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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR.    /2004

af

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 om generelle regler

for Fællesskabets finansielle støtte inden for

transeuropæiske net

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 156,

stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

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

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 75 E af 26.3.2002, s. 316 og EFT C 151 E af 25.6.2002, s. 291.
2 EFT C 125 af 27.5.2002, s. 13.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 2.7.2002 (EUT C 271 E af 12.11.2003, s. 163), Rådets fæl-

les holdning af        (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af
(endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Gruppen på højt niveau under forsæde af Karel Van Miert vedrørende det transeuropæi-

ske transportnet har udtrykt bekymring over den forsinkede implementering af de grænse-

overskridende strækninger i de højt prioriterede projekter inden for det transeuropæiske trans-

portnet (TEN), idet forsinkelsen forringer rentabiliteten af medlemsstaternes investeringer i de

indenlandske strækninger, fordi disse dermed går glip af stordriftsfordele, og gruppen anbe-

falede, at Fællesskabet differentierer sine støttesatser ud fra fordelene for andre lande, især

nabolande, og fremhævede, at en sådan differentiering i første række bør gavne grænseover-

skridende projekter, der benyttes til fjerntransport. Endvidere bør Fællesskabets finansierings-

sats differentieres i forhold til, hvor meget de økonomiske fordele ved projektet overstiger

dets finansielle rentabilitet.

(2) Gruppen på højt niveau anbefalede derfor, at Fællesskabets støttesats hæves for at fremme

etableringen af de prioriterede projekters grænseoverskridende forbindelser og tilføjede, at en

sådan ændring kun vil få begrænsede virkninger for budgettet. Dette bør gennemføres under

hensyn til behovet for at koncentrere TEN-midlerne om nøgleprojekter, samtidig med at man

erkender behovet for fortsat økonomisk støtte til ikke-prioriterede projekter.

(3) Det bør være muligt at indgå de budgetmæssige forpligtelser i årlige trancher, selv om den

tilsvarende retlige forpligtelse er global og flerårig.

(4) En midlertidig forhøjelse af Fællesskabets støttesats kan være et incitament for aktørerne til at

fremskynde og effektivisere gennemførelsen af højt prioriterede projekter, der er omfattet af

denne forordning.
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(5) Etablering af offentlig-private partnerskaber (eller andre former for samarbejde mellem det

offentlige og det private) forudsætter, at de institutionelle investorer indgår faste finansielle

forpligtelser, der er tilstrækkelig attraktive til at mobilisere privat kapital. Ved at yde økono-

misk støtte på et flerårigt grundlag kan Fællesskabet fjerne den usikkerhed, der bremser ud-

viklingen af projekterne. Derfor bør der træffes bestemmelse om at yde finansieringsstøtte til

de udvalgte projekter på grundlag af en flerårig retlig forpligtelse.

(6) Grænseoverskridende forbindelser mellem energinet er vigtige for at sikre et velfungerende

indre marked, forsyningssikkerheden og en optimal udnyttelse af den eksisterende energiin-

frastruktur. Derfor bør der også ydes øget økonomisk støtte til prioriterede energinetprojekter,

der er nødvendige af hensyn til den europæiske økonomi, men urentable set ud fra et drifts-

økonomisk synspunkt, og som ikke fører til konkurrenceforvridninger mellem virksomheder-

ne. Denne støtte vedrører prioriterede energinetprojekter.

(7) Rådets forordning (EF) nr. 2236/951 bør tilpasses under hensyn til Rådets afgørelse

1999/468/EF af 28. juni 1990 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gen-

nemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen2.

(8) Forordning (EF) nr. 2236/95 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed –

                                                
1 EFT L 228 af 23.9.1995, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

nr. 1655/1999 (EFT L 197 af 29.7.1999, s. 1).
2 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 2236/95 ændres således:

1) Artikel 5 ændres således:

a) Stk. 3 affattes således:

"3. Uanset den valgte støtteform kan den samlede fællesskabsstøtte i henhold til den-

ne forordning højst udgøre 10% af de samlede investeringsomkostninger. Undtagel-

sesvis kan den samlede fællesskabsstøtte dog udgøre indtil 20% af de samlede investe-

ringsomkostninger i følgende tilfælde:

a) projekter, der vedrører systemer for satellitbaseret positionsbestemmelse og navi-

gation, jf. artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF af

23. juli 1996 om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af transeuropæiske

transportnet*

b) højt prioriterede projekter vedrørende energinet
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c) strækninger i projekter af europæisk interesse - forudsat at projekterne er iværksat

inden 2010 - der er anført i bilag III til beslutning nr. 1692/96/EF, og som har til

formål at fjerne flaskehalse og/eller anlægge manglende strækninger, hvis disse er

grænseoverskridende eller krydser naturlige barrierer, og bidrager til det indre

markeds integration i det udvidede Fællesskab, fremmer sikkerheden, sikrer inter-

operabiliteten mellem de nationale net og/eller bidrager væsentligt til at forbedre

balancen mellem transportformerne til fordel for de mest miljøskånsomme. Denne

sats skal differentieres ud fra fordelene for andre lande, især nabomedlemsstater.

________________________

* EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1. Ændret ved beslutning nr. 1346/2001/EF (EFT L 185 af
6.7.2001, s. 1)."

b) Følgende stykke tilføjes:

"5. For de i stk. 3 omhandlede projekter og under overholdelse af denne forordnings

øvrige bestemmelser, er den retlige forpligtelse flerårig, og de budgetmæssige forplig-

telser indgås i årlige trancher."

2) I artikel 13 tilføjes følgende stykke:

"4. Er et projekt ikke afsluttet senest 10 år efter tildeling af økonomisk støtte, kan Kommis-

sionen under overholdelse af proportionalitetsprincippet og under hensyn til alle relevante

faktorer kræve den ydede støtte tilbagebetalt."
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3) Artikel 17 affattes således:

"Artikel 17

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af denne forordning.

2. Kommissionen bistås af et udvalg. Den Europæiske Investeringsbank udpeger en ikke-

stemmeberettiget repræsentant til dette udvalg.

3. Når der henvises til proceduren i denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgø-

relse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de

gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen*, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

________________________
* EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23."

4) I artikel 18 tilføjes følgende stykke:

"Tildelingen af midler skal stå i forhold til gennemførelsens kvalitative og kvantitative ni-

veau."
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Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen 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

1. Den 4. december 2001 forelagde Kommissionen et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet

om at hæve fællesskabsstøtten til visse prioriterede projekter vedrørende transeuropæiske

transportnet til højst 20%.

2. Den 14. marts 2002 ændrede Kommissionen sit forslag, så det også kom til at omfatte priori-

terede projekter vedrørende transeuropæiske energinet.

3. Den 20. marts 2002 vedtog Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg sin udtalelse,

hvori det godkendte forslaget.

4. Den 25. marts 2002 besluttede Regionsudvalget ikke at afgive udtalelse om forslaget.

5. Den 2. juli 2002 afgav Europa-Parlamentet førstebehandlingsudtalelse om det i punkt 2 om-

handlede ændrede forslag; det godkendte forslaget og foreslog samtidig en række ændringer.

6. Den 28. januar 2003 ændrede Kommissionen sit ændrede forslag på baggrund af Europa-

Parlamentets udtalelse.

7. Den 6. oktober 2003 ændrede Kommissionen det i punkt 6 omhandlede ændrede forslag for at

hæve satsen for fællesskabsstøtten til disse transeuropæiske netprojekter til højst 30%.

8. Den 25. november 2003 nåede Rådet og Kommissionens repræsentant til fuld enighed om et

kompromis til en fælles holdning (jf. 15280/03) og dermed forbundne erklæringer til optagel-

se i Rådets protokol (jf. 5644/04 ADD 1).

9. Rådet vedtog sin fælles holdning efter traktatens artikel 251 den 24. februar 2004.
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II. SUBSTANSEN

1. Substansen i Rådets fælles holdning ligger tæt op ad det i punkt 6 under del I omhandlede

ændrede forslag, som Kommissionen forelagde efter Europa-Parlamentets udtalelse af 2. ju-

li 2002.

2. Rådet har således givet sin principielle tilslutning til at øge fællesskabsstøtten til højst 20%

for følgende prioriterede projekter vedrørende transeuropæiske net:

a) satellitbaserede positionsbestemmelses- og navigationssystemer som omhandlet i arti-

kel 17 i beslutning nr. 1692/96/EF (Galileo-lignende projekter)

b) prioriterede projekter vedrørende energinet

og

c) strækninger, der er grænseoverskridende eller krydser naturlige barrierer, i udvalgte

transeuropæiske transportnetprojekter som anført i bilag III til beslutning

nr. 1692/96/EF, forudsat navnlig at projekterne iværksættes inden 2010.

3. Hovedparten af den i den fælles holdning omhandlede fællesskabsstøtte vil derfor som fore-

slået af Kommissionen og støttet af Europa-Parlamentet blive rettet mod at bidrage afgørende

til at gennemføre de endnu ikke iværksatte prioriterede transeuropæiske transportnetprojekter.

4. Fællesskabsstøtten vil samtidig - men med langt færre budgetmæssige konsekvenser - blive

målrettet mod prioriterede projekter vedrørende transeuropæiske energinet og Galileo-lignen-

de projekter.

5. Den fælles holdning vedrører ikke de prioriterede eTEN-projekter (TELECOM), hvor Kom-

missionen har fremlagt et særskilt forslag, der fortsat ligger på bordet (dok. 9099/03, interin-

stitutionel sag 2003/0086 (COD)).

6. De andre bestemmelser i den fælles holdning vedrører hovedsagelig budgetprocedure og ud-

valgsprocedure.
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7. Med hensyn til udvalgsprocedure bør der navnlig lægges mærke til, at den fælles holdning

holder fast ved den forskriftsprocedure, som for øjeblikket gælder for gennemførelsesforan-

staltningerne for de transeuropæiske net, og derfor ikke følger Europa-Parlamentets og Kom-

missionens forslag om at anvende rådgivningsproceduren.

8. Den fælles holdning fastsætter dog - som foreslået af Europa-Parlamentet - at en repræsentant

for Den Europæiske Investeringsbank uden stemmeret kan deltage i udvalgsproceduren, hvor-

ved Den Europæiske Investeringsbank får lejlighed til at bidrage til udvalgets drøftelser med

sin særlige ekspertviden om finansiering af transeuropæiske net.

III. PARLAMENTETS ÆNDRINGER AF 2. JULI 2002 VEDRØRENDE DEN
DISPOSITIVE DEL AF TEKSTEN

1. For så vidt angår de prioriterede transeuropæiske transportnetprojekter afspejler den fælles

holdning i vidt omfang Europa-Parlamentets ændring 8 og 13. De strækninger i disse projek-

ter, der er grænseoverskridende eller krydser naturlige barrierer, skal således ganske rigtigt

tage sigte på at afhjælpe flaskehalse og/eller udfylde manglende strækninger og fremme sik-

kerheden som foreslået af Europa-Parlamentet.

2. Derimod følger den fælles holdning i lighed med Kommissionens ændrede forslag ikke den af

Europa-Parlamentet foreslåede procedure med rapportering til Europa-Parlamentet og Rådet

om udvælgelse af prioriterede projekter på energiområdet.

3. Den fælles holdning følger dog ændring 9 om tilbagebetaling af fællesskabsmidler, såfremt

projektet ikke er afsluttet senest 10 år efter, at den økonomiske støtte er blevet tildelt (arti-

kel 13, stk. 4 (nyt)), og som allerede nævnt også ændring 10 om deltagelse af en repræsentant

for Den Europæiske Investeringsbank i udvalgsproceduren.

4. Den fælles holdning følger desuden ændring 11, andet afsnit, om tildelingen af midler (arti-

kel 18, stk. 2 (nyt)).

IV. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. Som allerede nævnt følger den fælles holdning nøje det ændrede forslag, som Kommissionen

forelagde efter Europa-Parlamentets udtalelse.
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2. Den følger derfor i vidt omfang de af Europa-Parlamentets ændringer, som Kommissionen har

accepteret. Af samme grund er de ændringer, som Kommissionen ikke har accepteret generelt

heller ikke blevet accepteret af Rådet, idet Rådet for disse sidste ændringers vedkommende

har fulgt de negative udtalelser, som Kommissionen anførte i det ændrede forslag efter

Europa-Parlamentets udtalelse (punkt 6 under del I).

3. Den fælles holdning bygger endvidere på det sidst ændrede forslag fra Kommissionen, hvori

satsen for fællesskabsstøtten hæves til højst 30% (punkt 7 under del I).

En så høj støttesats vandt dog ikke tilstrækkelig tilslutning i Rådet, der som et kompromis ac-

cepterede en sats på højst 20%, hvilket Europa-Parlamentet også godkendte i sin udtalelse.

4. Som nævnt ovenfor vedrører den fælles holdning ikke Kommissionens særskilte forslag ved-

rørende prioriterede transeuropæiske telekommunikationsnet-projekter (dok. 9099/03, interin-

stitutionel sag 2003/0086 (COD)), som fortsat ligger på bordet.

V. KONKLUSION

Rådet meddeler på denne bag grund Europa-Parlamentet sin fælles holdning, som den foreligger i

dok. 5633/04.

________________________
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I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: Coreper/Rådet
Komm. forsl. nr.: 13297/03 ECOFIN 288 TRANS 243 ECO 190 ENER 273 CODEC 1317 -

KOM(2003) 561 endelig
Vedr.: Fælles holdning vedrørende det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets for-

ordning om ændring af det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forord-
ning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 om generelle regler for Fælles-
skabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net
FÆLLES INDSTILLING
Konsultationsfrist: 18. februar 2004

1. Den 4. december 2001 forelagde Kommissionen et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet

om at hæve fællesskabsstøtten til visse prioriterede projekter vedrørende transeuropæiske

transportnet til max. 20% (dok. 15111/01 ECOFIN 388 TRANS 241 ECO 385 ENER 177

CODEC 1339).

2. Den 14. marts 2002 ændrede Kommissionen sit forslag, så det også omfattede prioriterede

projekter vedrørende transeuropæiske energinet (dok. 7291/02 ECOFIN 121 TRANS 91

ECO 93 ENER 67 CODEC 357).

3. Den 20. marts 2002 vedtog Det Økonomiske og Sociale Udvalg sin udtalelse, hvori det god-

kendte forslaget.
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4. Den 25. marts 2002 besluttede Regionsudvalget ikke at afgive udtalelse om forslaget.

5. Den 2. juli 2002 afgav Europa-Parlamentet førstebehandlingsudtalelse om det ændrede for-

slag, jf. punkt 2; Europa-Parlamentet godkendte forslaget og foreslog samtidig en lang række

ændringer (dok. 10519/02 CODEC 838 ECOFIN 240 TRANS 190 ECO 233 ENER 144).

6. Den 28. januar 2003 ændrede Kommissionen sit ændrede forslag efter Europa-Parlamentets

udtalelse (dok. 5847/03 ECOFIN 30 TRANS 19 ECO 15 ENER 24 CODEC 98).

7. Den 6. oktober 2003 ændrede Kommissionen igen sit ændrede forslag, jf. punkt 6, med hen-

blik på at hæve satsen for fællesskabsstøtten til projekter vedrørende transeuropæiske trans-

portnet til max. 30% (dok. 13297/03 ECOFIN 288 TRANS 243 ECO 190 ENER 273

CODEC 1317).

8. Den 25. november 2003 nåede Rådets og Kommissionens repræsentant til fuld enighed om et

kompromis til en fælles holdning, jf. dokument 15280/03 ECOFIN 380 TRANS 318

ECO 250 ENER 324, og dertil hørende erklæringer til optagelse i Rådets mødeprotokol, jf.

addendummet til ovennævnte dokument.

9. Begrundelsen for den fælles holdning foreligger i addendummet til dokument 5633/04.

10. Coreper kunne derfor opfordre Rådet til som A-punkt på en kommende samling at vedtage

den fælles holding, som den foreligger i dokument 5633/04 ECOFIN 21 TRANS 36 ECO 11

ENER 23 CODEC 100 OC 47, og godkende Rådets begrundelse, som den foreligger i adden-

dummet til nævnte dokument.

________________________
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RÅDET FOR
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Bruxelles, den 26. januar 2004 (29.01)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2001/0226 (COD)

5644/04
ADD 1

ECOFIN 22
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CODEC 103
OC 52

ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: Coreper/Rådet
Komm. forsl. nr.: 13246/02 ECOFIN 332 FIN 410 - KOM(2002) 558 endelig
Vedr.: Fælles holdning vedrørende det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets for-

ordning om ændring af det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forord-
ning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 om generelle regler for Fælles-
skabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net
– Erklæring til optagelse i Rådets mødeprotokol
FÆLLES INDSTILLING
Konsultationsfrist: 18.2.2004

Erklæring til optagelse i Rådets mødeprotokol

A. Erklæring fra Rådet og Kommissionen

Rådet og Kommissionen bekræfter, at denne forordning i perioden 2000-2006 ikke får nogen

indvirkning på det samlede budget til transeuropæiske net.
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B. Erklæringer fra Rådet

1. Rådet understreger, at denne forordning ikke foregriber de kommende forhandlinger om

de finansielle overslag.

2. Rådet noterer sig, at Kommissionen anslår udgifterne til "grænseoverskridende stræk-

ninger" (med undtagelse af "havets motorveje"), som der henvises til i artikel 1, til

15 milliard EUR for perioden 2007-2013. Hvis der til alle disse grænseoverskridende

strækninger skulle udbetales en maksimumsats på 20 procent, ville de anslåede udgifter

på budgettet beløbe sig til 430 millioner EUR årligt.

3. Rådet noterer sig følgende erklæring fra Kommissionen:

"Når Kommissionen forelægger Finansieringsudvalget (TEN-T) et forslag om supple-

rende økonomisk støtte, skal det ledsages af:

a) en finansieringsanalyse fra projektets bygherre, hvoraf det fremgår, at supplerende

økonomisk støtte er af afgørende betydning for gennemførelsen af projektet.

b) en fornyet projektvurdering, som Kommissionen har udarbejdet i overensstem-

melse med forordningen, i samråd med EIB, og hvori det bl.a. skal kontrolleres,

om projektet er økonomisk bæredygtigt og finansielt rentabelt, samt hvilke direkte

eller indirekte socioøkonomiske virkninger det har, set på baggrund af den fore-

slåede supplerende økonomiske støtte og bygherrens finansieringsanalyse."

________________________
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2001/0226 (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 ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 om generelle regler for 

Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net 

1- BAGGRUND 

Tidspunkt for forslagets forelæggelsen for Europa-Parlamentets og 
Rådet:  
(dokument KOM(2001) 545 endelig udg.-2001/0226 (COD)): 

Tidspunkt for forelæggelse af det ændrede (I) forslag: 
(dokument KOM(2002) 134 endelig udg.– 2001/0226 (COD)): 

03.12.2001 

 
 
12.03.2002 

Tidspunkt for udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg 

Regionsudvalget har besluttet ikke at afgive udtalelse om forslaget 

20.03.2002 

25.03.2002 

Tidspunkt for Europa-Parlamentets udtalelse, første behandling: 02.07.2002 

Tidspunkt for forelæggelse af det ændrede forslag:  
(dokument COM(2003)38 endelig udg.– 2001/0226 (COD)): 

24.01.2003 

Tidspunkt for forelæggelse af det ændrede (II) forslag: 
(dokument COM(2003)561 endelig udg.– 2001/0226 (COD)): 

02.10.2003 

Tidspunkt for opnåelse af politisk enighed:  
(med enstemmighed) 

25.11.2003 

Tidspunkt for vedtagelse af fælles holdning: 24.02.2004 

2- FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Forslagets formål er at forhøje maksimumssatsen for støtte til de prioriterede transeuropæiske 
energinetprojekter (TEN-E) og prioriterede transportnetprojekter (TEN-T), der falder ind 
under kategorien af projekter, der er grænseoverskridende og/eller projekter, der krydser 
naturlige barrierer. Maksimumssatsen for støtte forslås forhøjet fra 10% til 20% for at nå frem 
til en løftestangseffekt for disse projekter, således at deres gennemførelse fremskyndes og 
oprettelsen af offentlige private partnerskaber fremmes. Forslaget bygger på konklusionerne 
og anbefalingerne i rapporten fra gruppen på højt niveau med Karel Van Miert som formand, 
som udarbejdede retningslinjerne for TEN-T, der førte til et parallelt forslag om at ændre 



 

 3    

beslutning nr. 1692/96/EF1 om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det 
transeuropæiske transportnet. I rapporten fra gruppen på højt niveau advaredes 
Kommissionen mod risikoen for, at de grænseoverskridende projekter ikke gennemføres til 
tiden, med mindre Fællesskabets støtte giver et tilstrækkeligt incitament til at mobilisere og 
koordinere offentlig og privat kapital. Grænseoverskridende forbindelser af denne art er 
væsentlige for udvekslingen mellem medlemsstaterne og for forbindelsesmulighederne langs 
de vigtigste transeuropæiske veje. ”Grænsevirkningen” fører ofte til lettere lokaltrafik, der har 
tendens til at gøre de grænseoverskridende projekter mindre rentable end projekter i hjertet af 
de nationale net. Det hul, som de offentlige midler skal fylde, er derfor større. Paradoksalt nok 
har denne tendens til at afvise grænseoverskridende projekter en negativ virkning på 
forrentningen af medlemsstaternes investeringer i hjemlandsområder, idet de ikke kan udnytte 
stordriftsfordelene.  
Derfor sigter forslaget især mod sektioner af prioriterede projekter, der viser en høj 
transeuropæisk merværdi, men samtidig har lav finansiel forrentning. 

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

3.1 Generelt 

For bedre at forstå indholdet den fælles holdning skal der mindes om forslagets ret 
komplicerede livsbane, der omfatter fire på hinanden følgende forslag med samme formål, 
men med et indhold, der– i en vis grad – er forskelligt. 

• Kommissionens første forslag (COM (2001) 545) – vedtaget i oktober 2001  

• Kommissionens første ændrede forslag (COM (2002) 134 – vedtaget i marts 2002. 
Ændringens formål var at integrere energinettene i forslaget.  

• Kommissionens ændrede forslag efter Europa-Parlamentets førstebehandling 
(COM(2003) 38 – vedtaget i januar 2003 

• Kommissionens andet ændrede forslag fremlagt for at deblokere situationen i Rådet 
(COM(2003) 561). Skønt forslagets rækkevidde forblev uændret, måtte Kommissionen 
opgive nogle af de ændringer, som den havde accepteret efter Europa-Parlamentets 
førstebehandling for at fremme en politisk aftale i Rådet. 

Derfor er Rådets fælles holdning – delvis – baseret på indholdet af Kommissionens andet 
ændrede forslag (COM (2003) 561) og delvis på dens tidligere forslag, hvorimod Europa-
Parlamentets førstebehandling var baseret på Kommissionens første forslag 
(COM(2001) 545). Det er – til en vis grad – vanskeligt i teksten at identificere Rådets fælles 
holdning og de ændringer, som Kommissionen accepterede efter Europa-Parlamentets 
førstebehandling, fordi nogle af dem ikke er blevet opretholdt i Kommissionens sidste forslag 
(COM(2003) 561), eller deres formulering er blevet betydeligt ændret. 

Der skal desuden mindes om, at Rådet ikke har udtalt sig om Europa-Parlamentets 
ændringsforslag. 

                                                 
1 KOM (2003) 564 
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3.2 Den videre behandling af ændringsforslagene 

3.2.1 Ændringsforslag, der er accepteret i det ændrede forslag og i den fælles holdning 

Ændringsforslag 1, 4, 8, 9, 11 og 13 accepteredes delvis eller i princippet, og de 
omformuleredes eller suppleredes. 

Ændringsforslag 1, 7 og 10 blev afvist. 

Følgende ændringsforslag– vedrørende betragtningerne – er bortfaldet fra det sidste 
forslag fra Kommissionen (COM (2003) 561):  
- anden del af ændringsforslag 4 vedrørende “bæredygtig mobilitet” blev ikke indsat 
i Kommissionens forslag (COM (2003) 561). 

- ændringsforslag 5 med henvisning til forsinkelser for projekter i Alperne og 
Pyrenæerne og ændringsforslag 6 med særlig henvisning til GALILEO blev ikke 
indsat i Kommissionens forslag (COM (2003) 561). 

3.2.1.1 Ændringsforslag 1 (betragtning 6)  
Henvisningen til prioriteringen af finansieringen af TEN-Energi accepteres i 
princippet, men omformuleres. 

3.2.1.2 Ændringsforslag 4 (betragtning 5)  
Der henvises til offentlig-private partnerskaber som finansieringsredskab med anden 
formulering. 

3.2.1.3 Ændringsforslag 8 og 13 (art. 5, stk. 3, litra c)  

Der ændres – i princippet – ikke på rækkevidden af den fælles holdning i forhold til 
den, der blev vedtaget af Europa-Parlamentet og foreslået af Kommissionen i dens 
ændrede forslag. De projekter, der skal omfattes af en forhøjet støttesats er:  
- prioriterede energinetprojekter  
- prioriterede grænseoverskridende projekter og projekter, der krydser naturlige 
barrierer  
- projekter med det formål at fremme sikkerheden og miljøskånsomme projekter.  
Desuden opretholdes henvisningen til beslutning 1692/96, som ønsket af Europa-
Parlamentet, i den fælles holdning. Gyldighedsområdet er dog blevet udvidet i den 
tekst, som Europa-Parlamentet har vedtaget, da alle transportformer (og ikke kun 
jernbanetransport) omfattes, men det forbliver stort set i overensstemmelse med 
sidste forslag fra Kommissionen (COM (2003) 561).  
 
Satsen for medfinansiering af grænseoverskridende projekter, projekter, der krydser 
naturlige barrierer, og prioriterede projekter inden for energisektoren er 20% i 
overensstemmelse med den sats, som Kommissionen foreslog i sit ændrede forslag 
efter Europa-Parlamentets førstebehandling. 
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3.2.1.4 Ændringsforslag 9 (artikel 13, stk. 4, ny) 

Indførelsen af strengere regler for finansieringen af projekter for at efterkomme 
reglerne om sund og effektiv forvaltning, som foreslået af Europa-Parlamentet, 
(ændringsforslag 9) opretholdes med en lidt ændret formulering baseret på den, som 
Kommissionen foreslog i sit forslag (COM (2003) 561). 

3.2.1.5. Ændringsforslag 10 (artikel 17, stk. 3) udvalg 

Den fælles holdning følger ikke Kommissionens forslag – som Europa-Parlamentet 
er enig i – om, at forslaget skal vedtages efter rådgivningsproceduren. Den fastholder 
forskriftsproceduren, som anvendes i øjeblikket, men tilslutter sig, at en repræsentant 
fra EIB kan deltage i udvalget (som observatør) ( artikel 17, stk. 2). 

3.2.1.6 Ændringsforslag 11 (Artikel 18, stk. 2) 

Skønt den fælles holdning ikke følger ændringsforslag 11 om forhøjelsen af den 
finansielle ramme for perioden 2001-2006, fastholdes andet afsnit om et strengere 
vurdering af midlernes anvendelse ( artikel 18, stk. 2, ny ) 

3.2.2 Ændringsforslag, der er indsat i det ændrede forslag, men ikke i den fælles 
holdning 

3.2.2.1 Den fælles holdning følger ikke forslaget i ændringsforslag 4, der vedrører 
grænseoverskridende projekter, herunder også i tiltrædelseslandene (der kan modtage 
maksimumsstøtte), fordi denne bestemmelse betragtes som ugyldig fra 1. maj 2004 
på grund af at de fleste af disse landes tiltrædelse af EU. 

3.2.2.2 Den fælles holdning følger ikke ændringsforslag 7 om forhøjelse af de 
finansielle rammer i forbindelse med gennemførelsen af forordning nr. 2236/95. 

3.3 Nye bestemmelser indsat af Rådet 

3.3.1. Rådet fulgte Kommissionens forslag (COM(2003) 561) og indsatte 
muligheden for finansiering af TEN ved hjælp af flerårige forpligtelser (i budgettet er 
det stadig etårige), hvilket vil give aktørerne en betydelig sikkerhed for, at de 
modtager midler fra Fællesskabet i hele gennemførelsesfasen. 

4- KONKLUSION 

Kommissionen støtter Rådets fælles holdning – trods nogle ændringer i forhold til 
Kommissionens sidste forslag – idet den i stort omfang følger det ændrede forslag. Den 
største ændring vedrører den maksimale støttesats. I Rådets fælles holdning fastholdes 
maksimumssatsen for medfinansering på 20%, medens Kommissionen i (COM (2003) 561) 
foreslog 30%. Satsen på 20% blev dog også godkendt af Europa-Parlamentet under 
førstebehandlingen. 
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5- ERKLÆRINGER 

A. Erklæring fra Rådet og Kommissionen  

Rådet og Kommissionen bekræfter, at denne forordning i perioden 2000-2006 ikke har nogen 
virkninger på de samlede bevillinger, der tildeles TEN-projekter. 

B. Erklæringer fra Rådet 

1. Rådet understreger, at denne forordning er uden virkninger for de kommende 
forhandlinger om de finansielle overslag. 

2. Rådet noterer, at Kommissionens udgiftsoverslag over ”de grænseoverskridende 
strækninger” (undtagen motorveje til søs), jf. artikel 12, er 15 mia. EUR for perioden 
2007-13. Hvis der for alle disse grænseoverskridende strækninger skulle udbetales 
maksimumssats på 20 %3, ville de anslåede udgifter over budgettet andrage 430 mio. 
EUR4 årligt. 

3. Rådet notere sig følgende erklæringer fra Kommissionen: 

“Kommissionens forelæggelse for TEN-T finansudvalget af et forslag til yderligere 
støtte skal ledsages af: 

a) en finansanalyse fra initiativtagerne til projektet, der viser, at yderligere 
finansiel støtte er nødvendig for gennemførelsen af projektet 

b) en fornyet evaluering af projektet foretaget af Kommissionen og EIB ifølge 
forordningen, hvori det bl.a. på baggrund af den foreslåede yderligere finansiering og 
finansanalyse fra projektets initiativtager skal vurderes, om projektet er 
gennemførligt og økonomisk rentabelt, og hvilke direkte og indirekte 
socioøkonomiske virkninger det har.” 

                                                 
2 Præcis henvisning indsættes 
3 Præcist tal indsættes på grundlag af den aftalte sats. 
4 Præcist tal indsættes på grundlag af den aftalte sats. 


