
BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 26 oktober 2006

tot oprichting van het uitvoerend agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk krachtens
Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad

(2007/60/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van
19 december 2002 tot vaststelling van het statuut van de
uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het
beheer van communautaire programma's worden gedelegeerd (1),
met name op artikel 3, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EG) nr. 58/2003 verleent de Commissie de
bevoegdheid om tot oprichting van uitvoerende agent-
schappen te besluiten met het door genoemde verordening
vastgestelde statuut en hen te belasten met bepaalde taken
met betrekking tot het beheer van één of meer commu-
nautaire programma's of acties.

(2) De oprichting van een uitvoerend agentschap is bedoeld om
de Commissie in staat te stellen zich te concentreren op die
prioritaire activiteiten en functies die niet kunnen worden
geëxternaliseerd, zonder dat zij evenwel de zeggenschap, de
controle en de eindverantwoordelijkheid voor de door de
uitvoerende agentschappen beheerde acties verliest.

(3) Het beheer van de communautaire actie op het gebied van
het trans-Europees vervoersnetwerk betreft de uitvoering
van projecten die geen politieke besluitvorming vereisen, en
vereist technische en financiële deskundigheid op hoog
niveau gedurende de gehele projectcyclus.

(4) Bij het delegeren van taken in verband met de uitvoering
van de communautaire actie aan een uitvoerend agentschap
moet een duidelijke scheiding worden gelegd tussen
programmaplanning, prioritering en programmabeoorde-
ling, waarvoor de diensten van de Commissie bevoegd zijn,
en de uitvoering van de projecten waarmee het uitvoerend
agentschap wordt belast.

(5) Een kosten/batenanalyse terzake heeft aangetoond dat de
oprichting van een uitvoerend agentschap de tenuitvoer-
legging van het Europees vervoersnetwerk efficiënter en
goedkoper zou kunnen maken. Gezien de specifieke
eigenschappen van het trans-Europees vervoersnetwerk
moet het accent worden gelegd op delegatie van technische
taken, met als centrale doelstelling versterking van de links
tussen het Europees vervoersnetwerk en de deskundigen-
groepen.

(6) Het agentschap moet ten behoeve van de door de
Commissie vastgestelde doelstellingen een door haar
gecontroleerde deskundigheid op hoog niveau mobiliseren.
Het agentschap moet eveneens een optimale tenuitvoerleg-
ging van het trans-Europees vervoersnetwerk mogelijk
maken door de aanwerving van personeel dat gespeciali-
seerd is in de problematiek van het trans-Europees
vervoersnetwerk.

(7) De oprichting van het agentschap moet meer flexibiliteit
brengen in de uitvoering van de communautaire actie op
het gebied van het trans-Europees vervoersnetwerk. Aan de
hand van een jaarlijks werkprogramma moet het agent-
schap met name een bijdrage kunnen leveren tot realisering
van de door de Commissie geplande en vastgestelde
jaarlijkse prioriteiten bij de uitvoering van het trans-
Europees vervoersnetwerk. Het agentschap moet er tevens
voor zorgen dat de financieringen beter met die van de
andere communautaire instrumenten gecoördineerd wor-
den.

(8) Beheer gebaseerd op de door het agentschap geboekte
resultaten, en invoering van de nodige controle- en
coördinatieprocedures en -circuits, moeten de wijze van
uitvoering van het trans-Europees vervoersnetwerk door de
diensten van de Commissie kunnen vereenvoudigen.
Genoemde diensten zullen ervoor kunnen zorgen dat de
technische werkzaamheden van het agentschap vruchten
afwerpen door daarnaast op passende wijze opdrachten te
ontwikkelen die beoordeling van politieke aard impliceren.

(9) Door de samenwerking van het agentschap met de diensten
van de Commissie en de vervulling van zijn specifieke taken
moet de activiteit van de Gemeenschap op het gebied van
het trans-Europees vervoersnetwerk beter zichtbaar
gemaakt kunnen worden.

(10) De bij dit besluit genomen maatregelen zijn conform het
advies van het Comité voor de uitvoerende agentschappen,

BESLUIT:

Artikel 1

Oprichting van het agentschap

1. Er wordt een uitvoerend agentschap opgericht voor het
beheer van de communautaire actie op het gebied van het trans-
Europees vervoersnetwerk (hierna genoemd „het agentschap”),
waarvan het statuut valt onder Verordening (EG) nr. 58/2003.
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2. De benaming van het agentschap is: „Uitvoerend agentschap
voor het trans-Europees vervoersnetwerk”.

Artikel 2

Vestigingsplaats

Het agentschap wordt gevestigd in Brussel.

Artikel 3

Duur van het agentschap

Het agentschap wordt ingesteld voor een periode die begint op
1 november 2006 en eindigt op 31 december 2008.

Artikel 4

Doelstellingen en taken

1. Het agentschap is in het kader van het communautaire
programma op het gebied van het trans-Europees vervoersnet-
werk belast met de uitvoering van de taken met betrekking tot de
financiële communautaire steun uit hoofde van Verorde-
ning nr. 2236/95 van de Raad (2), met uitsluiting van de
programmaplanning, de vaststelling van prioriteiten, de evaluatie
van het programma, de goedkeuring van de financierings-
besluiten en de wettelijke voortgangscontrole. Het agentschap is
met name belast met de volgende taken:

(a) het beheer van de instructie- en financieringsfase en de
voortgangscontrole op de financiële steun die verleend
wordt aan projecten van gemeenschappelijk belang uit
hoofde van de begroting voor het trans-Europees vervoers-
netwerk en de hiertoe noodzakelijke controles, alsmede het
nemen van de relevante beslissingen in overeenstemming
met het delegatiebesluit van de Commissie;

(b) de coördinatie met andere communautaire instrumenten
door te zorgen voor een betere coördinatie van de
steunverlening over het totale tracé voor de prioritaire
projecten die eveneens financiering genieten uit Structuur-
fondsen, Cohesiefondsen en de Europese Investeringsbank;

(c) technische bijstand aan de projectontwikkelaars op het
gebied van financial engineering van de projecten en
ontwikkeling van gemeenschappelijke evaluatiemethoden;

(d) het vaststellen van het besluit tot uitvoering van de
begroting, zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgaven-
zijde, en het verrichten, in overeenstemming met de door
de Commissie verleende delegatie, van alle handelingen die
voor het beheer van de communautaire programma's op
het gebied van het trans-Europees vervoersnetwerk vereist

zijn, als voorzien in Verordening (EG) nr. 2236/95 van de
Raad, met name die welke verband houden met overheids-
opdrachten en subsidies (3);

(e) het verzamelen, analyseren en toesturen aan de Commissie
van alle informatie die nodig is voor de uitvoering van het
trans-Europees netwerk;

(f) iedere administratieve en technische bijstand die door de
Commissie gevraagd wordt.

2. De uitoefening van de in lid 1, onder b), bedoelde taken is
niet van invloed op de verantwoordelijkheid van de instanties die
de door de Structuurfondsen of het Cohesiefonds medefinan-
cierde operationele programma's beheren voor wat betreft de
selectie of de uitvoering van de projecten die deel uitmaken van
het trans-Europees vervoersnetwerk, noch op de financiële
verantwoordelijkheid van de lidstaten in het kader van het
gedeeld beheer van deze programma's.

3. Naast de in lid 1 bedoelde taken kan het agentschap, na
advies van het Comité voor de uitvoerende agentschappen, door
de Commissie ook worden belast met de uitvoering van
soortgelijke taken in het kader van andere communautaire
programma's of acties als bedoeld in artikel 2 van Verordening
(EG) nr. 58/2003, mits deze programma's of acties passen
binnen de communautaire actie op het gebied van het trans-
Europees vervoersnetwerk.

4. Alle aan het agentschap toevertrouwde taken worden
uitvoerig beschreven in het delegatiebesluit van de Commissie,
dat wordt aangepast naar gelang van de bijkomende taken die
aan het agentschap kunnen worden toevertrouwd. Het besluit
wordt ter informatie aan het Comité voor de uitvoerende
agentschappen toegezonden.

Artikel 5

Organisatiestructuur

1. Het agentschap wordt bestuurd door een directiecomité en
een directeur die door de Commissie worden aangewezen.

2. De leden van het directiecomité worden benoemd voor de in
artikel 3 bedoelde tijd.

3. De directeur van het agentschap wordt benoemd voor de in
artikel 3 bedoelde tijd.

Artikel 6

Subsidie

Het agentschap ontvangt een subsidie die is opgenomen in de
algemene begroting van de Europese Gemeenschappen en
afkomstig is van de toewijzing voor de communautaire actie
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op het gebied van het trans-Europees vervoersnetwerk en
eventueel andere communautaire programma's of acties waarvan
de uitvoering uit hoofde van artikel 4, lid 3, wordt toevertrouwd
aan het agentschap.

Artikel 7

Controle en verslag over de uitvoering

Het agentschap is onderworpen aan de controle van de
Commissie en brengt regelmatig verslag uit over de uitvoering
van de communautaire actie op het gebied van het trans-
Europees vervoersnetwerk waarmee het is belast, op de wijze en
met de frequentie die in het delegatiebesluit zijn vermeld.

Artikel 8

Besteding van het werkingsbudget

Het agentschap besteedt zijn werkingsbudget overeenkomstig de
bepalingen van Verordening (EG) nr. 1653/2004 van de
Commissie (4).

Gedaan te Brussel, op 26 oktober 2006

Voor de Commissie

Jacques BARROT

Vicevoorzitter
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