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BEKNOPTE MOTIVERING

De EU streeft ernaar wereldleider te worden op het gebied van innovatie, digitalisering en de 
overgang naar een koolstofvrije economie. In dat kader heeft de Europese Commissie drie 
wetgevende "mobiliteitspakketten" goedgekeurd die als voornaamste doel hebben het vervoer 
veiliger, toegankelijker en schoner te maken en tegelijkertijd het concurrentievermogen van 
de Europese industrie en de werkgelegenheid te waarborgen. De voorgestelde verordening 
inzake het stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-
Europees vervoersnetwerk (TEN-T) maakt deel uit van het derde mobiliteitspakket "Europa in 
beweging".

Efficiënt, slim en duurzaam vervoer is essentieel voor een doeltreffende werking van de 
interne markt van de EU en is belangrijk om het concurrentievermogen te waarborgen, 
nieuwe bedrijven en werkgelegenheid te creëren, het milieu te beschermen en de 
klimaatverandering te beperken door mobiliteit met een lage uitstoot te bevorderen. Daarom 
is het belangrijk om investeringen in vervoersinfrastructuur met een aanzienlijke toegevoegde 
waarde voor de EU te stimuleren, met name door de ontwikkeling van het TEN-T.

Het TEN-T bestaat uit twee lagen waarop de planning plaatsvindt: het uitgebreide netwerk 
(dat alle Europese regio's bestrijkt en tegen 2050 moet zijn gerealiseerd) en het kernnetwerk 
(de belangrijkste verbindingen die tegen 2030 moeten zijn gerealiseerd).

De tenuitvoerlegging van het TEN-T-netwerk, met bijzondere nadruk op 
grensoverschrijdende verbindingen en binnen de vastgestelde termijnen, zal knelpunten 
verminderen, ontbrekende schakels, met name op grensoverschrijdende trajecten, 
overbruggen en de interoperabiliteit tussen de verschillende vervoerswijzen verbeteren.

Er bestaat echter bezorgdheid over het feit dat de gestelde termijn van 2030 voor de 
voltooiing van het TEN-T-kernnetwerk als gevolg van geconstateerde problemen met 
betrekking tot vertragingen en rechtsonzekerheid niet zal worden gehaald.

De algemene doelstelling van het voorstel van de Commissie is het aanpakken van de 
vertragingen en de grote onzekerheid die van invloed zijn op de effectieve uitvoering van de 
TEN-T-projecten. De vastgestelde probleemgebieden zijn:

i) vergunningsprocedures met meerdere fasen en een groot aantal betrokken autoriteiten;
ii) geen of niet afgedwongen termijnen;
iii) verschillende aanbestedingsprocedures voor grensoverschrijdende TEN-T-projecten;
iv) coördinatieproblemen bij de uitvoering van grensoverschrijdende projecten;
iv) de heersende onzekerheid met betrekking tot de procedures inzake staatssteuntoezicht.

Daarom is het voorstel van de Commissie gericht op:

- Verbeterde coördinatie van de aanbestedingsprocedures voor grensoverschrijdende 
TEN-T-projecten,

- Vereenvoudiging van en de vaststelling van termijnen voor de regels voor de afgifte 
van vergunningen,

- Vereenvoudiging van documenten en administratieve procedures voor alle 
vervoerswijzen,
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- Beperking van de vertragingen bij infrastructuurprojecten,
- Grotere betrokkenheid van particuliere investeerders,
- Verduidelijking van de regels voor openbare raadplegingen.

Het TEN-T netwerk is van essentieel belang voor de duurzame ontwikkeling van de Europese 
regio’s. De rapporteur benadrukt de noodzaak om ervoor te zorgen dat bij het TEN-T 
rekening wordt gehouden met perifere en insulaire regio's, ultraperifere regio's en 
aangrenzende grensoverschrijdende regio's. De Connecting Europe Facility (CEF) is in dit 
kader een belangrijk instrument.

De rapporteur wijst op de toegevoegde waarde van de CEF met betrekking tot het TEN-T, 
aangezien er sprake is van een hefboomeffect voor duurzame groei en werkgelegenheid en 
voor sociale, economische en territoriale samenhang. Om het effect van de EU-financiering te 
maximaliseren, steunt de rapporteur het optimale gebruik van de particuliere en publieke 
financieringsregelingen, ook in het licht van het combineren ("blending") van de CEF en 
Horizon 2020 met het Europees Fonds voor strategische investeringen en andere financiële 
instrumenten.

De rapporteur benadrukt dat de Commissie, de Europese coördinatoren en de andere 
belanghebbende partijen evenveel aandacht moeten besteden aan kleinschalige als aan grotere 
TEN-T-projecten, en tevens aan de voordelen op de korte, middellange en lange termijn die 
dergelijke projecten kunnen opleveren.

De Europese Commissie schat dat de investeringen die nodig zijn om het TEN-T-kernnetwerk 
tot stand te brengen tussen 2021 en 2030 ongeveer 500 miljard EUR zullen bedragen, wat zal 
bijdragen tot het scheppen van 13 miljoen banen per jaar tot 2030 en extra inkomsten van 
1,8 % van het bbp van de EU.

Bovendien erkent de rapporteur het belang van het waarborgen van de milieuaspecten die 
verband houden met de planning en uitvoering van het TEN-T door de bevordering van 
emissiearm vervoer en de verwezenlijking van de doelstellingen van lage 
broeikasgasemissies. Bovendien moeten alle aspecten met betrekking tot gezondheid en 
sociaal welzijn in verband met vervoer in gelijke mate aan bod komen.

Voor een doeltreffende uitvoering van TEN-T-projecten is het ook belangrijk dat de 
belanghebbenden op efficiënte wijze en tijdig reeds bij de allereerste planningsfase van de 
vervoersinfrastructuur en bij de organisatie van overleg met het publiek, maatschappelijke 
organisaties en relevante lokale overheden betrokken worden. De sociale dialoog en de 
dialoog met de burgers op nationaal, regionaal en lokaal niveau kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan het vergroten van de publieke acceptatie van vervoersinfrastructuurprojecten, het 
vergroten van de geloofwaardigheid en het verminderen van problemen in de latere fasen van 
het project.

De rapporteur is van mening dat het project effectief kan bijdragen aan de regionale en lokale 
ontwikkeling, wat de perceptie van het project automatisch zal verbeteren en het gevoel van 
een gemeenschappelijk doel en de eigen inbreng op lokaal niveau zal vergroten.

De rapporteur benadrukt de algemene voordelen voor het dagelijks leven van de EU-burgers 
die voortvloeien uit de voltooiing van het TEN-T. In dit verband is het belangrijk dat de 
lidstaten besluiten nemen over hun nationale infrastructuurplannen in overeenstemming met 
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de TEN-T-doelstellingen, teneinde een geïntegreerd perspectief te bieden dat een grotere en 
groeiende mobiliteit voor alle EU-burgers mogelijk maakt - een cruciale factor voor sociale 
integratie en milieubescherming.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie vervoer en toerisme 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
172,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 171, lid 2, en artikel 172,

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Verordening (EU) nr. 1315/2013 
van het Europees Parlement en de Raad22

voorziet in een gemeenschappelijk kader 
voor de verwezenlijking van moderne, 
interoperabele netwerken met het oog op 
de ontwikkeling van de interne markt. De 
trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-
T) hebben een structuur met twee lagen: 
een uitgebreid netwerk dat alle regio’s in 
de Unie ontsluit en een kernnetwerk dat de 
verbindingen omvat die voor de Unie van 
het grootste strategisch belang zijn. In 
Verordening (EU) nr. 1315/2013 zijn 
bindende termijnen vastgesteld voor de 
verwezenlijking van het TEN-T: 2030 voor 
het kernnetwerk en 2050 voor het 
uitgebreide netwerk.

(1) Verordening (EU) nr. 1315/2013 
van het Europees Parlement en de Raad22

voorziet in een gemeenschappelijk kader 
voor de verwezenlijking van moderne, 
interoperabele netwerken met het oog op 
de ontwikkeling van de interne markt, 
waarbij ook rekening moet worden 
gehouden met de ontwikkelingsdynamiek 
van de vervoerssector en van nieuwe 
technologieën in de toekomst. De 
planning, ontwikkeling en exploitatie van 
de trans-Europese netwerken zijn gericht 
op de ontwikkeling van een slimme, 
veilige en duurzame mobiliteit van 
personen en goederen, het waarborgen 
van de toegankelijkheid en connectiviteit 
voor alle regio's van de Unie, met 
inbegrip van de afgelegen, insulaire en 
ultraperifere regio's, en het leveren van 
een bijdrage aan verdere economische 
groei en concurrentievermogen, alsmede 
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het nastreven van doelstellingen op het 
gebied van milieu, sociale en duurzame 
ontwikkeling. De TEN-T hebben een 
structuur met twee lagen: een uitgebreid 
netwerk dat alle regio’s in de Unie ontsluit 
en een kernnetwerk dat de verbindingen 
omvat die voor de Unie van het grootste 
strategisch belang zijn. In Verordening 
(EU) nr. 1315/2013 zijn bindende 
termijnen vastgesteld voor de 
verwezenlijking van het TEN-T: 2030 voor 
het kernnetwerk en 2050 voor het 
uitgebreide netwerk, met als doel slimme, 
zekere en duurzame mobiliteit tot stand te 
brengen die de ontwikkeling en 
connectiviteit tussen stedelijke, 
grootstedelijke en plattelandsgebieden 
ondersteunt en de economische 
ontwikkeling en cohesie bevordert.

__________________ __________________

22 Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2013 betreffende richtsnoeren 
van de Unie voor de ontwikkeling van het 
trans-Europees vervoersnetwerk en tot 
intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU 
(PB L 348 van 20.12.2013, blz. 1).

22 Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2013 betreffende richtsnoeren 
van de Unie voor de ontwikkeling van het 
trans-Europees vervoersnetwerk en tot 
intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU 
(PB L 348 van 20.12.2013, blz. 1).

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Niettegenstaande de 
uitvoeringsverplichting en bindende 
termijnen voor TEN-T-projecten, is in de 
praktijk gebleken dat investeringen voor de 
voltooiing van het TEN-T vaak met de 
complexiteit van vergunningsprocedures, 
grensoverschrijdende aanbestedingen en 
andere procedures worden geconfronteerd. 
Dit brengt de tijdige uitvoering van 
projecten in het gedrang en leidt in veel 
gevallen tot aanzienlijke vertragingen en 
hogere kosten. Er is actie op EU-niveau 

(2) Niettegenstaande de 
uitvoeringsverplichting en bindende 
termijnen voor TEN-T-projecten, is in de 
praktijk gebleken dat investeringen voor de 
voltooiing van het TEN-T vaak met trage 
en omslachtige vergunningsprocedures, 
grensoverschrijdende aanbestedingen en 
andere complexe procedures worden 
geconfronteerd. Dit brengt de tijdige 
uitvoering van projecten in het gedrang en 
leidt in veel gevallen tot aanzienlijke 
vertragingen, hogere kosten en 
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nodig om die problemen aan te pakken en 
een gesynchroniseerde realisatie van het 
TEN-T mogelijk te maken.

onzekerheid voor initiatiefnemers van 
projecten en potentiële particuliere 
investeerders. Er is actie op EU-niveau 
nodig om die problemen aan te pakken en 
een gesynchroniseerde realisatie van het 
TEN-T mogelijk te maken. In dit verband 
moeten de lidstaten hun besluiten over 
nationale infrastructuurplannen laten 
overeenstemmen met de doelstellingen 
van het TEN-T-netwerk.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In de regelgeving van talrijke 
lidstaten wordt prioriteit gegeven aan 
bepaalde categorieën van projecten die van 
strategisch belang zijn voor de economie. 
Een prioritaire behandeling vertaalt zich in
kortere termijnen, gelijktijdige procedures 
of beperkte beroepsprocedures, waarbij 
wordt gewaarborgd dat de doelstellingen 
van andere horizontale beleidsterreinen 
worden verwezenlijkt. Wanneer het 
nationale regelgevingskader in een 
dergelijk kader voorziet, moet dit 
automatisch gelden voor EU-projecten die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1315/2013 zijn aangewezen als projecten 
van gemeenschappelijk belang.

(3) In de regelgeving van talrijke 
lidstaten wordt prioriteit gegeven aan 
bepaalde categorieën van projecten waarop 
versnelde procedures van toepassing zijn 
op basis van hun Europese meerwaarde 
en hun strategisch belang voor de 
economie. Een prioritaire behandeling 
wordt gekenmerkt door een lager aantal 
vergunningen dat verkregen moet worden,
kortere termijnen, gelijktijdige, 
vereenvoudigde procedures of kortere 
termijnen voor de afronding van de 
procedure voor het verkrijgen van 
vergunningen of voor beroepsprocedures, 
waarbij wordt gewaarborgd dat de 
doelstellingen van andere horizontale 
beleidsterreinen worden verwezenlijkt. 
Wanneer het nationale regelgevingskader 
in een dergelijk kader voorziet, moet dit 
automatisch gelden voor EU-projecten die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1315/2013 zijn aangewezen als projecten 
van gemeenschappelijk belang, zodat het 
mogelijk wordt de kerndoelstellingen van 
dergelijke projecten op pan-Europees 
niveau te verwezenlijken.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om de effectiviteit van 
milieueffectbeoordelingen te verhogen en 
het besluitvormingsproces te stroomlijnen 
en indien de verplichting om 
kernnetwerkprojecten aan een 
milieubeoordeling te onderwerpen niet 
alleen voortvloeit uit Richtlijn 2011/92/EU, 
als gewijzigd bij Richtlijn 2014/52/EU, 
maar ook uit andere EU-regelgeving, zoals 
Richtlijn 92/43/EEG, Richtlijn 
2009/147/EG, Richtlijn 2000/60/EG, 
Richtlijn 2008/98/EG, Richtlijn 
2010/75/EU, Richtlijn 2012/18/EU en 
Richtlijn 2011/42/EG, dienen de lidstaten 
ervoor te zorgen dat een 
gemeenschappelijke procedure wordt 
ingevoerd die aan de eisen van al die 
richtlijnen voldoet.

(4) Om de effectiviteit van 
milieueffectbeoordelingen te verhogen en 
het besluitvormingsproces te stroomlijnen 
en indien de verplichting om 
kernnetwerkprojecten aan een 
milieubeoordeling te onderwerpen en ze in 
overeenstemming te brengen met de 
doelstellingen voor 2030 inzake schone 
lucht, niet alleen voortvloeit uit Richtlijn 
2011/92/EU, als gewijzigd bij Richtlijn 
2014/52/EU, maar ook uit andere EU-
regelgeving, zoals Richtlijn 92/43/EEG, 
Richtlijn 2009/147/EG, Richtlijn 
2000/60/EG, Richtlijn 2008/98/EG, 
Richtlijn 2010/75/EU, Richtlijn 
2012/18/EU en Richtlijn 2011/42/EG, 
dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat een 
gemeenschappelijke procedure wordt 
ingevoerd die aan de eisen van al die 
richtlijnen voldoet. Bovendien kunnen een 
vroegtijdige afbakening van de 
milieueffecten en een vroegtijdige 
discussie met de bevoegde autoriteit over 
de inhoud van de 
milieueffectbeoordelingen de 
vertragingen tijdens de vergunningsfase 
verminderen en in het algemeen de 
kwaliteit van de beoordelingen verbeteren. 
Naast milieueffectbeoordelingen is ook 
een grondige beoordeling van de sociale 
effecten vereist in termen van 
werkgelegenheid, cohesie in de EU, 
gezondheid (daling van het aantal 
ongevallen), levenskwaliteit, lokale 
voordelen en sociale integratie.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Kernnetwerkprojecten moeten 
worden gefaciliteerd door geïntegreerde 
vergunningsprocedures om een duidelijk 
beheer van de volledige procedure 
mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat 
investeerders zich tot één aanspreekpunt 
kunnen wenden. De lidstaten moeten een 
bevoegde instantie aanwijzen 
overeenkomstig hun nationale wetgeving 
en bestuurlijke organisatie.

(5) Kernnetwerkprojecten, zowel 
grootschalige als kleinere TEN-T-
projecten, moeten worden gefaciliteerd 
door geïntegreerde vergunningsprocedures 
om een duidelijk, transparant en 
samenhangend beheer van de volledige 
procedure mogelijk te maken en ervoor te 
zorgen dat investeerders zich tot één 
aanspreekpunt kunnen wenden. De 
lidstaten moeten een bevoegde instantie 
aanwijzen overeenkomstig hun nationale 
wetgeving en bestuurlijke organisatie.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De instelling van één bevoegde 
nationale instantie die alle 
vergunningsprocedures afhandelt (één 
loket), moet de complexiteit verminderen, 
de efficiëntie bevorderen en voor meer 
transparantie zorgen. Dit moet
desgevallend ook de samenwerking tussen 
de lidstaten versterken. De procedures 
moeten aanzetten tot een echte 
samenwerking tussen investeerders en de 
bevoegde nationale instantie en toelaten 
tijdens de voorbereidende fase afspraken te 
maken over de draagwijdte van de 
vergunningsprocedure. Een dergelijke 
afbakening moet worden geïntegreerd in 
het gedetailleerde vergunningsschema en 
voldoen aan de procedure van artikel 5, lid 
2, van Richtlijn 2011/92/EU, als gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/52/EU.

(6) De instelling van één bevoegde 
nationale instantie die alle 
vergunningsprocedures afhandelt (één 
loket), moet de complexiteit verminderen, 
de kosten verlagen, de efficiëntie en 
coördinatie bevorderen en voor meer 
transparantie en een snellere goedkeuring 
van de procedures zorgen, zodat de 
projecten op efficiënte wijze kunnen 
worden uitgevoerd en de gekozen 
doelstellingen worden bereikt. Dit moet 
ook de samenwerking tussen de lidstaten 
versterken en voor synergie zorgen tussen 
de verschillende instrumenten die voor dit 
doel dienen, aangezien het stimuleren van 
TEN-T zal bijdragen tot een groter 
concurrentievermogen van bedrijven op 
de interne markt en de handel binnen de 
Unie zal aanmoedigen. De procedures 
moeten aanzetten tot een echte 
samenwerking tussen investeerders en de 
bevoegde nationale instantie en toelaten 
tijdens de voorbereidende fase afspraken te 
maken over de draagwijdte van de 
vergunningsprocedure. Een dergelijke 
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afbakening moet worden geïntegreerd in 
het gedetailleerde vergunningsschema en 
voldoen aan de procedure van artikel 5, lid 
2, van Richtlijn 2011/92/EU, als gewijzigd 
bij Richtlijn 2014/52/EU.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De bij deze verordening 
vastgestelde procedure mag geen afbreuk 
doen aan de naleving van de eisen die zijn 
vastgelegd in de internationale wetgeving 
en het EU-recht, inclusief de bepalingen ter 
bescherming van het milieu en de 
menselijke gezondheid.

(7) De bij deze verordening 
vastgestelde procedure mag geen afbreuk 
doen aan de naleving van de eisen die zijn 
vastgelegd in de internationale wetgeving 
en het EU-recht, inclusief de bepalingen ter 
bescherming van het milieu en de 
menselijke gezondheid door de 
bevordering van duurzaam, emissiearm 
vervoer en door het verwezenlijken van de 
doelstelling van vermindering van 
broeikasgasemissies tot lage niveaus.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Gezien de urgentie van de 
voltooiing van het TEN-T-kernnetwerk, 
moet de vereenvoudiging van de 
vergunningprocedures worden gekoppeld 
aan een termijn waarbinnen de bevoegde 
instanties een raambesluit over de bouw
van een project dienen te nemen. Die 
maximumtermijn moet aansporen tot een 
efficiëntere afhandeling van procedures en 
mag in geen geval afbreuk doen aan de 
strenge EU-normen inzake 
milieubescherming en publieke inspraak.

(8) Gezien de urgentie van de 
voltooiing van het TEN-T-kernnetwerk, 
moet de vereenvoudiging van de 
vergunningprocedures worden gekoppeld 
aan een termijn waarbinnen de bevoegde 
instanties een raambesluit over de bouw 
van een project dienen te nemen. Die 
maximumtermijn moet een efficiëntere 
afhandeling van procedures garanderen en 
mag in geen geval afbreuk doen aan de 
strenge EU-normen inzake 
milieubescherming en publieke inspraak.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Door vanaf de eerste fasen van de 
voorlopige planning doeltreffende en 
brede overlegprocedures met het publiek, 
maatschappelijke organisaties en 
relevante regionale en lokale autoriteiten 
op te zetten, kunnen de vertragingen bij 
de vergunningsprocedures en de 
uitvoeringsfase voor projecten worden 
aangepakt en kan de waarde van de 
projecten ter plekke worden 
gegarandeerd. 

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij grensoverschrijdende TEN-T-
infrastructuurprojecten vormt de 
coördinatie van de vergunningsprocedures 
een bijzondere uitdaging. De Europese 
coördinatoren moeten worden gemachtigd 
op die procedures toe te zien en de 
synchronisatie en afronding daarvan te 
faciliteren.

(10) Bij grensoverschrijdende TEN-T-
infrastructuurprojecten vormt de 
coördinatie van de vergunningsprocedures 
een bijzondere uitdaging. Om vertragingen 
bij de grensoverschrijdende uitvoering 
van deze projecten te voorkomen zijn de 
Europese coördinatoren gemachtigd op die 
procedures toe te zien en de synchronisatie 
en afronding daarvan te faciliteren, door 
middel van nauwere samenwerking bij de 
uitvoering en op basis van Interreg-
projecten betreffende duurzame mobiliteit 
in grensgebieden.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(11) Overheidsopdrachten voor
grensoverschrijdende projecten van 
gemeenschappelijk belang moeten worden 
uitgevoerd overeenkomstig het Verdrag en 
de Richtlijnen 2014/25/EU en/of 
2014/24/EU. Om een efficiënte uitvoering 
van de grensoverschrijdende 
kernnetwerkprojecten van 
gemeenschappelijk belang te waarborgen, 
moeten overheidsopdrachten die door één 
gezamenlijke entiteit worden geplaatst 
onder één nationaal regelgevingskader 
vallen. In afwijking van de EU-regelgeving 
inzake overheidsopdrachten, moet in 
beginsel de nationale regeling van de 
lidstaat waar de gezamenlijke entiteit zijn 
statutaire zetel heeft worden toegepast. Het
moet ook mogelijk blijven in een 
intergouvernementele overeenkomst vast te 
leggen welke regelgeving van toepassing 
is.

(11) Overheidsopdrachten voor 
grensoverschrijdende projecten van 
gemeenschappelijk belang moeten worden 
uitgevoerd overeenkomstig het Verdrag en 
de Richtlijnen 2014/25/EU en/of 
2014/24/EU. Om een efficiënte uitvoering 
van de grensoverschrijdende 
kernnetwerkprojecten van 
gemeenschappelijk belang te waarborgen, 
moeten overheidsopdrachten die door één 
gezamenlijke entiteit worden geplaatst 
onder één nationaal regelgevingskader 
vallen. In afwijking van de EU-regelgeving 
inzake overheidsopdrachten, moet in 
beginsel de nationale regeling van de 
lidstaat waar de gezamenlijke entiteit zijn 
statutaire zetel heeft worden toegepast, of
moet in een intergouvernementele 
overeenkomst worden vastgelegd welke 
regelgeving van toepassing is.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie is niet stelselmatig 
betrokken bij de vergunning van 
individuele projecten. In sommige gevallen 
moeten bepaalde aspecten van de 
projectvoorbereiding echter door de Unie 
worden goedgekeurd. Indien de Commissie 
bij de procedures is betrokken, geeft zij 
prioriteit aan EU-projecten van 
gemeenschappelijk belang en biedt zij 
initiatiefnemers zekerheid. In sommige 
gevallen is de goedkeuring van staatssteun 
vereist. Overeenkomstig de gedragscode 
voor een goed verloop van de 
staatssteunprocedures, kunnen de lidstaten 
de Commissie verzoeken om projecten van 
gemeenschappelijk belang op het TEN-T-
kernnetwerk die zij prioritair achten, te 
behandelen als onderdeel van een 
portefeuillebenadering of een onderling 

(12) De Commissie is niet stelselmatig 
betrokken bij de vergunning van 
individuele projecten. In sommige gevallen 
moeten bepaalde aspecten van de 
projectvoorbereiding echter door de Unie 
worden goedgekeurd. Indien de Commissie 
bij de procedures is betrokken, geeft zij 
prioriteit aan EU-projecten van 
gemeenschappelijk belang en biedt zij 
initiatiefnemers zekerheid. In sommige 
gevallen is de goedkeuring van staatssteun 
vereist, terwijl een snelle 
beoordelingsprocedure zal worden 
gevolgd in gevallen waarin een project in 
overeenstemming is met de 
staatssteunregels, hetgeen de 
rechtszekerheid en de voorspelbaarheid 
van de investering ten goede komt. 
Overeenkomstig de gedragscode voor een 
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overeengekomen planning, wat meer 
zekerheid biedt over de termijnen.

goed verloop van de staatssteunprocedures, 
kunnen de lidstaten de Commissie 
verzoeken om projecten van 
gemeenschappelijk belang op het TEN-T-
kernnetwerk die zij prioritair achten, te 
behandelen als onderdeel van een 
portefeuillebenadering of een onderling 
overeengekomen planning, wat meer 
zekerheid biedt over de termijnen. Ook 
dient de Commissie te zorgen voor 
bevordering van de uitwisseling van beste 
praktijken teneinde te waarborgen dat het 
trans-Europese vervoersnetwerk een 
succes wordt.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De uitvoering van 
infrastructuurprojecten op het TEN-T-
kernnetwerk moet ook worden ondersteund 
door richtsnoeren van de Commissie die 
meer duidelijkheid verschaffen over de 
uitvoering van bepaalde projecten met 
inachtneming van het acquis van de Unie. 
Het Actieplan voor de natuur, de mensen 
en de economie23 bevat bijvoorbeeld 
richtsnoeren om te verduidelijken hoe de 
vogel- en habitatrichtlijnen kunnen worden 
nageleefd. Voor projecten van algemeen 
belang moet rechtstreekse ondersteuning 
op het gebied van overheidsopdrachten 
worden aangeboden om de best mogelijke 
kosten-batenverhouding voor de 
overheidsfinanciën te bereiken24. 
Bovendien moet passende technische 
bijstand worden verleend via de 
mechanismen die zijn ontwikkeld voor het 
meerjarig financieel kader 2021-2027, met 
het oog op de financiële ondersteuning van 
TEN-T-projecten van gemeenschappelijk 
belang.

(13) De uitvoering van 
infrastructuurprojecten op het TEN-T-
kernnetwerk moet ook worden ondersteund 
door richtsnoeren van de Commissie die 
meer duidelijkheid verschaffen over de 
uitvoering van bepaalde projecten met 
inachtneming van het acquis van de Unie, 
de ontwikkelingsbehoeften en de EU-
doelstellingen ten aanzien van 
klimaatverandering. Het Actieplan voor de 
natuur, de mensen en de economie23 bevat 
bijvoorbeeld richtsnoeren om te 
verduidelijken hoe de vogel- en 
habitatrichtlijnen kunnen worden 
nageleefd. Het vastgestelde mechanisme 
voor de vrijwillige voorafgaande 
beoordeling van de aspecten inzake 
overheidsopdrachten bij grote 
infrastructuurprojecten moet beschikbaar 
zijn voor alle TEN-T-projecten. Door een 
combinatie van instrumenten (helpdesk, 
kennisgevingsmechanisme en informatie-
uitwisseling) zullen nationale, regionale 
en lokale autoriteiten en initiatiefnemers 
van projecten in aanzienlijke mate 
profiteren van de bestaande expertise en
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de best mogelijke kosten-batenverhouding 
voor de overheidsfinanciën bereiken24.
Bovendien moet passende technische 
bijstand worden verleend via de 
mechanismen die zijn ontwikkeld voor het 
meerjarig financieel kader 2021-2027, met 
het oog op de financiële ondersteuning van 
TEN-T-projecten van gemeenschappelijk 
belang, zodat wordt bijgedragen aan de 
doelstellingen van de Commissie op het 
gebied van multimodaliteit.

__________________ __________________

23 COM (2017) 198 final. 23 COM (2017) 198 final.

24 COM(2017) 573 final 24 COM(2017) 573 final

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De Commissie dient een 
kader voor te stellen voor het vinden van 
extra middelen voor projecten met 
toegevoegde waarde voor de Unie, zonder 
de begrotingskredieten voor de 
instrumenten voor het cohesiebeleid te 
verlagen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) "enige bevoegde instantie": de 
instantie die door de lidstaat wordt 
aangewezen om de uit deze verordening 
voortvloeiende taken uit te voeren;

(d) "enige bevoegde instantie": een 
bestaande of nieuw opgerichte instantie, 
door een lidstaat op het passende 
bestuurlijke niveau als zodanig 
aangemerkt, die optreedt als contactpunt 
voor projectontwikkelaars, nauw 
samenwerkt met de respectieve Europese 
coördinatoren en de toepassing van deze 
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verordening vergemakkelijkt;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om een efficiënt verloop van de 
administratieve procedures voor projecten 
van gemeenschappelijk belang te 
waarborgen, zorgen de initiatiefnemers en 
alle betrokken instanties ervoor dat die 
projecten zo snel als wettelijk mogelijk 
worden afgehandeld en dat daarvoor de 
nodige middelen worden uitgetrokken.

3. Om een snel en efficiënt verloop 
van de administratieve procedures voor 
projecten van gemeenschappelijk belang te 
waarborgen, zorgen de initiatiefnemers en 
alle betrokken instanties ervoor dat die 
projecten zo snel, doelmatig en efficiënt
als wettelijk mogelijk worden afgehandeld 
en dat daarvoor de nodige middelen 
worden uitgetrokken.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde de in artikel 6 
vastgestelde termijnen na te leven en de 
administratieve lasten voor de voltooiing 
van projecten van gemeenschappelijk 
belang te reduceren, worden alle 
administratieve procedures uit hoofde van 
zowel het toepasselijke EU-recht als de 
nationale wetgeving geïntegreerd en 
afgesloten met één raambesluit.

1. Teneinde de in artikel 6 
vastgestelde termijnen na te leven, 
synergie tot stand te brengen tussen de 
beschikbare instrumenten en de 
administratieve lasten voor de voltooiing 
van projecten van gemeenschappelijk 
belang te reduceren, worden alle 
administratieve procedures uit hoofde van 
zowel het toepasselijke EU-recht als de 
nationale wetgeving geïntegreerd en 
afgesloten met één raambesluit.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien projecten van 2. Indien projecten van 
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gemeenschappelijk belang aan een 
milieueffectbeoordeling moeten worden 
onderworpen uit hoofde van zowel 
Richtlijn 2011/92/EU van het Europees 
Parlement en de Raad als andere EU-
wetgeving, voorzien de lidstaten in 
enkelvoudige procedures als bedoeld in 
artikel 2, lid 3, van Richtlijn 2011/92/EU.

gemeenschappelijk belang aan een 
milieueffectbeoordeling moeten worden 
onderworpen uit hoofde van zowel 
Richtlijn 2011/92/EU van het Europees 
Parlement en de Raad als andere EU-
wetgeving, voorzien de lidstaten in 
enkelvoudige procedures als bedoeld in 
artikel 2, lid 3, van Richtlijn 2011/92/EU. 
De lidstaten besteden ook aandacht aan 
de complexiteit met betrekking tot de 
mogelijke milieueffecten in 
grensoverschrijdende projecten, 
waaronder in voorkomend geval de 
gevolgen voor de waterreserves of de 
beschermde NATURA 2000-gebieden.
Gespecialiseerde steun is nodig voor 
projecten in de sector vervoer over water -
waaronder zeehavens, binnenhavens en 
binnenwateren - vanwege de 
afhankelijkheid van deze sector van 
watervoorraden. Dergelijke projecten 
moeten worden beoordeeld in het licht 
van de eisen van de kaderrichtlijn water.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de bevoegde instantie zorgt voor 
coördinatie met de lidstaten wat 
grensoverschrijdende projecten betreft

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) de belangrijkste mijlpalen en de 
desbetreffende termijnen met het oog op 
het vast te stellen raambesluit;

iv) de belangrijkste mijlpalen en de 
desbetreffende termijnen met het oog op 
het vast te stellen raambesluit, alsmede het 
totale tijdschema;
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De enige bevoegde instantie 
beoordeelt de aanvraag en stelt binnen één 
jaar na de indiening van het volledige 
aanvraagdossier overeenkomstig lid 7 een 
raambesluit vast. De lidstaten kunnen 
desgevallend een kortere termijn 
vaststellen.

8. De enige bevoegde instantie 
beoordeelt de aanvraag en stelt binnen één 
jaar na de indiening van het volledige 
aanvraagdossier overeenkomstig lid 7 een 
raambesluit vast. De lidstaten kunnen 
desgevallend een kortere termijn 
vaststellen, en tevens sancties toepassen in 
het geval van niet gehaalde termijnen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Europese coördinator als 
bedoeld in artikel 45 van Verordening 
(EU)² nr. 1315/2013 krijgt de bevoegdheid 
om nauwlettend toe te zien op de 
vergunningsprocedure voor 
grensoverschrijdende projecten van 
gemeenschappelijk belang en om de 
contacten tussen de betrokken bevoegde 
instanties te faciliteren.

2. De Europese coördinator als 
bedoeld in artikel 45 van Verordening 
(EU)² nr. 1315/2013 en 
vertegenwoordigers van de lokale en 
regionale overheidsinstanties, krijgen de 
bevoegdheid om nauwlettend toe te zien op 
de vergunningsprocedure voor 
grensoverschrijdende projecten van 
gemeenschappelijk belang en om de 
contacten tussen de betrokken bevoegde 
instanties te faciliteren.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van een initiatiefnemer of een 
lidstaat, overeenkomstig de desbetreffende 
financieringsprogramma’s van de Unie en 

Op verzoek van een initiatiefnemer of een 
lidstaat, overeenkomstig de desbetreffende 
financieringsprogramma’s van de Unie en 
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onverminderd het meerjarig financieel 
kader, voorziet de Unie in technische 
bijstand voor de tenuitvoerlegging van 
deze verordening en om de uitvoering van 
projecten van gemeenschappelijk belang te 
faciliteren.

onverminderd het meerjarig financieel 
kader, voorziet de Unie in gerichte 
technische bijstand voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening en 
om de uitvoering van projecten van 
gemeenschappelijk belang te faciliteren. 

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er is ook bijzondere ondersteuning nodig 
voor het onderhoud van het netwerk om 
de duurzaamheid en de prestaties van de 
TEN-T-infrastructuur te waarborgen. In 
dit verband moeten de Commissie en de 
lidstaten samen met de EIB nieuwe 
financieringsregelingen bestuderen om 
investeringen in het onderhoud van het 
netwerk te vergemakkelijken.
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