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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,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 2236/95(3) inneholder bestemmelser 
om blant annet samfinansiering av undersøkelser knyttet 
til prosjekter av felles interesse til et beløp som normalt 
ikke kan overstige 50 % av den samlede kostnaden, 
mens det høyeste bidraget til prosjekter på området 
telekommunikasjon ikke kan overstige 10 % av den 
samlede investeringskostnaden.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 191 av 22.7.2005, s. 16, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2005 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) EUT C 234 av 30.9.2003, s. 23.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 18. november 2003 (EUT C 87 E av 7.4.2004, 

s. 22), rådsbeslutning av  6. juni 2005.
(3) EFT L 228 av 23.9.1995, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 807/2004 (EUT L 143 av 30.4.2004, s. 46).

2) I europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1336/97/EF av 17. 
juni 1997 om et sett retningslinjer for transeuropeiske 
telenett(4) er det fastlagt prosjekter av felles interesse. 
Erfaringene fra gjennomføringen av nevnte vedtak 
har vist at færre enn ett av tjue prosjekter omfatter 
innføring av en tjeneste, mens de øvrige er undersøkelser 
i tilknytning til innføringen. Den direkte virkningen av 
støtte som gis til transeuropeiske telekommuniasjonsnett 
er derfor begrenset.

3) Kostnadene ved innføringen av en transeuropeisk 
tjeneste basert på elektroniske datakommunikasjonsnett 
er betydelig større enn kostnadene ved en tilsvarende 
tjeneste i en enkelt medlemsstat på grunn av de hindringer 
som språk, kultur, lovgivning og forvaltning utgjør.

4) Kostnadene ved de forberedende undersøkelsene i 
forbindelse med en tjeneste i telekommunikasjonssektoren 
har vist seg å utgjøre en stor andel av den samlede 
investeringen som kreves for å innføre tjenesten, og det 
høyeste tillatte bidraget som i henhold til fororordning 
(EF) nr. 2236/95 kan gis til slike undersøkelser, utelukker 
derfor støtte til innføring av tjenester. Tildelingen av 
støtte i henhold til denne forordning har derfor liten 
direkte virkning når det gjelder å stimulere til innføring 
av tjenester.

5) Fellesskapsstøtte bør fortrinnsvis gis til prosjekter som 
har som mål å stimulere til innføring av tjenester, 
og som på den måten bidrar mest til utviklingen av 
informasjonssamfunnet. Det er derfor nødvendig å øke 
det høyeste bidraget slik at det står i forhold til de 
faktiske kostnadene som oppstår på grunn av en tjenestes 
transeuropeiske karakter. En økning i fellesskapsbidraget 
bør imidlertid få anvendelse bare på tjenester av offentlig 
interesse som må overvinne de hindringer som språk, 
kultur, lovgivning og forvaltning utgjør —

(4) EFT L 183 av 11.7.1997, s. 12. Vedtaket endret ved vedtak nr. 1376/2002/
EF (EFT L 200 av 30.7.2002, s. 1).

EUROPAPARLAMENtS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1159/2005

av 6. juli 2005

om endring av rådsforordning (EF) nr. 2236/95 om fastsettelse av alminnelige regler for tildeling av finansiell støtte fra 
Fellesskapet på området transeuropeiske nett*
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2236/95 tilføyes følgende 
ledd: 

«Når det gjelder prosjekter av felles interesse som angis i 
vedlegg I til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1336/97/EF 
av 17. juni 1997 om et sett retningslinjer for transeuropeiske 

telenett(*), kan den samlede fellesskapsstøtten som tildeles i 
henhold til denne forordning, utgjøre inntil 30 % den samlede 
investeringskostnaden.

_______________

(*)  EFT L 183 av 11.7.1997, s. 12. Vedtaket endret ved vedtak 
nr. 1376/2002/EF (EFT L 200 av 30.7.2002, s. 1).»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 6. juli 2005.

 For europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES J. STRAW

 President Formann

_________


