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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 129 D nr. 3,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(2),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C(4) og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til traktatens artikkel 3 bokstav n) skal 1) 
Fellesskapets virksomhet gå ut på å oppmuntre til at det 
opprettes og utvikles transeuropeiske nett.

I henhold til traktatens artikkel 129 B skal Fellesskapet 2) 
bidra til å opprette og utvikle transeuropeiske nett 
på områdene transport, telekommunikasjon og 
energiinfrastruktur, for å bidra til å virkeliggjøre målene 
i traktatens artikkel 7 A og 130 A.

I henhold til traktatens artikkel 129 B nr. 2 skal 3) 
Fellesskapets virksomhet ta sikte på å fremme de 
nasjonale nettenes samtrafikk og samvirkingsevne samt 
tilgangen til slike nett, og det skal tas særlig hensyn til 
behovet for å knytte øyområder, innestengte områder og 
randområder til Fellesskapets sentrale områder.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 228 av 23.9.1995, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2006 av 10. mars 2006 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 28 av 1.6.2006, s. 24.

(1) EFT nr. C 89 av 26.3.1994, s. 8.
(2) EFT nr. C 195 av 18.7.1994, s. 74.
(3) EFT nr. C 217 av 6.8.1994, s. 36.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 30. november 1994 (EFT nr. C 363 av 

19.12.1994, s. 23), Rådets felles holdning av 31. mars 1995 (EFT nr. C 130 
av 29.5.1995, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 12. juli 1995 (ennå 
ikke offentliggjort i EFT).

I henhold til traktatens artikkel 129 C skal Fellesskapet 4) 
utarbeide et sett retningslinjer med mål, prioriteringer 
og hovedlinjer for de tiltak som er påtenkt med hensyn 
til transeuropeiske nett, og Fellesskapet kan også støtte 
medlemsstatene finansielt i forbindelse med opprettelse 
av transeuropeiske nett.

Det bør fastsettes alminnelige regler for 5) 
fellesskapsfinansiering av transeuropeiske nett slik at 
denne artikkel kan gjennomføres.

I henhold til traktatens artikkel 129 C kan fellesskapsstøtte 6) 
gis til prosjekter av felles interesse som er fastlagt i 
retningslinjene.

De retningslinjene som er omhandlet i traktatens 7) 
artikkel 129 C nr. 1, og som er foreslått av Kommisjonen, 
er til behandling i Europaparlamentet og Rådet. Dersom 
beslutningene om vedtakelse av disse retningslinjene 
ikke har trådt i kraft når denne forordning trer i kraft, 
bør Fellesskapet i en overgangsperiode kunne bidra til 
bestemte, prioriterte prosjekter innenfor rammen av de 
bevilgningene som er tilgjengelige for regnskapsåret 1995, 
og senest 31. desember 1995.

Andelen av privat kapital i finansieringen av de 8) 
transeuropeiske nettene bør økes, og samarbeidet mellom 
offentlig og privat sektor bør utvikles.

Fellesskapsstøtten kan gis i form av forundersøkelser, 9) 
lånegarantier eller rentesubsidier. Subsidiene og garantiene 
gjelder særlig finansiell støtte fra Den europeiske 
investeringsbank eller andre offentlige eller private 
finansinstitusjoner. I visse behørig begrunnede tilfeller 
kan det vurderes å gi direkte støtte til investeringer.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2236/95

av 18. september 1995

om fastsettelse av alminnelige regler for tildeling av finansiell støtte fra Fellesskapet på området transeuropeiske nett*
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Lånegarantier vil bli innvilget på forretningsmessig 10) 
grunnlag av Det europeiske investeringsfond eller av 
andre finansinstitusjoner, og Fellesskapets finansielle 
støtte kan helt eller delvis dekke de premiene som 
mottakerne av disse garantiene må betale.

Fellesskapsstøtten er hovedsakelig beregnet på å 11) 
overvinne de finansielle hindringene som kan oppstå i et 
prosjekts startfase.

Det bør settes en grense for fellesskapsstøtten i forhold til 12) 
den samlede investeringskostnaden.

Fellesskapsstøtten skal gis til prosjekter alt etter hvor 13) 
mye de bidrar til å virkeliggjøre målene i traktatens 
artikkel 129 B og de andre målene og prioriteringene 
fastsatt i retningslinjene nevnt i traktatens artikkel 129 C. 
Det bør også tas hensyn til andre aspekter som den 
stimulerende virkningen på offentlig og privat 
finansiering, de direkte og indirekte sosio-økonomiske 
virkningene av prosjekter, særlig på sysselsettingen, samt 
miljøvirkningene.

Kommisjonen skal nøye evaluere prosjekters potensielle 14) 
økonomiske levedyktighet ved hjelp av nytte- og 
kostnadsanalyser og andre relevante kriterier samt 
prosjektenes økonomiske lønnsomhet.

Fellesskapets økonomiske støtte i henhold til traktatens 15) 
artikkel 129 C nr. 1 skal være forenlig med Fellesskapets 
politikk, særlig i forbindelse med nett og med hensyn til 
miljøvern, konkurranse og tildeling av offentlige kontrakter. 
Miljøvern omfatter en miljøkonsekvensanalyse.

Det er nødvendig å klargjøre medlemsstatenes og 16) 
Kommisjonens myndighet og ansvarsområder med 
hensyn til finansiell kontroll.

Kommisjonen skal sikre en effektiv samordning av 17) 
all fellesskapsvirksomhet som har betydning for de 
transeuropeiske nettene, særlig mellom finansiering 
innenfor rammen av transeuropeiske nett og finansiering 
som skjer gjennom struktur- og utjevningsfondene, 
Det europeiske investeringsfond og Den europeiske 
investeringsbank.

Det bør fastsettes bestemmelser om passende metoder for 18) 
evaluering, oppfølging og kontroll av fellesskapsstøtten.

Det er viktig at det sikres tilgang til informasjon, 19) 
offentlighet og åpenhet om den virksomhet som 
finansieres.

I denne forordning er det inntatt et finansielt 20) 
referansebeløp i henhold til nr. 2 i Europaparlamentets, 
Rådets og Kommisjonens erklæring av 6. mars 1999 
for gjennomføring av forordningen, uten at det berører 
budsjettmyndighetens myndighet som definert i 
traktaten.

Innen utgangen av tidsrommet for det finansielle 21) 
overslaget for 1994-99 bør det vurderes om og i hvilken 
grad tiltakene i denne forordning oppfyller Fellesskapets 
behov —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Definisjon og virkeområde

I denne forordning fastsettes vilkårene og framgangsmåtene 
for tildeling av fellesskapsstøtte til prosjekter av allmenn 
interesse på området transeuropeiske nett for transport-, 
telekommunikasjons- og energiinfrastruktur i henhold til 
traktatens artikkel 129 C nr. 1.

Artikkel 2

Rett til støtte 

1. Fellesskapsstøtte kan gis bare til prosjekter av allmenn 
interesse (heretter kalt «prosjekter») som fastsettes innenfor 
rammen av retningslinjene nevnt i traktatens artikkel 129 C 
nr. 1.

Deler av prosjekter som definert i nr. 1, skal også være 
støtteberettiget i den grad de utgjør teknisk og finansielt 
uavhengige enheter.

2. Prosjekter er berettiget til støtte dersom de finansieres 
av medlemsstatene eller av regionale eller lokale myndigheter 
eller av organer som arbeider innenfor en slik administrativ 
eller rettslig ramme at de likestilles med offentlige organer, 
særlig offentlige eller private foretak som tilbyr offentlige 
tjenester eller tjenester av allmenn interesse.

Et prosjekt skal anses for å være finansiert av en medlemsstat 
når det gjennomføres og finansieres direkte av en offentlig 
myndighet, eller mottar statsstøtte eller støtte fra offentlige 
midler som, uavhengig av støttens form, er tildelt av et 
nasjonalt, regionalt eller lokalt organ.
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Artikkel 3

Overgangsbestemmelse

Dersom beslutningene om vedtakelse av retningslinjene nevnt 
i traktatens artikkel 129 C nr. 1 ennå ikke har trådt i kraft 
når denne forordning trer i kraft, kan bestemte prosjekter 
som er høyt prioritert med hensyn til finansiering, særlig 
innenfor transportinfrastruktur, betraktes som støtteberettigede 
i henhold til denne forordning.

Denne bestemmelse får anvendelse inntil beslutningene om 
vedtakelse av retningslinjene på det berørte infrastrukturområdet 
trer i kraft, og senest inntil 31. desember 1995.

Artikkel 4

Former for støtte

1. Fellesskapsstøtte til prosjekter kan gis i én eller flere av 
følgende former:

a) Samfinansiering av prosjektundersøkelser, herunder 
innledende undersøkelser, forundersøkelser og 
evalueringsundersøkelser samt annen teknisk bistand til 
disse undersøkelsene.

Fellesskapets bidrag kan normalt ikke overstige 50 % av en 
undersøkelses samlede kostnad.

Etter anmodning fra Kommisjonen og med de berørte 
medlemsstaters samtykke kan Fellesskapets finansielle 
bidrag i behørig grunngitte unntakstilfeller overstige 
grensen på 50 %.

b) Rentesubsidier i forbindelse med lån bevilget av Den 
europeiske investeringsbank eller andre offentlige 
eller private finansieringsorganer. Som hovedregel kan 
subsidiene ytes i høyst fem år.

c) Bidrag til premier for garantier på lån fra Det europeiske 
investeringsfond eller andre finansinstitusjoner.

d) Direkte investeringsstøtte i behørig grunngitte tilfeller.

e) Der det er hensiktsmessig skal fellesskapsstøtte i henhold 
til bokstav a)-d) kombineres for å oppnå best mulig 
virkning av de tilførte budsjettmidlene, som alle skal 
anvendes mest mulig økonomisk.

2. De formene for fellesskapsstøtte som nevnes i bokstav 
a)-d), skal anvendes selektivt for å ta hensyn til særtrekkene 
ved de forskjellige typene nett som berøres, og for å sikre 
at støtten, når det gjelder tele- og energinett, ikke medfører 
konkurransevridning mellom foretak i den berørte sektor.

Artikkel 5

Vilkår for fellesskapsstøtte

1. Fellesskapsstøtte skal i prinsippet tildeles bare 
dersom gjennomføringen av et prosjekt støter på finansielle 
hindringer.

2. Fellesskapsstøtten skal ikke overstige det minstebeløp 
som anses for å være nødvendig for igangsettingen av et 
prosjekt.

3. Uten hensyn til hvilken støtteform som velges, skal den 
samlede fellesskapsstøtten i henhold til denne forordning ikke 
overstige 10 % av den samlede investeringskostnaden.

4. De finansielle midler som er fastsatt ved denne forordning, 
skal i prinsippet ikke tildeles prosjekter eller prosjektfaser som 
mottar støtte fra andre finansieringskilder over Fellesskapets 
budsjett.

Artikkel 6

Kriterier for utvelging av prosjekter

1. Prosjektene skal motta støtte i forhold til i hvor stor grad 
de bidrar til å virkeliggjøre målene i traktatens artikkel 129 B 
og de andre målene og prioriteringene fastsatt i retningslinjene 
nevnt i traktatens artikkel 129 C nr. 1.

2. Fellesskapsstøtten er beregnet på prosjekter 
som potensielt er økonomisk levedyktige og som har en 
økonomiske lønnsomhet som anses som utilstrekkelig på 
søknadstidspunktet.

3. I beslutningen om tildeling av fellesskapsstøtte bør det 
også tas hensyn til følgende:

— prosjektets utviklingsnivå,

— den stimulerende virkning Fellesskapets deltaking har på 
offentlig og privat finansiering,

— finansieringspakkens soliditet,

— direkte eller indirekte sosio-økonomiske virkninger, særlig 
på sysselsettingen,

— miljøvirkninger.

4. Særlig når det gjelder prosjekter på tvers av landegrensene, 
skal det tas hensyn til tidsmessig samordning av de forskjellige 
delene av prosjektet.

Artikkel 7

Samsvar

Prosjektene som finansieres i henhold til denne forordning, 
skal være i samsvar med Fellesskapets regelverk og politikk, 
særlig i forbindelse med miljøvern, konkurranse og tildeling av 
offentlige kontrakter.
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Artikkel 8

Framlegging av søknader om finansiell støtte

Søknader om finansiell støtte skal framlegges for Kommisjonen 
av den berørte medlemsstat eller, etter avtale med denne, av det 
organ som er direkte berørt.

Artikkel 9

Opplysninger som kreves for å vurdere og identifisere 
søknadene

1. Hver søknad om finansiell støtte skal inneholde alle de 
opplysninger som er nødvendige for å vurdere prosjektet i 
samsvar med artikkel 5, 6 og 7, særlig:

a) dersom søknaden gjelder et prosjekt:

— hvilket organ som har ansvar for å gjennomføre 
prosjektet,

— en beskrivelse av det aktuelle prosjektet og hvilken 
form for fellesskapsstøtte som er planlagt,

— resultatene av nytte- og kostnadsanalysene, herunder 
resultatene av analysen av potensiell økonomisk 
levedyktighet samt økonomisk lønnsomhet,

— prosjektets plassering på transportområdet med hensyn 
til forbindelseslinjer og knutepunkter, i samsvar med 
retningslinjene,

— sammenheng med arealplanlegging,

— en sammenfattende beskrivelse av miljøvirkninger, 
på grunnlag av vurderinger foretatt i samsvar med 
rådsdirektiv 85/337/EØF av 27. juni 1985 om 
vurdering av visse offentlige og private prosjekters 
miljøvirkninger(1),

— en erklæring om at andre muligheter for offentlig og 
privat finansiering er undersøkt, herunder gjennom 
Det europeiske investeringsfond og Den europeiske 
investeringsbank,

— en finansieringsplan med angivelse i ECU eller i 
nasjonal valuta av alle deler av finansieringspakken, 
herunder finansiell støtte som forventes eller allerede 
er tildelt av Fellesskapet og medlemsstatene,

b) dersom søknaden gjelder en undersøkelse, undersøkelsens 
formål samt hvilke metoder og teknikker som er planlagt 
brukt,

c) en foreløpig tidsplan for arbeidet,

d) en beskrivelse av hvordan den berørte medlemsstat vil 
kontrollere bruken av de midlene det søkes om.

(1) EFT nr. L 175 av 5.7.1985, s. 40.

2. Søkerne skal oversende Kommisjonen alle relevante 
tilleggsopplysninger som den krever.

3. Kommisjonen kan innhente de uttalelser fra 
sakkyndige som er nødvendige for å vurdere en søknad, 
herunder uttalelser fra Den europeiske investeringsbank.

Artikkel 10

tildeling av finansiell støtte

Kommisjonen skal beslutte å tildele støtte i henhold til 
denne forordning etter å ha vurdert søknadene i samsvar 
med utvelgingskriteriene og etter framgangsmåten i 
artikkel 17. Kommisjonen skal underrette støttemottakerne og 
medlemsstatene direkte om sin beslutning.

Artikkel 11

Finansielle bestemmelser

1. Fellesskapsstøtten kan dekke bare utgifter i forbindelse 
med gjennomføring av prosjektet som skal dekkes av 
støttemottakerne eller av tredjemann som har ansvar for at 
prosjektet gjennomføres.

2. Utgifter som er påløpt før den dato Kommisjonen mottok 
søknaden om støtte, er ikke støtteberettiget.

3. Kommisjonens beslutninger om tildeling av støtte i 
henhold til artikkel 10 innebærer at disse utgiftene anses som 
tillatt i henhold til budsjettet.

4. Som hovedregel skal utbetalinger foretas i form av 
forskudd, delsummer og en sluttsum. Forskuddet, som normalt 
ikke skal overstige 50 % av den første årlige delsummen, 
skal utbetales så snart søknaden om støtte er blitt godkjent. 
Delsummer skal utbetales på grunnlag av betalingsanmodninger, 
idet det tas hensyn til framdriften i gjennomføringen av 
prosjektet eller undersøkelsen, og om nødvendig til reviderte 
finansieringsplaner på en nøyaktig og åpen måte.

5. Ved utbetalingene skal det tas hensyn til det faktum at 
gjennomføringen av infrastrukturprosjekter strekker seg over 
flere år, og at det derfor må sørges for at finansieringen også 
strekker seg over flere år.

6.  Kommisjonen skal utbetale sluttsummen etter godkjenning 
av sluttrapporten om prosjektet eller undersøkelsen, som skal 
oversendes av støttemottakeren og inneholde en detaljert 
oversikt over alle faktisk påløpte kostnader.

7.  Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 skal 
Kommisjonen fastsette en ramme for hvordan, når og med 
hvilke beløp rentesubsidier og tilskudd til garantipremier skal 
utbetales.
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Artikkel 12

Finansiell kontroll

1. For å sikre at prosjektene som finansieres ved denne 
forordning gjennomføres på riktig måte, skal medlemsstatene 
treffe de nødvendige tiltak for

— regelmessig å kontrollere at tiltak finansiert av Fellesskapet 
er riktig utført,

— forebygge og forfølge uregelmessigheter,

— få tilbakebetalt midler som er tapt som følge av 
uregelmessigheter, herunder renter ved for sen tilbakebetaling 
i henhold til reglene vedtatt av Kommisjonen. Med 
mindre medlemsstaten og/eller den myndighet som står 
for gjennomføringen kan bevise at de ikke er skyld i 
uregelmessigheten, er medlemsstaten subsidiært ansvarlig 
for tilbakebetalingen av de beløp som er urettmessig 
utbetalt.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de 
tiltak som treffes for dette formål og særlig gi Kommisjonen 
en beskrivelse av de forvaltnings- og kontrollordninger som 
er opprettet for å sikre at prosjektene og undersøkelsene 
gjennomføres effektivt.

3. Medlemsstatene skal stille til rådighet for Kommisjonen 
alle relevante nasjonale rapporter om kontrollen av prosjekter.

4. Med forbehold for kontrollen som medlemsstatene 
foretar i samsvar med nasjonale lover og forskrifter, og med 
forbehold for bestemmelsene i traktatens artikkel 188 A og 
kontroll utført i henhold til traktatens artikkel 209 bokstav c), 
kan Kommisjonen gjennom sine tjenestemenn eller andre 
representanter foreta kontroll på stedet, blant annet ved 
stikkprøver, av de prosjekter som finansieres ved denne 
forordning, og gjennomgå de kontrollsystemer og –tiltak som 
er utarbeidet av de nasjonale myndigheter, som underretter 
Kommisjonen om de tiltak de har truffet for dette formål.

5. Før den foretar kontroll på stedet skal Kommisjonen 
underrette den berørte medlemsstat for å få all nødvendig 
hjelp. Dersom Kommisjonen foretar kontroller på stedet uten 
forvarsel, skal de være underlagt avtaler inngått i samsvar 
med bestemmelsene i finansreglementet. Tjenestemenn eller 
andre representanter for den berørte medlemsstat kan delta i 
kontrollen.

Kommisjonen kan kreve at den berørte medlemsstat foretar 
en kontroll på stedet for å fastslå at betalingsanmodningene 
er riktige. Kommisjonens tjenestemenn eller representanter 
kan delta i slike kontroller, og skal delta dersom den berørte 
medlemsstat anmoder om det.

Kommisjonen skal sørge for at kontrollene den foretar 
samordnes for å unngå gjentatte kontroller av samme forhold 
innenfor samme tidsrom. Den berørte medlemsstat og 
Kommisjonen skal umiddelbart utveksle alle opplysninger om 
resultatene av de gjennomførte kontrollene.

6.  Når det gjelder fellesskapsstøtte som tildeles organer som 
nevnt i artikkel 2 nr. 2, skal kontrolltiltakene gjennomføres av 
Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene.

7.  De ansvarlige organer og myndigheter skal stille til 
rådighet for Kommisjonen alle underlagsdokumenter om 
utgifter knyttet til alle prosjekter i et tidsrom på tre år etter 
at siste utbetaling i forbindelse med det aktuelle prosjektet er 
foretatt.

Artikkel 13

Reduksjon i samt utsettelse og oppheving av støtte

1. Dersom det ved gjennomføringen av et tiltak viser seg at 
hele eller en del av den finansielle støtten som er tildelt, ikke er 
berettiget, skal Kommisjonen foreta en passende undersøkelse 
av saken og særlig anmode medlemsstaten eller de myndigheter 
eller organer som er utpekt av medlemsstaten til å gjennomføre 
tiltaket, om å framlegge sine merknader innen en fastsatt frist.

2. Etter undersøkelsen nevnt i nr. 1 kan Kommisjonen 
redusere, utsette eller oppheve støtten til det aktuelle tiltaket 
dersom undersøkelsen viser at det har forekommet en 
uregelmessighet, eller at et av vilkårene i beslutningen om 
tildeling av støtte ikke er oppfylt, og særlig at det har 
skjedd en vesentlig endring som påvirker prosjektets art 
eller gjennomføringsvilkår, og som ikke er blitt framlagt for 
Kommisjonen for godkjenning.

Urettmessig utbetalte beløp utover det som skal utbetales, skal 
inndrives.

3. Ethvert beløp som skal inndrives fordi det er urettmessig 
utbetalt, skal tilbakebetales til Kommisjonen.

Artikkel 14

Samordning

Kommisjonen skal sørge for samordning og sammenheng 
mellom prosjekter som iverksettes i henhold til denne 
forordning, og tiltak iverksatt med støtte fra Fellesskapets 
budsjett, Den europeiske investeringsbank og andre av 
Fellesskapets finansieringsordninger.
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Artikkel 15

Vurdering, overvåking og evaluering

1. Medlemsstatene og Kommisjonen skal sørge for at de 
prosjektene som gjennomføres i henhold til denne forordning, 
overvåkes og evalueres på en effektiv måte. Prosjektene 
kan tilpasses i samsvar med resultatene av overvåkingen og 
evalueringen.

2. For å sikre at fellesskapsstøtten anvendes på en effektiv 
måte skal Kommisjonen og de berørte medlemsstatene 
systematisk overvåke prosjektenes framdrift, eventuelt i 
samarbeid med Den europeiske investeringsbank.

3. Når Kommisjonen mottar en søknad om støtte, skal 
den før søknaden godkjennes foreta en grundig vurdering 
for å kontrollere om prosjektet er i samsvar med vilkårene 
og kriteriene fastlagt i artikkel 5 og 6. Om nødvendig skal 
Kommisjonen oppfordre Den europeiske investeringsbank til å 
medvirke ved denne vurderingen.

4. Ved gjennomføringen av prosjektene og etter 
at de er avsluttet skal Kommisjonen og medlemsstatene 
evaluere hvordan de er blitt gjennomført og virkningen av 
gjennomføringen for å vurdere om de opprinnelige målene kan 
nås eller er blitt nådd. Denne evalueringen skal bl.a. omfatte 
prosjektenes innvirkning på miljøet, idet det tas hensyn til 
gjeldende fellesskapsregelverk.

5. Overvåkingen utføres eventuelt med henvisning til fysiske 
og finansielle indikatorer. Indikatorene skal ha sammenheng 
med prosjektenes særlige karakter og mål. De skal utformes på 
en slik måte at de viser

— hvor langt prosjektet er kommet, sett i forhold til den plan 
og de mål som opprinnelig var fastsatt,

— framdriften med hensyn til ledelse samt eventuelle 
tilknyttede problemer.

6.  Ved behandlingen av de enkelte søknader om støtte skal 
Kommisjonen ta hensyn til resultatene av de vurderinger og 
evalueringer som er foretatt i samsvar med denne artikkel.

7.  Framgangsmåter for evaluering og overvåking som 
fastsatt i nr. 4 og 5, skal fastsettes i beslutningene om 
godkjenning av prosjekter.

Artikkel 16

Informasjon og offentlighet

1. Kommisjonen skal hvert år framlegge for 
Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité 
og Regionkomiteen en rapport om den virksomhet som er utført 
i henhold til denne forordning. Denne rapporten skal inneholde 
en evaluering av de resultater som fellesskapsstøtten har ført til 
på ulike bruksområder, sett i forhold til de opprinnelige mål.

2. Støttemottakerne skal sørge for at støtte som er tildelt i 
henhold til denne forordning, offentliggjøres på en passende 
måte slik at offentligheten gjøres oppmerksom på Fellesskapets 

rolle i forbindelse med gjennomføringen av prosjektene. De 
skal rådspørre Kommisjonen om hvordan dette bør gjøres.

Artikkel 17

Komité

1. Kommisjonen er ansvarlig for gjennomføringen av denne 
forordning.

2. Ved gjennomføringen av denne forordning skal 
Kommisjonen bistås av en komité som skal være hensiktsmessig 
sammensatt, avhengig av hvilken sektor som skal behandles:

— transeuropeiske nett på transportområdet,

— transeuropeiske nett på området telekommunikasjon,

— transeuropeiske nett på energiområdet.

Komiteen skal være sammensatt av representanter for 
medlemsstatene og ledes av Kommisjonens representant.

Den europeiske investeringsbank skal utnevne en representant 
som ikke skal avgi stemme, til komiteen.

3. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen 
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg 
om utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter 
hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall 
som er fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger 
som Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved 
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av medlemsstatenes 
representanter ha vekt som fastsatt i nevnte artikkel. Lederen 
skal ikke avgi stemme.

4. a)  Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene 
dersom de er i samsvar med komiteens uttalelse.

b) Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med 
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, 
skal Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et 
forslag til tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin 
beslutning med kvalifisert flertall.
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Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måneder 
etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen vedta de 
foreslåtte tiltakene.

Artikkel 18

Budsjettmidler

Den finansielle rammen for gjennomføring av denne forordning 
for tidsrommet 1995-1999 skal være 2 345 millioner ECU.

De årlige bevilgningene skal godkjennes av budsjett-
myndigheten innenfor rammen av de finansielle overslag.

Artikkel 19

Revisjonsklausul

Etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 129 D tredje 
ledd skal Rådet innen utgangen av 1999 undersøke om og 
under hvilke vilkår tiltakene fastsatt i denne forordning kan 
videreføres etter utgangen av tidsrommet nevnt i artikkel 18.

Artikkel 20

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 
De europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 18. september 1995.

 For Rådet

 P. SOLBES MIRA 
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