
intézkedéseket és a kisegítő
infrastruktúrát. Az ilyen
kiadás olyan mértékig
jogosult a közösségi pénz-
ügyi támogatásra, amilyen
mértékig az akció végrehaj-
tásához közvetlenül
kapcsolódik.

(a) a közös tanulási akció
közösségi pénzügyi támo-
gatása az akció céljai eléré-
séhez szükséges és az akció
eredményeképpen felme-
rülő összes kiadás legfel-
jebb 50%-a lehet, beleértve
az előkészítő intézkedé-
seket és a kisegítő infra-
struktúrát.

A kiválasztási eljárás során a
pályázat beadásakor vagy
azután felmerülő kiadás abban
az esetben jogosult közösségi
pénzügyi támogatásra, ha a
közösségi támogatás megkapja
a végső jóváhagyást. Az ingó-
ságok költségeihez való hozzá-
járulás attól függ, hogy ezeket
a támogatás ideje alatt, elsődle-
gesen az akció céljaira hasz-
nálják fel a támogatási megál-
lapodásban foglaltak szerint.

A kiválasztási eljárás során a
pályázat benyújtásakor vagy
azután felmerülő kiadás abban
az esetben jogosult közösségi
pénzügyi támogatásra, ha a
közösségi támogatás megkapja
a végső jóváhagyást. Az ingó-
ságok költségeihez való hozzá-
járulás attól függ, hogy ezeket
a támogatás ideje alatt, elsődle-
gesen az akció céljaira hasz-
nálják fel a támogatási megál-
lapodásban foglaltak szerint.

A kiválasztási eljárás során a
pályázat beadásakor vagy
azután felmerülő kiadás abban
az esetben jogosult közösségi
pénzügyi támogatásra, ha a
közösségi támogatás megkapja
a végső jóváhagyást. Az ingó-
ságok költségeihez való hozzá-
járulás attól függ, hogy ezeket
a támogatás ideje alatt, elsődle-
gesen az akció céljaira hasz-
nálják fel a támogatási megál-
lapodásban foglaltak szerint.

A kiválasztási eljárás során a
pályázat beadásakor vagy
azután felmerülő kiadás abban
az esetben jogosult közösségi
pénzügyi támogatásra, ha a
közösségi támogatás megkapja
a végső jóváhagyást. Az ingó-
ságok költségeihez való hozzá-
járulás attól függ, hogy ezeket
a támogatás ideje alatt, elsődle-
gesen az akció céljaira hasz-
nálják fel a támogatási megál-
lapodásban foglaltak szerint.

Az ilyen kiadás olyan mértékig
jogosult a közösségi pénzügyi
támogatásra, amilyen mértékig
az akció végrehajtásához
közvetlenül kapcsolódik. A
kiválasztási eljárás során a
pályázat beadásakor vagy
azután felmerülő kiadás abban
az esetben jogosult közösségi
pénzügyi támogatásra, ha a
közösségi támogatás megkapja
a végső jóváhagyást.
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Az akció fajtája A. Katalizációs akciók B. Tengeri gyorsforgalmi utak C. Forgalmi elterelési akció D. Forgalmat kiküszöbölő akció E. Közös tanulási akció

5. cikk (1) bekezdés a) pont 5. cikk (1) bekezdés b) pont 5. cikk (1) bekezdés c) pont 5. cikk (1) bekezdés d) pont 5. cikk (1) bekezdés e) pont

(b) A forgalmat kiküszöbölő
akciókra nyújtott közösségi
pénzügyi támogatást nem
lehet olyan üzleti vagy
termelési tevékenységek
támogatására fordítani,
amelyek nem állnak
közvetlen kapcsolatban a
szállítással vagy az
elosztással.

(b) A kisegítő infrastruktúra
támogatásának feltételeit a
II. melléklet tartalmazza.

(b) A közösségi pénzügyi
támogatás, melyet az
előkészítő intézkedések és
a kisegítő infrastruktúra
kivételével a Bizottság
határoz meg a közúti szál-
lításról a rövid távú tengeri
hajózásra, a vasútra vagy a
belvízi hajózásra átterelt
tonnakilométerek alapján,
eleinte minden 500 tonna-
kilométernyi közúti fuvar
átterelésére vonatkozóan
1 euro. Az indikatív összeg
kiigazítható, különösen a
projekt minősége vagy a
megszerzett valódi környe-
zetvédelmi előnyök függvé-
nyében.

(b) A közösségi pénzügyi
támogatás, melyet a kise-
gítő infrastruktúra kivéte-
lével a Bizottság határoz
meg a közúti szállításról a
rövid távú tengeri hajó-
zásra, a vasútra vagy a
belvízi hajózásra átterelt
tonnakilométerek alapján,
eleinte minden 500 tonna-
kilométernyi közúti fuvar
átterelésére vonatkozóan
1 euro. Az indikatív összeg
kiigazítható, különösen a
projekt minősége vagy a
megszerzett valódi környe-
zetvédelmi előnyök függvé-
nyében.

(c) A közösségi pénzügyi
támogatás az előkészítő
intézkedések, a kisegítő
infrastruktúra és a felszer-
elések kivételével eleinte
minden 500 tonnakilomé-
ternyi vagy 25 jármű-kilo-
méternyi közúti fuvar átte-
relésére vonatkozóan
1 euro. Az indikatív összeg
kiigazítható, különösen a
projekt minősége vagy a
megszerzett valódi környe-
zetvédelmi előnyök függvé-
nyében.

(b) A kisegítő infrastruktúra
támogatásának feltételei:
nem alkalmazható kate-
gória.
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Az akció fajtája A. Katalizációs akciók B. Tengeri gyorsforgalmi utak C. Forgalmi elterelési akció D. Forgalmat kiküszöbölő akció E. Közös tanulási akció

5. cikk (1) bekezdés a) pont 5. cikk (1) bekezdés b) pont 5. cikk (1) bekezdés c) pont 5. cikk (1) bekezdés d) pont 5. cikk (1) bekezdés e) pont

(c) A 10. cikk (2) bekezdé-
sében leírt eljárásnak
megfelelően a Bizottság
szükség szerint időről-
időre megvizsgálhatja a
fejleményeket a számítások
alapját képező tételek
vonatkozásában és szükség
esetén annak megfelelően
módosítja a közösségi
pénzügyi támogatás
összegét.

(c) A 10. cikk (2) bekezdé-
sében leírt eljárásnak
megfelelően a Bizottság
szükség szerint időről-
időre megvizsgálhatja a
fejleményeket a számítások
alapját képező tételek
vonatkozásában és szükség
esetén annak megfelelően
módosítja a közösségi
pénzügyi támogatás
összegét.

d) A 10. cikk (2) bekezdé-
sében leírt eljárásnak
megfelelően a Bizottság
szükség szerint időről-időre
megvizsgálhatja a fejlemé-
nyeket a számítások alapját
képező tételek vonatkozá-
sában és szükség esetén
annak megfelelően módo-
sítja a közösségi pénzügyi
támogatás összegét.

(d) A kisegítő infrastruktúra
támogatásának feltételeit a
II. melléklet tartalmazza.

(d) A kisegítő infrastruktúra
támogatásának feltételei,
amennyiben alkalmazha-
tóak, a II. melléklet tartal-
mazza.

e) A kisegítő infrastruktúra
támogatásának feltételeit a
II. melléklet tartalmazza.

3. A támogatási
megálla-
podás
formátuma
és időtar-
tama

A katalizációs akciók közös-
ségi pénzügyi támogatása
támogatási megállapodások
alapján történik, mely tartal-
mazza a megfelelő rendelkezé-
seket az irányításra és a
nyomon követésre vonatko-
zóan. E megállapodások maxi-
mális érvényességi ideje
62 hónap.

A tengeri gyorsforgalmi utakra
vonatkozó akciók közösségi
pénzügyi támogatása támoga-
tási megállapodások alapján
történik, mely tartalmazza a
megfelelő rendelkezéseket az
irányításra és a nyomon köve-
tésre vonatkozóan. E megálla-
podások maximális érvényes-
ségi ideje 62 hónap.

A forgalmi elterelési akciók
közösségi pénzügyi támogatása
támogatási megállapodások
alapján történik, mely tartal-
mazza a megfelelő rendelkezé-
seket az irányításra és a
nyomon követésre vonatko-
zóan. E megállapodások maxi-
mális érvényességi ideje
38 hónap.

A forgalmat kiküszöbölő
akciók közösségi pénzügyi
támogatása támogatási megál-
lapodások alapján történik,
mely tartalmazza a megfelelő
rendelkezéseket az irányításra
és a nyomon követésre vonat-
kozóan. E megállapodások
maximális érvényességi ideje
62 hónap.

A közös tanulási akcióak
közösségi pénzügyi támogatása
támogatási megállapodások
alapján történik, mely tartal-
mazza a megfelelő rendelkezé-
seket az irányításra és a
nyomon követésre vonatko-
zóan. E megállapodások maxi-
mális érvényességi ideje
26 hónap.

A közösségi pénzügyi támo-
gatás nem újítható meg az
előírt, legfeljebb 62 hónapos
érvényességi időn túl.

A közösségi pénzügyi támo-
gatás nem újítható meg az
előírt, legfeljebb 62 hónapos
érvényességi időn túl.

A közösségi pénzügyi támo-
gatás nem újítható meg az
előírt, legfeljebb 38 hónapos
érvényességi időn túl.

A közösségi pénzügyi támo-
gatás nem újítható meg az
előírt, legfeljebb 62 hónapos
érvényességi időn túl.

A közösségi pénzügyi támo-
gatás nem újítható meg az
előírt, legfeljebb 26 hónapos
érvényességi időn túl.

2006.12.7.
C
297

E/216
A
z
EurópaiU

nió
H
ivatalos

Lapja

2006.m
ájus

17.,szerda



Az akció fajtája A. Katalizációs akciók B. Tengeri gyorsforgalmi utak C. Forgalmi elterelési akció D. Forgalmat kiküszöbölő akció E. Közös tanulási akció

5. cikk (1) bekezdés a) pont 5. cikk (1) bekezdés b) pont 5. cikk (1) bekezdés c) pont 5. cikk (1) bekezdés d) pont 5. cikk (1) bekezdés e) pont

4. A szerződés
értékkü-
szöbe

A katalizáló hatású akció mini-
mális indikatív támogatási
küszöbe 2 000 000 euro.

A tengeri gyorsforgalmi utakra
vonatkozó akció minimális
indikatív támogatási küszöbe
1,25 milliárd tonnakilométer
vagy ennek forgalmi elterelési
térfogati egyenértéke vagy az
indikatív eurónkénti
támogatással arányban
2 500 000 euro.

A forgalmi elterelési akció
minimális indikatív támogatási
küszöbe 250 millió tonnakilo-
méter vagy ennek forgalmi
elterelési térfogati egyenértéke
vagy az indikatív eurónkénti
támogatással arányban
500 000 euro.

A forgalmat kiküszöbölő akció
minimális indikatív támogatási
küszöbe 500 millió tonnakilo-
méter vagy 25 millió járműki-
lométer kiküszöbölt áruszál-
lítás vagy az indikatív euró-
nkénti támogatással arányban
1 000 000 euro.

A közös tanulási akció mini-
mális indikatív támogatási
küszöbe 250 000 euro.

5. Közzététel A katalizációs akciók eredmé-
nyeit és módszereit a közzété-
teli terv alapján közzé kell
tenni, hogy segítsenek elérni e
rendelet céljait.

A tengeri gyorsforgalmi
utakkal kapcsolatos akciók
eredményeit és módszereit
közzé kell tenni, és támogatni
kell a bevált gyakorlat kicseré-
lését a közzétételi terv alapján,
hogy segítsenek elérni e rende-
let céljait.

A forgalmi elterelési akciókra
vonatkozóan nincsenek külön
közzétételi tevékenységek
meghatározva.

A forgalmat kiküszöbölő
akciók eredményeit és módsze-
reit közzé kell tenni, és támo-
gatni kell a bevált gyakorlat
kicserélését a közzétételi terv
alapján, hogy segítsenek elérni
e rendelet céljait.

A közös tanulási akciók ered-
ményeit és módszereit közzé
kell tenni, és támogatni kell a
bevált gyakorlat kicserélését a
közzétételi terv alapján, hogy
segítsenek elérni e rendelet
céljait.
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