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Het Secretariaat-generaal doet U hierbij, voor doorzending aan Ztjîe Excellentie de
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van3.l2.20l4

betreffende de toekenning van financiële bijstand van de Unie voor projecten van
gemeenschappelijk belang 6'Upgrade / uitrusting van locomotieven met ETCS" - 2013-

EU-60009-P - op het gebied van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T)

(SLECHTS DE TEKST IN DE FRANSE EN NEDERI-ANDSE TAAL ZIJN
AUTIIENTIEK)
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van3.l2.2014

betreffende de toekenning van financiële bijstand van de Unie voor projecten van
gemeenschappelijk belang "Upgrade / uitrusting van locomotieven met ETCS" -2013-

EU-60009-P - op het gebied van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T)

(SLECHTS DE TEKST IN DE FRANSE EN NEDERT-ANDSE TAAL ZIJN
AUTHENTIEK)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna "de Unie"
genoemd),

Gezien Verordening (EG) nr. 680/200'7 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni
2007 tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de
Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken voor veryoer en energiel;

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 680/2007 kan de Unie alleen bijstand verlenen
voor projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van de trans-Europese
netwerken die overeenkomstig artikel 155 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeensch ap2 zijn aangemerkt als projecten van ge-eettscñappelij k belang.

(2) Bij Besluit 661,l2Ol0lEU van het Europees Parlement en de Raad3 zijn EU-
richtsnoeren vastgesteld voor de ontwikkeling van een trans-Europees
vervoersnetwerk en zijn de projecten van gemeenschappelijk belang aangewezen.

(3) De actie waarop dit besluit betrekking heeft, draagt als project van gemeenschappelijk
belang bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen die zijn vastgesteld bij Besluit
m.66L|2OL0/EU.

(4) De actie waarop dit besluit betrekking heeft, draagt bij tot de verwezenlijking van de
doelstellingen die zijn vastgesteld in het meerjarenwerkprogramma 2073 voor
subsidies op het gebied van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V) voor de
periode 2007-20t3, C(20t3)t675 van 21 maart 2013, zoals gewijzigd bij Besluit
CQ}ß) 8755 final van 10 december 2013.

(5) Overeenkomstig dat werkprogramma heeft de Commissie op 11 december 2013 een
oproep tot het indienen van voorstellen voor de toekenning van financiele bijstand van
de Unie gepubliceerd.

(6) De selectie van de voorstellen en de maximale steunintensiteit zijn vastgesteld bij
Besluit C(20I4) 5301 van de Commissie van 30 juli 2014,

PB L 162 van 22.6.2007, blz. 1.

Artikel 11I van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
PB L2O4 van 5.8.2010,b12.'J..
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel I
Doel van de financiële bijstand

Financiële bijstand wordt toegekend aan

Alpha Trains (Luxemburg) Holdings S.à r.l.

hierna "de begunstigde" genoemd

voor de actie "Aanpassing / uitrusting van locomotieven met ETCS" ("de actie"),
onder de voorwaarden als bepaald in dit besluit en de bijlagen daarbij.

De begunstigde verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om, onder zijn eigen
verantwoordelijkheid, de actie zoals deze is omschreven in bijlage II uit te voeren.

Artikel 2
Financiering van de actie

De Unie kent financiele bijstand ten belope van hoogstens 2 560 826 EUR (in woorden: twee
miljoen vijflronderdzestigduizend achthonderd zesentwintig euro) toe aan de begunstigde.

Artikel 3

Uitvoeringsvoorwaarden

Alle andere op dit besluit toepasselijke voorwaarden worden vermeld in de bijlagen. Wanneer
deze documenten tegenstrijdige bepalingen bevatten, geldt de volgende lijst in dalende
rangorde:

Bijlage I Bijzondere voorwaarden

Bijlage II Beschrijving van de actie

Bijlage III Algemene voorwaarden

Artikel 4
Adressaten

Dit besluit is gericht tot

1. Alpha Trains (Luxemburg) Holdings S.à r.l.

rue Alfred de Musset, 22

Luxemburg - 2ll5 Luxemburg

2. KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
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3. KONINKRIJK BELGIË

Gedaan te Brussel, op 3.12.2O1,4

Voor de Commissie

Lidvan de Commissie
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