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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 156 første ledd,

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 251(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Erfaringene fra anvendelsen av forordning (EF) 
nr. 2236/95(5) har vist at den bør endres på en rekke 
punkter.

2) For å lette finansieringen av visse prosjekter er det, blant 
mulige former for støtte, nødvendig å innføre et bidrag 
til å skaffe risikokapital. Det er ønskelig å benytte de 
finansielle midler som er fastsatt ved forordning (EF) 
nr. 2236/95 for å få et størst mulig bidrag fra private 
finansieringskilder.

3) En andel risikokapital i et prosjekts finansieringspakke kan 
bidra til at det opprettes partnerskapsprosjekter mellom 
offentlig og privat sektor på området transeuropeiske 
nett. Tilgangen på risikokapital til transeuropeiske nett er 
begrenset, særlig i de første gjennomføringsfasene.

4) For å få erfaring med denne nye finansieringsformen bør 
risikokapital tillates i investeringsfond som i hovedsak 
har til formål å skaffe risikokapital til prosjekter innenfor 
transeuropeiske nett, med opptil 1 % av det samlede 
beløpet for tidsrommet 2000-2006. Denne grensen kan 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 197 av 29.7.1999, 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 C 175 av 9.6.1998, s. 7 og EFT C 27 av 2.2.1999, s. 18.
(2) EFT C 407 av 28.12.1998, s. 120.
(3) EFT L 93 av 6.4.1999, s. 29.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 19. november 1998 (EFT C 379 av 7.12.1998, 

s. 186), Rådets felles holdning av 21. desember 1998 (EFT C 49 av 
22.2.1999, s. 4) og europaparlamentsbeslutning av 6. mai 1999 (ennå ikke 
offentliggjort i EFT). Rådsbeslutning av 7. juni 1999.

(5) EFT L 228 av 23.9.1995, s. 1.

imidlertid økes til høyst 2 % etter en vurdering av 
denne ordningens virkemåte. Muligheten for en framtidig 
utvidelse bør også undersøkes.

5) For å skape mer åpenhet og oppfylle forventningene når 
det gjelder prosjekter eller prosjektgrupper med store 
finansielle behov over lengre tid, er det ønskelig at det 
utarbeides veiledende flerårige programmer innenfor 
særlige sektorer eller områder. I disse programmene 
bør det angis hvor store samlede og årlige støttebeløp 
som kan bevilges over et gitt tidsrom til slike prosjekter 
eller prosjektgrupper, og som bør være en referanse for 
de årlige beslutningene om å tildele finansiell støtte 
innenfor de årlige budsjettbevilgningene, når prosjektene 
eller prosjektgruppene er i samsvar med de relevante 
veiledende flerårige programmene. De årlige beløpene 
som angis i disse programmene, medfører imidlertid 
ingen budsjettforpliktelser.

6) Prosjekter eller prosjektgrupper bør kunne omfattes av 
flere etterfølgende beslutninger om finansiell støtte.

7) Søknader om finansiell støtte til et prosjekt må inneholde 
et detaljert overslag over kildene til bidrag fra Fellesskapet 
og fra nasjonale, regionale og lokale offentlige organer 
samt omfanget av finansielle bidrag fra privat sektor.

8) Unntatt i behørig grunngitte tilfeller bør tildelt finansiell 
støtte trekkes tilbake dersom de aktuelle tiltakene ikke er 
blitt satt i gang innen en gitt dato.

9) Virksomhet som hører inn under Det europeiske 
investeringsfond, må regnes med blant de av Fellesskapets 
finansieringsordninger som skal samordnes med tiltak i 
henhold til forordning (EF) nr. 2236/95.

EUROPAPARLAMENtS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1655/1999

av 19. juli 1999

om endring av forordning (EF) nr. 2236/95 om fastsettelse av alminnelige regler for tildeling av finansiell støtte fra 
Fellesskapet på området transeuropeiske nett*
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10) Kommisjonen bør kunne kreve at støttemottakere 
legger fram evalueringer av prosjekter som mottar støtte 
i henhold til forordning (EF) nr. 2236/95, eller de 
opplysninger som er nødvendige for at Kommisjonen kan 
foreta sin egen evaluering.

11) I rådsbeslutning 87/373/EØF(1) er det fastsatt nærmere 
regler for utøvelse av den gjennomføringsmyndighet 
som Kommisjonen er tillagt av Rådet for gjennomføring 
av de rettsakter som det vedtar. Framgangsmåtene 
fastsatt i denne forordning bør ta hensyn til mulige 
endringer i eksisterende ordninger som er fastsatt ved 
tverrinstitusjonell avtale eller ved beslutning 87/373/
EØF.

12) Med tanke på de transeuropeiske nettenes betydning 
bør forordning (EF) nr. 2236/95 omfatte en finansiell 
ramme som definert i nr. 1 i Europaparlamentets, 
Rådets og Kommisjonens erklæring av 6. mars 1995, på 
4 600 millioner euro for gjennomføring av forordningen 
i tidsrommet 2000-2006.

13) Det er hensiktsmessig at Rådet undersøker om tiltakene 
fastsatt i forordning (EF) nr. 2236/95 bør videreføres 
eller endres i lys av den omfattende rapporten som 
Kommisjonen vil framlegge innen utgangen av 2006.

14) Gjennom hele overgangsperioden fra 1. januar 1999 
til 31. desember 2001 skal alle henvisninger til euro 
forstås som henvisninger til euro som valutaenhet, som 
omhandlet i rådsforordning (EF) nr. 974/98 av 3. mai 
1998 om innføringen av euro(2).

15) Forordning (EØF) nr. 2236/95 bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 2236/95 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 2 nr. 2 oppheves.

2. Artikkel 3 oppheves.

3. Artikkel 4 skal lyde:

«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.

(1) EFT L 197 av 18.7.1987, s. 33.
(2) EFT L 139 av 11.5.1998, s. 1.

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) Risikokapital til investeringsfond eller tilsvarende 
finansforetak som i hovedsak har til formål å skaffe 
risikokapital til prosjekter innenfor transeuropeiske 
nett, og som innebærer betydelige investeringer fra 
privat sektor. Slik risikokapital skal ikke overstige 
1 % av budsjettmidlene nevnt i artikkel 18. Etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 kan denne grensen 
økes til høyst 2 % fra og med 2003 på bakgrunn av en 
vurdering av denne ordningens virkemåte som skal 
framlegges av Kommisjonen for Europaparlamentet og 
Rådet.

Ytterligere gjennomføringsregler når det gjelder 
risikokapital er fastsatt i vedlegget.

Risikokapital kan ytes direkte til fondet eller et 
tilsvarende finansforetak, eller til et hensiktsmessig 
samfinansieringsorgan som forvaltes av samme 
fondsforvaltere.

f) Der det er hensiktsmessig, skal fellesskapsstøtte i 
henhold til bokstav a)-e) 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)-e), skal anvendes selektivt for å ta hensyn til særtrekkene 
ved de forskjellige typene nett som berøres, og for å sikre at 
slik støtte ikke medfører konkurransevridning mellom foretak 
i den berørte sektor.

3. Finansieringen av infrastrukturprosjekter for transport i 
hele tidsrommet nevnt i artikkel 18 bør anvendes på en slik 
måte at minst 55 % tildeles jernbaner (herunder kombinert 
transport) og høyst 25 % tildeles veier.

4. Kommisjonen skal særlig fremme utnyttelsen av 
private finansieringskilder for prosjekter som finansieres i 
henhold til denne forordning, der det innenfor rammen av 
partnerskap mellom offentlig og privat sektor kan oppnås 
en best mulig mangfoldiggjørende virkning av Fellesskapets 
finansieringsordninger. Hvert enkelt tilfelle skal undersøkes av 
Kommisjonen, idet det eventuelt tas hensyn til om finansiering 
utelukkende med offentlige midler er et mulig alternativ. For 
hvert enkelt prosjekt kreves den enkelte berørte medlemsstats 
støtte i samsvar med traktaten.»
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4. I artikkel 5 nr. 3 skal nytt ledd lyde: 

«For prosjekter som gjelder satellittsystemer for 
posisjonsbestemmelse og navigering, som omhandlet i 
artikkel 17 i vedtak nr. 1692/96/EF(*), kan den samlede 
fellesskapsstøtten i henhold til denne forordning unntaksvis 
og fra og med 1. januar 2003 etter en vurdering utgjøre 
opptil 20 % av de samlede investeringskostnadene.»

_______________

(*) EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1.

5. Ny artikkel 5a skal lyde: 

«Artikkel 5a

Fellesskapets veiledende flerårige program

1. Med forbehold for anvendelsen av artikkel 6 og for å 
gjøre fellesskapstiltakene mer effektive kan Kommisjonen 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 og på grunnlag 
av retningslinjene nevnt i traktatens artikkel 155, for 
hver sektor utarbeide et veiledende flerårig program 
(heretter kalt «programmet»). Programmet skal bygge 
på søknader om finansiell støtte i henhold til artikkel 8, 
og bl.a. gjenspeile de opplysninger som framlegges av 
medlemsstatene, særlig de opplysninger som omhandles i 
artikkel 9.

2. Programmet skal utelukkende bestå av prosjekter 
av allmenn interesse og/eller sammenhengende grupper 
av prosjekter av allmenn interesse som tidligere fastsatt 
innenfor rammen av retningslinjene nevnt i traktatens 
artikkel 155 nr. 1, på særskilte områder som har betydelige 
finansielle behov over et langt tidsrom.

3. Programmet vil for hvert prosjekt eller hver 
prosjektgruppe nevnt i nr. 2 angi de veiledende beløp 
for tildeling av finansiell støtte som er underlagt 
budsjettmyndighetens årlige beslutninger. Høyst 75 % 
av budsjettmidlene nevnt i artikkel 18 skal anvendes til 
veiledende flerårige programmer.

4. Programmet skal fungere som en referanse for 
de årlige beslutninger om tildeling av fellesskapsstøtte 
til prosjekter innenfor de årlige budsjettbevilgningene. 
Kommisjonen skal regelmessig underrette komiteen nevnt 
i artikkel 17 om programmets framdrift og om alle 
beslutninger som tas av Kommisjonen om tildeling av 
fellesskapsstøtte til prosjekter. Underlagsdokumentene 
som er vedlagt Kommisjonens foreløpige budsjettforslag, 
skal i samsvar med finansreglementet omfatte en rapport 
om framdriften i gjennomføringen av hvert veiledende 
flerårige program.

Programmet må senest midtveis i forløpet eller i lys 
av prosjektets eller prosjektenes eller prosjektgruppens 
eller prosjektgruppenes faktiske framdrift vurderes og 
om nødvendig revideres, etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 17.

Programmet skal også inneholde en angivelse av andre 
finansieringskilder for de berørte prosjektene, særlig 
finansiering gjennom andre fellesskapsordninger og Den 
europeiske investeringsbank.

5. Dersom det skjer omfattende endringer i 
gjennomføringen av prosjektet eller prosjektene eller 
prosjektgruppen eller prosjektgruppene, skal den berørte 
medlemsstat umiddelbart underrette Kommisjonen.

Dersom disse endringene skulle gjøre det nødvendig å endre 
de veiledende samlede beløpene fastsatt i programmet for 
prosjektet eller prosjektene eller prosjektgruppen eller 
prosjektgruppene, skal det treffes beslutning om dette etter 
framgangsmåten i artikkel 17.»

6. I artikkel 6 skal nytt nr. 1a lyde: 

«1 a.  Ved gjennomføringen av denne forordning skal 
Kommisjonen sikre at det er samsvar mellom Kommisjonens 
beslutninger om tildeling av fellesskapsstøtte og de 
prioriteringer som er fastlagt i retningslinjene for de 
forskjellige sektorer i henhold til traktatens artikkel 155 
nr. 1. Dette omfatter samsvar med alle krav som kan bli 
fastsatt i disse retningslinjene som en prosentdel av den 
samlede fellesskapsstøtten.»

7. Artikkel 8 skal lyde:

«Artikkel 8

Framlegging av søknader om finansiell støtte

Søknader om finansiell støtte skal framlegges for 
Kommisjonen av den berørte medlemsstat eller de berørte 
medlemsstater eller, etter avtale med denne eller disse, av 
de offentlige eller private foretakene eller organene som 
er direkte berørt. Kommisjonen skal påse at det foreligger 
en avtale med den berørte medlemsstat eller de berørte 
medlemsstater.»

8. I artikkel 9 nr. 1 bokstav a) skal åttende strekpunkt lyde:

«— en finansieringsplan med angivelse i euro eller i 
nasjonal valuta av alle deler av finansieringspakken, 
herunder finansiell støtte som forventes eller allerede er 
tildelt av Fellesskapet i de forskjellige formene nevnt i 
artikkel 4, og av lokale, regionale eller nasjonale 
offentlige organer samt private kilder.»

9. I artikkel 9 skal nr. 2 lyde:

«2. Søkere skal oversende Kommisjonen alle relevante 
tilleggsopplysninger som den krever, for eksempel de 
parametrer, retningslinjer og hypoteser som nytte- og 
kostnadsanalysen bygger på.»

10. Artikkel 10 skal lyde:

«Artikkel 10

tildeling av finansiell støtte

Kommisjonen skal i samsvar med traktatens artikkel 274 
beslutte å tildele støtte i henhold til denne forordning etter 
å ha vurdert søknadene i samsvar med utvelgingskriteriene. 
Når det gjelder prosjekter omhandlet i det relevante 
veiledende flerårige programmet fastsatt i henhold til 
artikkel 5a, skal Kommisjonen hvert år beslutte om det skal 
tildeles støtte innenfor den veiledende finansielle rammen 
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som er fastsatt i programmet. Når det gjelder andre 
prosjekter, skal det treffes tiltak etter framgangsmåten i 
artikkel 17. Kommisjonen skal underrette støttemottakerne 
og medlemsstatene direkte om sin beslutning.»

11. I artikkel 11 skal nr. 7 lyde:

«7. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 skal 
Kommisjonen fastsette en ramme for hvordan, når og med 
hvilke beløp rentesubsidier, tilskudd til garantipremier 
og støtte i form av risikokapital til investeringsfond eller 
tilsvarende finansforetak som i hovedsak har til formål å 
skaffe risikokapital til prosjekter innenfor transeuropeiske 
nett, skal utbetales.»

12. I artikkel 12

a) nr. 1 skal innledende setning lyde:

«1. For å sikre at prosjektene som finansieres 
ved denne forordning gjennomføres på riktig måte, 
skal medlemsstatene og Kommisjonen innenfor sitt 
ansvarsområde treffe de nødvendige tiltak for»

b) nr. 1 skal tredje strekpunkt lyde:

«— 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 offentlige 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.»

c) skal nr. 6 lyde:

«6. Når det gjelder fellesskapsstøtte som tildeles 
offentlige eller private foretak eller organer som er 
direkte berørt, skal kontrolltiltakene gjennomføres 
av Kommisjonen, eventuelt i samarbeid med 
medlemsstatene.»

d) skal nr. 7 lyde:

«7. De ansvarlige organer og myndigheter samt de 
offentlige eller private foretak eller organer som er 
direkte berørt, skal stille til rådighet for Kommisjonen 
alle underlagsdokumenter om utgifter knyttet til alle 
prosjekter i et tidsrom på fem år etter at siste utbetaling 
i forbindelse med det aktuelle prosjektet er foretatt.»

13. I artikkel 13 skal nytt nr. 2a lyde: 

«2a.  Bortsett fra i tilfeller som er behørig grunngitt 
overfor Kommisjonen, skal støtte tildelt prosjekter 
som ikke er satt i gang innen to år etter forventet 
startdato, trekkes tilbake av Kommisjonen som angitt i 
beslutningen om tildeling av støtte.»

14. Artikkel 14 skal lyde:

«Artikkel 14
Samordning
Kommisjonen skal sørge for samordning og sammenheng 
mellom de prosjekter og programmer omhandlet i 
artikkel 5a nr. 1 som iverksettes i henhold til denne 
forordning, og tiltak iverksatt med støtte fra Fellesskapets 
budsjett, Den europeiske investeringsbank, Det 
europeiske investeringsfond og andre av Fellesskapets 
finansieringsordninger.»

15. Artikkel 15 skal lyde:

«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 eller 
andre egnede organer.

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 
eller andre egnede organer til å medvirke ved denne 
vurderingen.

4. Kommisjonen og medlemsstatene skal vurdere 
hvordan prosjektene og programmene er blitt gjennomført, 
og evaluere 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. Etter samråd med 
den berørte medlemsstat kan Kommisjonen også kreve 
at støttemottakeren framlegger en særlig evaluering av 
prosjekter eller prosjektgrupper som støttes i henhold 
til denne forordning, eller at de stiller til rådighet for 
Kommisjonen de opplysninger og den hjelp som kreves for 
å evaluere slike prosjekter.

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 praktiske 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.
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7. Framgangsmåter for evaluering og overvåking som 
fastsatt i nr. 4 og 5, skal fastsettes i beslutningene om 
godkjenning av prosjekter og/eller i avtalebestemmelsene 
om finansiell støtte.»

16. I artikkel 16 skal nr. 1 lyde:

«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, 
samt et kapittel om innhold og gjennomføring av 
de inneværende flerårige programmene, særlig med 
hensyn til revisjoner som fastsatt i artikkel 5a.»

17. Artikkel 18 skal lyde:

«Artikkel 18

Budsjettmidler

Den finansielle rammen for gjennomføring av denne 
forordning for tidsrommet 2000-2006 skal være 4 600 
millioner euro.

De årlige bevilgningene skal godkjennes av 
budsjettmyndigheten innenfor rammen av de finansielle 
overslag.»

18. Artikkel 19 skal lyde:

«Artikkel 19

Revisjonsklausul

Før utgangen av 2006 skal Kommisjonen framlegge 
for Europaparlamentet og Rådet en omfattende rapport 
om erfaringene med ordningene fastsatt ved denne 
forordning for tildeling av fellesskapsstøtte, særlig de 
ordninger og bestemmelser som er fastsatt i artikkel 4. 
Etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 156 
første ledd skal Europaparlamentet og Rådet undersøke 
om og under hvilke vilkår tiltakene fastsatt i denne 
forordning kan videreføres eller endres etter utgangen 
av tidsrommet nevnt i artikkel 18.»

19. I hele teksten erstattes termen «ecu» med «euro».

20. Teksten i vedlegget til denne forordning tilføyes.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i De europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 1 nr. 19 skal anvendes fra 1. januar 1999.

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

Utferdiget i Brussel, 19. juli 1999.

 For europaparlamentet For Rådet
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VeDlegg

«VeDlegg

Gjennomføringsregler omhandlet i artikkel 4 nr. 1 bokstav e)

1. Vilkår for Fellesskapets bidrag til risikokapital

Søknader om finansiell støtte i henhold til forordningens artikkel 4 nr. 1 bokstav e) skal inneholde følgende 
opplysninger, som skal kunne godtas av komiteen nevnt i forordningens artikkel 17 som grunnlag for beslutninger 
om tildeling av støtte:

et informasjonsdokument som inneholder de viktigste bestemmelsene i fondets vedtekter, herunder dets – 
juridiske og forvaltningsmessige struktur,

nærmere retningslinjer for dets investeringer, herunder opplysninger om målprosjekter,– 

opplysninger om private investorers deltaking,– 

opplysninger om geografisk dekning,– 

opplysninger om fondets finansielle levedyktighet,– 

opplysninger om investorenes rett til å treffe utbedringstiltak dersom de forpliktelser de har påtatt seg, ikke – 
innfris av fondet,

opplysninger om vilkårene for å tre ut av fondet og om ordninger for nedlegging av fondet,– 

investorenes rett til representasjon i komiteene.– 

Før det treffes beslutning om tildeling av støtte må det formidlende investeringsfondet eller en annen tilsvarende 
finansinstitusjon påta seg å investere et beløp som minst svarer til to og en halv ganger Fellesskapets bidrag, i 
prosjekter som tidligere er identifisert som prosjekter av allmenn interesse i samsvar med traktatens artikkel 155 
nr. 1 første ledd første strekpunkt.

Fellesskapsstøtte til investeringsfond eller tilsvarende finansforetak skal, dersom den tildeles i form av risikokapital, 
i prinsippet tildeles bare dersom Fellesskapets bidrag kan likestilles med andre investorer i fondet når det gjelder 
risiko.

Investeringsfond eller tilsvarende finansforetak som mottar støtte, skal følge gode finansielle prinsipper.

2. grenser for deltaking og for investeringer

Bidrag i henhold til forordningens artikkel 4 nr. 1 bokstav e) skal ikke overstige 1 % av det samlede beløpet for 
tidsrommet nevnt i artikkel 18. Denne grensen kan imidlertid økes i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav e).

Fellesskapsstøtte i henhold til nevnte artikkel 4 nr. 1 bokstav e) skal ikke overstige 20 % av investeringsfondets 
eller det tilsvarende finansforetakets samlede kapital.

3. Forvaltning av Fellesskapets bidrag

Fellesskapets bidrag forvaltes av Det europeiske investeringsfond (EIF). De nærmere reglene for gjennomføring 
av fellsskapsstøtten i henhold til forordningens artikkel 4 nr. 1 bokstav e), herunder overvåking og kontroll, skal 
fastsettes i en samarbeidsavtale mellom Kommisjonen og EIF, idet det tas hensyn til bestemmelsene fastsatt i dette 
vedlegg.

4. Andre bestemmelser

Forordningens bestemmelser om vurdering, overvåking og evaluering skal anvendes i sin helhet på forordningens 
artikkel 4 nr. 1) bokstav e), herunder bestemmelsene om vilkårene for fellesskapsstøtte, om finansiell kontroll 
og om reduksjon i samt utsettelse og oppheving av støtten. Dette skal bl.a. sikres gjennom egnede bestemmelser 
i samarbeidsavtalen mellom Kommisjonen og EIF og egnede avtaler med investeringsfond eller tilsvarende 
finansforetak, der den nødvendige kontroll av enkeltstående prosjekter av allmenn interesse fastsettes. Det skal 
fastsettes egnede bestemmelser for at Revisjonsretten skal kunne utføre sine oppgaver, særlig for å kontrollere at 
det er foretatt regelmessige betalinger.

Betalinger i henhold til forordningens artikkel 4 nr. 1 bokstav e) skal være underlagt bestemmelsene i forordningens 
artikkel 11 nr. 7, uten hensyn til forordningens artikkel 11 nr. 6. Ved investeringsperiodens utløp eller eventuelt 
tidligere skal alle beløp som stammer fra avkastning på investert kapital eller utdeling av overskudd samt 
kapitalgevinster, og fra alle andre utdelinger til investorer, tilbakeføres til Fellesskapets budsjett.
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Alle beslutninger om å yte risikokapital i henhold til forordningens artikkel 4 nr. 1 bokstav e) skal framlegges for 
komiteen nevnt i forordningens artikkel 17.

Kommisjonen skal regelmessig avlegge rapport til nevnte komité om anvendelsen av risikokapital i henhold til 
forordningens artikkel 4 nr. 1 bokstav e).

Innen utgangen av 2006 skal Kommisjonen innenfor rammen av forordningens artikkel 15 framlegge en evaluering 
av de tiltak som er gjennomført i henhold til forordningens artikkel 4 nr. 1 bokstav e), særlig om tiltakenes nytte, 
deres innvirkning på gjennomføringen av prosjekter innenfor transeuropeiske nett som mottar støtte, samt om 
private investorers medvirkning i de finansierte prosjektene.»

___________________


