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BEKNOPTE MOTIVERING 

Dit Commissievoorstel heeft betrekking op een reeks bijzondere omstandigheden in verband 

met de geplande terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. 

Indien het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat terwijl er een terugtrekkingsakkoord is 

waarmee het EU-acquis gedurende een overgangsperiode tot 31 december 2020 behouden 

blijft, zal de corridor Noordzee-Middellandse Zee (NMZ) via het Verenigd Koninkrijk blijven 

lopen, zoals nu het geval is. Voorzien is dat de nieuwe CEF-wetgeving op 1 januari 2021 van 

kracht wordt en dat daarmee passende aanpassingen in het TEN-V-netwerk worden 

aangebracht. 

Indien het VK evenwel op 29 maart 2019 zonder akkoord de EU verlaat, komt het mogelijk 

tot een hiaat in het TEN-V-netwerk in de NMZ-corridor tussen het Kanaal/de 

Noordzeehavens en de havens van de Republiek Ierland. In een dergelijke situatie zou de 

TEN-V-corridor eindigen aan de grens tussen het VK en de Republiek Ierland en zou de 

corridor niet de haven van Belfast omvatten.  

Het Commissievoorstel biedt een passende oplossing voor de eventuele juridische anomalie 

die zich zou kunnen voordoen en steunt de aanwijzing van de havens van Zeebrugge, 

Antwerpen en Rotterdam als links binnen de NMZ-corridor met de havens van de Republiek 

Ierland, op basis van de huidige omvang van het verkeer tussen de havens. De havens van 

Duinkerken en Calais, aan het Kanaal, zullen aangewezen havens in de corridor blijven, in dit 

geval als havens voor binnenkomst in en verlaten van de Europese Unie. 

Deze technische aanwijzing heeft geen concrete gevolgen voor de positie van havens of voor 

de omvang van het verkeer. Er zij evenwel gewezen op het risico van chaos, zoals genoemd in 

een aantal studies, in de Kanaalhavens, met name als gevolg van de invoering van 

douanecontroles indien het Verenigd Koninkrijk de Unie zonder akkoord verlaat of open 

douaneregelingen vervolgens stopzet.  

De haven van Le Havre maakt momenteel geen deel uit van de TEN-V-corridor met de 

Republiek Ierland, en andere havens in Noordwest-Frankrijk voldoen op dit moment niet aan 

de TEN-V-criteria. Heroverweging van de relatie tussen Ierland en de TEN-V-NMZ-corridor 

is slechts één aspect van de nieuwe situatie op vervoersgebied waarmee Ierland te maken 

krijgt, en in deze context wordt de relatie met de Atlantische corridor die meer rechtstreekse 

verbindingen tussen Ierland en de overige lidstaten biedt, eveneens relevant geacht, met 

inbegrip van de aanwijzing van havens in Frankrijk en Ierland zelf, evenals havens in België 

en Nederland. De relatie tussen de Republiek Ierland en de TEN-V-netwerkcorridors en 

daarmee de potentiële relatie met havens dient met spoed te worden bekeken in het kader van 

de herziening van de CEF-regelgeving voor het MFK 2021-27, met het doel de rechtstreekse 

verbindingen tussen Ierland en de rest van de Unie te verbeteren. 

Net als in het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling over de impact van het 

cohesiebeleid in Noord-Ierland wordt de aandacht gevestigd op het belang van ononderbroken 

economische bedrijvigheid en personenverkeer tussen de Republiek Ierland en Noord-Ierland 

en van betere vervoersverbindingen, waaronder de TEN-T-corridor, voor de handhaving van 

het Akkoord van Belfast/het Goede Vrijdagakkoord van 1998. 
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AMENDEMENTEN 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie vervoer en toerisme 

onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij Verordening (EU) nr. 

1316/2013 van het Europees Parlement en 

de Raad is de Connecting Europe Facility 

vastgesteld, een financieringsinstrument 

van de Unie8. Door de Connecting Europe 

Facility kunnen projecten van 

gemeenschappelijk belang in het kader van 

het beleid voor de trans-Europese 

netwerken in de sectoren vervoer, 

telecommunicatie en energie worden 

voorbereid en uitgevoerd. 

(2) Bij Verordening (EU) nr. 

1316/2013 van het Europees Parlement en 

de Raad is de Connecting Europe Facility 

vastgesteld, een financieringsinstrument 

van de Unie8. Door de Connecting Europe 

Facility kunnen projecten van 

grensoverschrijdend en 

gemeenschappelijk belang in het kader van 

het beleid voor de trans-Europese 

netwerken in de sectoren vervoer, 

telecommunicatie en energie worden 

voorbereid en uitgevoerd. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Gezien de terugtrekking van het 

Verenigd Koninkrijk uit de Unie dienen 

de onderdelen van het Atlantische 

kernnetwerk die betrekking hebben op 

Ierland als eiland te worden bijgewerkt; 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Om te vermijden dat de 

kernnetwerkcorridor Noordzee – 

(6) Om te vermijden dat de 

kernnetwerkcorridor Noordzee – 
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Middellandse Zee uiteenvalt in twee 

afzonderlijke en niet met elkaar verbonden 

delen en om te verzekeren dat Ierland 

verbonden blijft met het Europese 

vasteland, moet de kernnetwerkcorridor 

Noordzee – Middellandse Zee 

zeeverbindingen bevatten tussen de Ierse 

kernhavens en de kernhavens in België en 

Nederland. 

Middellandse Zee uiteenvalt in twee 

afzonderlijke en niet met elkaar verbonden 

delen en om te verzekeren dat Ierland 

verbonden blijft met het Europese 

vasteland, is het van essentieel belang dat 

er rechtstreekse verbindingen tot stand 

worden gebracht met de gebieden op de 

bestaande corridor die het dichtst bij 

Ierland liggen. De kernnetwerkcorridor 

Noordzee – Middellandse Zee moet 

zeeverbindingen bevatten tussen de Ierse 

kernhavens en de kernhavens in België, 

Nederland en Frankrijk. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) In een EU met 27 lidstaten wordt 

Frankrijk het EU-land dat geografisch 

gezien het dichtst bij Ierland ligt. 

Bijgevolg moet de Atlantische corridor 

worden aangepast om Ierland met deze 

corridor te verbinden. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Voor de huidige en toekomstige 

infrastructuurinvesteringen en voor de 

juridische duidelijkheid en rechtszekerheid 

inzake de planning van infrastructuur, is 

het van cruciaal belang dat Ierland 

verbonden blijft met de andere lidstaten 

van de kernnetwerkcorridor Noordzee – 

Middellandse Zee. 

(7) Voor de huidige en toekomstige 

infrastructuurinvesteringen en voor de 

juridische duidelijkheid en rechtszekerheid 

inzake de planning van infrastructuur is het 

van cruciaal belang dat Ierland, Noord-

Ierland (overeenkomstig het Goede 

Vrijdagakkoord/Akkoord van Belfast van 

1998)en de andere lidstaten van de 

kernnetwerkcorridor Noordzee – 

Middellandse Zee verbonden blijven, en 

dat het vervoerbeleid blijft voorzien in 

facilitering van de bepalingen van 
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genoemd akkoord overeenkomstig het 

beleid van de Europese Unie. Dit vormt 

geen belemmering voor de toekomstige 

beoordeling van de passende positie van 

de Republiek Ierland binnen de 

kernnetwerkcorridor of de beoordeling 

van die positie en de toekomstige relatie 

met havens die zich momenteel buiten het 

kernnetwerk bevinden, teneinde de 

connectiviteit tussen de Republiek Ierland 

en de rest van de Unie als deel van latere 

instrumenten in het kader van de 

Connecting Europe Facility te verbeteren. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage – alinea 1 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 

Bijlage I – deel I – punt 2 – "Noordzee – Middellandse Zee" – regel 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – 

Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam. 

Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – 

Le Havre/Calais/Duinkerken – 

Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage – alinea 1 bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 

Bijlage I – deel I – punt 2 – Atlantische Oceaan – regels 4 bis en 4 ter 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Shannon Foynes – Dublin – Rosslare – 

Waterford – Cork – Brest – Roscoff – 

Cherbourg – Caen – Le Havre – Rouen – 

Parijs 

 Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes – 

Tours 
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