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VERORDENING (EG) Nr.   /

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van           

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2236/95 tot vaststelling van de algemene regels

voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap

op het gebied van trans-Europese netwerken

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 156,

eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 2,

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 OJ C 75 E van 26.3.2002, blz. 316 en PB C 151 E van 25.6.2002, blz. 291.
2 PB C 125 van 27.5.2002, blz. 13.
3 Advies van het Europees Parlement van 2 juli 2003 (PB C 271 E van 12.11.2003, blz. 163),

Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van ......... en Standpunt van het Europees
Parlement van           (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) De groep op hoog niveau betreffende het trans-Europese vervoersnet, onder voorzitterschap

van de heer Karel Van Miert, betreurt de achterstand die de grensoverschrijdende gedeelten

van prioritaire projecten van het trans-Europese vervoersnet (TEN) hebben opgelopen; deze

vertraging is immers nadelig voor de rentabiliteit van de investeringen die de lidstaten doen

op de binnenlandse gedeelten, doordat deze niet kunnen profiteren van het schaaleffect. De

groep raadt aan het percentage van de financiële steun van de Gemeenschap af te stemmen

op het nut voor andere landen, met name de buurlanden, en beklemtoont dat deze aanpassing

in de eerste plaats ten goede moet komen aan de grensoverschrijdende projecten die door het

langeafstandsvervoer worden gebruikt.

Bovendien moet het communautaire financieringspercentage worden gedifferentieerd naar

gelang de economische voordelen van het project verdergaan dan de financiële rentabiliteit

ervan.

(2) De groep op hoog niveau beveelt daartoe aan het percentage van de financiële steun van de

Gemeenschap te verhogen, teneinde de totstandbrenging van grensoverschrijdende verbin-

dingen van prioritaire projecten te stimuleren, en wijst er voorts op dat de gevolgen van een

dergelijke ontwikkeling voor de begroting beperkt zouden zijn. Bij de uitvoering hiervan

moet in gedachten worden gehouden dat de TEN-middelen voor essentiële projecten moeten

worden gebruikt, terwijl tevens de noodzaak moet worden ingezien van verdere financiële

steun aan niet-prioritaire projecten.

(3) Er dient in de mogelijkheid te worden voorzien in de begroting kredieten per jaar vast te

leggen op grond van een alomvattende juridische verbintenis die voor meerdere jaren geldt.

(4) Een tijdelijke verhoging van het communautaire steunpercentage kan voor de actoren een

stimulans vormen om de uitvoering van onder deze verordening vallende prioritaire

projecten te bespoedigen en te verwerkelijken.
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(5) De totstandbrenging van publiek-private partnerschappen (PPP's) (of andere vormen van

samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector) vereist een vaste financiële

toezegging van de institutionele investeerders die voldoende aantrekkelijk is om particulier

kapitaal te mobiliseren. De toekenning van communautaire financiële steun op meerjaren-

basis maakt het mogelijk de onzekerheden weg te nemen die een rem op de ontwikkeling

van de projecten vormen. Er dienen bijgevolg maatregelen te worden genomen om aan de

geselecteerde projecten financiële steun te verlenen op basis van een meerjarige verbintenis.

(6) Grensoverschrijdende aansluitingen tussen energienetwerken zijn van belang om te zorgen

voor de soepele werking van de interne markt, de continuïteit van de energievoorziening en

het optimale gebruik van de energie-infrastructuur. Daarom dienen ook prioritaire projecten

op het gebied van energienetwerken die noodzakelijk zijn in het belang van de Europese

economie, maar zakelijk gezien niet rendabel zijn en die de concurrentie tussen onder-

nemingen niet verstoren, voor hogere financiële bijstand in aanmerking te komen. Deze

bijstand geldt voor prioritaire projecten op het gebied van energienetwerken.

(7) Verordening (EG) nr. 2236/95 van de Raad 1 moet worden aangepast om rekening te houden

met Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden

voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden. 2

(8) Verordening (EG) nr. 2236/95 dient derhalve te worden gewijzigd,

                                                
1 PB L 228 van 23.9.1995, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1655/1999

van het Europees Parlement en de Raad (PB L 197 van 29.7.1999, blz. 1).
2 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2236/95 wordt als volgt gewijzigd:

1) artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 3 wordt vervangen door:

"3. Ongeacht de gekozen vorm van bijstand mag het totaalbedrag van de bijstand van de
Gemeenschap uit hoofde van deze verordening niet meer dan 10% van de totale inves-
teringskosten belopen. Bij wijze van uitzondering mag het totaalbedrag van de bijstand
van de Gemeenschap evenwel 20% van de totale investeringskosten belopen, in de
volgende gevallen:

a) projecten die betrekking hebben op satellietnavigatie- en plaatsbepalingsystemen,

als bedoeld in artikel 17 van Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europees

Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende communautaire richtsnoeren

voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet *;

b) prioritaire projecten op het gebied van energienetwerken;
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c) mits de projecten vóór 2010 van start gaan, gedeelten van projecten van Europees
belang, welke in bijlage III van Beschikking nr. 1692/96/EG zijn vermeld en tot
doel hebben knelpunten op te heffen en/of ontbrekende verbindingen tot stand te
brengen, indien met deze gedeelten grenzen of natuurlijke barrières worden over-
schreden en zij bijdragen tot de integratie van de interne markt in een uitgebreide
Gemeenschap, de veiligheid verhogen, voor interoperabiliteit van de nationale
netwerken zorgen en/of in sterke mate bijdragen tot vermindering van de oneven-
wichtigheden tussen de vervoerstakken, ten voordele van de meest milieu-
vriendelijke; dit percentage zal verschillen naar gelang van het nut voor andere
landen en in het bijzonder voor naburige lidstaten.
_____________________
* PB L 228 van 9.9.1996, blz. 1. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij

Beschikking nr. 1346/2001/EG (PB L 185 van 6.7.2001, blz. 1).";

b) het volgend lid wordt toegevoegd:

"5. Voor de in lid 3 bedoelde projecten geldt, binnen de grenzen van deze verordening,
een meerjarige juridische verbintenis, terwijl in de begroting de kredieten per jaar
worden vastgelegd.";

2) aan artikel 13 wordt het volgende lid toegevoegd:

"4. Indien binnen een termijn van maximaal tien jaar na de toekenning van financiële steun
aan een project, dit project niet is voltooid, kan de Commissie - met inachtneming van het
evenredigheidsbeginsel en rekening houdend met alle relevante factoren - om terugbetaling
van de uitgekeerde steun verzoeken.";
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3) artikel 17 wordt vervangen door:

"Artikel 17
Comitéprocedure

1. De Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verordening.

2. De Commissie wordt bijgestaan door een comité. De Europese Investeringsbank benoemt
een vertegenwoordiger bij het comité die geen stemrecht heeft.

3. In de gevallen waarin naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van

Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor

de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden van toepassing,

met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt op drie maanden vast-
gesteld.

4. Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

_________________
* PB L 184 van 7.7.1999, blz. 23.";

4) aan artikel 18 wordt het volgende lid toegevoegd:

"De toewijzing van middelen is gekoppeld aan het kwalitatieve en kwantitatieve niveau van
de uitvoering.".
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Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in

het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

_______________
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I. INLEIDING

1. De Commissie diende op 4 december 2001 bij het Europees Parlement en de Raad een

voorstel in om het maximum van de communautaire steun voor bepaalde prioritaire TEN-

projecten op vervoersgebied tot 20% te verhogen.

2. Op 14 maart 2002 wijzigde de Commissie haar voorstel en nam zij ook de prioritaire TEN-

energieprojecten erin op.

3. Het Economisch en Sociaal Comité bracht op 20 maart 2002 een gunstig advies uit over het

voorstel.

4. Het Comité van de regio's besloot op 25 maart 2002 geen advies uit te brengen.

5. Op 2 juli 2002 bracht het Europees Parlement in eerste lezing advies uit over het in punt 2

bedoelde gewijzigde voorstel, dat werd goedgekeurd en waarop enkele wijzigingen werden

voorgesteld.

6. Dientengevolge werd het gewijzigde voorstel door de Commissie op 28 januari 2003

aangepast.

7. Op 6 oktober 2003 werd het in punt 6 bedoelde gewijzigde voorstel door de Commissie

opnieuw aangepast, en werd het maximumpercentage van de communautaire steun voor de

desbetreffende TEN-projecten tot 30% opgetrokken.

8. Op 25 november 2003 bereikten de Raad en de Commissievertegenwoordiger algemene

overeenstemming over een compromis voor een gemeenschappelijk standpunt (15280/03) en

de verklaringen daarbij (5644/04 ADD 1) ten behoeve van de Raadsnotulen.

9. Op  24 februari 2004 werd het gemeenschappelijk standpunt van de Raad overeenkomstig

artikel 251 van het Verdrag vastgesteld.
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II. INHOUD

1. Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad sluit inhoudelijk nauw aan bij het gewijzigde

voorstel (I, punt 6) dat de Commissie naar aanleiding van het advies van het Europees

Parlement d.d. 2 juli 2002 heeft ingediend.

2. De Raad stemt er dus in beginsel mee in dat het maximumpercentage van de communautaire

steun tot 20% wordt verhoogd voor de volgende prioritaire TEN-projecten:

a) systemen voor positionering en navigatie per satelliet, zoals bedoeld in artikel 17 van

Besluit nr. 1692/96 (EG) (projecten van het Galileo-type);

b) prioritaire projecten voor energienetwerken;

en

c) grens- of natuurlijke barrières overschrijdende trajecten van bepaalde TEN-vervoers-

projecten uit bijlage III bij Besluit nr. 1692/96 (EG); die projecten moeten dan meer

bepaald wel vóór 2010 worden aangevat.

3. Volgens het gemeenschappelijk standpunt, zoals door de Commissie voorgesteld en door het

Europees Parlement bijgetreden, zal de hoofdmoot van de communautaire steun dan ook een

beslissende bijdrage leveren tot de verwezenlijking van de resterende prioritaire TEN-

projecten op vervoersgebied.

4. Tegelijkertijd - maar de budgettaire consequenties hiervan zullen veel geringer zijn - zal de

communautaire steun worden bestemd voor prioritaire TEN-projecten op energiegebied en

projecten van het Galileo-type.

5. Het gemeenschappelijk standpunt heeft geen betrekking op de prioritaire e-TEN-projecten

(Telecom); hierover heeft de Commissie een afzonderlijk voorstel ingediend, dat nog ter tafel

ligt (doc. 9099/03 Interinstitutioneel dossier 2003/0086 (COD)).

6. De verdere bepalingen van het gemeenschappelijk standpunt betreffen vooral de

begrotingsprocedure en de comitologie.
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7. Wat de comitologie betreft, is met name van belang dat het gemeenschappelijk standpunt de
huidige regelgevingsprocedure voor de TEN-uitvoeringsmaatregelen handhaaft en dus niet,
zoals het Europees Parlement en de Commissie voorstellen, de raadplegingsprocedure
voorschrijft.

8. Wel staat in het gemeenschappelijk standpunt dat een vertegenwoordiger van de EIB zonder
stemrecht aan de comitébesprekingen kan deelnemen, zoals het Europees Parlement heeft
voorgesteld; de EIB kan aldus haar expertise inzake TEN-financiering ten dienste stellen van
het comité.

III. DE PARLEMENTAIRE AMENDEMENTEN VAN 2 JULI 2002 OP HET CORPUS
VAN DE TEKST

1. Met betrekking tot de prioritaire vervoersprojecten is het gemeenschappelijk standpunt
grotendeels een weergave van de amendementen 8 en 13 van het Europees Parlement. De
grens- of natuurlijke barrières overschrijdende deeltrajecten van deze projecten moeten er
inderdaad op gericht zijn om, zoals het Parlement voorstelt, knelpunten weg te werken, en/of
ontbrekende deeltrajecten aan te leggen en de veiligheid te bevorderen.

2. Daarentegen voorziet het gemeenschappelijk standpunt, evenals het gewijzigde Commissie-
voorstel, niet in de, door het Parlement voorgestelde, rapportage aan het Europees Parlement
en de Raad met betrekking tot de selectie van de prioritaire energieprojecten.

3. In het gemeenschappelijk standpunt zijn echter wél overgenomen amendement 9 over de
terugvordering van de communautaire bijstand voor projecten die niet binnen tien jaar na de
betaling van de financiële steun zijn voltooid (nieuw lid 4 van artikel 13) en amendement 10
over de inschakeling van een vertegenwoordiger van de EIB in de comitologieprocedure
(II, punt 8).

4. Voorts is in het gemeenschappelijk standpunt amendement 11, tweede alinea, over de
toewijzing van middelen overgenomen (nieuw lid 2 van artikel 18).

IV. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1. Zoals gezegd, sluit het gemeenschappelijk standpunt nauw aan bij het gewijzigde voorstel dat
de Commissie naar aanleiding van het advies van het Europees Parlement heeft ingediend.



5633/1/04 REV 1 ADD 1 sav/JEL/hd 5
DG G I    NL

2. De door de Commissie aanvaarde amendementen van het Europees Parlement zijn dan ook
grotendeels overgenomen. Om dezelfde reden zijn de door de Commissie niet aanvaarde
amendementen meestal ook niet aanvaard door de Raad, die wat dat betreft gevolg heeft
gegeven aan het negatieve oordeel dat de Commissie heeft geuit in haar naar aanleiding van
het advies van het Europees Parlement gewijzigde voorstel (I, punt 6.)

3. Het gemeenschappelijk standpunt is voorts gebaseerd op het laatste gewijzigde Commissie-
voorstel, waarin het maximum van de communautaire steun is verhoogd tot 30% (I, punt 7).

Dit hoge percentage heeft echter onvoldoende bijval gekregen in de Raad, die als compromis
heeft ingestemd met het ook door het Europees Parlement in zijn advies aanvaarde maximum
van 20%.

4. Ter herinnering, het gemeenschappelijk standpunt heeft geen betrekking op het afzonderlijke

Commissievoorstel inzake de prioritaire TEN-projecten op het gebied van telecommunicatie

(doc. 9099/03 Interinstitutioneel dossier 2003/0086 (COD)), dat in behandeling blijft.

V. CONCLUSIE

Het gemeenschappelijk standpunt wordt, in de versie van document 5633/04, aan het Europees

Parlement toegezonden.

_______________
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NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het COREPER / de RAAD
nr. Comv.: 13297/03 ECOFIN 288 TRANS 243 ECO 190 ENER 273 CODEC 1317 -

COM(2003) 561 def.
Betreft: Gemeenschappelijk standpunt over het gewijzigd voorstel voor een verordening

van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van het gewijzigde
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende
wijziging van Verordening (EG) nr. 2236/95 van de Raad tot vaststelling van de
algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap
op het gebied van trans-Europese netwerken
GEMEENSCHAPPELIJKE BELEIDSLIJNEN
Aanvraagtermijn overleg: 18.02.2004

1. Op 4 december 2001 heeft de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een voorstel

ingediend om voor bepaalde prioritaire vervoersprojecten in het kader van TEN's de

maximale financiële bijstand van de Gemeenschap tot 20% te verhogen (doc. 15111/01

ECOFIN 388 TRANS 241 ECO 385 ENER 177 CODEC 1339).

2. Op 14 maart 2002 heeft de Commissie haar voorstel gewijzigd door het uit te breiden tot

prioritaire energieprojecten in het kader van TEN's (doc. 7291/02 ECOFIN 121 TRANS 91

ECO 93 ENER 67 CODEC 357).

3. Op 20 maart 2002 heeft het Economisch en Sociaal Comité zijn advies tot goedkeuring van

het voorstel aangenomen.
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4. Op 25 maart 2002 heeft het Comité van de Regio's besloten geen advies over het voorstel uit

te brengen.

5. Op 2 juli 2002 heeft het Europees Parlement over het in punt 2) genoemde gewijzigde

voorstel een advies in eerste lezing uitgebracht, waarbij het dit voorstel heeft goedgekeurd en

verscheidene amendementen erop heeft voorgesteld (doc. 10519/02 CODEC 838

ECOFIN 240 TRANS 190 ECO 233 ENER 144).

6. Op 28 januari 2003 heeft de Commissie naar aanleiding van het advies van het Europees

Parlement haar gewijzigde voorstel gewijzigd (doc. 5847/03 ECOFIN 30 TRANS 19 ECO 15

ENER 24 CODEC 98).

7. Op 6 oktober 2003 heeft de Commissie haar in punt 6) genoemde gewijzigde voorstel

nogmaals gewijzigd om het maximale aandeel van de communautaire bijstand voor deze

TEN's-projecten tot 30% te verhogen (doc. 13297/03 ECOFIN 288 TRANS 243 ECO 190

ENER 273 CODEC 1317).

8. Op 25 november 2003 hebben de Raad en de Commissievertegenwoordiger met eenparigheid

van stemmen overeenstemming bereikt over een compromis voor een gemeenschappelijk

standpunt (zie doc. 15280/03 ECOFIN 380 TRANS 318 ECO 250 ENER 324) en

bijbehorende verklaringen voor de Raadsnotulen (zie het addendum bij deze nota).

9. De motivering voor dit gemeenschappelijk standpunt staat in het addendum bij document

5633/04.

10. Het COREPER zou derhalve de Raad kunnen verzoeken het gemeenschappelijk standpunt

onder de A-rubriek van de agenda van een van zijn komende zittingen aan te nemen in de

versie van document 5633/04 ECOFIN 21 TRANS 36 ECO 11 ENER 23 CODEC 100

OC 47, en zijn goedkeuring te hechten aan de in het addendum bij dat document opgenomen

motivering van de Raad.

________________
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ADDENDUM BIJ DE NOTA I/A-PUNT
van: het secretariaat-generaal van de Raad
aan: het COREPER / de RAAD
nr. Comv.: 13297/03 ECOFIN 288 TRANS 243 ECO 190 ENER 273 CODEC 1317 -

COM(2003) 561 def.
Betreft: Gemeenschappelijk standpunt over het gewijzigd voorstel voor een verordening

van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van het gewijzigde
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende
wijziging van Verordening (EG) nr. 2236/95 van de Raad tot vaststelling van de
algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap
op het gebied van trans-Europese netwerken
GEMEENSCHAPPELIJKE BELEIDSLIJNEN
Aanvraagtermijn overleg: 18.02.2004

Verklaringen voor de Raadsnotulen

A. Verklaring van de Raad en de Commissie

De Raad en de Commissie bevestigen dat deze verordening over het tijdvak 2000-2006 geen

gevolgen heeft voor de totale voor de TEN uitgetrokken middelen.
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B. Verklaringen van de Raad

1. De Raad onderstreept dat met deze verordening niet wordt vooruitgelopen op de

volgende onderhandeling over de financiële vooruitzichten.

2. De Raad neemt er nota van dat de in artikel 1 bedoelde kostenraming van de Commissie

inzake de "grensoverschrijdende gedeelten" (zonder de zeeroutes) voor het tijdvak

2007-2013 15 miljard euro bedraagt. Indien voor al deze grensoverschrijdende

gedeelten het maximumpercentage van 20% zou worden uitgekeerd, zouden de

geraamde kosten voor de begroting 430 miljoen euro per jaar belopen.

3. De Raad neemt nota van de volgende verklaring van de Commissie:

"De presentatie door de Commissie aan het financieel comité TEN-T van een voorstel

voor de aanvullende financiële bijstand gaat vergezeld van:

a) een door de projectontwikkelaar opgestelde financiële analyse waaruit blijkt dat

aanvullende financiële bijstand essentieel is voor de uitvoering van het project,

b) een herbeoordeling van het project door de Commissie, samen met de EIB, in

overeenstemming met de verordening, waarin onder meer de economische

levensvatbaarheid, de financiële rentabiliteit en de directe of indirecte sociaal-

economische effecten van het project in het licht van de voorgestelde aanvullende

financiële bijstand, en de door de projectontwikkelaar opgestelde financiële

analyse worden geverifieerd.".

________________
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COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
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2001/0226 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE 
AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 

 
over het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een 
Verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van 

Verordening (EG) nr. 2236/95 van de Raad tot vaststelling van de algemene regels voor 
het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van 

Trans-Europese netwerken 

1- VOORGESCHIEDENIS 

Datum van indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en 
de Raad: 
(document COM(2001)545 def. - 2001/0226 (COD)): 

Datum van indiening van het herziene voorstel (I): 
(document COM(2002)134 def. - 2001/0226 (COD)): 

03.12.2001 

 
 
12.03.2002 

Datum van het advies van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité: 

Het Comité van de Regio’s besluit geen advies over het voorstel uit 
te brengen: 

20.03.2002 

25.03.2002 

Datum van het advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 02.07.2002 

Datum van indiening van het gewijzigd voorstel: 
(document COM(2003)38 def. - 2001/0226 (COD)): 

24.01.2003 

Datum van indiening van het herziene voorstel (II): 
(document COM(2003)561 def. - 2001/0226 (COD)): 

02.10.2003 

Datum van vaststelling van het politiek akkoord: 
(met eenparigheid van stemmen) 

25.11.2003 

Datum van vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: 24.02.2004 

2- DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

Het doel van het voorstel is het maximumpercentage van de steun te verhogen voor prioritaire 
projecten in het kader van TEN-E (Trans-Europese energienetwerken) en TEN-T (Trans-
Europese vervoersnetwerken) die in de categorie grensoverschrijdende en/of natuurlijke 
barrières overbruggende projecten vallen. Voorgesteld wordt het maximumsteunpercentage 
op te trekken van 10% tot 20% om door middel van een versnelde uitvoering en de 
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bevordering van de oprichting van PPP’s (publiek-private partnerschappen) voor een 
hefboomeffect op deze projecten te zorgen. Het voorstel is gebaseerd op de conclusies en 
aanbevelingen van het rapport van de groep op hoog niveau onder leiding van de heer Karel 
van Miert die zich met de TEN-T-richtsnoeren heeft beziggehouden, dat ook tot een voorstel1 
tot aanpassing van Beschikking nr. 1692/96/EG het betreffende communautaire richtsnoeren 
voor de ontwikkeling van het Trans-Europese vervoernet heeft geleid. In het verslag van de 
groep op hoog niveau werd de Commissie ervoor gewaarschuwd dat grensoverschrijdende 
projecten mogelijk niet op tijd worden uitgevoerd als de steun van de Gemeenschap niet 
volstaat om publiek en particulier kapitaal aan te trekken en te coördineren. De betrokken 
grensoverschrijdende verbindingen zijn essentieel voor de handel tussen de lidstaten en voor 
de connectiviteit op de grote Trans-Europese routes. Het "grenseffect" resulteert dikwijls in 
minder zwaar lokaal verkeer, waardoor grensoverschrijdende projecten minder rendabel zijn 
dan plannen die op het hart van het nationale netwerk betrekking hebben. Als gevolg daarvan 
is het door de overheid aan te vullen financieringstekort groter. Paradoxaal genoeg heeft deze 
geringere belangstelling voor grensoverschrijdende projecten een negatief effect op de 
rentabiliteit van de investeringen van de lidstaten op the tracés in eigen land, waardoor zijn 
niet van schaalvoordelen kunnen profiteren. 

Daarom is het voorstel vooral gericht op prioritaire projecten met een hoge Trans-Europese 
toegevoegde waarde, maar tegelijkertijd een geringe financiële rentabiliteit. 

3- COMMENTAAR OP HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

3.1 Algemeen 

Om de inhoud van het gemeenschappelijk standpunt beter te begrijpen, dient nog eens te 
worden herinnerd aan de tamelijk complexe geschiedenis van het voorstel. Het gaat in feite 
om vier achtereenvolgende voorstellen met dezelfde doelstellingen maar een tot op zekere 
hoogte verschillende inhoud. 

• Eerste voorstel van de Commissie (COM(2001) 545) – vastgesteld in oktober 2001.  

• Eerste herziene voorstel van de Commissie (COM(2002) 134) – vastgesteld in maart 2002. 
Het doel van de herziening was het toepassingsgebied van het voorstel uit te breiden tot 
energienetwerken.  

• Gewijzigd voorstel van de Commissie na de eerste lezing in het EP (COM(2003) 38) – 
vastgesteld in januari 2003. 

• Tweede herziene voorstel van de Commissie met het oog op de oplossing van de impasse 
in de Raad (COM(2003) 561). Ofschoon het toepassingsgebied van het voorstel 
ongewijzigd bleef, had de Commissie een deel van de na de eerste lezing in het EP 
aanvaarde amendementen laten vallen om een politiek akkoord in de Raad gemakkelijker 
te maken. 

Daarom is het gemeenschappelijk standpunt van de Raad gedeeltelijk gebaseerd op de inhoud 
van het tweede herziene voorstel van de Commissie (COM(2003) 561) en gedeeltelijk op de 
eerdere voorstellen van de Commissie, terwijl de amendementen in eerste lezing van het EP 

                                                 
1 COM(2003) 564. 
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gebaseerd waren op het eerste voorstel van de Commissie (COM(2001) 545). Het is in zekere 
zin tamelijk moeilijk om in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad de amendementen 
terug te vinden die door de Commissie waren aanvaard na de eerste lezing van het EP, 
aangezien een deel daarvan niet in het laatste voorstel van de Commissie (COM(2003) 561) is 
overgenomen of in ieder geval behoorlijk anders is geformuleerd. 

Bovendien zij er nogmaals op gewezen dat de Raad niet zijn mening over de amendementen 
van het EP heeft gegeven. 

3.2 Het lot van de amendementen 

3.2.1 Amendementen die in het gewijzigd voorstel en in het gemeenschappelijk 
standpunt van de Raad zijn opgenomen 

De amendementen 1, 4, 8, 9, 11 en 13 zijn gedeeltelijk of in beginsel aanvaard, maar 
werden anders geformuleerd of aangevuld. 

De amendementen 1, 7 en 10 werden verworpen. 

De volgende amendementen met betrekking tot de overwegingen zijn weggelaten uit 
het laatste voorstel van de Commissie (COM(2003) 561):  
- Het tweede deel van amendement 4 met betrekking tot "duurzame mobiliteit" is niet 
in het voorstel van de Commissie (COM(2003) 561) opgenomen. 

- Amendement 5, waarin wordt gewezen op de vertragingen bij projecten in de Alpen 
en de Pyreneeën, en amendement 6, waarin specifiek wordt ingegaan op GALILEO, 
zijn niet opgenomen in het voorstel van de Commissie (COM(2003) 561). 

3.2.1.1 Amendement 1 (zesde overweging)  
Een verwijzing naar de prioriteit van de financiering van TEN-Energie is in principe 
aanvaard, maar anders geformuleerd. 

3.2.1.2 Amendement 4 (vijfde overweging)  
Een verwijzing naar publiek-private partnerschappen als financieringsinstrument is 
anders geformuleerd. 

3.2.1.3 Amendementen 8 en 13 (art. 5, lid 3, onder c)) 

In het gemeenschappelijk standpunt blijft het toepassingsgebied in essentie gelijk aan 
hetgeen door het EP was vastgesteld en in het gewijzigd voorstel van de Commissie 
was opgenomen. De projecten waarop het verhoogde maximumpercentage steun van 
toepassing is, zijn:  
- prioritaire projecten op het gebied van energienetwerken;  
- grensoverschrijdende en natuurlijke barrières overbruggende gedeeltes van 
prioritaire projecten;  
- projecten met als doel de veiligheid en milieuvriendelijke vervoerswijzen te 
stimuleren.  
Bovendien is de door het EP gewenste verwijzing naar Besluit nr. 1692/96 in het 
gemeenschappelijk standpunt gehandhaafd. Ofschoon het toepassingsgebied ten 
opzichte van de door het EP vastgestelde tekst is verruimd aangezien het nu alle 
vervoerswijzen betreft (en niet alleen het spoor), sluit het voor het grootste deel nog 
steeds aan bij het laatste voorstel van de Commissie (COM(2003) 561). 
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Het percentage van de bijdrage voor grensoverschrijdende of natuurlijke barrières 
overbruggende prioritaire projecten, evenals voor prioritaire projecten op 
energiegebied bedraagt 20%, conform het gewijzigd voorstel van de Commissie na 
de eerste lezing van het EP. 

3.2.1.4 Amendement 9 (art. 13, lid 4 (nieuw)) 

De door het EP geïntroduceerde (amendement 9) strengere regels voor de 
financiering van projecten om te voldoen aan de beginselen van gezond en doelmatig 
beheer zijn gehandhaafd in een licht aangepaste formulering, welke gebaseerd is op 
die van het voorstel van de Commissie (COM(2003) 561). 

3.2.1.5. Amendement 10 (art. 17, lid 3) - Comité 

Het gemeenschappelijk standpunt wijkt af van het door het EP gesteunde voorstel 
van de Commissie op grond waarvan voor het comité de raadgevingsprocedure zou 
worden ingevoerd. Het voorziet in een handhaving van de nu geldende 
regelgevingsprocedure, maar gaat akkoord met de aanwezigheid van een waarnemer 
van de EIB in het comité (art. 17, lid 2). 

3.2.1.6 Amendement 11 (art. 18, lid 2) 

Ofschoon het gemeenschappelijk standpunt afwijkt van amendement 11 met 
betrekking tot de verhoging van het financieringskader voor de periode 2001-2006, is 
de tweede alinea met betrekking tot de strengere bewaking van het gebruik van de 
middelen (art. 18, lid 2 (nieuw)) overgenomen. 

3.2.2 Amendementen die wel in het gewijzigd voorstel, maar niet in het 
gemeenschappelijk standpunt van de Raad zijn opgenomen 

3.2.2.1 In het gemeenschappelijk standpunt is het verzoek van amendement 4 met 
betrekking tot grensoverschrijdende projecten waarbij de toetredingslanden zijn 
betrokken (die in aanmerking zouden kunnen komen voor het 
maximumsteunpercentage) niet overgenomen, aangezien de Raad van mening is dat 
deze clausule met de uitbreiding van de Unie op 1 mei 2004 nietig en van onwaarde 
zal zijn. 

3.2.2.2 Amendement 7 over de verhoging van het financieringskader voor de 
tenuitvoerlegging van Verordening nr. 2236/95 is niet in het gemeenschappelijk 
standpunt overgenomen. 

3.3 Door de Raad geïntroduceerde nieuwe bepalingen 

3.3.1. Naar aanleiding van het voorstel van de Commissie (COM(2003) 561) heeft de 
Raad voorzien in de mogelijkheid om voor de financiering van TEN's een meerjarige 
juridische verbintenis aan te gaan (met behoud van de jaarlijkse vaststelling van 
vastleggingskredieten) waardoor de projectontwikkelaars een goede garantie krijgen 
dat zij gedurende de gehele uitvoeringsfase financiering van de Gemeenschap blijven 
ontvangen. 
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4- CONCLUSIE 

De Commissie steunt het gemeenschappelijk standpunt van de Raad, ondanks de kleine 
veranderingen ten opzichte van haar laatste voorstel, aangezien het voor het grootste deel 
aansluit bij het gewijzigd voorstel. De belangrijkste verandering heeft betrekking op het 
maximumsteunpercentage. In het gemeenschappelijk standpunt van de Raad is het plafond 
voor de bijdrage van de Gemeenschap gehandhaafd op 20%, terwijl dit volgens het voorstel 
van de Commissie 30% zou worden (COM(2003) 561). Het percentage van 20% is evenwel 
gelijk aan het plafond dat door het EP in eerste lezing was goedgekeurd. 

5- VERKLARINGEN 

A. Verklaring van de Raad en de Commissie 

De Raad en de Commissie bevestiging dat deze verordening in de periode 2000-2006 geen 
gevolgen zal hebben voor het totale voor de TEN’s bestemde bedrag. 

B. Verklaringen van de Raad 

1. De Raad benadrukt dat met deze verordening niet vooruitgelopen wordt op de 
volgende onderhandelingen over de financiële vooruitzichten. 

2. De Raad merkt op dat de door de Commissie geraamde kosten van de in artikel 1 
bedoelde "grensoverschrijdende gedeeltes" (met uitzondering van snelwegen op zee)2 
15 miljard euro bedragen voor de periode 2007-2013. Indien alle 
grensoverschrijdende tracés in aanmerking zouden komen voor het 
maximumpercentage van 20%3 zouden de geraamde gevolgen voor de begroting 
neerkomen op een jaarlijks bedrag van 430 miljoen euro4. 

3. De Raad neemt nota van de volgende verklaring van de Commissie: 

“Wanneer de Commissie een verzoek om aanvullende financiële steun bij het 
financieel comité voor TEN-T indient, dient dit vergezeld te gaan van: 

a) een financiële analyse van de projectontwikkelaar waaruit blijkt dat 
aanvullende financiële steun essentieel is voor de uitvoering van het project; 

b) een herziening beoordeling van het project door de Commissie, samen met de 
EIB, in overeenstemming met de verordening, waarbij onder meer de economische 
levensvatbaarheid, de financiële rentabiliteit en de directe of indirecte sociaal-
economische effecten van het project worden geverifieerd, op basis van de 
toekenning van de aanvullende financiële steun en de financiële analyse van de 
projectontwikkelaar”. 

                                                 
2 Exacte verwijzing opnemen. 
3 Exact cijfer opnemen op basis van het overeengekomen percentage. 
4 Exact cijfer opnemen op basis van het overeengekomen percentage. 


