
Van:

Onderwerp:

Datum:
Bijlagen:

Frank Menger

TEN-T / MIRT = Deltaplan Lelylijn in grensoverschrijdend perspectief. Waarom is Groningen HS nog steeds 
niet een internationale spoorknoop?
zondag 15 mei 2022 12:19:39
geannoteerde-agenda-transportraad-d-d-2-juni-2022-te-luxemburg.pdf
Met de Lelylijn in 7 uur van Amsterdam naar Kopenhagen _ Sterk Noord Nederland.pdf
Europa"s voorbeeld_ 168 snelle treinen tussen Milaan en Rome per dag.pdf
ports2013_brochure_lowres.pdf

Geachte leden van Staten en gemeenteraden, 

Op 12 mei stond dit bericht in de media. Uit de volgende
bron: https://www.sterknoordnederland.nl/nieuws/met-de-lelylijn-in-7-
uur-van-amsterdam-naar-kopenhagen . Elders in Europa is men al
bezig met 5 uur maximaal voor een vergelijkbare afstand zoals tussen
Berlijn - Praag - Wenen. De documentatie daarover zit al in uw
systeem. Iedereen is bezig behalve Nederland waar sinds 2006 totaal
de boel stilstaat. Het tevens bewijs van te weinig politieke ambitie van
politiek Noord-Nederland sinds 2008. Gezien de ligging is het niet meer
dan logisch dat Groningen dezelfde positie als een Breda hoort te
hebben in het internationale spoor. 

Dezelfde dag stond in het Financiële Dagblad het volgende
artikel: https://fd.nl/economie/1439058/europa-s-voorbeeld-168-
snelle-treinen-tussen-milaan-en-rome-per-dag . In Milaan wonen maar
1,35 miljoen mensen en in Rome maar 2,9 miljoen inwoners. Onze
'geleerden' transporteconomen beweren dat een verbinding tussen
Amsterdam maar 850.000 inwoners zonder agglomeratie via Groningen
230.000 en Bremen 625.000 naar Hamburg met 1,85 miljoen inwoners
niet uit kan? Italië bewijst eerder dat deze heren te weinig over
hogesnelheidslijnen weten, waarbij vooringenomenheid regeert in
plaats van kennis. Dit is ook het geval op de bovenste verdieping van
ons Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat al helemaal geen
vakinhoudelijke specialisten rondlopen bij de directie Spoor & OV.
Aangezien Bremen maar op 400 kilometer van Amsterdam ligt en
Hamburg maar 500 kilometer. Dus steden die vallen onder het beleid
van Brussel en de 27 deelnemende lidstaten om deze verbindingen niet
meer te doen met vliegtuigen maar met snelle treinen, waarbij het
tussenliggende gebied veel beter ontsloten wordt. Maar waar Nederland
als deelnemer in de coöperatie Europese Unie ook volledig mee
ingestemd heeft. 

Op 13 mei 2022 publiceerde het Ministerie van Infrastructuur &
Waterstaat de volgende brief:  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-
van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2022/05/13/geannoteerde-
agenda-transportraad-d-d-2-juni-2022-te-luxemburg . Op pagina 6 en 10 staan een
paar interessante opmerkingen. Ik citeer: 

Inzet Nederland Het kabinet oordeelt kritisch positief over het voorstel. Het kabinet
acht realisatie van het TEN-T netwerk van groot belang, aangezien een geïntegreerd
trans Europees transportnetwerk de kwaliteit van de achterlandverbindingen van de
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Datum 13 mei 2022 


Betreft Geannoteerde agenda Transportraad d.d. 2 juni 2022 te 


Luxemburg 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


Hierbij ontvangt u de geannoteerde agenda van de Transportraad van 2 juni 2022. 


 


De inhoud van deze geannoteerde agenda geeft de meest recente stand van 


zaken weer omdat er nog geen officiële agenda is voor deze Transportraad. Mocht 


de agenda op belangrijke punten veranderen, dan wordt u hierover tijdens het 


commissiedebat van 19 mei a.s. geïnformeerd. 


 


In de bijlage treft u eveneens een onderzoek aan van GuideHouse die de 


samenhang met de ambitieuzere Richtlijn Hernieuwbare Energie1 omschrijft en de 


inzet voor meer ambitie onderschrijft t.a.v. de ReFuelEU Aviation2 & FuelEU 


Maritime3 voorstellen uit het Fit for 55-pakket. 


 


Hoogachtend, 


 


DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


 


Mark Harbers 


 


 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


 


 


V.L.W.A. Heijnen  


                                                 
1 COM(2021) 557  
2 COM(2021) 561 
3 COM(2021) 562 
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I. Geannoteerde agenda 


 


Op de agenda van de Transportraad op 2 juni a.s. in Luxemburg staan naar 


verwachting verschillende (transport)voorstellen uit het Fit-for-55 pakket dat 


afgelopen zomer is gepresenteerd. De verwachting is dat stilgestaan zal worden 


bij de voorstellen inzake laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen 


(AFIR)4, luchtvaart (ReFuel Aviation), en zee- en binnenvaart (FuelEU Maritime). 


Daarnaast zal naar verwachting aandacht worden besteed aan het voorstel 


omtrent wijziging van de richtlijn betreffende het kader voor het invoeren van 


intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces 


met andere vervoerswijzen,5 evenals aan het besluit tot wijziging van richtlijn 


2003/87/EC wat betreft de notificatie inzake compensatie in het kader van 


CORSIA6, en het voorstel tot wijziging van de richtlijn 2003/25/EG met betrekking 


tot de toevoeging van verbeterde stabiliteitsvereisten7 en de afstemming daarvan 


op de door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde 


stabiliteitsvereisten. Ook zal er naar verwachting een AOB-punt worden 


geagendeerd op Nederlands verzoek over  het platform International Rail 


Passenger Transport. 


 


Revisie Richtlijn Infrastructuur Alternatieve Brandstoffen (AFIR) 


Inhoud 


De Commissie heeft in juli jl. het voorstel gedaan om de Richtlijn infrastructuur 


alternatieve brandstoffen (AFID) te herzien door middel van een verordening 


(AFIR). Deze herziening maakt deel uit van het Fit for 55-pakket. De verwachting 


is dat het Voorzitterschap inzet op een algemene oriëntatie tijdens de 


Transportraad op 2 juni aanstaande. Nederland steunt de ambitie om een 


algemene oriëntatie te bereiken, mits er voldoende ambitie in het voorstel 


behouden blijft. De discussie op ambtelijk niveau spitst zich momenteel vooral toe 


op de afstandsdoelen en het ambitieniveau qua opname van 


waterstoftankinfrastructuur. 


 


Inzet Nederland 


Het Commissievoorstel strookt met de Nederlandse ambitie zoals opgenomen in 


het Klimaatakkoord en het coalitieakkoord, namelijk een versnelling van de 


verduurzaming van de mobiliteitssector. Nederland is samen met enkele lidstaten 


voorstander van een aanscherping van de capaciteitsdoelen per elektrisch en plug-


in hybride personenvoertuig t.o.v. het oorspronkelijke Commissievoorstel en pleit 


voor behoud van de doelen in relatie tot afstand en capaciteit op het TEN-T 


uitgebreide en kernnetwerk. 


 


Daarnaast zet Nederland – samen met andere gelijkgestemde lidstaten – in op de 


opname van capaciteits- en afstandsdoelen voor zware voertuigen. Een andere 


groep lidstaten pleit juist voor het opschorten van de doelen voor zware 


voertuigen. Bovendien pleiten verschillende lidstaten op dit punt ook voor het 


inbouwen van flexibiliteit op basis van verkeersintensiteit.  


 


Voor wat betreft waterstoftankinfrastructuur heeft Nederland de ambitie om een 


Europees basisnetwerk uit te rollen. Een grote groep lidstaten vindt het echter te 


vroeg om nu al concrete doelstellingen op te nemen. Nederland pleit juist voor 


                                                 
4 COM(2021) 559 
5 COM(2021) 813 
6 COM(2021) 567  
7 COM(2022) 53 
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behoud van de ambities zoals opgenomen in het Commissievoorstel. 


 


Met betrekking tot walstroom pleit Nederland met een aantal lidstaten voor het 


vastleggen van doelstellingen op terminalniveau in plaats van havenniveau. Dit 


voorkomt onduidelijkheid en discussie tussen havens en terminals  over waar er 


walstroom moet worden aangelegd en voorkomt onnodige kosten als gevolg van 


geïnstalleerde walstroominstallaties waar slechts weinig schepen gebruik van 


maken. 


 


Tot slot blijft Nederland zich inzetten voor duidelijkere bepalingen voor 


prijstransparantie, non-discriminatoire toegang, cybersecurity en afgebakende e-


roaming bepalingen en vraagt Nederland om synergie met de TEN-T verordening. 


 


Indicatie krachtenveld 


Een meerderheid van de lidstaten lijkt het ambitieniveau zoals opgenomen in het 


Commissievoorstel te steunen. Deze lidstaten hebben nationale ambities die in lijn 


liggen met het voorstel. Andere lidstaten zijn over het algemeen minder 


enthousiast en vragen om meer flexibiliteit in het voorstel. Nederland pleit met 


een aantal lidstaten juist voor de opname van een hoger ambitieniveau dan in het 


oorspronkelijke Commissievoorstel is uiteengezet. Het Voorzitterschap is op zoek 


naar een compromis door balans te zoeken tussen ambitie en de flexibiliteit waar 


een flinke groep lidstaten om vraagt. Het Europees Parlement is zeer ambitieus 


wat betreft het ambitieniveau in het voorstel.  


 


ReFuelEU Aviation 


Inhoud 


Het ReFuelEU Aviation voorstel beoogt de invoering van een Europese 


bijmengverplichting voor luchtvaart. Het voorstel verplicht brandstofleveranciers 


een minimumpercentage duurzame brandstoffen bij te mengen aan de reguliere 


kerosine en deze te leveren aan het overgrote deel van de EU-luchthavens. Naast 


de algemene bijmengverplichting van duurzame luchtvaartbrandstoffen stelt de 


Commissie ook een sub-verplichting op synthetische brandstoffen voor. Ook 


behelst het voorstel regels omtrent de afname van brandstoffen op luchthavens. 


Het Voorzitterschap zal naar verwachting een algemene oriëntatie willen bereiken 


tijdens de a.s. Transportraad. Hierbij zullen mogelijk onder andere de definitie van 


duurzame luchtvaartbrandstof en de ambitie van het voorstel nog onderwerp van 


discussie zijn, maar op het moment van schrijven is nog onzeker welke bepalingen 


tijdens de Raad eventueel nog in onderhandeling zullen zijn. 


 


Inzet Nederland 


Nederland zet in op een zo hoog mogelijke bijmengverplichting op basis van de 


beschikbaarheid van grondstoffen en productiecapaciteit, conform het BNC-fiche 


dat op 17 september 2021 naar uw Kamer is gestuurd.8 Uit de eigen 


impactanalyse van de Commissie (zoals opgenomen in het oorspronkelijke 


Commissievoorstel) blijkt dat een doelstelling van 8% in 2030 haalbaar is ten 


opzichte van de nu voorgestelde verplichting van 5%. Ook de sub-verplichting 


voor synthetische kerosine kan volgens Nederland al eerder dan in 2030 ingevoerd 


worden. Daarnaast wil Nederland de ruimte behouden om nationaal een hogere 


doelstelling in te voeren. Een recent gepubliceerd rapport van GuideHouse biedt 


onderbouwing voor deze aanpak, om op die manier betere aansluiting te vinden 


                                                 
8 Kamerstukken II 2020-2021, 22 112 nr. 3188 
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met de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (REDIII).9 


 


Het ReFuelEU Aviation voorstel van de Commissie sluit het gebruik van voedsel en 


voedergewassen voor de productie van duurzame brandstoffen uit. Nederland kan 


zich vinden in het uitsluiten van deze grondstoffen. Daarnaast pleit Nederland 


ervoor dat het ReFuelEU Aviation voorstel de duurzaamheidseisen volgt uit de 


RED. De precieze definitie blijft daarbij onderwerp van discussie.  


 


Het gebruik van duurzame brandstoffen heeft een positieve invloed op de non-CO₂ 


uitstoot van de luchtvaart. Nederland kijkt binnen het ReFuelEU Aviation voorstel 


of er ruimte bestaat om deze positieve effecten te borgen en zoekt daarbij steun 


van andere landen. 


 


Indicatie krachtenveld 


De meeste lidstaten staan positief tegenover de invoering van een Europese 


bijmengverplichting. Wel is het ambitieniveau van de verplichting een belangrijk 


punt van discussie. Er is een groep lidstaten dat het ambitieniveau te hoog vindt 


en ook liever een latere invoering van de bijmengverplichting zou z ien. Nederland 


verzet zich hiertegen en heeft zich verbonden aan een groep lidstaten die juist een 


hogere bijmengverplichting ambieert.  


 


Ook zijn er veel zorgen over de sub-verplichting voor synthetische kerosine. Een 


aantal landen maakt zich zorgen of voldoende synthetische kerosine beschikbaar 


zal zijn om in 2030 aan de doelstelling te kunnen voldoen. Nederland ziet juist 


graag dat al eerder ingezet wordt op het verhogen van de productiecapaciteit van 


synthetische kerosine, zodat bedrijven aangemoedigd worden om nu al te 


investeren in de opschaling van deze technologie. Als compromisvoorstel wordt 


gekeken naar de mogelijkheid voor lidstaten om nationaal een hogere sub-


verplichting in te voeren.  


 


Nederland heeft zich middels een gezamenlijke brief uitgesproken voor de 


mogelijkheid om nationaal een hogere bijmengverplichting in te voeren.10 In 


reactie op deze brief heeft de Commissie aangegeven dat het ReFuelEU Aviation 


voorstel ernaar streeft om een gemeenschappelijke duurzame brandstoffenmarkt 


in de EU op te zetten. Dat lidstaten nationaal een hogere bijmengverplichting 


kunnen invoeren, past niet binnen deze doelstelling. De Commissie steunt de 


Nederlandse inzet voor de mogelijkheid van hogere nationale doelstellingen 


daarmee niet. Het lijkt op dit moment dan ook onwaarschijnlijk dat landen 


nationaal een hogere bijmengverplichting in zullen mogen voeren dan wat 


Europees is voorgesteld. Mogelijk zullen lidstaten dit in beperkte mate wel voor de 


sub-doelstelling voor synthetische kerosine kunnen doen.  


 


FuelEU Maritime 


Inhoud 


Naar verwachting zal de Transportraad komen te spreken over het FuelEU 


Maritime voorstel, onderdeel van het Fit for 55-pakket. Een algemene oriëntatie 


ligt bij dit voorstel vooralsnog niet in de lijn verwachting. Dit betreft een voorstel 


voor een verordening die gericht is op een verplichte reductie van de 


broeikasgasintensiteit van zeeschepen die de Europese havens aandoen. Hiermee 


wordt het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in de zeevaart 


                                                 
9 Tweede herziening van richtlijn 2009/28/EC. Het hiergenoemde rapport is toegevoegd in de 
bijlage van deze brief. 
10 Joint letter on more ambitious national blending mandates | Brief | Rijksoverheid.nl 



https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2022/02/15/bijlage-1-joint-letter-on-more-ambitious-national-blending-mandates
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gestimuleerd. Daarnaast bevat deze verordening een verplicht gebruik van 


walstroom door container- en passagiersschepen in Europese havens. Op dit 


laatste punt wordt aangesloten bij het voorstel voor herziening van de AFID-


richtlijn (naar de AFIR-verordening), waarin het aanbod van walstroom wordt 


geregeld.   


 


Inzet Nederland 


Het doel van het voorstel voor FuelEU Maritime om de broeikasgasintensiteit van 


de zeevaart te verminderen, is in lijn met de Nederlandse ambities om de zeevaart 


te verduurzamen. FuelEU Maritime biedt mogelijkheden om op Europees niveau 


maatregelen te nemen, die een concrete reductie van de broeikasgasintensiteit 


van het maritieme transport beogen. Conform het BNC-fiche pleit Nederland voor 


een hogere reductiedoelstelling ten opzichte van het Commissievoorstel, met 


name op de korte termijn (2025-2035).11 Verder richt de Nederlandse inzet zich 


op het opnemen van kleinere schepen in de scope van de verordening.12 


Daarnaast dringt Nederland aan op een verbeterde samenhang tussen de 


verschillende voorstellen die gericht zijn op verduurzaming van de zeevaart, 


zijnde: voorstel voor een verordening over de uitrol van infrastructuur voor 


alternatieve brandstoffen (AFIR), herziening richtlijn energiebelastingen (ETD),13 


herziening richtlijn hernieuwbare energie (RED) en het opnemen van de maritieme 


sector in het emissiehandelssysteem (ETS)14 en de bestaande verordening voor 


monitoring, rapportage en verificatie van CO2-emissies door maritiem transport 


(monitoring, reporting, validating (MRV)).15 Hierbij wordt ingezet op een 


gebalanceerde vraag en aanbod van zowel hernieuwbare brandstoffen (binnen 


RED) als walstroom (binnen AFIR). Daarnaast wordt ingezet op voldoende 


(publiek) toezicht en afstemming in monitoring-, rapportage- en 


verificatieverplichtingen vanuit de verschillende voorstellen. 


 


Indicatie krachtenveld 


Het merendeel van de Lidstaten steunt het doel van FuelEU Maritime om de 


broeikasgasintensiteit van het maritieme transport te verminderen. Ook voor de 


verbetering van het toezicht door de bevoegde autoriteit van de lidstaten is er 


brede steun. De Nederlandse inzet op het verhogen van de reductiedoelen van 


broeikasgasintensiteit wordt slechts door een beperkte groep lidstaten gesteund. 


Nederland blijft, gezamenlijk met enkele gelijkgezinde lidstaten, inzetten op een 


aanscherping. Ook de Nederlandse inzet voor het verlagen van de drempelwaarde 


van 5000 brutoton naar 400 brutoton krijgt tot op heden slechts beperkte bijval 


van lidstaten. Nederland zal blijven inzetten op een mogelijk gefaseerde 


uitbreiding van deze scope. Op dit moment is de verwachting dat een meerderheid 


van de lidstaten de artikelen over scope en reductiedoelen ongewijzigd wil houden 


ten opzichte van het Commissievoorstel. Op zowel de uitbreiding van de scope als 


de verhoging van de reductie van broeikasgasintensiteit is er wel een bredere 


steun binnen het Europees Parlement. 


 


Trans-Europese Transport Netwerk (TEN-T) 


Inhoud 


                                                 
11 Kamerstukken II 2020-2021, 22 112 nr. 3189  
12 In Commissievoorstel: vanaf 5000 brutoton; voorkeur NL is een uitbreiding naar vanaf 
400 brutoton. 
13 COM(2021) 563  
14 COM(2021) 571 
15 Richtlijn 2015/757/EU 







 


 


Ministerie van 


Infrastructuur en 


Waterstaat 


 
Ons kenmerk 


IENW/BSK-2022/95404 


 


Pagina 6 van 10  


 


Tijdens de Transportraad zal naar verwachting worden gesproken over het 


voorstel van de Commissie voor de herziening van de TEN-T verordening. Naar 


alle waarschijnlijkheid zal er geen besluitvorming plaatsvinden omtrent dit 


voorstel en zal het om een beleidsdialoog gaan. Dit voorstel werd op 14 december 


jl. gepresenteerd als onderdeel van het EU pakket voor Groene en Efficiënte 


Mobiliteit. Op 11 februari jl. bent u middels het gebruikelijke BNC-fiche 


geïnformeerd over dit voorstel.16 Het TEN-T beleid heeft tot doel de nationale 


transportnetwerken van 27 EU lidstaten aaneen te sluiten tot een duurzaam, 


innovatief en veilig Europees netwerk van spoorverbindingen, vaarverbindingen en 


wegen die zijn verbonden met stedelijke knooppunten, havens, luchthavens en 


multimodale overslagpunten. Met de nieuwe TEN-T verordening wordt uitvoering 


gegeven aan de Green Deal en de EU-strategie voor duurzame en slimme 


mobiliteit op het Europese Transport Netwerk.17 De Commissie heeft een 


ambitieus voorstel gepresenteerd om een bijdrage te leveren aan het komen tot 


90% CO2-reductie in de transportsector in 2050. 


 


Inzet Nederland 


Het kabinet oordeelt kritisch positief over het voorstel. Het kabinet acht realisatie 


van het TEN-T netwerk van groot belang, aangezien een geïntegreerd trans-


Europees transportnetwerk de kwaliteit van de achterlandverbindingen van de 


Nederlandse mainports ten goede komt. Nederland staat kritisch ten opzichte van 


het opleggen van extra technische eisen (bijv. de mogelijkheid tot het faciliteren 


van 740 meter lange goederentreinen en de minimale aslast van 22,5 ton) aan het 


gehele TEN-T netwerk aangezien dit hoge kosten met zich meebrengt en 


bovendien nut en noodzaak ervan niet op alle lijnen evident is. Het kabinet kan 


zich vinden in het voorstel om de vaarwegvereisten per rivierbassin te 


differentiëren, maar is kritisch als dat leidt tot afzwakking van de minimale 


vereisten voor vaarwegen. Het kabinet verwelkomt prioritering van thema’s als 


verduurzaming, klimaatadaptatie en actieve mobiliteit. Het kabinet is positief over 


de voorgestelde verplichtingen voor het verbeteren van de milieuprestatie van 


schepen, zoals ontgassingsinstallaties. Wel zal het kabinet kritisch kijken naar de 


exact voorgeschreven doelen en aantallen. Het kabinet staat positief tegenover de 


aandacht in het voorstel voor de zeevaartverbinding en de rol en positie van 


(zee)havens daarbij. Het kabinet oordeelt positief over het voorstel om het aantal 


stedelijke knooppunten uit te breiden en staat ook positief ten aanzien van het 


Nieuwe EU Kader voor Stedelijke Mobiliteit, dat richting geeft aan de plannen voor 


het opstellen van Sustainable Urban Mobility Plan (SUMPs).18 Het kabinet 


benadrukt echter wel dat randvoorwaardelijk de gemeentelijke autonomie en 


beleidsvrijheid niet alleen een belangrijk beginsel zijn, maar ook gehandhaafd 


dienen te worden en blijft ervoor waken dat de verplichtingen in verhouding staan 


tot de doelstelling. De verordening heeft directe werking en is daarmee juridisch 


bindend voor de lidstaten. Het kabinet hecht eraan te benadrukken dat in de 


verordening ook derogatiebepalingen zijn opgenomen en realisatie van het 


netwerk afhankelijk moet zijn van de financiële haalbaarheid in lidstaten. Voor een 


volledige beoordeling van het voorstel van de Commissie lopen er nu 


uitvoeringstoetsen. De Kamer zal over de uitvoeringstoetsen, en zo nodig over een 


aangescherpte appreciatie, in juni worden geïnformeerd. 


 


Indicatie krachtenveld 
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In de Transportraad d.d. 2 juni a.s. zal een eerste bespreking van dit voorstel 


plaatsvinden, maar naar verwachting zal niet ingezet worden op een akkoord 


tijdens deze Raad. Over het algemeen zijn lidstaten positief over de ambitieuze 


inzet van de Commissie, maar een aantal van hen maakt zich echter zorgen over 


de financiële haalbaarheid van de voorstellen. Zoals ook door NL bepleit wil een 


overgrote meerderheid van landen in de verordening de realisatie van het netwerk 


weer afhankelijk maken van de beschikbaarheid van financiële middelen bij 


lidstaten. Ten aanzien van spoorvervoer blijken veel lidstaten terughoudend te zijn 


over het ambitieniveau van het voorstel en betwijfelen zij bijvoorbeeld de 


noodzaak van de extra technische eisen voor het gehele TEN-T netwerk. Veel 


lidstaten stellen vragen over de gemeentelijke autonomie in relatie tot de 


voorstellen voor stedelijke knooppunten. Op dit moment lijkt er breed draagvlak 


te zijn om reeds bestaande mobiliteitsplannen, zoa ls opgesteld in vervoersregio’s 


of als Regionale Mobiliteitsplannen, om te zetten naar SUMP’s. Lidstaten lijken tot 


nu toe geen grote bezwaren te hebben tegen de beoogde differentiatie van 


vaarwegvereisten per rivierbassin. Wel stellen Lidstaten vragen over het voorstel 


van de Commissie om de afspraken met lidstaten over de referentie-waterniveaus 


vast te stellen middels uitvoeringshandelingen. Dit laatste zou te bureaucratisch 


zijn. Nederland gaat dit ook bekijken in de uitvoeringstoets. 


 


Herziening Richtlijn Intelligente Transportsystemen (ITS) 19 


Inhoud 


Naar verwachting zet het Voorzitterschap in op het bereiken van een akkoord. Dit 


voorstel zet in op een gecoördineerde en coherente invoering en gebruik van 


intelligente vervoerssystemen binnen de EU. Het hoofddoel is om de inzet en het 


operationeel gebruik van ITS-diensten, zoals Mobility As A Service (MaaS) 


toepassingen of het informeren van weggebruikers over een ongeval, binnen de 


gehele EU te stimuleren om zo bij te dragen aan de verkeersveiligheid en 


verkeersdoorstroom, om zo een duurzaam multimodaal vervoersysteem te 


bevorderen.  


 


Inzet Nederland 


Het kabinet is positief over het voorstel van de Commissie dat in lijn is met het 


nationale kabinetsbeleid met betrekking tot ITS. Het kabinet ziet het voorstel als 


een geschikte manier om de kansen die digitale technologie biedt te verzilveren en 


beleidsdoelen te behalen, waaronder het verbeteren van de doorstroom en 


verkeersveiligheid.  


 


De nieuwe verplichtingen in het voorstel omtrent het beschikbaar stellen van 


cruciale data en het aanbieden van essentiële diensten stimuleren dat optimaal 


gebruik gemaakt wordt van deze data die ontsloten is door overheden en zal 


bijdragen aan de inzet van ITS. Bovendien bieden de verplichtingen een stok 


achter de deur voor dienstverleners, zoals aanbieders van navigatiediensten, om 


beschikbare verkeersinformatie, zoals maximumsnelheden, door te geven aan de 


weggebruiker. Het kabinet heeft tijdens de onderhandelingen aandacht gevraagd 


voor handhaving en zal ervaringen uitwisselen met andere lidstaten. Europese 


samenwerking en harmonisatie op dit gebied is essentieel, zodat lidstaten – indien 


nodig – sterk staan in hun gezamenlijk optreden richting deze internationale 


partijen. 
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Wel merkt het kabinet op dat aan de uitvoering van het voorstel grote 


investeringen door de individuele lidstaten en decentrale overheden zijn 


verbonden. Een herzien ITS-beleid moet daarom ook financieel realistisch zijn. 


Decentrale overheden beschikken (nog) niet over alle nodige verkeersgegevens in 


digitale vorm om deze te kunnen delen. Het kabinet vraagt in dit kader aandacht 


voor de uitvoerbaarheid en bekostiging, met name op gemeentelijk niveau. 


Daarnaast heeft het kabinet benadrukt dat een duidelijke afbakening van de 


definitie C-ITS en de competenties van de Europese Commissie in het geval van 


noodsituaties nodig zijn.  


 


Ook heeft Nederland de Europese Commissie herhaaldelijk gevraagd om een 


duidelijke verwijzing naar het publieke belang in artikel 6 van de AVG in het ITS-


voorstel op te nemen. Dit zou namelijk een wettelijke grondslag vormen om data 


te verwerken en geeft daarmee een waarborg bij de verwerking van verkeers-, 


reis- of weggegevens die mogelijk persoonsgegevens bevatten. Het resultaat van 


deze aanpassing zou zijn dat bepaalde ITS-toepassingen doorgang vinden, 


diensten bij een grotere groep weggebruikers beschikbaar komen en een grote 


geografische dekking gerealiseerd kan worden. 


 


Indicatie krachtenveld 


Hoewel de situatie in de lidstaten nog uiteenloopt qua toepassing en uitrol van 


ITS, is het voorstel van de Commissie hier wel ondersteunend in. Onder leiding 


van het Franse voorzitterschap zijn al grote stappen gemaakt in de 


Raadswerkgroep en zijn veel lidstaten positief over het voorstel. Het grootste 


discussiepunt op het moment is de bevoegdheid van de Commissie in het geval 


van noodsituaties. Desondanks heeft het Voorzitterschap als doel een algemene 


oriëntatie te bereiken aanstaande juni.  


 


Het Europees Parlement heeft nog geen positie bepaald ten aanzien van het 


voorstel. Wel zijn de rapporteur en schaduwrapporteurs al aangewezen. De 


rapporteur steunt de revisie van het ITS-voorstel en benadrukt het belang de 


verkeersveiligheid te vergroten. Naar verwachting zal het Europees Parlement het 


voorstel op hoofdlijnen steunen in de gedeelde ambitie naar modernisering van 


het vervoers- en infrastructuursysteem van Europa.  


 


Besluit tot wijziging van richtlijn 2003/87/EC wat betreft de notificatie 


inzake compensatie in het kader van CORSIA 


Inhoud 


Uw Kamer is over dit voorstel geïnformeerd middels het gebruikelijke BNC-fiche.20 


De implementatie van CORSIA verloopt via aanpassingen aan de bestaande regels 


voor het EU ETS voor de luchtvaart. 


 


In dit geval gaat het om de notificatie inzake compensatie in het kader van 


CORSIA waarmee richtlijn 2003/87/EC gewijzigd wordt. Lidstaten zijn jaarlijks 


verplicht om luchtvaartexploitanten te notificeren hoeveel compensatie zij per 


kalenderjaar moeten inleveren onder het systeem CORSIA. De huidige versie van 


de richtlijn 2003/87/EC voorziet hier nog niet in en daarom moet dit aspect 


worden aangepast als onderdeel van het Europese implementatietraject van 


CORSIA. Deze implementatie verloopt via de herziening en aanscherping van het 


ETS luchtvaart.21 Met dit voorstel wordt de notificatie geregeld voor de eerste fase 
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van CORSIA (2021-2023). Met ingang van 1 januari 2024 moet de herziening van 


het ETS luchtvaart van kracht zijn. 


 


Inzet Nederland 


Het compromisvoorstel dat nu voorligt, afkomstig van het Voorzitterschap, stelt 


voor om de regels van CORSIA integraal toe te passen. Dit betekent dat er ook 


over 2021 voor luchtvaartexploitanten compensatieverplichtingen gelden en geen 


tussentijdse besluiten nodig zijn voor de jaren 2022 en 2023. Het voorstel wijkt 


daarmee af van het oorspronkelijke Commissievoorstel, waarin de 


luchtvaartexploitanten specifiek voor het jaar 2021 een notificatie van nul-emissie 


ontvangen. Dit zou betekenen dat ze geen compensatieverplichtingen hebben voor 


het jaar 2021, maar wel over de jaren 2022 en 2023. In het oorspronkelijke 


voorstel zou voor de jaren 2022 en 2023 opnieuw een besluit moet worden 


genomen. Het heeft om die reden de voorkeur om het voorzitterschapsvoorstel te 


ondersteunen, omdat dit duidelijkheid en zekerheid geeft aan de 


luchtvaartexploitanten voor de gehele eerste fase van CORSIA. 


 


Indicatie krachtenveld 


Door het voorzitterschap is ervoor gekozen om het voorstel te agenderen als 


informatiepunt. Het krachtenveld is nog onduidelijk. Een voorlopige minderheid 


van Lidstaten en de Commissie hebben aangegeven voorstander te zijn van het 


oorspronkelijke Commissievoorstel. Van de andere lidstaten is het nog onduidelijk 


wat hun positie is. Nederland heeft het uitgangspunt gehanteerd dat we zo min 


mogelijk willen afwijken van de regels van CORSIA. 


 


Wijziging van de richtlijn 2003/25/EG met betrekking tot de toevoeging 


van verbeterde stabiliteitsvereisten en de afstemming daarvan op de door 


de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde 


stabiliteitsvereisten 


 


Inhoud 


Op 4 april 2022 is uw Kamer geïnformeerd22 over het voorstel tot wijziging van 


Richtlijn 2003/25/EG met betrekking tot de toevoeging van verbeterde 


stabiliteitsvereisten en de afstemming daarvan op de door de Internationale 


Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde stabiliteitsvereisten. Het voorstel beoogt 


een vermindering van de complexiteit en de technische en administratieve lasten 


met betrekking tot de eisen inzake lekstabiliteit, die voortvloeien uit de naast 


elkaar bestaande EU en IMO regels voor de beoordeling van het 


overlevingsvermogen van ro-ro-passagiersschepen (roll on – roll off 


passagiersschepen, passagiersschepen waar voertuigen rijdend aan boord en van 


boord kunnen gaan) in beschadigde toestand. Door de beoogde aanpassing van de 


bestaande EU richtlijn aan de geldende IMO regels, alsmede de vereenvoudiging 


wordt de rekenkundige last voor scheepsbouwbedrijven en reders verlicht. In het 


voorstel worden geen nieuwe technische eisen ontwikkeld, maar wordt de 


Europese regelgeving slechts in lijn gebracht met de internationale regelgeving 


van de IMO. Tegelijkertijd worden overlappingen en achterhaalde definities en 


verwijzingen geschrapt. Dit waarborgt dat het huidige hoge veiligheidsniveau niet 


in het gedrang komt. Het voorstel is daarmee zeer technisch van aard. Naar 


verwachting ligt dit voor ter besluitvorming op de Transportraad van 2 juni. 


 


                                                 
22 Kamerstukken II 2021-2022, 22 5001-08, nr. 863 







 


 


Ministerie van 


Infrastructuur en 


Waterstaat 


 
Ons kenmerk 


IENW/BSK-2022/95404 


 


Pagina 10 van 10  


 


AOB – Toelichting tweede voortgangsverslag van het platform 


International Rail Passenger Transport over het bevorderen van 


internationaal spoorvervoer 


 


Op 2 juni 2020 hebben de EU-transportministers besloten om het platform 


International Rail Passenger Transport op te richten. Het platform ondersteunt de 


Europese agenda voor internationaal personenvervoer per spoor, als onderdeel 


van de Europese Green Deal. Bovendien werkt het platform samen met alle 


ondertekenende EU-lidstaten en derde landen (Zwitserland en Noorwegen), de 


Europese Commissie, het Europees Spoorwegbureau, EU RAIL, de 


Intergovernmental Organisation for Carriage by Rail (OTIF) en 


spoorwegsectororganisaties met als doel het personenvervoer per spoor in de EU 


verder te ontwikkelen en te verbeteren. Tijdens het kick-off evenement voor het 


Jaar van de Spoorwegen in maart 2021 heeft het platform de eerste resultaten 


gepresenteerd.23 In de Transportraad van 3 juni 2021 is het geïntegreerde 


voortgangsverslag per brief gepresenteerd aan de EU-transportministers, de 


Commissie en de sector.24 Als vervolg hierop zal Nederland samen met 


covoorzitter Oostenrijk het tweede voortgangsverslag van het platform 


presenteren tijdens de aankomende Transportraad. De bereikte resultaten van het 


tweede jaar na de Ministersverklaring zullen tijdens de Raad worden toegelicht. 


Als covoorzitter van het platform zal Nederland tevens de koers uiteenzetten om 


middels het platform te blijven werken aan het verbeteren van internationaal 


personenvervoer in Europa. Samenwerking tussen de lidstaten, de Commissie en 


de sectorpartijen wordt hierbij als essentieel beschouwd. Het doel is om die nauwe 


samenwerking, met in het bijzonder de Commissie, voort te zetten. 
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12 mei 2022


Met de Lelylijn in 7 uur van
Amsterdam naar
Kopenhagen
Op dit moment duurt een treinreis van Amsterdam, via Groningen, naar


Kopenhagen nog 11,5 uur. Mede door de aanleg van de Lelylijn zou dit in


de toekomst stapsgewijs 4,5 uur sneller moeten kunnen. Dat blijkt uit


een eerste Quickscan naar een snelle internationale verbinding


Amsterdam – Groningen – Kopenhagen, die in opdracht van de


Noordelijke overheden is uitgevoerd.


Het kabinet heeft in het coalitieakkoord aangekondigd de komende periode uit te werken hoe


de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor Noordelijk Nederland, kan bijdragen aan betere


internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland. Deze internationale dimensie


is belangrijk om de toegevoegde waarde van de Lelylijn maximaal te benutten en optimaal


gebruik te maken van Europese co�nanciering.


In een eerste Quickscan hebben de Noordelijke overheden nu inzichtelijk laten maken hoe de
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reistijd zich zal ontwikkelen als je gebruik maakt van allerlei spoorverbeteringen op het traject,


waaronder de Lelylijn, en uitgaat van een stapsgewijze verbetering van de verbinding. 


Flinke reistijdwinst door ontwikkelingen
traject Amsterdam – Groningen -
Kopenhagen
De huidige reistijd tussen Amsterdam – Groningen – Kopenhagen is nu nog 11,5 uur. Met de


verbeteringen door de bouwstappen in het regionale spoorproject Wunderline (verbetering


spoor Groningen – Bremen), de aanleg van de Fehmarnbelttunnel tussen Duitsland en


Denemarken en de realisatie van de Lelylijn wordt de reistijd in 2040 verminderd naar 7 uur en


45 minuten. Uiteindelijk kan de reistijd richting 2050 door aanpassing van het spoor tussen


Groningen en Bremen met nog eens 45 minuten worden verminderd, waardoor de uiteindelijke


reistijd nog maar 7 uur bedraagt. De Noordelijke overheden en het Rijk werken voortdurend aan


de nodige verbeteringen van de verbinding. Zo hebben het Rijk en de Provincie Groningen


recentelijk afspraken met Land Nedersaksen gemaakt om onderzoek te doen naar de


mogelijkheden voor een directe treindienst tussen Groningen en Bremen.


Minder CO2, een beter verbonden Europa
Door de stapsgewijze verbetering en een uiteindelijk reistijdvermindering van 4,5 uur ten


opzichte van de huidige situatie wordt de trein een serieus alternatief voor het vlieg- en


autoverkeer tussen Amsterdam, Bremen, Hamburg en Kopenhagen. Daarmee sluit deze


verbeterde internationale treinverbinding naadloos aan op het beleid van Nederland, Duitsland


en de Europese Unie: treinvervoer laat Europa naar elkaar toe groeien en helpt bij het


verminderen van de CO2 uitstoot.


Noordelijk Nederland ligt in het hart van een toekomstige treinverbinding Amsterdam –


Groningen - Kopenhagen. Dit biedt grote economische kansen voor de regio omdat deze beter


aangesloten zal raken op internationale handel en internationaal toerisme. Naast Noordelijk


Nederland zullen het begin en eindpunt van deze verbinding in Nederland en Scandinavië,


Amsterdam en Kopenhagen, maar ook tussenliggende haltes in Duitsland, zoals Oldenburg,


Bremen en Hamburg, economisch van deze nieuwe verbinding pro�teren.


Belang van opname Lelylijn in het
Europese kernnetwerk
Om in aanmerking te komen voor co�nanciering uit Brussel is voor de Lelylijn opname in het


Europese spoornetwerk, TEN-T, noodzakelijk. De Noordelijke overheden roepen het kabinet dan


ook op zich bij de onderhandelingen begin juni tussen de lidstaten en de Europese Commissie


over de herziening van het Europese spoornetwerk in Brussel voor opname van de Lelylijn in het


uitgebreidere Europese kernnetwerk in te zetten.
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Europa's voorbeeld: 168 snelle
treinen tussen Milaan en Rome per
dag
Anouk Boone Han Dirk Hekking 12 mei   08:00


In de strijd tegen opwarming van de aarde wil Europa mensen meer per


trein laten reizen. Maar snelle internationale verbindingen vergen veel


geduld. Voor verbetering van het aanbod zijn tientallen miljarden aan


investeringen nodig. Wijst Italië ons de weg?
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D


Een snelle trein van Trenitalia SpA, even buiten Rome.  Foto: Bloomberg


De hogesnelheidstrein bekortte de reistijd tussen Rome en Milaan fors, en duwde


luchtvaartmaatschappij Alitalia in de afgrond.


Landen als Frankrijk en Spanje beschikken net als Italië over een flink hogesnelheidsnet, en
die gaan gaandeweg open voor concurrentie, met als gevolg meer aanbod.


Maar: 'Er moeten ook hogesnelheidslijnen komen waar vracht de prioriteit heeft.'


e Frecciarossa (Rode Pijl) 9616 naar Roma Termini, vertrektijd 06:55 vanaf Napoli


Centrale, doet aan als een bestuurskamer. De hogesnelheidstrein zit vol vrouwen


en mannen in pak, laptops en dossier in de aanslag. Donkerblauwe stropdassen


overheersen.


Bestuursrechtadvocaat Massimo Scalfati is een reguliere gebruiker van deze trein, die in


één uur en negen minuten de ruim tweehonderd kilometer tussen Napels en Rome aflegt.


'Om negen uur begint mijn zaak bij het Hooggerechtshof van cassatie, dus dat is perfect.


Na de zitting pak ik de trein terug, en ben ik op tijd in Napels voor de lunch - mijn vrouw


ook blij. Het is bijna alsof ik de metro pak. Met de hogesnelheidslijn is Napels Rome.'


Scalfati herkent zijn medereizigers. 'Voor veel Napolitaanse advocaten of ambtenaren is


deze reis een dagelijks ritueel. Je kunt zien wie er forenzen. Als de trein Termini nadert,


beginnen ze al naar de voorste cabine te lopen.' De treinen zitten altijd vol, zegt hij.


'Vroeger had je de Rapido, maar die deed er twee keer zo lang over naar Rome. Toen was


op tijd thuis zijn voor de lunch ondenkbaar.'


Het tafereel in de zakentrein tussen Napels en Rome staat model voor de


hogesnelheidsrevolutie die zich de afgelopen jaren in Italië heeft voltrokken. De trein


bekortte de reistijd tussen Rome en Milaan fors, en duwde luchtvaartmaatschappij Alitalia


in de afgrond. Prijsvechter Ryanair moest zijn dienst tussen de bestuurlijke en de zakelijke


hoofdstad van Italië staken.


In het kort


•


•


•
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De revolutie was mede mogelijk door het toestaan van concurrentie. Afgezien van


staatsbedrijf Trenitalia biedt het private bedrijf Italo, waar het Franse staatsspoorbedrijf


SNCF tot in 2015 een belang in had, ook hogesnelheidsdiensten aan. 'Italië is met haar


tien jaar concurrentie op hogesnelheidslijnen een voorbeeld op mondiaal niveau', zegt de


Italiaanse transportexpert Andrea Giuricin. 'Het aantal reizigers is in de periode 2011-2019


met 120% gestegen. Maar de ticketprijzen zijn in dezelfde periode 35% gedaald.'


En er rijden veel meer treinen. 'Tussen Milaan en Rome rijden nu 168


hogesnelheidstreinen per dag: 64 van Italo, 104 van Trenitalia. Dat betekent dat er min of


meer elke tien minuten een trein rijdt op dat traject. Dat is bijna een metrofrequentie',


aldus Giuricin.


Meer aanbod
Bij Italiaanse snelle treinen denken Nederlanders al snel aan de NS-nachtmerrie met de


Fyra, de trein van AnsaldoBreda die wegens gebreken nooit in bedrijf kwam. De fabrikant


van de Frecciarossa die Italië heeft veroverd is Bombardier, in samenwerking met...


AnsaldoBreda, nu onderdeel van Hitachi Rail. Problemen waren er amper, ook niet met de


Alstom-treinen van concurrent Italo.


Is de Italiaanse treinrevolutie ook in de rest van de Europese Unie mogelijk? Landen als


Frankrijk en Spanje beschikken net als Italië over een flink hogesnelheidsnet, en die gaan


gaandeweg open voor concurrentie, met als gevolg meer aanbod.


Maar gaat dat ook leiden tot meer intra-Europees railverkeer? 'Europa heeft een


masterplan voor hogesnelheidstreinen nodig', zegt Alberto Mazzola, directeur van de


Europese spoorwegkoepel CER dan ook. 'Nu hebben we in de EU nationale eilandjes van


hogesnelheidsverbindingen. Maar we willen alle hoofdsteden en grotere steden op een


hogesnelheidsnet aansluiten.'
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Snelle treindiensten zijn inmiddels een Italiaans exportproduct.  Foto: Alessio Paduano voor het FD


Kijk naar Milaan en München, zegt de CER-directeur. 'Milaan ligt dichter bij München dan


bij Rome, en München ligt dichter bij Milaan dan bij Berlijn. Maar tussen München en


Milaan is geen goede verbinding. Als er eenmaal infrastructuur is, heeft de markt om


dergelijke steden via hogesnelheidstreinen tegen commerciële voorwaarden op elkaar aan


te sluiten, groot potentieel.'


De onvermijdelijke vraag luidt: hoeveel kost dat? Mazzola waagt zich er niet aan. De prijs


hangt af van hoeveel je aanlegt, zegt hij. 'De kosten kunnen €15 mln per kilometer zijn,


maar in een stad als Londen kost het €60 mln per kilometer. In Spanje was de aanleg


goedkoper, maar daar was dan ook veel land beschikbaar.'


Een financieringbron heeft hij wel: de handel in emissierechten. Dat geldt al voor de


industrie en de energiesector - en daarmee voor het spoor, zegt Mazzola 'want wij


gebruiken elektriciteit'. De Europese Commissie wil het emissiehandelssysteem (ETS) voor


de luchtvaart uitbreiden, en met een nieuw handelssysteem komen voor het wegvervoer


en gebouwen.


CER's suggestie is om een kwart van de verwachte meeropbrengst van tientallen miljarden


uit de verkoop van CO2-uitstootrechten richting het spoor te ploegen. ' De ratio is dat we


negen keer zo weinig vervuilend zijn als wegtransport, en vijftien keer zo weinig als de


luchtvaart. Zo kunnen we ons masterplan deels financieren.'


Technische hindernissen
Los van het kostenplaatje zijn er ook technische hindernissen die de expansie van het


railverkeer bemoeilijken. Neem het automatische trajectbeveiligingssysteem ERTMS. 'We


willen dat snel uitbreiden. Maar in het huidige tempo van aanleg duurt het 220 jaar voor er


overal ERTMS ligt', zegt Mazzola. 'Europa moet dat centraler coördineren en sturen, ook


bij de financiering.'


De Europese Commissie kwam in december met een actieplan dat lange-afstandsvervoer


en grensoverschrijdende railverbindingen moet stimuleren. Daarin is ook het schrappen


van BTW op internationale treintickets voorzien, en een investeringsimpuls voor


hogesnelheidsrail. Maar het is onzeker of het plan het in zijn volledigheid haalt.


CER-directeur Mazzola denkt daarnaast dat reductie van regels het Europese spoor kan


'bevrijden'. 'De tendens is om de spoorwegen te overreguleren', vindt hij. 'Kijk naar



https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6776
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dienstregelingen. Volgens Europees recht moeten wij vijftien maanden van te voren


beginnen met een dienstregeling op te zetten, en vier maanden van tevoren horen we dan


of er ruimte op het spoor is. Dat is voor internationaal passagiersvervoer veel te kort dag,


ook als je zaken wilt doen met reisorganisaties.'


Veel weerstand
Een frisse blik op regulering was in Italië een van de sleutels tot succes. 'Toen de


infrastructuur er eenmaal lag, was de grote vraag of we het hogesnelheidsnet moesten


toevertrouwen aan de publieke monopolist, de Italiaanse staatsspoorwegen (FS)',


herinnert Pier Luigi Bersani, politicus van de sociaaldemocratische partij PD en van eind


1999 tot medio 2001 minister van transport, zich nog. 'De FS had geparticipeerd in de


aanleg van de lijnen, dus dat leek voor de hand te liggen.'


Maar FS 'was een kolos', zegt Bersani. De verdubbeling van het aantal diensten, als


voorgespiegeld door het staatsbedrijf, leek hem 'helemaal niet zo logisch als iedereen


dacht. Dus heb ik FS een licentie voor het gebruik van het net verleend, maar niet het


exclusieve gebruik. Dat maakte de weg vrij voor andere aanbieders.'


Van een leien dakje ging de discussie niet. 'Ik heb maandenlang gesprekken gevoerd met


bonden, werknemers en belanghebbenden. Initieel was er veel weerstand, ook uit de


industriële hoek, maar ik heb liberalisering altijd als een kans om te groeien


gepresenteerd, qua investeringen en werkgelegenheid.'


Hij kijkt 'met voldoening' op de besluitvorming terug. 'Dit is een Italiaans succesverhaal.


Er is geen dag gestaakt. En het hogesnelheidverkeer ontwikkelde zich onstuimig.


Natuurlijk kregen we te maken met vertragingen, problemen en extra kosten. We gaven


meer geld uit dan de Fransen voor hun hogesnelheidsnet deden. Maar bedenk, in


Frankrijk zie je vanuit de trein de koeien grazen. Bij ons kan je je hand uit het raam steken


en de balkonnetjes van de huizen haast aanraken.'


Het geheim achter de succesvolle rail-uitrol was ook selectieve informatievoorziening


richting het parlement, verklapt Bersani. 'Er was weerstand. Als het parlement volledig op


de hoogte was geweest, was die nog veel groter geweest. Soms is het beter eerst te doen en


dan te praten.'


Italiaanse expansie
Snelle treindiensten zijn inmiddels een Italiaans exportproduct. Staatsbedrijf Trenitalia


won aanbestedingen in het Verenigd Koninkrijk, en biedt nu een dienst Parijs-Milaan aan.


Dit najaar gaat in Spanje Trenitalia-dochter Iryo rijden. 'Trenitalia is een van de


hoofdrolspelers op de Europese hogesnelheidsmarkt', zegt analist Andrea Giuricin.
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Bij het centrale treinstation van Napels.  Foto: Alessio Paduano voor het FD


De Italiaanse expansie staat niet op zichzelf. Het Spaanse staatsspoorwegbedrijf Renfe


heeft zich ook voor hogesnelheidsdiensten in Frankrijk gemeld, en kocht vorig jaar een


belang in Leo Express, een privaat Tsjechisch vervoersbedrijf. Spoorwegkoepel CER


voorziet hierbij ook de ontwikkeling van hogesnelheidsdiensten op het traject Stockholm-


Kopenhagen-Berlijn, en een snelle connectie op de lijn Berlijn-Praag-Wenen.


Giuricin: 'De markt zal steeds concurrerender zijn, ook in Italië zelf. Al is het daar gezien


de huidige efficiëntie van de markt lastiger voor een nieuwkomer. Maar denk aan de


Duitse markt, of ook de Thalys-route tussen Brussel en Parijs. De ticketprijzen kunnen


daar wel wat omlaag.'


Grenzen aan de groei
Uiteraard zitten er ook grenzen aan het groeimodel. Bij reistijden boven de vijf uur verliest


de trein zijn aantrekkingskracht, stellen analisten. 'De hogesnelheidstrein hier in Italië


werkt hier goed door de geografische omstandigheden van het land', benadrukt Stefano


Ricci, hoogleraar infrastructuur en spoorsystemen bij de Università Sapienza in Rome. 'Op


een lage snelheid zijn de afstanden die we hier moeten overbruggen niet met de trein te


doen.'


Hij wijst op een keerzijde van de Italiaanse spoorkeuzes uit het verleden. In het


goederenvervoer is de 'situatie rampzalig', meent hij. 'Er moeten hogesnelheidslijnen
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goederenvervoer is de situatie rampzalig , meent hij. Er moeten hogesnelheidslijnen


komen waar vracht de prioriteit heeft. Bij het goederentransport is momenteel weinig


service. De lijnen moeten langer en we moeten overslag- en goederenstations heropenen.


Italië had ooit een rijk goederennetwerk, maar die stations gingen dicht omdat ze


onrendabel leken.'


Ricci: 'Er rijden nu vooral nog goederentreinen naar industriële locaties, zoals de


fabrieken van Fiat of de pastafabriek van Barilla. De vrachtwagen heeft in Italië


grootschalig gewonnen. Maar hier ligt veel verduurzamingspotentieel.'


Geen Monopoly
Een prominent railplan in Italië is de hogesnelheidsverbinding tussen Salerno en Reggio


Calabria, te financieren via het coronaherstelplan. 'Dat project is absoluut onhaalbaar,


zeker qua tijd', zegt Ricci kritisch. 'Drie jaar is veel te kort om de plannen die er liggen uit


te voeren. Spoorprojecten zijn langdurige processen. Het is arrogant om te denken dat het


in een paar jaar kan. We spelen hier geen Monopoly.'


Andrea Giuricin betwijfelt ook de economische ratio achter het project. 'Voor die


investering - we hebben het over €22 mrd - is eigenlijk niet genoeg vraag. In Calabrië


wonen twee miljoen mensen, verspreid over een groot gebied. Betere verbindingen met


het Zuiden zijn veelal politiek gemotiveerd.'


De lijn Napels-Bari vindt hij 'een ander verhaal. Bari is een belangrijk economisch


centrum, met veel inwoners in de stad en in het achterland van de regio Apulië.'


Statussymbool
Dus ja, een voorbeeldland, maar geen railparadijs. 'Ik had graag het reguliere


spoorsysteem enigszins geliberaliseerd', zegt oud-minister Pier Luigi Bersani. 'Het


contrast is nu groot, het hogesnelheidsnet is niet in verhouding met het regionale net. Bij


het laatste is wel sprake van enige modernisering en investeringen, maar niet voldoende.


Het forensenverkeer lijdt daar nog altijd onder.'


Bersani: 'We hebben nieuwe investeringen en technologieën nodig. Wat we vandaag zien,


is te vergelijken met het Romeinse Rijk. Dat raakte vermoeid door zijn grootsheid.'


Maar is Italië toch niet een beetje zoals de railtoekomst van de EU eruit kan zien? 'Ik had


het laatst met een ceo over het hogesnelheidsnet in Italië', zegt Alberto Mazzola van CER.


'Die zei: in het verleden was vliegen een statussymbool. Nu is dat de trein.'
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Ports have been the successful pioneers in Europe for interconnecting 
different forms of transport. Few other world regions can boast so 
many transport interchanges that link maritime together with rail, 
road and inland waterways.


We can see how they help European companies and industries to 
regain competitiveness in domestic and world markets, against the 
backdrop of the economic crisis. Our successful ports have taught us 
two important lessons.


The first is that we need to link ports with railways and inland 
waterways to promote sustainable growth in transport. The success of a good port is a solid connection 
to its immediate surrounding inland area: its hinterland.


The second is that we must anticipate developments. We need to invest today to remain competitive 
tomorrow and to make the best possible use of our port assets, which require efficient and quality 
port services. 


Those lessons have guided my efforts as Vice-President of the European Commission to promote a 
new approach for developing the trans-European transport network (TEN-T). 


It is also why we have worked hard to secure a new financial instrument – the Connecting Europe 
Facility – which has more than 23 billion euros earmarked for transport.


A substantial part of this funding will go towards improving maritime access, hinterland connections and 
port sites. But providing funding and creating new infrastructure - or improving existing infrastructure 
- is just one part of the equation. 


We must also make sure that those facilities are used in the most productive way, that resources 
invested in ports bring a high social and economic return and that European ports perform well as a 
truly integrated network industry.


Our strength is that Europe is home to some of the best ports in the world. We have excellent shipping 
expertise and there is good potential for port industries to grow in all maritime regions. All the trans-
European network ports have a role to play in facilitating trade with the rest of the world and creating 
logistic chains than span different modes of transport. They are instrumental for promoting short 
sea shipping as an alternative to saturated land transport corridors and contributing to the territorial 
cohesion of the European Union. 
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Vice-President of 
the European Commission


Our challenge is to promote best practices and a more entrepreneurial spirit in all of Europe’s 
ports. An open business model that is based on fair competition, legal certainty and respect of 
the Single Market principles, is the pre-requisite for attracting private investment and creating job 
opportunities in the sector.


The Commission’s communication, as contained in this brochure, outlines a set of initiatives for 
better connecting and developing the competiveness and attractiveness of all TEN-T ports. These 
are 328 ports in total, including those of Croatia, which joined the European Union on 1 July 2013. 
Three initiatives are particularly important: 


The first is to establish a clear European legislative environment to guarantee equal conditions 
for competition and legal certainty. The Commission’s proposed regulation on market access and 
financial transparency of ports will contribute towards that objective. It was designed to provide 
regulatory instruments that respect the diversity of our ports. It will provide legal clarity and help 
protect all port stakeholders, including port public services, port operators and port users from 
unfair competition and unfair market access conditions. It will ensure fair cross-border competition 
between rival ports. Guaranteeing transparency in the use of public funds for ports should also be 
an obvious prerequisite for being eligible for EU funding. 


The second is to promote an effective social dialogue between the employers and employees of the 
port communities, in particular dockworkers. The Commission can offer its logistic and technical 
support; a Committee for this social dialogue was created in June 2013 and it is now up to the social 
partners to take it forward. 


The third initiative is to make full use of the new TEN-T Guidelines and the Connecting Europe 
Facility to attract investors, connect ports to the rail, inland waterways and road network and to 
enhance their role as an integral logistic element within the corridors. 


These initiatives are all part of the same drive to create a sustainable transport system that supports  
the long-term prosperity and living standards of European citizens. 


We want European ports to be at the forefront of that drive so that they can deliver better service 
to European industry and Europe’s economy.







3


PORTS: GATEWAYS OF THE TEN-T


Contents:


FOREWORD 


Section 1. Communication from the Commission  


1.IntroductIon
2.challenges


 structural performance gap between ports
 need for ports to adapt to new requirements
 a european challenge


3.strategy


 connect ports to the trans-european network
 use of the new ten-t planning instruments
 target eu funding
 Modernise port services
 attract investment to ports
 Promote the social dialogue
	 Raise	the	environmental	profile	of	ports
 encourage innovation


4.conclusIon


Section 2. List of the 328 TEN-T ports by country


Section 3. Schematic map of TEN-T Core Network including Core Network
Corridors & Ports 







PORTS: GATEWAYS OF THE TEN-T


Ports an engine For growth  


1. INTRODUCTION


The Union is highly dependent on seaports for trade with the rest of the world and within its 
Internal Market. 74% of goods imported and exported and 37% of exchanges within the Union 
transit through seaports. Ports guarantee territorial continuity of the Union by servicing regional 
and local maritime traffic to link peripheral and island areas. They are the nodes from where 
the multimodal logistic flows of the trans-European network can be organised, using short sea 
shipping, rail and inland waterways links to minimise road congestion and energy consumption. 


The 2011 White Paper on Transport and the Single Market Act II emphasise the need for well-
connected port infrastructure, efficient and reliable port services and transparent port funding. 
The availability of adequate port infrastructure, good performance of port services and a level 
playing field are vital if the Union is to remain competitive in the global markets, improve its 
growth potential and create a more sustainable and inclusive EU transport system to underpin 
the internal market. 


When faced with the challenge of a fully integrated transport network, the Union’s port system is 
confronted by structural performance gaps. Investments are needed to adapt port infrastructure 
and facilities to suit new transport and logistics requirements and absorb the expected growth 
of cargo for the next decade during a time of scarce public funding. If nothing is done an 
opportunity will be missed to increase options available to transport operators and shippers and 
create growth and jobs in coastal areas and across the Union as a whole.


This Communication reviews the European Port Policy and builds on the progress achieved. It 
accompanies and supplements a proposal for a regulation of the European Parliament and of the 
Council establishing a framework on market access to port services and financial transparency 
of ports. It identifies eight additional set of EU actions needed to further unlock the potential of 
ports. This revised European Port Policy covers the trans-European transport network seaports, 
which account for 96% of freight and 93% of passengers transiting through ports in the Union. 
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CoMMUniCation FroM the CoMMission COM(2013)295 


2. CHALLENGES


In its Communication on the European Port Policy in 2007 , the Commission identified the main 
causes of the challenges faced by the sector. These related to threats on port performance and 
hinterland connections, the need to modernise ports while respecting the environment, the 
lack of transparency in the use of public funding, market access restrictions and issues on the 
organisation of labour in ports. 


The approach taken in 2007 was to address these issues by means of horizontal instruments 
and soft measures on the access to the market of port services and financial transparency. 
Since then, some progress has been made and a number of developments have taken place, in 
particular: 


•In 2011, the Commission adopted a proposal for a Directive on Concessions . This proposal applies to concession 
contracts granted in ports, although some form of awarding contracts such as land leases are not covered.


•The Commission has proposed new guidelines for the development of the trans-European network (TEN-T)  and 
the Connecting Europe Facility (CEF)  which provide a common planning tool for more targeted investments while 
widening the possibilities for EU financial support. 


•In the context of the European Semester, the economic crisis has led some Member States to introduce reforms 
of their port sector. These vary in scope and efficiency and have primarily been shaped by the need for fiscal 
consolidation. 


•The Court of Auditors found in 2012 that Structural Funds invested in EU port facilities have limited added value if 
they are not connected as multimodal nodes to the trans-European, national and regional transport networks.


Admittedly, the soft measures proposed in 2007 on a fair market access and on transparency have 
had little or no impact. There is no single level playing field for the sector and the interventions 
at national level since then paradoxically threaten to fragment the internal market even more. 
Consequentially, most of the issues identified in 2007 are still relevant today. EU ports have yet 
to take on fully their role as enablers for growth and multimodality. 
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Structural performance gap between ports


Ports are the main gateways to the trans-European network. The EU requires ports well developed 
and efficient by international standards in all its maritime regions. While some European ports 
are among the most performing ports in the world, other ports continually underperform or 
are in structural decline. Those ports restrict the economies of both the regions they serve 
and the Union as a whole. This structural performance gap reduces options available to EU 
and international maritime and logistic operators. Today, 20% of the goods coming to Europe 
by sea pass through just three ports. High performing ports cannot optimally develop their 
maritime connections with other EU ports, increasing the risk of congestion in their hinterland, in 
particular road congestion, to the detriment of citizens living there. The structural gap threatens 
the development of short sea shipping as an alternative to saturated land routes.


In 2011 EU ports handled 3.7 billion tonnes. According to the latest projections in a low growth 
scenario, it is estimated that volume will increase by 50% by 2030 . All ports across the trans-
European network will be needed to help accommodate this growth.


Need for ports to adapt to new requirements 


The challenges faced are exacerbated by the fact that the sector is continually evolving and 
has the potential to make existing port infrastructure obsolete or require significant upgrade. 
Changes include:


 > Increased size and complexity of the fleet, in particular 
ultra-large container ships, new types of Ro-Ro ferries 
and gas-carriers. For example, a leading European 
shipping line has ordered 20 ships for 2015 with a 
capacity of 18,000 Twenty Foot Equivalent Units (TEU). 
This is the equivalent of a continuous lane of heavy 
goods vehicles from Rotterdam to Paris. 


 > Stricter requirements on environmental performance 
and alternative fuels (e.g. cold ironing  and LNG). The 
Commission’s Clean Power for Transport initiative and 
the proposal for a Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure  requires that all maritime ports 
of the TEN-T Core network are equipped with LNG refuelling points according to common technical standards by 
2020.


 > Trends in the fast growing cruise industry and in logistics and distribution systems have led to an increased need 
for value added services within the area of the port; and


 > Significant developments in the energy trades, with a shift from oil and refined products towards gas; a need for 
significant gasification facilities in ports; potential volumes of dry biomass and CO2 transport and storage.


These changes put pressure on infrastructure and investments including the extension of berths, 
quays, locks, deepening of basins and canals and reconfiguration to enable manoeuvring of larger 
ships. Ports require new facilities such as cranes, new passenger terminals, new operational 
procedures and good sequential or parallel coordination of the different services provided by the 
port actors inside the port and outside the port in the context of door-to-door logistics. Moreover, 
ports are important critical infrastructures, as key service providers to the entire economy, and 
a possible gate for unlawful trades concerning drugs, weapons, counterfeited goods and even 
CBRN  materials Security concerns will have to be continuously addressed in an appropriate 
manner. Overall, ports will need to invest in order to meet all these technological, industrial, 
safety, security, environmental and climate change challenges.


Ports an engine For growth  
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A European challenge


EU ports, and especially the ports of the trans-European network, service a hinterland and a 
catchment area which go beyond their local and national borders. They are vital to the functioning 
of the European Union: approximately one out of every two tonnes of volume handled in ports 
comes from or goes to, by sea or land, a Member State which is different from the one of the 
port in which the goods transit. The trans-European network is only as strong as its weakest link, 
so ports must perform well across the board. The absence of a fair level playing field ensuring 
consistency with the principles of the internal market in the port sector is at the core of the 
structural performance gap between ports.


Diversity of governance models and ownership structures is an important feature of the European 
port system, with no two ports operating in exactly the same way. The European Port Policy 
respects that diversity and does not seek to impose a uniform model for ports. 


3. STRATEGY 
After a long and detailed consultation process, the Commission has come to the conclusion that 
the review of port policy should pursue the following actions to address the issues raised above. 
The EU strategy is founded in the principle of avoiding unncesary interferences with ports that 
perform well, helping ports lagging behind to implement good practices and sound managerial 
approaches while fully respecting diversity and particular circumstances.


3.1. Connect ports to the trans-European network 


More integrated infrastructure planning, consistent investment strategies and efficient EU funding 
will be possible in 2014-2020 under the new TEN-T guidelines, the Connecting Europe Facility 
and the new approach of the Structural Financial Instruments. 


CoMMUniCation FroM the CoMMission COM(2013)295 
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Use of the new TEN-T planning instruments 


The new TEN-T guidelines have identified the multimodal core network on the basis of an objective 
methodology. Ports play an important role in this methodology, as they define nodes which are 
connected by multimodal core links. 


The TEN-T proposal includes 319 ports, 83 in the core network and 236 in the comprehensive 
network. The new core network corridors are the tools which will help develop the core network 
by 2030 and they start or end in core ports. Maritime transport infrastructures of the TEN-T have 
certain requirements, in particular:


•Connection of TEN-T ports with railway lines, roads and, where possible, inland waterways;


•Availability of at least one terminal in the port open to all operators in a non-discriminatory way 
and applying transparent charges; and


•Adequacy of sea canals, port fairways and estuaries for connecting adjacent seas or providing 
access from the sea to maritime ports.


Core TEN-T ports also have to ensure that alternative clean fuels are available in their ports.


Action 1


Particular consideration will be given to projects corresponding to investments identified in the future 
corridor development plans to be defined by the Coordinators within corridor structures in 2014 as foreseen 
in the guidelines for the development of the TEN-T. 


In the governance of corridors which will be set-up in the framework of guidelines for the development 
of the TEN-T, ports will be encouraged to act as enablers of inter-modality, for instance by taking the 
necessary arrangements in order to provide information on traffic flows allowing the better organisation of 
intermodal logistics.


 Instrument for TEN-transport (LGTT). In other words, the EU budget will provide some risk cushion for the 
EIB to finance the underlying projects, while the EIB would have to cover the remaining risk. Through the 
EIB support of up to a maximum of 20% of project debt, a multiplier of around 15 to 20 can be achieved. 
Therefore, many more projects can be financed than with traditional grants.


Target EU funding 


Until now, due to a lack of prioritisation and clear criteria EU funding for ports has lacked focus 
and insufficient attention has been given to the coordination with hinterland access infrastructure.  


In order to be eligible for funding for the period 2014-2020 , the regulation establishing the 
Connecting Europe Facility (CEF) requires ports to belong to the core network or to a Motorway 
of the Sea linking a port to the core network. It also places importance on the robust cost/benefit 
analysis of projects. Finally, it introduces new financial instruments like risk-sharing instruments 
and enhancement mechanisms to project bonds which may be of particular interest to public-
private partnerships in ports.


Ports an engine For growth  


8







PORTS: GATEWAYS OF THE TEN-T


The Commission is considering other elements on which to base its funding in the port sector. 
Firstly, it will follow up on the recommendations of the European Court of Auditors  and check 
that efficient connections to the European, national and regional levels exist or are planned. 


When allocating EU support, in particular under CEF, the added value of the project for attaining 
the objectives of the EU Transport Policy will be taken into account, including the rules on sound 
use of scarce public resources and respect of the Single Market core values.


Action 2


Attention will be given to projects which contribute to the coordinated development and management of 
ports, rail and inland waterways infrastructures and those which enhance port and shipping environmental 
performances.


The Commission will consider whether to propose to take into account issues such as early application of 
the provisions set out in the Regulation proposed in parallel to this Communication , the quality of the social 
climate, and if the port has an environmental management strategy.


In partnership with the Member States, the Commission will strengthen the alignment of transport projects 
funded under the Structural and Cohesion Funds with the TEN-T, promoting priority to projects concerning 
port access and hinterland connections. The wider impact on the distribution of traffic between ports will 
be considered. The same approach will be taken with other sources of EU funding, such as loans available 
through the EIB and other EU lending facilities.
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3.2. Modernise port services


Optimisation of port services and operations would result in a number of TEN-T ports being able 


to handle or attract more cargo and passengers and obtain significantly higher performance with 


the existing infrastructure, thereby reducing the need for funding. 


Fair market access


The quality and efficiency of port services are 


essential for the overall performance of the port. 


Typically, total port costs can account for a significant 


fraction of the total costs associated with the logistics 


chain. For some trades in traditional ports, costs of 


ports and ports terminal operation may exceed 30% 


of the total door-to-door logistic costs. In terms 


of internal reparation of costs, port infrastructure 


charges represent between 5-10%, technical-


nautical services between 10-15%, cargo-handling 


between 45-60% and other charges and ancillary 


services between 10-30%. Historically, port services 


have operated within frameworks characterised by 


exclusive rights or de facto monopolies of a public or 


private nature. Restrictions to the freedom to provide 


service are acceptable only when justified by objective 


reasons, such as the lack of space in ports or reasons 


of public service, and as long as they do not lead to 


abuses and are compliant with the TFUE. However, in 


such cases the providers of port services should be designated according to a procedure which 


ensures transparency, equal access and an efficient use of public resources. 


The Regulation proposed in parallel to this Communication, which shall apply without prejudice 


to the Directives on Concessions and on Public Contracts, establishes the freedom to provide 


services in ports, except for cargo handling and passenger services. In cases of a limitation in the 


number of providers of port services, the provider shall be designated after an open, transparent 


and non-discriminatory procedure. The provision of port services by in-house operators, i. e. the 


port authority or the administration is only authorised in case of public service obligations. In 


such cases, internal operators are confined to provide services to their port system. 


The port sector is a global business. The EU and its Member States have already made 


commitments via international agreements to open up market access to port services on fair 


and reciprocal basis. The Commission will monitor that it does not lead to a loss of control over 


EU strategic interests and will seek to promote a reciprocal market access with third countries.


Ports an engine For growth  







11


PORTS: GATEWAYS OF THE TEN-T


Action 3


For cargo-handling and passenger terminal concessions, the Commission will ensure that the horizontal 
Directives on Concessions (soon to be adopted) and Public Contracts are effectively applied. This should 
cover a part of the existing contractual arrangements between port authorities and port service providers 
and lead to a competitive and transparent award of port services. For contracts not covered by the 
Directives on Concessions and on Public Contracts, potential breaches of Treaty principles on transparent 
procedures and fair treatment as interpreted by the Court of the EU will be pursued by the Commission 
on a case by case basis.
The future Regulation on the access of third-country goods and services to the Union’s internal market 
in public procurement proposed by the Commission in 2012 will be used as a lever to facilitate the 
negotiation of reciprocal access to non-EU markets for EU-based global players. 


Supervision of price and quality


If a port services provider operates under exclusive rights, there is a risk of market distortion, 
to detriment of its customers and/or competirors. Typical abuses are, e.g. discriminatory 
conditions, excessive and or predatory pricing practices and/or the refusal to supply to certain 
users of port services. 


The Regulation proposed in parallel to this Communication introduces common rules to ensure 
supervision by an independent authority of the port service charges levied by operators which 
have exclusive rights and which have not been designated through a procedure which is 
transparent and non-discriminatory. 


In addition, port activities that constitute economic activities are subject to competition rules. 
Agreements that restrict competition and abuses of dominant position, as defined in Articles 101 
and 102 TFEU respectively are prohibited. The Commission and national competition authorities 
may therefore assess the conduct of providers of port services operators.


Administrative simplification in the ports


The Commission has repeatedly recalled that administrative burden reduces the attractiveness 
of a port and affects its overall performance. The problem is particularly concerning intra-EU 
short sea shipping which must compete with other transport modes that are not subject to the 
same controls. In recent years, a number of EU initiatives to reduce red-tape in ports have 
been put in motion, such as the rationalisation of ships’ reporting formalities to ports applicable 
since 19 May 2012. Those initiatives should be pushed forward and further supplemented for 
achieving bottom up, networked and consumer-driven port services.


Action 4
The Commission will further develop its initiatives on: 
- “Blue Belt” which aims at reducing the administrative burden for EU goods carried by vessels sailing 
between EU ports, to a level that is comparable to that of other transport modes, including by further 
simplifying customs procedures. This initiative is also a key action under the Single Market Act II ; 
- the further harmonized and coordinated implementation of Directive 2010/65/EU  by establishing 
guidelines on the “national single windows”, due to be operational at the latest by 1 June 2015 ;
- “e-maritime” initiative to promote the use of electronic information for the reduction of administrative 
burden and doing business; and 
- “e-Freight” initiative which aims to facilitate the exchange of information along multimodal logistics 
chains and which will contribute to improve port efficiency as ports are important multimodal platforms.
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The Regulation proposed in parallel to this Communication introduces new legal provisions to 
encourage the dialogue between the port’s stakeholders (users, service providers, authorities, 
workers) and help achieve effective implementation of the actions mentioned above. 


3.3. Attract investment to ports 


Funding and financing transport infrastructure and facilities is one of the key challenges for the 
EU transport network in the years to come. Attracting both public and private funding requires a 
simple and clearly defined framework.


Transparent funding in ports 


The lack of transparency of public funding in ports creates uncertainties for investors looking 
to invest. To tackle this issue, the Regulation proposed in parallel to this Communication will 
introduce rules ensuring the transparency of financial relations between the public authorities 
and the port authorities. Greater financial transparency will also ensure a level playing field.


Clarify State aid rules 


There are many reasons why a Member State may decide to give public funds to ports: for 
regional development purposes or for addressing market failures in cases where important 
port services present little interest for operators acting under market conditions. However, a 
pre-requisite for ensuring the sound use of Member State resources and avoiding unjustified 
competition distortions is the respect of the applicable State aid rules.


Action 5


The Commission is currently engaged in the modernisation of its State aid rules for all economic sectors. In 
this context, the Commission will clarify the notion of aid by the end of 2013 as regards to the financing of 
infrastructures, in particular in view of the evolving case law of the Court of Justice .


Ports an engine For growth  
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More efficient port infrastructure charges


Efficient pricing is a prerequisite to efficient port infrastructure investments. As a step towards 
more efficient pricing, the Regulation proposed in parallel to this Communication introduces a 
degree of autonomy enabling Port Authorities to establish the structure and level of port dues 
according to their own commercial and investment strategy. It is vital that prices are transparent 
and applied without discrimination.


International dimension 


Some European ports have concerns about unfair competition from ports in third countries, in 
particular those close enough to provide competing transshipment services. The Commission 
remains convinced of the need for enhanced cooperation with neighboring countries, in order to 
achieve a sustainable transport system benefiting all EU partners based on the core principles 
of fair competition, transparent use of public funds and fiscal instruments and respect of social 
and environmental standards.


3.4. Promote the Social Dialogue 
EU Ports employ more than 3 million people (directly and indirectly). Economic research has 
directly linked growth in port throughput with the creation of jobs in surrounding regions. 


To succeed and adapt to the changing demands on the workforce, ports must offer good 
working conditions and improve the quality of the working environment to attract skilled 
personnel. Industrial disputes that affect relations may damage the image and competiveness 
of ports and should be dealt with proactively. Good social climate and genuine social dialogue 
between the concerned parties is 


required.


 
Social Dialogue


Both the day-to-day efficiency and the 
long-term dynamics of port competition 
are influenced by the port labour regime. 
Depending on the type of terminal, port 
labour can represent a significant share 
of the operational costs for terminal 
operators.  


In 16 Member States, as is the case in other sectors, port labour regimes depart from general 
labour law . In some cases, those regimes may place restrictions that have an effect on the 
creation of new jobs or undermine the working environment in the port. 


After a prolonged negotiation process, the social partners of the port sector have asked 
for the creation of a port sector Social Dialogue Committee in line with the competences 
recognised in the Union by Article 152 of the TFEU . This is the first time that such a dialogue 
has been requested in the sector and will allow for key issues, including those that may 
lead to contractual relations to be addressed. If the social partners so desire, they may then 
request jointly that agreements concluded by them at Union level be implemented by a Council 
decision on a proposal from the Commission in accordance with Article 155(2). 


At this stage, the Commission does not propose to introduce particular provisions on port 
labour regimes. It should be stressed that the Social Dialogue at Union level supplements but 
does not replace social dialogue at national, local and corporate levels. 
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Action 6


In line with Articles 151 and 154 of the TFEU, the Commission is willing to facilitate the Social Dialogue 
at Union level by providing technical and administrative support. The EU social partners have already 
agreed rules of procedures and an open joint work programme and expect the Committee to be formally 
established on 19 June 2013. 


While respecting the autonomy of the social partners, the Commission expects that the EU social partners 
will be in the capacity to tackle issues related to work organisation and working conditions.


The Commission in coordination with all the EU social partners foresees a review in 2016 that will assess 
the functioning and progress of the European Social Dialogue for the ports sector and the situation in 
respect of the provision of both cargo handling and passenger services.


Health, safety and training 


Port work remains an occupation with a high risk of accidents and health implications for workers. 
It is essential to have a system in place to protect the health, safety and welfare of port workers 
and users, in line with applicable health and safety legislation.


Every port needs to develop working practices that safeguard the safety and health of port 
workers. This requires good cooperation and coordination between all employers and employees 
who operate within the port.


Technological changes and new transport and logistics needs will drive requirements for 
mastering innovative port operations and the need for employees with the right skills, training 
and qualifications to understand, master and exploit all the advantages provided by the new 
technologies. 


Action 7


Under the 7th RTD framework programme for transport, the Commission will launch before the end of 2013 
a concerted action project to examine health and safety, training and qualification challenges in EU ports. 
Social partners will be full involved in this action. The Social Dialogue committee for the port sector will be 
regularly consulted and informed on these issues. 


 


Ports an engine For growth  
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3.5.	 Raise	the	environmental	profile	of	ports
Port activities give rise to significant impacts in terms of emissions, noise, water and soil pollution 
and fragmentation of habitats. Ports located close to densely populated urban areas may often 
have to balance the development and management of port activities with the preservation of 
natural habitats and the quality of urban life. 


The Commission published guidelines in 2011 on implementing the Birds and Habitats Directives 
in estuaries and coastal zones, with a particular focus on striking the right balance between 
environmental protection and port development.  Although it is for the European Court of Justice 
to interpret EU law, the application of the Commission’s guidelines can provide a coherent 
framework for project developers and minimise the risk of litigation.


The Commission welcomes the initiatives taken by the port sector to promote excellence in 
environmental management and performance by publishing guides to good practices.  A number 
of ports have already adopted plans to better manage their footprint on the environment and 
such initiatives should be encouraged. 


Ports should consider whether to reward operators who anticipate or exceed the application of 
mandatory environmental standards and promote the use of door-to-door low-carbon and energy 
efficient logistics chains, e.g. short sea shipping. Although existing schemes  introduced on a 
voluntary basis by a number of ports to raise their environmental image should continue to be 
supported, a more consistent application of such environmental variation of port infrastructure 
charges at a European or regional level would help to increase their effectiveness. 


Action 8


To encourage a more consistent application of environmentally differentiated port infrastructure charges, 
the Commission will propose principles for environmental charging and promote the exchange of good 
practices by 2015.


The Commission is planning a review of the Directive on port reception facilities in 2013/2014 with the view 
to further improving the effectiveness and efficiency of the system.
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Ports an engine For growth  


3.6. Encourage innovation
Over recent years, the global port industry has changed significantly. Ports are becoming 
increasingly dependent on technological innovations across the entire logistics chain. 


The competitiveness of European ports will depend on their ability to innovate in terms of 
technology, organisation and management. Their critical roles as multi-modal hubs require 
innovative and efficient ways of cross-modal connections and use of management tools in order 
to further increase their attractiveness.


Research can also be used as a way of addressing social concerns. These can range from health 
and safety risks for port workers (e.g. impacts of the fumigation of containers) to the need to 
manage and reduce the impacts of port activities on the environment and the urban areas. 


In the context of the implementation of the Horizon 2020 programme to support research, 
development and innovation from 2014 to 2020, the Commission will propose priority tasks 
where EU support could be envisaged. 
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CoMMUniCation FroM the CoMMission COM(2013)295 


4. CONCLUSION
Ports can contribute significantly to the economic recovery and long term competitiveness of 
European industries in world markets while adding value and jobs in all EU coastal regions. Ports 
will have a key role to play in the development of an efficient and sustainable trans-European 
network by diversifying transport choices and contributing to multimodal transport. 


Today, the European Port Policy is at a cross-road. While some European ports perform well, 
structural problems regarding the insufficient connectivity to the hinterland, the lack of 
transparency in the use of public funds, market entry barriers, outdated governance models 
and excessive bureaucracy affect the performance of many other ports. It is high time to 
address those long standing problems.


In order to monitor the progress of the implementation of this reviewed European Port Policy, 
the Commission has initiated a project  that will start before the end of 2013 to develop and 
collect a set of generic European indicators on the performance of ports.


The Regulation proposed in parallel to the European Parliament and Council is designed 
to tackle the key issues related to the market access to port services and the financial 
transparency and autonomy of ports. The Commission will provide feedback, in the form of a 
report, on the functioning and effect of the Regulation no later than three years after its entry 
into force. 


The Commission will address the remaining issues by the following focused actions within its 
remit:


 > fully use the new TEN-T guidelines and EU financial instruments to improve the connections of ports to their 
hinterland and promote the European Port Policy;


 > monitor that existing EU law applicable to concession and ports is correctly applied;


 > provide the necessary administrative and technical support to the Social Dialogue at Union level, with a stock 
taking of progress in 2016; 


 > present new initiatives to further simplify the administrative procedures in ports, notably customs procedures;


 > promote environmental technologies and short sea shipping through common principles on the variation of port 
infrastructure charges. 


The Commission will check progress against delivery of the policy objectives defined in this 
Communication, notably progress in developing multimodal connections to the port hinterland, 
modernising port services and attracting investments.
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LIST OF THE 328 TEN-T MarITIME POrTS BY COUNTrY 
Based on the outcome of the informal trilogue on 27 June 2013


BELGIUM BULGARIA CYPRUS CROATIA GERMANY


Antwerpen


Gent


Oostende 
Zeebrugge


Burgas


Varna


Larnaka


Lemesos


Dubrovnik


Ploče


Pula


Rijeka 


Šibenik


Split


Zadar


Bensersiel


Brake


Bremen
Bremerhaven


Brunsbuettel


Cuxhaven


Emden


Hamburg


Helgoland


Kiel


Langeoog


Lübeck


Norddeich


Nordenham


Norderney


Puttgarden


Rostock


Sassnitz


Stade-Bützfleth


Wilhemshaven


Wismar
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LIST OF THE 328 TEN-T MarITIME POrTS BY COUNTrY 


DENMARK ESTONIA GREECE SPAIN FINLAND


Aalborg
Aarhus
Branden
København
Ebeltoft
Esbjerg
Fredericia
Frederikshavn
Fur
Gedser
Helsingor
Hirtshals
Kalundborg
Køge
Nordby(Fanø)
Odense
Rodby
Ronne
Sjælland -Odde 
Ferry Port
Spodsbjerg
Tårs(Nakskov)
Vejle


Heltermaa
Kuivastu
Pärnu
Paldiski South 
Harbour
Rohuküla
Sillamäe
Tallinn 
(Old City Harbour, 
Muuga Harbour, 
Paljassaare Harbour)
Virtsu


Athinai(Piraeus)
Chalkida
Chania(Souda)
Chios
Elefsina
Igoumenitsa
Iraklion
Kalamata
Katakolo
Kavala
Kerkyra
Kyllini
Lavrio(Sounio)
Mykonos
Mytilini
Naxos
Paros
Patras
Rafina
Rodos
Santorini
Skiathos
Syros
Thessaloniki
Volos


A Coruña
Algeciras(Bahía de 
Algeciras)
Alicante
Almería
Arrecife
Avilés
Barcelona
Bilbao
Cádiz(Bahía de Cádiz)
Cala Sabina(Formentera)
Carboneras
Cartagena
Castellón
Ceuta
El Hierro(La Estaca)
Ferrol
Fuerteventura(Puerto del 
Rosario)
Gijón
Huelva
Ibiza(Eivissa)
Las Palmas
Mahón-Menorca
Málaga
Melilla
Motril
Palma de Mallorca
Pasajes
Sagunto
San Cibrao
San Sebastián de la
Gomera
Santa Cruz de La Palma
Santander
Sevilla
Tarragona
Tenerife
Valencia
Vigo


Eckero
Kotka
Hamina
Hanko
Helsinki
Kaskinen
Kemi


Kilpilahti(Sköldvik)
Kokkola
Maarianhamina
Oulu
Pietarsaari
Pori
Rauma
Rautaruukki/Raahe
Turku
Naantali
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LIST OF THE 328 TEN-T MarITIME POrTS BY COUNTrY 


FRANCE IRELAND ITALY LITHUANIA LATVIA


Ajaccio


Bastia


Bayonne


Bordeaux


Boulogne


Brest


Caen


Calais


Cayenne


Cherbourg


Dieppe


Dunkerque


Fort de France


Guadeloupe


La Rochelle


Le Havre


Lorient


Marseille
Fos-sur mer


Nantes Saint-Nazaire


Nice


Port Réunion


Roscoff


Rouen


Sète


Saint-Malo


Toulon


Cork


Dublin


Limerick(Shannon)


Rosslare(Europort)


Waterford


Ancona
Augusta
Bari
Brindisi 
Cagliari
Carloforte
Chioggia
Civitavecchia
Fiumicino
Gaeta
Gela
Genova
Gioia Tauro
Golfo Aranci
La Maddalena
La Spezia
Livorno
Marina di Carrara
Messina
Milazzo
Monfalcone
Napoli
Olbia
Palau
Palermo
Piombino
Porto Levante
Porto Torres
Portoferraio
Portovesme
Ravenna
Reggio Calabria
Salerno
Savona-Vado
Siracusa
Taranto
Trapani
Trieste
Venezia


Klaipeda Liepāja


Riga


Ventspils
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LIST OF THE 328 TEN-T MarITIME POrTS BY COUNTrY 


MALTA NETHERLANDS POLAND PORTUGAL ROMANIA


Cirkewwa
Marsaxlokk
Mgarr
Valletta


Amsterdam
Beverwijk
Delfzijl/Eemshaven
Den Helder
Dordrecht
Eemshaven
Harlingen
Moerdijk
Rotterdam
Terneuzen
Vlissingen
Velsen/IJmuiden
Vlaardingen


Gdánsk
Gdynia


Police


Szczecin
Świnoujście


Aveiro
Caniçal
Funchal
Horta
Lajes das Flores
Lisboa
Ponta Delgada
Portimao
Porto(Leixões)
Porto Santo
Praia da Vitoria
Setúbal
Sines


Brăila


Constanţa


Galaţi


Sulina


Tulcea


SWEDEN SLOVENIA UNITED KINGDOM


Gävle
Göteborg
Grisslehamn
Halmstad
Helsingborg
Kapellskär
Karlshamn
Karlskrona
Köping
Luleå
Malmö
Norrkoping
Oskarshamn
Oxelosund
Stenungsund
Stockholm
Nynäshamn
Strömstad 
Sundsvall
Trelleborg
Umeå
Varberg
Västeras
Visby
Ystad


Koper Aberdeen
Belfast
Bristol
Cardiff
Newport
Cromarty Firth
Dover/Folkestone
Edinburgh
Felixstowe
Harwich
Fishguard
Glasgow
Glensanda
Goole
Grimsby-Immingham
Heysham
Holyhead
Hull
Ipswich
Larne
Liverpool
Loch Ryan Ports


London


Londonderry


Manchester


Medway


Milford Haven


Orkney


Plymouth


Poole


Port Talbot


Ramsgate


River Hull and
Humber


Scrabster


Shetland Islands


Southampton
Portsmouth


Stornoway


Teesport


Tyne


Ullapool


Warrenpoint







© European Commission, 


DG MOVE, TENtec Information System 2013   


Based on the outcome of the informal trilogue 
on June 27th 2013


TEN-T CORE NETWORK
INCLUDING CORE NETWORK 
CORRIDORS & CORE PORTS


 


22


Palermo


Valletta/ Marsaxlokk


Bari


TarantoNaples


Rome


Ravenna


Ancona


Bologna


La Spezia


Livorno


Genova


Turin Milan


Novara Verona


Innsbruck


Munich


Stuttgart


MannheimLuxembourg


Metz


Frankfurt


Düsseldorf


Cologne


Würzburg


Nuremberg


Prague
Ostava


Regensburg
Passau


Wels/Linz


Basel


Strasbourg


Venice


Udine


Koper Rijeka


Trieste


Klagenfurt
Graz


Ljubljana Zagreb


Vienna
Bratislava


Katowice


Warsaw


Kaunas


Vilnius
Gdynia/Gdansk


Poznan


Szczecin/Swinoujscie


Frankfurt/Oder


Berlin


Dresden Wroclaw


Riga
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Helsinki
Hamina KotkaTurku Naantali


Stockholm


MalmöCopenhagen


Oslo
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Amsterdam
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Murcia
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Nederlandse mainports ten goede komt. Maar naar een hoogwaardige
verbinding tussen de Mainports (Amsterdam - Schiphol,
Rotterdam) wordt blijkbaar niet via Hamburg naar Scandinavië of
Berlijn? 
Nederland staat kritisch ten opzichte van het opleggen van extra technische
eisen (bijv. de mogelijkheid tot het faciliteren van 740 meter lange
goederentreinen en de minimale aslast van 22,5 ton) aan het gehele TEN-T
netwerk aangezien dit hoge kosten met zich meebrengt en bovendien nut en
noodzaak ervan niet op alle lijnen evident is. Hoe zit dit met de
zeehavens van Delfzijl en Eemshaven inclusief de daar gevestigde
industrie of het Chemiecluster in Emmen? In de actuele plannen
van het Ministerie is geen enkele actie te zien. Hoe is dit te rijmen
met: 

1. https://www.railfreight.com/intermodal/2022/04/15/dutch-fund-
allocates-105-million-to-cross-border-rail-in-north-sea-port/

2. https://www.northseaport.com/nederlandse-groeifonds-draagt-
105-miljoen-euro-bij-voor-rail-gent-terneuzen-in-north-sea-port

3. https://www.nationaalgroeifonds.nl/over-het-nationaal-
groeifonds/hoe-werkt-de-selectie/voorstellen-toegangspoort/rail-
gent-terneuzen

4. https://railghentterneuzen.eu/nl

Maar maken de betrokken overheden als eigenaren van Groningen
Seaports zich wel voldoende sterk voor de TEN-T spoorontsluiting? In
Zeeland maken ze samen wel het huiswerk wat gewoon 105 miljoen
Euro oplevert voor het project. In Groningen doet men blijkbaar niets
sinds 2013? Zie de Economische Visie Eemsdelta 2030 die in uw griffie
systemen zit.  

Op 2 juni 2020 hebben de EU-transportministers besloten om het platform
International Rail Passenger Transport op te richten. Het platform
ondersteunt de Europese agenda voor internationaal personenvervoer per
spoor, als onderdeel van de Europese Green Deal. Bovendien werkt het
platform samen met alle ondertekenende EU-lidstaten en derde landen
(Zwitserland en Noorwegen), de Europese Commissie, het Europees
Spoorwegbureau, EU RAIL, de Intergovernmental Organisation for Carriage
by Rail (OTIF) en spoorwegsectororganisaties met als doel het
personenvervoer per spoor in de EU verder te ontwikkelen en te
verbeteren. Dit betreft niet alleen lange afstand personenverkeer
per spoor. Maar ook frequent regionaal spoor OV zoals in Noord-
Nederland de ontbrekende directe verbindingen met:
Münster via de Emslandstrecke
Emden - Norddeich Mole via Emslandstrecke
Nordhorn Groningen en Leeuwarden Nordhorn via de
Nedersaksenlijn
Nordhorn in combinatie met Station Eemshaven (Boot naar
Borkum) en Harlingen (boten naar Terschelling en Ameland)
Wunderline Groningen - Bremen in 1 uur 23 minuten conform de
aangenomen motie uit juni 2012 in de staten van Groningen. 

https://www.railfreight.com/intermodal/2022/04/15/dutch-fund-allocates-105-million-to-cross-border-rail-in-north-sea-port/
https://www.railfreight.com/intermodal/2022/04/15/dutch-fund-allocates-105-million-to-cross-border-rail-in-north-sea-port/
https://www.northseaport.com/nederlandse-groeifonds-draagt-105-miljoen-euro-bij-voor-rail-gent-terneuzen-in-north-sea-port
https://www.northseaport.com/nederlandse-groeifonds-draagt-105-miljoen-euro-bij-voor-rail-gent-terneuzen-in-north-sea-port
https://www.nationaalgroeifonds.nl/over-het-nationaal-groeifonds/hoe-werkt-de-selectie/voorstellen-toegangspoort/rail-gent-terneuzen
https://www.nationaalgroeifonds.nl/over-het-nationaal-groeifonds/hoe-werkt-de-selectie/voorstellen-toegangspoort/rail-gent-terneuzen
https://www.nationaalgroeifonds.nl/over-het-nationaal-groeifonds/hoe-werkt-de-selectie/voorstellen-toegangspoort/rail-gent-terneuzen
https://railghentterneuzen.eu/nl


Slaaptreinen via Groningen HS naar zowel Scandinavië als de
Alpen onder andere via de Emslandstrecke 
Hogesnelheidslijn naar Hamburg zodat Amsterdam - Groningen -
Hamburg maar 2,5 uur reistijd vraagt? Dat is sneller dan welk
vliegtuig dan ook inclusief inchecken. 

Hoop dat u als politici hierover eens nadenken wil. Maar gelijktijdig
samen met uw bestuurders eens echt aan het werk gaat om zaken in
het belang van de inwoners in de drie noordelijke provincies
gemeenschappelijk op te lossen tegenover de Haagse
'weigerambtenaren' op het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.  

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger
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De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

 

  

Datum 13 mei 2022 

Betreft Geannoteerde agenda Transportraad d.d. 2 juni 2022 te 

Luxemburg 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Hierbij ontvangt u de geannoteerde agenda van de Transportraad van 2 juni 2022. 

 

De inhoud van deze geannoteerde agenda geeft de meest recente stand van 

zaken weer omdat er nog geen officiële agenda is voor deze Transportraad. Mocht 

de agenda op belangrijke punten veranderen, dan wordt u hierover tijdens het 

commissiedebat van 19 mei a.s. geïnformeerd. 

 

In de bijlage treft u eveneens een onderzoek aan van GuideHouse die de 

samenhang met de ambitieuzere Richtlijn Hernieuwbare Energie1 omschrijft en de 

inzet voor meer ambitie onderschrijft t.a.v. de ReFuelEU Aviation2 & FuelEU 

Maritime3 voorstellen uit het Fit for 55-pakket. 

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

Mark Harbers 

 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

V.L.W.A. Heijnen  

                                                 
1 COM(2021) 557  
2 COM(2021) 561 
3 COM(2021) 562 
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I. Geannoteerde agenda 

 

Op de agenda van de Transportraad op 2 juni a.s. in Luxemburg staan naar 

verwachting verschillende (transport)voorstellen uit het Fit-for-55 pakket dat 

afgelopen zomer is gepresenteerd. De verwachting is dat stilgestaan zal worden 

bij de voorstellen inzake laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen 

(AFIR)4, luchtvaart (ReFuel Aviation), en zee- en binnenvaart (FuelEU Maritime). 

Daarnaast zal naar verwachting aandacht worden besteed aan het voorstel 

omtrent wijziging van de richtlijn betreffende het kader voor het invoeren van 

intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces 

met andere vervoerswijzen,5 evenals aan het besluit tot wijziging van richtlijn 

2003/87/EC wat betreft de notificatie inzake compensatie in het kader van 

CORSIA6, en het voorstel tot wijziging van de richtlijn 2003/25/EG met betrekking 

tot de toevoeging van verbeterde stabiliteitsvereisten7 en de afstemming daarvan 

op de door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde 

stabiliteitsvereisten. Ook zal er naar verwachting een AOB-punt worden 

geagendeerd op Nederlands verzoek over  het platform International Rail 

Passenger Transport. 

 

Revisie Richtlijn Infrastructuur Alternatieve Brandstoffen (AFIR) 

Inhoud 

De Commissie heeft in juli jl. het voorstel gedaan om de Richtlijn infrastructuur 

alternatieve brandstoffen (AFID) te herzien door middel van een verordening 

(AFIR). Deze herziening maakt deel uit van het Fit for 55-pakket. De verwachting 

is dat het Voorzitterschap inzet op een algemene oriëntatie tijdens de 

Transportraad op 2 juni aanstaande. Nederland steunt de ambitie om een 

algemene oriëntatie te bereiken, mits er voldoende ambitie in het voorstel 

behouden blijft. De discussie op ambtelijk niveau spitst zich momenteel vooral toe 

op de afstandsdoelen en het ambitieniveau qua opname van 

waterstoftankinfrastructuur. 

 

Inzet Nederland 

Het Commissievoorstel strookt met de Nederlandse ambitie zoals opgenomen in 

het Klimaatakkoord en het coalitieakkoord, namelijk een versnelling van de 

verduurzaming van de mobiliteitssector. Nederland is samen met enkele lidstaten 

voorstander van een aanscherping van de capaciteitsdoelen per elektrisch en plug-

in hybride personenvoertuig t.o.v. het oorspronkelijke Commissievoorstel en pleit 

voor behoud van de doelen in relatie tot afstand en capaciteit op het TEN-T 

uitgebreide en kernnetwerk. 

 

Daarnaast zet Nederland – samen met andere gelijkgestemde lidstaten – in op de 

opname van capaciteits- en afstandsdoelen voor zware voertuigen. Een andere 

groep lidstaten pleit juist voor het opschorten van de doelen voor zware 

voertuigen. Bovendien pleiten verschillende lidstaten op dit punt ook voor het 

inbouwen van flexibiliteit op basis van verkeersintensiteit.  

 

Voor wat betreft waterstoftankinfrastructuur heeft Nederland de ambitie om een 

Europees basisnetwerk uit te rollen. Een grote groep lidstaten vindt het echter te 

vroeg om nu al concrete doelstellingen op te nemen. Nederland pleit juist voor 

                                                 
4 COM(2021) 559 
5 COM(2021) 813 
6 COM(2021) 567  
7 COM(2022) 53 
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behoud van de ambities zoals opgenomen in het Commissievoorstel. 

 

Met betrekking tot walstroom pleit Nederland met een aantal lidstaten voor het 

vastleggen van doelstellingen op terminalniveau in plaats van havenniveau. Dit 

voorkomt onduidelijkheid en discussie tussen havens en terminals  over waar er 

walstroom moet worden aangelegd en voorkomt onnodige kosten als gevolg van 

geïnstalleerde walstroominstallaties waar slechts weinig schepen gebruik van 

maken. 

 

Tot slot blijft Nederland zich inzetten voor duidelijkere bepalingen voor 

prijstransparantie, non-discriminatoire toegang, cybersecurity en afgebakende e-

roaming bepalingen en vraagt Nederland om synergie met de TEN-T verordening. 

 

Indicatie krachtenveld 

Een meerderheid van de lidstaten lijkt het ambitieniveau zoals opgenomen in het 

Commissievoorstel te steunen. Deze lidstaten hebben nationale ambities die in lijn 

liggen met het voorstel. Andere lidstaten zijn over het algemeen minder 

enthousiast en vragen om meer flexibiliteit in het voorstel. Nederland pleit met 

een aantal lidstaten juist voor de opname van een hoger ambitieniveau dan in het 

oorspronkelijke Commissievoorstel is uiteengezet. Het Voorzitterschap is op zoek 

naar een compromis door balans te zoeken tussen ambitie en de flexibiliteit waar 

een flinke groep lidstaten om vraagt. Het Europees Parlement is zeer ambitieus 

wat betreft het ambitieniveau in het voorstel.  

 

ReFuelEU Aviation 

Inhoud 

Het ReFuelEU Aviation voorstel beoogt de invoering van een Europese 

bijmengverplichting voor luchtvaart. Het voorstel verplicht brandstofleveranciers 

een minimumpercentage duurzame brandstoffen bij te mengen aan de reguliere 

kerosine en deze te leveren aan het overgrote deel van de EU-luchthavens. Naast 

de algemene bijmengverplichting van duurzame luchtvaartbrandstoffen stelt de 

Commissie ook een sub-verplichting op synthetische brandstoffen voor. Ook 

behelst het voorstel regels omtrent de afname van brandstoffen op luchthavens. 

Het Voorzitterschap zal naar verwachting een algemene oriëntatie willen bereiken 

tijdens de a.s. Transportraad. Hierbij zullen mogelijk onder andere de definitie van 

duurzame luchtvaartbrandstof en de ambitie van het voorstel nog onderwerp van 

discussie zijn, maar op het moment van schrijven is nog onzeker welke bepalingen 

tijdens de Raad eventueel nog in onderhandeling zullen zijn. 

 

Inzet Nederland 

Nederland zet in op een zo hoog mogelijke bijmengverplichting op basis van de 

beschikbaarheid van grondstoffen en productiecapaciteit, conform het BNC-fiche 

dat op 17 september 2021 naar uw Kamer is gestuurd.8 Uit de eigen 

impactanalyse van de Commissie (zoals opgenomen in het oorspronkelijke 

Commissievoorstel) blijkt dat een doelstelling van 8% in 2030 haalbaar is ten 

opzichte van de nu voorgestelde verplichting van 5%. Ook de sub-verplichting 

voor synthetische kerosine kan volgens Nederland al eerder dan in 2030 ingevoerd 

worden. Daarnaast wil Nederland de ruimte behouden om nationaal een hogere 

doelstelling in te voeren. Een recent gepubliceerd rapport van GuideHouse biedt 

onderbouwing voor deze aanpak, om op die manier betere aansluiting te vinden 

                                                 
8 Kamerstukken II 2020-2021, 22 112 nr. 3188 
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met de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (REDIII).9 

 

Het ReFuelEU Aviation voorstel van de Commissie sluit het gebruik van voedsel en 

voedergewassen voor de productie van duurzame brandstoffen uit. Nederland kan 

zich vinden in het uitsluiten van deze grondstoffen. Daarnaast pleit Nederland 

ervoor dat het ReFuelEU Aviation voorstel de duurzaamheidseisen volgt uit de 

RED. De precieze definitie blijft daarbij onderwerp van discussie.  

 

Het gebruik van duurzame brandstoffen heeft een positieve invloed op de non-CO₂ 

uitstoot van de luchtvaart. Nederland kijkt binnen het ReFuelEU Aviation voorstel 

of er ruimte bestaat om deze positieve effecten te borgen en zoekt daarbij steun 

van andere landen. 

 

Indicatie krachtenveld 

De meeste lidstaten staan positief tegenover de invoering van een Europese 

bijmengverplichting. Wel is het ambitieniveau van de verplichting een belangrijk 

punt van discussie. Er is een groep lidstaten dat het ambitieniveau te hoog vindt 

en ook liever een latere invoering van de bijmengverplichting zou z ien. Nederland 

verzet zich hiertegen en heeft zich verbonden aan een groep lidstaten die juist een 

hogere bijmengverplichting ambieert.  

 

Ook zijn er veel zorgen over de sub-verplichting voor synthetische kerosine. Een 

aantal landen maakt zich zorgen of voldoende synthetische kerosine beschikbaar 

zal zijn om in 2030 aan de doelstelling te kunnen voldoen. Nederland ziet juist 

graag dat al eerder ingezet wordt op het verhogen van de productiecapaciteit van 

synthetische kerosine, zodat bedrijven aangemoedigd worden om nu al te 

investeren in de opschaling van deze technologie. Als compromisvoorstel wordt 

gekeken naar de mogelijkheid voor lidstaten om nationaal een hogere sub-

verplichting in te voeren.  

 

Nederland heeft zich middels een gezamenlijke brief uitgesproken voor de 

mogelijkheid om nationaal een hogere bijmengverplichting in te voeren.10 In 

reactie op deze brief heeft de Commissie aangegeven dat het ReFuelEU Aviation 

voorstel ernaar streeft om een gemeenschappelijke duurzame brandstoffenmarkt 

in de EU op te zetten. Dat lidstaten nationaal een hogere bijmengverplichting 

kunnen invoeren, past niet binnen deze doelstelling. De Commissie steunt de 

Nederlandse inzet voor de mogelijkheid van hogere nationale doelstellingen 

daarmee niet. Het lijkt op dit moment dan ook onwaarschijnlijk dat landen 

nationaal een hogere bijmengverplichting in zullen mogen voeren dan wat 

Europees is voorgesteld. Mogelijk zullen lidstaten dit in beperkte mate wel voor de 

sub-doelstelling voor synthetische kerosine kunnen doen.  

 

FuelEU Maritime 

Inhoud 

Naar verwachting zal de Transportraad komen te spreken over het FuelEU 

Maritime voorstel, onderdeel van het Fit for 55-pakket. Een algemene oriëntatie 

ligt bij dit voorstel vooralsnog niet in de lijn verwachting. Dit betreft een voorstel 

voor een verordening die gericht is op een verplichte reductie van de 

broeikasgasintensiteit van zeeschepen die de Europese havens aandoen. Hiermee 

wordt het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in de zeevaart 

                                                 
9 Tweede herziening van richtlijn 2009/28/EC. Het hiergenoemde rapport is toegevoegd in de 
bijlage van deze brief. 
10 Joint letter on more ambitious national blending mandates | Brief | Rijksoverheid.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2022/02/15/bijlage-1-joint-letter-on-more-ambitious-national-blending-mandates
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gestimuleerd. Daarnaast bevat deze verordening een verplicht gebruik van 

walstroom door container- en passagiersschepen in Europese havens. Op dit 

laatste punt wordt aangesloten bij het voorstel voor herziening van de AFID-

richtlijn (naar de AFIR-verordening), waarin het aanbod van walstroom wordt 

geregeld.   

 

Inzet Nederland 

Het doel van het voorstel voor FuelEU Maritime om de broeikasgasintensiteit van 

de zeevaart te verminderen, is in lijn met de Nederlandse ambities om de zeevaart 

te verduurzamen. FuelEU Maritime biedt mogelijkheden om op Europees niveau 

maatregelen te nemen, die een concrete reductie van de broeikasgasintensiteit 

van het maritieme transport beogen. Conform het BNC-fiche pleit Nederland voor 

een hogere reductiedoelstelling ten opzichte van het Commissievoorstel, met 

name op de korte termijn (2025-2035).11 Verder richt de Nederlandse inzet zich 

op het opnemen van kleinere schepen in de scope van de verordening.12 

Daarnaast dringt Nederland aan op een verbeterde samenhang tussen de 

verschillende voorstellen die gericht zijn op verduurzaming van de zeevaart, 

zijnde: voorstel voor een verordening over de uitrol van infrastructuur voor 

alternatieve brandstoffen (AFIR), herziening richtlijn energiebelastingen (ETD),13 

herziening richtlijn hernieuwbare energie (RED) en het opnemen van de maritieme 

sector in het emissiehandelssysteem (ETS)14 en de bestaande verordening voor 

monitoring, rapportage en verificatie van CO2-emissies door maritiem transport 

(monitoring, reporting, validating (MRV)).15 Hierbij wordt ingezet op een 

gebalanceerde vraag en aanbod van zowel hernieuwbare brandstoffen (binnen 

RED) als walstroom (binnen AFIR). Daarnaast wordt ingezet op voldoende 

(publiek) toezicht en afstemming in monitoring-, rapportage- en 

verificatieverplichtingen vanuit de verschillende voorstellen. 

 

Indicatie krachtenveld 

Het merendeel van de Lidstaten steunt het doel van FuelEU Maritime om de 

broeikasgasintensiteit van het maritieme transport te verminderen. Ook voor de 

verbetering van het toezicht door de bevoegde autoriteit van de lidstaten is er 

brede steun. De Nederlandse inzet op het verhogen van de reductiedoelen van 

broeikasgasintensiteit wordt slechts door een beperkte groep lidstaten gesteund. 

Nederland blijft, gezamenlijk met enkele gelijkgezinde lidstaten, inzetten op een 

aanscherping. Ook de Nederlandse inzet voor het verlagen van de drempelwaarde 

van 5000 brutoton naar 400 brutoton krijgt tot op heden slechts beperkte bijval 

van lidstaten. Nederland zal blijven inzetten op een mogelijk gefaseerde 

uitbreiding van deze scope. Op dit moment is de verwachting dat een meerderheid 

van de lidstaten de artikelen over scope en reductiedoelen ongewijzigd wil houden 

ten opzichte van het Commissievoorstel. Op zowel de uitbreiding van de scope als 

de verhoging van de reductie van broeikasgasintensiteit is er wel een bredere 

steun binnen het Europees Parlement. 

 

Trans-Europese Transport Netwerk (TEN-T) 

Inhoud 

                                                 
11 Kamerstukken II 2020-2021, 22 112 nr. 3189  
12 In Commissievoorstel: vanaf 5000 brutoton; voorkeur NL is een uitbreiding naar vanaf 
400 brutoton. 
13 COM(2021) 563  
14 COM(2021) 571 
15 Richtlijn 2015/757/EU 
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Tijdens de Transportraad zal naar verwachting worden gesproken over het 

voorstel van de Commissie voor de herziening van de TEN-T verordening. Naar 

alle waarschijnlijkheid zal er geen besluitvorming plaatsvinden omtrent dit 

voorstel en zal het om een beleidsdialoog gaan. Dit voorstel werd op 14 december 

jl. gepresenteerd als onderdeel van het EU pakket voor Groene en Efficiënte 

Mobiliteit. Op 11 februari jl. bent u middels het gebruikelijke BNC-fiche 

geïnformeerd over dit voorstel.16 Het TEN-T beleid heeft tot doel de nationale 

transportnetwerken van 27 EU lidstaten aaneen te sluiten tot een duurzaam, 

innovatief en veilig Europees netwerk van spoorverbindingen, vaarverbindingen en 

wegen die zijn verbonden met stedelijke knooppunten, havens, luchthavens en 

multimodale overslagpunten. Met de nieuwe TEN-T verordening wordt uitvoering 

gegeven aan de Green Deal en de EU-strategie voor duurzame en slimme 

mobiliteit op het Europese Transport Netwerk.17 De Commissie heeft een 

ambitieus voorstel gepresenteerd om een bijdrage te leveren aan het komen tot 

90% CO2-reductie in de transportsector in 2050. 

 

Inzet Nederland 

Het kabinet oordeelt kritisch positief over het voorstel. Het kabinet acht realisatie 

van het TEN-T netwerk van groot belang, aangezien een geïntegreerd trans-

Europees transportnetwerk de kwaliteit van de achterlandverbindingen van de 

Nederlandse mainports ten goede komt. Nederland staat kritisch ten opzichte van 

het opleggen van extra technische eisen (bijv. de mogelijkheid tot het faciliteren 

van 740 meter lange goederentreinen en de minimale aslast van 22,5 ton) aan het 

gehele TEN-T netwerk aangezien dit hoge kosten met zich meebrengt en 

bovendien nut en noodzaak ervan niet op alle lijnen evident is. Het kabinet kan 

zich vinden in het voorstel om de vaarwegvereisten per rivierbassin te 

differentiëren, maar is kritisch als dat leidt tot afzwakking van de minimale 

vereisten voor vaarwegen. Het kabinet verwelkomt prioritering van thema’s als 

verduurzaming, klimaatadaptatie en actieve mobiliteit. Het kabinet is positief over 

de voorgestelde verplichtingen voor het verbeteren van de milieuprestatie van 

schepen, zoals ontgassingsinstallaties. Wel zal het kabinet kritisch kijken naar de 

exact voorgeschreven doelen en aantallen. Het kabinet staat positief tegenover de 

aandacht in het voorstel voor de zeevaartverbinding en de rol en positie van 

(zee)havens daarbij. Het kabinet oordeelt positief over het voorstel om het aantal 

stedelijke knooppunten uit te breiden en staat ook positief ten aanzien van het 

Nieuwe EU Kader voor Stedelijke Mobiliteit, dat richting geeft aan de plannen voor 

het opstellen van Sustainable Urban Mobility Plan (SUMPs).18 Het kabinet 

benadrukt echter wel dat randvoorwaardelijk de gemeentelijke autonomie en 

beleidsvrijheid niet alleen een belangrijk beginsel zijn, maar ook gehandhaafd 

dienen te worden en blijft ervoor waken dat de verplichtingen in verhouding staan 

tot de doelstelling. De verordening heeft directe werking en is daarmee juridisch 

bindend voor de lidstaten. Het kabinet hecht eraan te benadrukken dat in de 

verordening ook derogatiebepalingen zijn opgenomen en realisatie van het 

netwerk afhankelijk moet zijn van de financiële haalbaarheid in lidstaten. Voor een 

volledige beoordeling van het voorstel van de Commissie lopen er nu 

uitvoeringstoetsen. De Kamer zal over de uitvoeringstoetsen, en zo nodig over een 

aangescherpte appreciatie, in juni worden geïnformeerd. 

 

Indicatie krachtenveld 
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In de Transportraad d.d. 2 juni a.s. zal een eerste bespreking van dit voorstel 

plaatsvinden, maar naar verwachting zal niet ingezet worden op een akkoord 

tijdens deze Raad. Over het algemeen zijn lidstaten positief over de ambitieuze 

inzet van de Commissie, maar een aantal van hen maakt zich echter zorgen over 

de financiële haalbaarheid van de voorstellen. Zoals ook door NL bepleit wil een 

overgrote meerderheid van landen in de verordening de realisatie van het netwerk 

weer afhankelijk maken van de beschikbaarheid van financiële middelen bij 

lidstaten. Ten aanzien van spoorvervoer blijken veel lidstaten terughoudend te zijn 

over het ambitieniveau van het voorstel en betwijfelen zij bijvoorbeeld de 

noodzaak van de extra technische eisen voor het gehele TEN-T netwerk. Veel 

lidstaten stellen vragen over de gemeentelijke autonomie in relatie tot de 

voorstellen voor stedelijke knooppunten. Op dit moment lijkt er breed draagvlak 

te zijn om reeds bestaande mobiliteitsplannen, zoa ls opgesteld in vervoersregio’s 

of als Regionale Mobiliteitsplannen, om te zetten naar SUMP’s. Lidstaten lijken tot 

nu toe geen grote bezwaren te hebben tegen de beoogde differentiatie van 

vaarwegvereisten per rivierbassin. Wel stellen Lidstaten vragen over het voorstel 

van de Commissie om de afspraken met lidstaten over de referentie-waterniveaus 

vast te stellen middels uitvoeringshandelingen. Dit laatste zou te bureaucratisch 

zijn. Nederland gaat dit ook bekijken in de uitvoeringstoets. 

 

Herziening Richtlijn Intelligente Transportsystemen (ITS) 19 

Inhoud 

Naar verwachting zet het Voorzitterschap in op het bereiken van een akkoord. Dit 

voorstel zet in op een gecoördineerde en coherente invoering en gebruik van 

intelligente vervoerssystemen binnen de EU. Het hoofddoel is om de inzet en het 

operationeel gebruik van ITS-diensten, zoals Mobility As A Service (MaaS) 

toepassingen of het informeren van weggebruikers over een ongeval, binnen de 

gehele EU te stimuleren om zo bij te dragen aan de verkeersveiligheid en 

verkeersdoorstroom, om zo een duurzaam multimodaal vervoersysteem te 

bevorderen.  

 

Inzet Nederland 

Het kabinet is positief over het voorstel van de Commissie dat in lijn is met het 

nationale kabinetsbeleid met betrekking tot ITS. Het kabinet ziet het voorstel als 

een geschikte manier om de kansen die digitale technologie biedt te verzilveren en 

beleidsdoelen te behalen, waaronder het verbeteren van de doorstroom en 

verkeersveiligheid.  

 

De nieuwe verplichtingen in het voorstel omtrent het beschikbaar stellen van 

cruciale data en het aanbieden van essentiële diensten stimuleren dat optimaal 

gebruik gemaakt wordt van deze data die ontsloten is door overheden en zal 

bijdragen aan de inzet van ITS. Bovendien bieden de verplichtingen een stok 

achter de deur voor dienstverleners, zoals aanbieders van navigatiediensten, om 

beschikbare verkeersinformatie, zoals maximumsnelheden, door te geven aan de 

weggebruiker. Het kabinet heeft tijdens de onderhandelingen aandacht gevraagd 

voor handhaving en zal ervaringen uitwisselen met andere lidstaten. Europese 

samenwerking en harmonisatie op dit gebied is essentieel, zodat lidstaten – indien 

nodig – sterk staan in hun gezamenlijk optreden richting deze internationale 

partijen. 
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Wel merkt het kabinet op dat aan de uitvoering van het voorstel grote 

investeringen door de individuele lidstaten en decentrale overheden zijn 

verbonden. Een herzien ITS-beleid moet daarom ook financieel realistisch zijn. 

Decentrale overheden beschikken (nog) niet over alle nodige verkeersgegevens in 

digitale vorm om deze te kunnen delen. Het kabinet vraagt in dit kader aandacht 

voor de uitvoerbaarheid en bekostiging, met name op gemeentelijk niveau. 

Daarnaast heeft het kabinet benadrukt dat een duidelijke afbakening van de 

definitie C-ITS en de competenties van de Europese Commissie in het geval van 

noodsituaties nodig zijn.  

 

Ook heeft Nederland de Europese Commissie herhaaldelijk gevraagd om een 

duidelijke verwijzing naar het publieke belang in artikel 6 van de AVG in het ITS-

voorstel op te nemen. Dit zou namelijk een wettelijke grondslag vormen om data 

te verwerken en geeft daarmee een waarborg bij de verwerking van verkeers-, 

reis- of weggegevens die mogelijk persoonsgegevens bevatten. Het resultaat van 

deze aanpassing zou zijn dat bepaalde ITS-toepassingen doorgang vinden, 

diensten bij een grotere groep weggebruikers beschikbaar komen en een grote 

geografische dekking gerealiseerd kan worden. 

 

Indicatie krachtenveld 

Hoewel de situatie in de lidstaten nog uiteenloopt qua toepassing en uitrol van 

ITS, is het voorstel van de Commissie hier wel ondersteunend in. Onder leiding 

van het Franse voorzitterschap zijn al grote stappen gemaakt in de 

Raadswerkgroep en zijn veel lidstaten positief over het voorstel. Het grootste 

discussiepunt op het moment is de bevoegdheid van de Commissie in het geval 

van noodsituaties. Desondanks heeft het Voorzitterschap als doel een algemene 

oriëntatie te bereiken aanstaande juni.  

 

Het Europees Parlement heeft nog geen positie bepaald ten aanzien van het 

voorstel. Wel zijn de rapporteur en schaduwrapporteurs al aangewezen. De 

rapporteur steunt de revisie van het ITS-voorstel en benadrukt het belang de 

verkeersveiligheid te vergroten. Naar verwachting zal het Europees Parlement het 

voorstel op hoofdlijnen steunen in de gedeelde ambitie naar modernisering van 

het vervoers- en infrastructuursysteem van Europa.  

 

Besluit tot wijziging van richtlijn 2003/87/EC wat betreft de notificatie 

inzake compensatie in het kader van CORSIA 

Inhoud 

Uw Kamer is over dit voorstel geïnformeerd middels het gebruikelijke BNC-fiche.20 

De implementatie van CORSIA verloopt via aanpassingen aan de bestaande regels 

voor het EU ETS voor de luchtvaart. 

 

In dit geval gaat het om de notificatie inzake compensatie in het kader van 

CORSIA waarmee richtlijn 2003/87/EC gewijzigd wordt. Lidstaten zijn jaarlijks 

verplicht om luchtvaartexploitanten te notificeren hoeveel compensatie zij per 

kalenderjaar moeten inleveren onder het systeem CORSIA. De huidige versie van 

de richtlijn 2003/87/EC voorziet hier nog niet in en daarom moet dit aspect 

worden aangepast als onderdeel van het Europese implementatietraject van 

CORSIA. Deze implementatie verloopt via de herziening en aanscherping van het 

ETS luchtvaart.21 Met dit voorstel wordt de notificatie geregeld voor de eerste fase 
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van CORSIA (2021-2023). Met ingang van 1 januari 2024 moet de herziening van 

het ETS luchtvaart van kracht zijn. 

 

Inzet Nederland 

Het compromisvoorstel dat nu voorligt, afkomstig van het Voorzitterschap, stelt 

voor om de regels van CORSIA integraal toe te passen. Dit betekent dat er ook 

over 2021 voor luchtvaartexploitanten compensatieverplichtingen gelden en geen 

tussentijdse besluiten nodig zijn voor de jaren 2022 en 2023. Het voorstel wijkt 

daarmee af van het oorspronkelijke Commissievoorstel, waarin de 

luchtvaartexploitanten specifiek voor het jaar 2021 een notificatie van nul-emissie 

ontvangen. Dit zou betekenen dat ze geen compensatieverplichtingen hebben voor 

het jaar 2021, maar wel over de jaren 2022 en 2023. In het oorspronkelijke 

voorstel zou voor de jaren 2022 en 2023 opnieuw een besluit moet worden 

genomen. Het heeft om die reden de voorkeur om het voorzitterschapsvoorstel te 

ondersteunen, omdat dit duidelijkheid en zekerheid geeft aan de 

luchtvaartexploitanten voor de gehele eerste fase van CORSIA. 

 

Indicatie krachtenveld 

Door het voorzitterschap is ervoor gekozen om het voorstel te agenderen als 

informatiepunt. Het krachtenveld is nog onduidelijk. Een voorlopige minderheid 

van Lidstaten en de Commissie hebben aangegeven voorstander te zijn van het 

oorspronkelijke Commissievoorstel. Van de andere lidstaten is het nog onduidelijk 

wat hun positie is. Nederland heeft het uitgangspunt gehanteerd dat we zo min 

mogelijk willen afwijken van de regels van CORSIA. 

 

Wijziging van de richtlijn 2003/25/EG met betrekking tot de toevoeging 

van verbeterde stabiliteitsvereisten en de afstemming daarvan op de door 

de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde 

stabiliteitsvereisten 

 

Inhoud 

Op 4 april 2022 is uw Kamer geïnformeerd22 over het voorstel tot wijziging van 

Richtlijn 2003/25/EG met betrekking tot de toevoeging van verbeterde 

stabiliteitsvereisten en de afstemming daarvan op de door de Internationale 

Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde stabiliteitsvereisten. Het voorstel beoogt 

een vermindering van de complexiteit en de technische en administratieve lasten 

met betrekking tot de eisen inzake lekstabiliteit, die voortvloeien uit de naast 

elkaar bestaande EU en IMO regels voor de beoordeling van het 

overlevingsvermogen van ro-ro-passagiersschepen (roll on – roll off 

passagiersschepen, passagiersschepen waar voertuigen rijdend aan boord en van 

boord kunnen gaan) in beschadigde toestand. Door de beoogde aanpassing van de 

bestaande EU richtlijn aan de geldende IMO regels, alsmede de vereenvoudiging 

wordt de rekenkundige last voor scheepsbouwbedrijven en reders verlicht. In het 

voorstel worden geen nieuwe technische eisen ontwikkeld, maar wordt de 

Europese regelgeving slechts in lijn gebracht met de internationale regelgeving 

van de IMO. Tegelijkertijd worden overlappingen en achterhaalde definities en 

verwijzingen geschrapt. Dit waarborgt dat het huidige hoge veiligheidsniveau niet 

in het gedrang komt. Het voorstel is daarmee zeer technisch van aard. Naar 

verwachting ligt dit voor ter besluitvorming op de Transportraad van 2 juni. 
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AOB – Toelichting tweede voortgangsverslag van het platform 

International Rail Passenger Transport over het bevorderen van 

internationaal spoorvervoer 

 

Op 2 juni 2020 hebben de EU-transportministers besloten om het platform 

International Rail Passenger Transport op te richten. Het platform ondersteunt de 

Europese agenda voor internationaal personenvervoer per spoor, als onderdeel 

van de Europese Green Deal. Bovendien werkt het platform samen met alle 

ondertekenende EU-lidstaten en derde landen (Zwitserland en Noorwegen), de 

Europese Commissie, het Europees Spoorwegbureau, EU RAIL, de 

Intergovernmental Organisation for Carriage by Rail (OTIF) en 

spoorwegsectororganisaties met als doel het personenvervoer per spoor in de EU 

verder te ontwikkelen en te verbeteren. Tijdens het kick-off evenement voor het 

Jaar van de Spoorwegen in maart 2021 heeft het platform de eerste resultaten 

gepresenteerd.23 In de Transportraad van 3 juni 2021 is het geïntegreerde 

voortgangsverslag per brief gepresenteerd aan de EU-transportministers, de 

Commissie en de sector.24 Als vervolg hierop zal Nederland samen met 

covoorzitter Oostenrijk het tweede voortgangsverslag van het platform 

presenteren tijdens de aankomende Transportraad. De bereikte resultaten van het 

tweede jaar na de Ministersverklaring zullen tijdens de Raad worden toegelicht. 

Als covoorzitter van het platform zal Nederland tevens de koers uiteenzetten om 

middels het platform te blijven werken aan het verbeteren van internationaal 

personenvervoer in Europa. Samenwerking tussen de lidstaten, de Commissie en 

de sectorpartijen wordt hierbij als essentieel beschouwd. Het doel is om die nauwe 

samenwerking, met in het bijzonder de Commissie, voort te zetten. 
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24 Kamerstukken II 2021-2022, 501-33, nr. 868 
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12 mei 2022

Met de Lelylijn in 7 uur van
Amsterdam naar
Kopenhagen
Op dit moment duurt een treinreis van Amsterdam, via Groningen, naar

Kopenhagen nog 11,5 uur. Mede door de aanleg van de Lelylijn zou dit in

de toekomst stapsgewijs 4,5 uur sneller moeten kunnen. Dat blijkt uit

een eerste Quickscan naar een snelle internationale verbinding

Amsterdam – Groningen – Kopenhagen, die in opdracht van de

Noordelijke overheden is uitgevoerd.

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord aangekondigd de komende periode uit te werken hoe

de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor Noordelijk Nederland, kan bijdragen aan betere

internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland. Deze internationale dimensie

is belangrijk om de toegevoegde waarde van de Lelylijn maximaal te benutten en optimaal

gebruik te maken van Europese co�nanciering.

In een eerste Quickscan hebben de Noordelijke overheden nu inzichtelijk laten maken hoe de
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reistijd zich zal ontwikkelen als je gebruik maakt van allerlei spoorverbeteringen op het traject,

waaronder de Lelylijn, en uitgaat van een stapsgewijze verbetering van de verbinding. 

Flinke reistijdwinst door ontwikkelingen
traject Amsterdam – Groningen -
Kopenhagen
De huidige reistijd tussen Amsterdam – Groningen – Kopenhagen is nu nog 11,5 uur. Met de

verbeteringen door de bouwstappen in het regionale spoorproject Wunderline (verbetering

spoor Groningen – Bremen), de aanleg van de Fehmarnbelttunnel tussen Duitsland en

Denemarken en de realisatie van de Lelylijn wordt de reistijd in 2040 verminderd naar 7 uur en

45 minuten. Uiteindelijk kan de reistijd richting 2050 door aanpassing van het spoor tussen

Groningen en Bremen met nog eens 45 minuten worden verminderd, waardoor de uiteindelijke

reistijd nog maar 7 uur bedraagt. De Noordelijke overheden en het Rijk werken voortdurend aan

de nodige verbeteringen van de verbinding. Zo hebben het Rijk en de Provincie Groningen

recentelijk afspraken met Land Nedersaksen gemaakt om onderzoek te doen naar de

mogelijkheden voor een directe treindienst tussen Groningen en Bremen.

Minder CO2, een beter verbonden Europa
Door de stapsgewijze verbetering en een uiteindelijk reistijdvermindering van 4,5 uur ten

opzichte van de huidige situatie wordt de trein een serieus alternatief voor het vlieg- en

autoverkeer tussen Amsterdam, Bremen, Hamburg en Kopenhagen. Daarmee sluit deze

verbeterde internationale treinverbinding naadloos aan op het beleid van Nederland, Duitsland

en de Europese Unie: treinvervoer laat Europa naar elkaar toe groeien en helpt bij het

verminderen van de CO2 uitstoot.

Noordelijk Nederland ligt in het hart van een toekomstige treinverbinding Amsterdam –

Groningen - Kopenhagen. Dit biedt grote economische kansen voor de regio omdat deze beter

aangesloten zal raken op internationale handel en internationaal toerisme. Naast Noordelijk

Nederland zullen het begin en eindpunt van deze verbinding in Nederland en Scandinavië,

Amsterdam en Kopenhagen, maar ook tussenliggende haltes in Duitsland, zoals Oldenburg,

Bremen en Hamburg, economisch van deze nieuwe verbinding pro�teren.

Belang van opname Lelylijn in het
Europese kernnetwerk
Om in aanmerking te komen voor co�nanciering uit Brussel is voor de Lelylijn opname in het

Europese spoornetwerk, TEN-T, noodzakelijk. De Noordelijke overheden roepen het kabinet dan

ook op zich bij de onderhandelingen begin juni tussen de lidstaten en de Europese Commissie

over de herziening van het Europese spoornetwerk in Brussel voor opname van de Lelylijn in het

uitgebreidere Europese kernnetwerk in te zetten.
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Europa's voorbeeld: 168 snelle
treinen tussen Milaan en Rome per
dag
Anouk Boone Han Dirk Hekking 12 mei   08:00

In de strijd tegen opwarming van de aarde wil Europa mensen meer per

trein laten reizen. Maar snelle internationale verbindingen vergen veel

geduld. Voor verbetering van het aanbod zijn tientallen miljarden aan

investeringen nodig. Wijst Italië ons de weg?
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D

Een snelle trein van Trenitalia SpA, even buiten Rome.  Foto: Bloomberg

De hogesnelheidstrein bekortte de reistijd tussen Rome en Milaan fors, en duwde

luchtvaartmaatschappij Alitalia in de afgrond.

Landen als Frankrijk en Spanje beschikken net als Italië over een flink hogesnelheidsnet, en
die gaan gaandeweg open voor concurrentie, met als gevolg meer aanbod.

Maar: 'Er moeten ook hogesnelheidslijnen komen waar vracht de prioriteit heeft.'

e Frecciarossa (Rode Pijl) 9616 naar Roma Termini, vertrektijd 06:55 vanaf Napoli

Centrale, doet aan als een bestuurskamer. De hogesnelheidstrein zit vol vrouwen

en mannen in pak, laptops en dossier in de aanslag. Donkerblauwe stropdassen

overheersen.

Bestuursrechtadvocaat Massimo Scalfati is een reguliere gebruiker van deze trein, die in

één uur en negen minuten de ruim tweehonderd kilometer tussen Napels en Rome aflegt.

'Om negen uur begint mijn zaak bij het Hooggerechtshof van cassatie, dus dat is perfect.

Na de zitting pak ik de trein terug, en ben ik op tijd in Napels voor de lunch - mijn vrouw

ook blij. Het is bijna alsof ik de metro pak. Met de hogesnelheidslijn is Napels Rome.'

Scalfati herkent zijn medereizigers. 'Voor veel Napolitaanse advocaten of ambtenaren is

deze reis een dagelijks ritueel. Je kunt zien wie er forenzen. Als de trein Termini nadert,

beginnen ze al naar de voorste cabine te lopen.' De treinen zitten altijd vol, zegt hij.

'Vroeger had je de Rapido, maar die deed er twee keer zo lang over naar Rome. Toen was

op tijd thuis zijn voor de lunch ondenkbaar.'

Het tafereel in de zakentrein tussen Napels en Rome staat model voor de

hogesnelheidsrevolutie die zich de afgelopen jaren in Italië heeft voltrokken. De trein

bekortte de reistijd tussen Rome en Milaan fors, en duwde luchtvaartmaatschappij Alitalia

in de afgrond. Prijsvechter Ryanair moest zijn dienst tussen de bestuurlijke en de zakelijke

hoofdstad van Italië staken.

In het kort

•

•

•
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De revolutie was mede mogelijk door het toestaan van concurrentie. Afgezien van

staatsbedrijf Trenitalia biedt het private bedrijf Italo, waar het Franse staatsspoorbedrijf

SNCF tot in 2015 een belang in had, ook hogesnelheidsdiensten aan. 'Italië is met haar

tien jaar concurrentie op hogesnelheidslijnen een voorbeeld op mondiaal niveau', zegt de

Italiaanse transportexpert Andrea Giuricin. 'Het aantal reizigers is in de periode 2011-2019

met 120% gestegen. Maar de ticketprijzen zijn in dezelfde periode 35% gedaald.'

En er rijden veel meer treinen. 'Tussen Milaan en Rome rijden nu 168

hogesnelheidstreinen per dag: 64 van Italo, 104 van Trenitalia. Dat betekent dat er min of

meer elke tien minuten een trein rijdt op dat traject. Dat is bijna een metrofrequentie',

aldus Giuricin.

Meer aanbod
Bij Italiaanse snelle treinen denken Nederlanders al snel aan de NS-nachtmerrie met de

Fyra, de trein van AnsaldoBreda die wegens gebreken nooit in bedrijf kwam. De fabrikant

van de Frecciarossa die Italië heeft veroverd is Bombardier, in samenwerking met...

AnsaldoBreda, nu onderdeel van Hitachi Rail. Problemen waren er amper, ook niet met de

Alstom-treinen van concurrent Italo.

Is de Italiaanse treinrevolutie ook in de rest van de Europese Unie mogelijk? Landen als

Frankrijk en Spanje beschikken net als Italië over een flink hogesnelheidsnet, en die gaan

gaandeweg open voor concurrentie, met als gevolg meer aanbod.

Maar gaat dat ook leiden tot meer intra-Europees railverkeer? 'Europa heeft een

masterplan voor hogesnelheidstreinen nodig', zegt Alberto Mazzola, directeur van de

Europese spoorwegkoepel CER dan ook. 'Nu hebben we in de EU nationale eilandjes van

hogesnelheidsverbindingen. Maar we willen alle hoofdsteden en grotere steden op een

hogesnelheidsnet aansluiten.'
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Snelle treindiensten zijn inmiddels een Italiaans exportproduct.  Foto: Alessio Paduano voor het FD

Kijk naar Milaan en München, zegt de CER-directeur. 'Milaan ligt dichter bij München dan

bij Rome, en München ligt dichter bij Milaan dan bij Berlijn. Maar tussen München en

Milaan is geen goede verbinding. Als er eenmaal infrastructuur is, heeft de markt om

dergelijke steden via hogesnelheidstreinen tegen commerciële voorwaarden op elkaar aan

te sluiten, groot potentieel.'

De onvermijdelijke vraag luidt: hoeveel kost dat? Mazzola waagt zich er niet aan. De prijs

hangt af van hoeveel je aanlegt, zegt hij. 'De kosten kunnen €15 mln per kilometer zijn,

maar in een stad als Londen kost het €60 mln per kilometer. In Spanje was de aanleg

goedkoper, maar daar was dan ook veel land beschikbaar.'

Een financieringbron heeft hij wel: de handel in emissierechten. Dat geldt al voor de

industrie en de energiesector - en daarmee voor het spoor, zegt Mazzola 'want wij

gebruiken elektriciteit'. De Europese Commissie wil het emissiehandelssysteem (ETS) voor

de luchtvaart uitbreiden, en met een nieuw handelssysteem komen voor het wegvervoer

en gebouwen.

CER's suggestie is om een kwart van de verwachte meeropbrengst van tientallen miljarden

uit de verkoop van CO2-uitstootrechten richting het spoor te ploegen. ' De ratio is dat we

negen keer zo weinig vervuilend zijn als wegtransport, en vijftien keer zo weinig als de

luchtvaart. Zo kunnen we ons masterplan deels financieren.'

Technische hindernissen
Los van het kostenplaatje zijn er ook technische hindernissen die de expansie van het

railverkeer bemoeilijken. Neem het automatische trajectbeveiligingssysteem ERTMS. 'We

willen dat snel uitbreiden. Maar in het huidige tempo van aanleg duurt het 220 jaar voor er

overal ERTMS ligt', zegt Mazzola. 'Europa moet dat centraler coördineren en sturen, ook

bij de financiering.'

De Europese Commissie kwam in december met een actieplan dat lange-afstandsvervoer

en grensoverschrijdende railverbindingen moet stimuleren. Daarin is ook het schrappen

van BTW op internationale treintickets voorzien, en een investeringsimpuls voor

hogesnelheidsrail. Maar het is onzeker of het plan het in zijn volledigheid haalt.

CER-directeur Mazzola denkt daarnaast dat reductie van regels het Europese spoor kan

'bevrijden'. 'De tendens is om de spoorwegen te overreguleren', vindt hij. 'Kijk naar

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6776
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dienstregelingen. Volgens Europees recht moeten wij vijftien maanden van te voren

beginnen met een dienstregeling op te zetten, en vier maanden van tevoren horen we dan

of er ruimte op het spoor is. Dat is voor internationaal passagiersvervoer veel te kort dag,

ook als je zaken wilt doen met reisorganisaties.'

Veel weerstand
Een frisse blik op regulering was in Italië een van de sleutels tot succes. 'Toen de

infrastructuur er eenmaal lag, was de grote vraag of we het hogesnelheidsnet moesten

toevertrouwen aan de publieke monopolist, de Italiaanse staatsspoorwegen (FS)',

herinnert Pier Luigi Bersani, politicus van de sociaaldemocratische partij PD en van eind

1999 tot medio 2001 minister van transport, zich nog. 'De FS had geparticipeerd in de

aanleg van de lijnen, dus dat leek voor de hand te liggen.'

Maar FS 'was een kolos', zegt Bersani. De verdubbeling van het aantal diensten, als

voorgespiegeld door het staatsbedrijf, leek hem 'helemaal niet zo logisch als iedereen

dacht. Dus heb ik FS een licentie voor het gebruik van het net verleend, maar niet het

exclusieve gebruik. Dat maakte de weg vrij voor andere aanbieders.'

Van een leien dakje ging de discussie niet. 'Ik heb maandenlang gesprekken gevoerd met

bonden, werknemers en belanghebbenden. Initieel was er veel weerstand, ook uit de

industriële hoek, maar ik heb liberalisering altijd als een kans om te groeien

gepresenteerd, qua investeringen en werkgelegenheid.'

Hij kijkt 'met voldoening' op de besluitvorming terug. 'Dit is een Italiaans succesverhaal.

Er is geen dag gestaakt. En het hogesnelheidverkeer ontwikkelde zich onstuimig.

Natuurlijk kregen we te maken met vertragingen, problemen en extra kosten. We gaven

meer geld uit dan de Fransen voor hun hogesnelheidsnet deden. Maar bedenk, in

Frankrijk zie je vanuit de trein de koeien grazen. Bij ons kan je je hand uit het raam steken

en de balkonnetjes van de huizen haast aanraken.'

Het geheim achter de succesvolle rail-uitrol was ook selectieve informatievoorziening

richting het parlement, verklapt Bersani. 'Er was weerstand. Als het parlement volledig op

de hoogte was geweest, was die nog veel groter geweest. Soms is het beter eerst te doen en

dan te praten.'

Italiaanse expansie
Snelle treindiensten zijn inmiddels een Italiaans exportproduct. Staatsbedrijf Trenitalia

won aanbestedingen in het Verenigd Koninkrijk, en biedt nu een dienst Parijs-Milaan aan.

Dit najaar gaat in Spanje Trenitalia-dochter Iryo rijden. 'Trenitalia is een van de

hoofdrolspelers op de Europese hogesnelheidsmarkt', zegt analist Andrea Giuricin.
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Bij het centrale treinstation van Napels.  Foto: Alessio Paduano voor het FD

De Italiaanse expansie staat niet op zichzelf. Het Spaanse staatsspoorwegbedrijf Renfe

heeft zich ook voor hogesnelheidsdiensten in Frankrijk gemeld, en kocht vorig jaar een

belang in Leo Express, een privaat Tsjechisch vervoersbedrijf. Spoorwegkoepel CER

voorziet hierbij ook de ontwikkeling van hogesnelheidsdiensten op het traject Stockholm-

Kopenhagen-Berlijn, en een snelle connectie op de lijn Berlijn-Praag-Wenen.

Giuricin: 'De markt zal steeds concurrerender zijn, ook in Italië zelf. Al is het daar gezien

de huidige efficiëntie van de markt lastiger voor een nieuwkomer. Maar denk aan de

Duitse markt, of ook de Thalys-route tussen Brussel en Parijs. De ticketprijzen kunnen

daar wel wat omlaag.'

Grenzen aan de groei
Uiteraard zitten er ook grenzen aan het groeimodel. Bij reistijden boven de vijf uur verliest

de trein zijn aantrekkingskracht, stellen analisten. 'De hogesnelheidstrein hier in Italië

werkt hier goed door de geografische omstandigheden van het land', benadrukt Stefano

Ricci, hoogleraar infrastructuur en spoorsystemen bij de Università Sapienza in Rome. 'Op

een lage snelheid zijn de afstanden die we hier moeten overbruggen niet met de trein te

doen.'

Hij wijst op een keerzijde van de Italiaanse spoorkeuzes uit het verleden. In het

goederenvervoer is de 'situatie rampzalig', meent hij. 'Er moeten hogesnelheidslijnen
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goederenvervoer is de situatie rampzalig , meent hij. Er moeten hogesnelheidslijnen

komen waar vracht de prioriteit heeft. Bij het goederentransport is momenteel weinig

service. De lijnen moeten langer en we moeten overslag- en goederenstations heropenen.

Italië had ooit een rijk goederennetwerk, maar die stations gingen dicht omdat ze

onrendabel leken.'

Ricci: 'Er rijden nu vooral nog goederentreinen naar industriële locaties, zoals de

fabrieken van Fiat of de pastafabriek van Barilla. De vrachtwagen heeft in Italië

grootschalig gewonnen. Maar hier ligt veel verduurzamingspotentieel.'

Geen Monopoly
Een prominent railplan in Italië is de hogesnelheidsverbinding tussen Salerno en Reggio

Calabria, te financieren via het coronaherstelplan. 'Dat project is absoluut onhaalbaar,

zeker qua tijd', zegt Ricci kritisch. 'Drie jaar is veel te kort om de plannen die er liggen uit

te voeren. Spoorprojecten zijn langdurige processen. Het is arrogant om te denken dat het

in een paar jaar kan. We spelen hier geen Monopoly.'

Andrea Giuricin betwijfelt ook de economische ratio achter het project. 'Voor die

investering - we hebben het over €22 mrd - is eigenlijk niet genoeg vraag. In Calabrië

wonen twee miljoen mensen, verspreid over een groot gebied. Betere verbindingen met

het Zuiden zijn veelal politiek gemotiveerd.'

De lijn Napels-Bari vindt hij 'een ander verhaal. Bari is een belangrijk economisch

centrum, met veel inwoners in de stad en in het achterland van de regio Apulië.'

Statussymbool
Dus ja, een voorbeeldland, maar geen railparadijs. 'Ik had graag het reguliere

spoorsysteem enigszins geliberaliseerd', zegt oud-minister Pier Luigi Bersani. 'Het

contrast is nu groot, het hogesnelheidsnet is niet in verhouding met het regionale net. Bij

het laatste is wel sprake van enige modernisering en investeringen, maar niet voldoende.

Het forensenverkeer lijdt daar nog altijd onder.'

Bersani: 'We hebben nieuwe investeringen en technologieën nodig. Wat we vandaag zien,

is te vergelijken met het Romeinse Rijk. Dat raakte vermoeid door zijn grootsheid.'

Maar is Italië toch niet een beetje zoals de railtoekomst van de EU eruit kan zien? 'Ik had

het laatst met een ceo over het hogesnelheidsnet in Italië', zegt Alberto Mazzola van CER.

'Die zei: in het verleden was vliegen een statussymbool. Nu is dat de trein.'
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Ports have been the successful pioneers in Europe for interconnecting 
different forms of transport. Few other world regions can boast so 
many transport interchanges that link maritime together with rail, 
road and inland waterways.

We can see how they help European companies and industries to 
regain competitiveness in domestic and world markets, against the 
backdrop of the economic crisis. Our successful ports have taught us 
two important lessons.

The first is that we need to link ports with railways and inland 
waterways to promote sustainable growth in transport. The success of a good port is a solid connection 
to its immediate surrounding inland area: its hinterland.

The second is that we must anticipate developments. We need to invest today to remain competitive 
tomorrow and to make the best possible use of our port assets, which require efficient and quality 
port services. 

Those lessons have guided my efforts as Vice-President of the European Commission to promote a 
new approach for developing the trans-European transport network (TEN-T). 

It is also why we have worked hard to secure a new financial instrument – the Connecting Europe 
Facility – which has more than 23 billion euros earmarked for transport.

A substantial part of this funding will go towards improving maritime access, hinterland connections and 
port sites. But providing funding and creating new infrastructure - or improving existing infrastructure 
- is just one part of the equation. 

We must also make sure that those facilities are used in the most productive way, that resources 
invested in ports bring a high social and economic return and that European ports perform well as a 
truly integrated network industry.

Our strength is that Europe is home to some of the best ports in the world. We have excellent shipping 
expertise and there is good potential for port industries to grow in all maritime regions. All the trans-
European network ports have a role to play in facilitating trade with the rest of the world and creating 
logistic chains than span different modes of transport. They are instrumental for promoting short 
sea shipping as an alternative to saturated land transport corridors and contributing to the territorial 
cohesion of the European Union. 
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Vice-President of 
the European Commission

Our challenge is to promote best practices and a more entrepreneurial spirit in all of Europe’s 
ports. An open business model that is based on fair competition, legal certainty and respect of 
the Single Market principles, is the pre-requisite for attracting private investment and creating job 
opportunities in the sector.

The Commission’s communication, as contained in this brochure, outlines a set of initiatives for 
better connecting and developing the competiveness and attractiveness of all TEN-T ports. These 
are 328 ports in total, including those of Croatia, which joined the European Union on 1 July 2013. 
Three initiatives are particularly important: 

The first is to establish a clear European legislative environment to guarantee equal conditions 
for competition and legal certainty. The Commission’s proposed regulation on market access and 
financial transparency of ports will contribute towards that objective. It was designed to provide 
regulatory instruments that respect the diversity of our ports. It will provide legal clarity and help 
protect all port stakeholders, including port public services, port operators and port users from 
unfair competition and unfair market access conditions. It will ensure fair cross-border competition 
between rival ports. Guaranteeing transparency in the use of public funds for ports should also be 
an obvious prerequisite for being eligible for EU funding. 

The second is to promote an effective social dialogue between the employers and employees of the 
port communities, in particular dockworkers. The Commission can offer its logistic and technical 
support; a Committee for this social dialogue was created in June 2013 and it is now up to the social 
partners to take it forward. 

The third initiative is to make full use of the new TEN-T Guidelines and the Connecting Europe 
Facility to attract investors, connect ports to the rail, inland waterways and road network and to 
enhance their role as an integral logistic element within the corridors. 

These initiatives are all part of the same drive to create a sustainable transport system that supports  
the long-term prosperity and living standards of European citizens. 

We want European ports to be at the forefront of that drive so that they can deliver better service 
to European industry and Europe’s economy.
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Ports an engine For growth  

1. INTRODUCTION

The Union is highly dependent on seaports for trade with the rest of the world and within its 
Internal Market. 74% of goods imported and exported and 37% of exchanges within the Union 
transit through seaports. Ports guarantee territorial continuity of the Union by servicing regional 
and local maritime traffic to link peripheral and island areas. They are the nodes from where 
the multimodal logistic flows of the trans-European network can be organised, using short sea 
shipping, rail and inland waterways links to minimise road congestion and energy consumption. 

The 2011 White Paper on Transport and the Single Market Act II emphasise the need for well-
connected port infrastructure, efficient and reliable port services and transparent port funding. 
The availability of adequate port infrastructure, good performance of port services and a level 
playing field are vital if the Union is to remain competitive in the global markets, improve its 
growth potential and create a more sustainable and inclusive EU transport system to underpin 
the internal market. 

When faced with the challenge of a fully integrated transport network, the Union’s port system is 
confronted by structural performance gaps. Investments are needed to adapt port infrastructure 
and facilities to suit new transport and logistics requirements and absorb the expected growth 
of cargo for the next decade during a time of scarce public funding. If nothing is done an 
opportunity will be missed to increase options available to transport operators and shippers and 
create growth and jobs in coastal areas and across the Union as a whole.

This Communication reviews the European Port Policy and builds on the progress achieved. It 
accompanies and supplements a proposal for a regulation of the European Parliament and of the 
Council establishing a framework on market access to port services and financial transparency 
of ports. It identifies eight additional set of EU actions needed to further unlock the potential of 
ports. This revised European Port Policy covers the trans-European transport network seaports, 
which account for 96% of freight and 93% of passengers transiting through ports in the Union. 
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CoMMUniCation FroM the CoMMission COM(2013)295 

2. CHALLENGES

In its Communication on the European Port Policy in 2007 , the Commission identified the main 
causes of the challenges faced by the sector. These related to threats on port performance and 
hinterland connections, the need to modernise ports while respecting the environment, the 
lack of transparency in the use of public funding, market access restrictions and issues on the 
organisation of labour in ports. 

The approach taken in 2007 was to address these issues by means of horizontal instruments 
and soft measures on the access to the market of port services and financial transparency. 
Since then, some progress has been made and a number of developments have taken place, in 
particular: 

•In 2011, the Commission adopted a proposal for a Directive on Concessions . This proposal applies to concession 
contracts granted in ports, although some form of awarding contracts such as land leases are not covered.

•The Commission has proposed new guidelines for the development of the trans-European network (TEN-T)  and 
the Connecting Europe Facility (CEF)  which provide a common planning tool for more targeted investments while 
widening the possibilities for EU financial support. 

•In the context of the European Semester, the economic crisis has led some Member States to introduce reforms 
of their port sector. These vary in scope and efficiency and have primarily been shaped by the need for fiscal 
consolidation. 

•The Court of Auditors found in 2012 that Structural Funds invested in EU port facilities have limited added value if 
they are not connected as multimodal nodes to the trans-European, national and regional transport networks.

Admittedly, the soft measures proposed in 2007 on a fair market access and on transparency have 
had little or no impact. There is no single level playing field for the sector and the interventions 
at national level since then paradoxically threaten to fragment the internal market even more. 
Consequentially, most of the issues identified in 2007 are still relevant today. EU ports have yet 
to take on fully their role as enablers for growth and multimodality. 
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Structural performance gap between ports

Ports are the main gateways to the trans-European network. The EU requires ports well developed 
and efficient by international standards in all its maritime regions. While some European ports 
are among the most performing ports in the world, other ports continually underperform or 
are in structural decline. Those ports restrict the economies of both the regions they serve 
and the Union as a whole. This structural performance gap reduces options available to EU 
and international maritime and logistic operators. Today, 20% of the goods coming to Europe 
by sea pass through just three ports. High performing ports cannot optimally develop their 
maritime connections with other EU ports, increasing the risk of congestion in their hinterland, in 
particular road congestion, to the detriment of citizens living there. The structural gap threatens 
the development of short sea shipping as an alternative to saturated land routes.

In 2011 EU ports handled 3.7 billion tonnes. According to the latest projections in a low growth 
scenario, it is estimated that volume will increase by 50% by 2030 . All ports across the trans-
European network will be needed to help accommodate this growth.

Need for ports to adapt to new requirements 

The challenges faced are exacerbated by the fact that the sector is continually evolving and 
has the potential to make existing port infrastructure obsolete or require significant upgrade. 
Changes include:

 > Increased size and complexity of the fleet, in particular 
ultra-large container ships, new types of Ro-Ro ferries 
and gas-carriers. For example, a leading European 
shipping line has ordered 20 ships for 2015 with a 
capacity of 18,000 Twenty Foot Equivalent Units (TEU). 
This is the equivalent of a continuous lane of heavy 
goods vehicles from Rotterdam to Paris. 

 > Stricter requirements on environmental performance 
and alternative fuels (e.g. cold ironing  and LNG). The 
Commission’s Clean Power for Transport initiative and 
the proposal for a Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure  requires that all maritime ports 
of the TEN-T Core network are equipped with LNG refuelling points according to common technical standards by 
2020.

 > Trends in the fast growing cruise industry and in logistics and distribution systems have led to an increased need 
for value added services within the area of the port; and

 > Significant developments in the energy trades, with a shift from oil and refined products towards gas; a need for 
significant gasification facilities in ports; potential volumes of dry biomass and CO2 transport and storage.

These changes put pressure on infrastructure and investments including the extension of berths, 
quays, locks, deepening of basins and canals and reconfiguration to enable manoeuvring of larger 
ships. Ports require new facilities such as cranes, new passenger terminals, new operational 
procedures and good sequential or parallel coordination of the different services provided by the 
port actors inside the port and outside the port in the context of door-to-door logistics. Moreover, 
ports are important critical infrastructures, as key service providers to the entire economy, and 
a possible gate for unlawful trades concerning drugs, weapons, counterfeited goods and even 
CBRN  materials Security concerns will have to be continuously addressed in an appropriate 
manner. Overall, ports will need to invest in order to meet all these technological, industrial, 
safety, security, environmental and climate change challenges.

Ports an engine For growth  
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A European challenge

EU ports, and especially the ports of the trans-European network, service a hinterland and a 
catchment area which go beyond their local and national borders. They are vital to the functioning 
of the European Union: approximately one out of every two tonnes of volume handled in ports 
comes from or goes to, by sea or land, a Member State which is different from the one of the 
port in which the goods transit. The trans-European network is only as strong as its weakest link, 
so ports must perform well across the board. The absence of a fair level playing field ensuring 
consistency with the principles of the internal market in the port sector is at the core of the 
structural performance gap between ports.

Diversity of governance models and ownership structures is an important feature of the European 
port system, with no two ports operating in exactly the same way. The European Port Policy 
respects that diversity and does not seek to impose a uniform model for ports. 

3. STRATEGY 
After a long and detailed consultation process, the Commission has come to the conclusion that 
the review of port policy should pursue the following actions to address the issues raised above. 
The EU strategy is founded in the principle of avoiding unncesary interferences with ports that 
perform well, helping ports lagging behind to implement good practices and sound managerial 
approaches while fully respecting diversity and particular circumstances.

3.1. Connect ports to the trans-European network 

More integrated infrastructure planning, consistent investment strategies and efficient EU funding 
will be possible in 2014-2020 under the new TEN-T guidelines, the Connecting Europe Facility 
and the new approach of the Structural Financial Instruments. 

CoMMUniCation FroM the CoMMission COM(2013)295 
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Use of the new TEN-T planning instruments 

The new TEN-T guidelines have identified the multimodal core network on the basis of an objective 
methodology. Ports play an important role in this methodology, as they define nodes which are 
connected by multimodal core links. 

The TEN-T proposal includes 319 ports, 83 in the core network and 236 in the comprehensive 
network. The new core network corridors are the tools which will help develop the core network 
by 2030 and they start or end in core ports. Maritime transport infrastructures of the TEN-T have 
certain requirements, in particular:

•Connection of TEN-T ports with railway lines, roads and, where possible, inland waterways;

•Availability of at least one terminal in the port open to all operators in a non-discriminatory way 
and applying transparent charges; and

•Adequacy of sea canals, port fairways and estuaries for connecting adjacent seas or providing 
access from the sea to maritime ports.

Core TEN-T ports also have to ensure that alternative clean fuels are available in their ports.

Action 1

Particular consideration will be given to projects corresponding to investments identified in the future 
corridor development plans to be defined by the Coordinators within corridor structures in 2014 as foreseen 
in the guidelines for the development of the TEN-T. 

In the governance of corridors which will be set-up in the framework of guidelines for the development 
of the TEN-T, ports will be encouraged to act as enablers of inter-modality, for instance by taking the 
necessary arrangements in order to provide information on traffic flows allowing the better organisation of 
intermodal logistics.

 Instrument for TEN-transport (LGTT). In other words, the EU budget will provide some risk cushion for the 
EIB to finance the underlying projects, while the EIB would have to cover the remaining risk. Through the 
EIB support of up to a maximum of 20% of project debt, a multiplier of around 15 to 20 can be achieved. 
Therefore, many more projects can be financed than with traditional grants.

Target EU funding 

Until now, due to a lack of prioritisation and clear criteria EU funding for ports has lacked focus 
and insufficient attention has been given to the coordination with hinterland access infrastructure.  

In order to be eligible for funding for the period 2014-2020 , the regulation establishing the 
Connecting Europe Facility (CEF) requires ports to belong to the core network or to a Motorway 
of the Sea linking a port to the core network. It also places importance on the robust cost/benefit 
analysis of projects. Finally, it introduces new financial instruments like risk-sharing instruments 
and enhancement mechanisms to project bonds which may be of particular interest to public-
private partnerships in ports.

Ports an engine For growth  
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The Commission is considering other elements on which to base its funding in the port sector. 
Firstly, it will follow up on the recommendations of the European Court of Auditors  and check 
that efficient connections to the European, national and regional levels exist or are planned. 

When allocating EU support, in particular under CEF, the added value of the project for attaining 
the objectives of the EU Transport Policy will be taken into account, including the rules on sound 
use of scarce public resources and respect of the Single Market core values.

Action 2

Attention will be given to projects which contribute to the coordinated development and management of 
ports, rail and inland waterways infrastructures and those which enhance port and shipping environmental 
performances.

The Commission will consider whether to propose to take into account issues such as early application of 
the provisions set out in the Regulation proposed in parallel to this Communication , the quality of the social 
climate, and if the port has an environmental management strategy.

In partnership with the Member States, the Commission will strengthen the alignment of transport projects 
funded under the Structural and Cohesion Funds with the TEN-T, promoting priority to projects concerning 
port access and hinterland connections. The wider impact on the distribution of traffic between ports will 
be considered. The same approach will be taken with other sources of EU funding, such as loans available 
through the EIB and other EU lending facilities.

CoMMUniCation FroM the CoMMission COM(2013)295 
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3.2. Modernise port services

Optimisation of port services and operations would result in a number of TEN-T ports being able 

to handle or attract more cargo and passengers and obtain significantly higher performance with 

the existing infrastructure, thereby reducing the need for funding. 

Fair market access

The quality and efficiency of port services are 

essential for the overall performance of the port. 

Typically, total port costs can account for a significant 

fraction of the total costs associated with the logistics 

chain. For some trades in traditional ports, costs of 

ports and ports terminal operation may exceed 30% 

of the total door-to-door logistic costs. In terms 

of internal reparation of costs, port infrastructure 

charges represent between 5-10%, technical-

nautical services between 10-15%, cargo-handling 

between 45-60% and other charges and ancillary 

services between 10-30%. Historically, port services 

have operated within frameworks characterised by 

exclusive rights or de facto monopolies of a public or 

private nature. Restrictions to the freedom to provide 

service are acceptable only when justified by objective 

reasons, such as the lack of space in ports or reasons 

of public service, and as long as they do not lead to 

abuses and are compliant with the TFUE. However, in 

such cases the providers of port services should be designated according to a procedure which 

ensures transparency, equal access and an efficient use of public resources. 

The Regulation proposed in parallel to this Communication, which shall apply without prejudice 

to the Directives on Concessions and on Public Contracts, establishes the freedom to provide 

services in ports, except for cargo handling and passenger services. In cases of a limitation in the 

number of providers of port services, the provider shall be designated after an open, transparent 

and non-discriminatory procedure. The provision of port services by in-house operators, i. e. the 

port authority or the administration is only authorised in case of public service obligations. In 

such cases, internal operators are confined to provide services to their port system. 

The port sector is a global business. The EU and its Member States have already made 

commitments via international agreements to open up market access to port services on fair 

and reciprocal basis. The Commission will monitor that it does not lead to a loss of control over 

EU strategic interests and will seek to promote a reciprocal market access with third countries.

Ports an engine For growth  
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Action 3

For cargo-handling and passenger terminal concessions, the Commission will ensure that the horizontal 
Directives on Concessions (soon to be adopted) and Public Contracts are effectively applied. This should 
cover a part of the existing contractual arrangements between port authorities and port service providers 
and lead to a competitive and transparent award of port services. For contracts not covered by the 
Directives on Concessions and on Public Contracts, potential breaches of Treaty principles on transparent 
procedures and fair treatment as interpreted by the Court of the EU will be pursued by the Commission 
on a case by case basis.
The future Regulation on the access of third-country goods and services to the Union’s internal market 
in public procurement proposed by the Commission in 2012 will be used as a lever to facilitate the 
negotiation of reciprocal access to non-EU markets for EU-based global players. 

Supervision of price and quality

If a port services provider operates under exclusive rights, there is a risk of market distortion, 
to detriment of its customers and/or competirors. Typical abuses are, e.g. discriminatory 
conditions, excessive and or predatory pricing practices and/or the refusal to supply to certain 
users of port services. 

The Regulation proposed in parallel to this Communication introduces common rules to ensure 
supervision by an independent authority of the port service charges levied by operators which 
have exclusive rights and which have not been designated through a procedure which is 
transparent and non-discriminatory. 

In addition, port activities that constitute economic activities are subject to competition rules. 
Agreements that restrict competition and abuses of dominant position, as defined in Articles 101 
and 102 TFEU respectively are prohibited. The Commission and national competition authorities 
may therefore assess the conduct of providers of port services operators.

Administrative simplification in the ports

The Commission has repeatedly recalled that administrative burden reduces the attractiveness 
of a port and affects its overall performance. The problem is particularly concerning intra-EU 
short sea shipping which must compete with other transport modes that are not subject to the 
same controls. In recent years, a number of EU initiatives to reduce red-tape in ports have 
been put in motion, such as the rationalisation of ships’ reporting formalities to ports applicable 
since 19 May 2012. Those initiatives should be pushed forward and further supplemented for 
achieving bottom up, networked and consumer-driven port services.

Action 4
The Commission will further develop its initiatives on: 
- “Blue Belt” which aims at reducing the administrative burden for EU goods carried by vessels sailing 
between EU ports, to a level that is comparable to that of other transport modes, including by further 
simplifying customs procedures. This initiative is also a key action under the Single Market Act II ; 
- the further harmonized and coordinated implementation of Directive 2010/65/EU  by establishing 
guidelines on the “national single windows”, due to be operational at the latest by 1 June 2015 ;
- “e-maritime” initiative to promote the use of electronic information for the reduction of administrative 
burden and doing business; and 
- “e-Freight” initiative which aims to facilitate the exchange of information along multimodal logistics 
chains and which will contribute to improve port efficiency as ports are important multimodal platforms.

CoMMUniCation FroM the CoMMission COM(2013)295 
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The Regulation proposed in parallel to this Communication introduces new legal provisions to 
encourage the dialogue between the port’s stakeholders (users, service providers, authorities, 
workers) and help achieve effective implementation of the actions mentioned above. 

3.3. Attract investment to ports 

Funding and financing transport infrastructure and facilities is one of the key challenges for the 
EU transport network in the years to come. Attracting both public and private funding requires a 
simple and clearly defined framework.

Transparent funding in ports 

The lack of transparency of public funding in ports creates uncertainties for investors looking 
to invest. To tackle this issue, the Regulation proposed in parallel to this Communication will 
introduce rules ensuring the transparency of financial relations between the public authorities 
and the port authorities. Greater financial transparency will also ensure a level playing field.

Clarify State aid rules 

There are many reasons why a Member State may decide to give public funds to ports: for 
regional development purposes or for addressing market failures in cases where important 
port services present little interest for operators acting under market conditions. However, a 
pre-requisite for ensuring the sound use of Member State resources and avoiding unjustified 
competition distortions is the respect of the applicable State aid rules.

Action 5

The Commission is currently engaged in the modernisation of its State aid rules for all economic sectors. In 
this context, the Commission will clarify the notion of aid by the end of 2013 as regards to the financing of 
infrastructures, in particular in view of the evolving case law of the Court of Justice .

Ports an engine For growth  
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More efficient port infrastructure charges

Efficient pricing is a prerequisite to efficient port infrastructure investments. As a step towards 
more efficient pricing, the Regulation proposed in parallel to this Communication introduces a 
degree of autonomy enabling Port Authorities to establish the structure and level of port dues 
according to their own commercial and investment strategy. It is vital that prices are transparent 
and applied without discrimination.

International dimension 

Some European ports have concerns about unfair competition from ports in third countries, in 
particular those close enough to provide competing transshipment services. The Commission 
remains convinced of the need for enhanced cooperation with neighboring countries, in order to 
achieve a sustainable transport system benefiting all EU partners based on the core principles 
of fair competition, transparent use of public funds and fiscal instruments and respect of social 
and environmental standards.

3.4. Promote the Social Dialogue 
EU Ports employ more than 3 million people (directly and indirectly). Economic research has 
directly linked growth in port throughput with the creation of jobs in surrounding regions. 

To succeed and adapt to the changing demands on the workforce, ports must offer good 
working conditions and improve the quality of the working environment to attract skilled 
personnel. Industrial disputes that affect relations may damage the image and competiveness 
of ports and should be dealt with proactively. Good social climate and genuine social dialogue 
between the concerned parties is 

required.

 
Social Dialogue

Both the day-to-day efficiency and the 
long-term dynamics of port competition 
are influenced by the port labour regime. 
Depending on the type of terminal, port 
labour can represent a significant share 
of the operational costs for terminal 
operators.  

In 16 Member States, as is the case in other sectors, port labour regimes depart from general 
labour law . In some cases, those regimes may place restrictions that have an effect on the 
creation of new jobs or undermine the working environment in the port. 

After a prolonged negotiation process, the social partners of the port sector have asked 
for the creation of a port sector Social Dialogue Committee in line with the competences 
recognised in the Union by Article 152 of the TFEU . This is the first time that such a dialogue 
has been requested in the sector and will allow for key issues, including those that may 
lead to contractual relations to be addressed. If the social partners so desire, they may then 
request jointly that agreements concluded by them at Union level be implemented by a Council 
decision on a proposal from the Commission in accordance with Article 155(2). 

At this stage, the Commission does not propose to introduce particular provisions on port 
labour regimes. It should be stressed that the Social Dialogue at Union level supplements but 
does not replace social dialogue at national, local and corporate levels. 

CoMMUniCation FroM the CoMMission COM(2013)295 
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Action 6

In line with Articles 151 and 154 of the TFEU, the Commission is willing to facilitate the Social Dialogue 
at Union level by providing technical and administrative support. The EU social partners have already 
agreed rules of procedures and an open joint work programme and expect the Committee to be formally 
established on 19 June 2013. 

While respecting the autonomy of the social partners, the Commission expects that the EU social partners 
will be in the capacity to tackle issues related to work organisation and working conditions.

The Commission in coordination with all the EU social partners foresees a review in 2016 that will assess 
the functioning and progress of the European Social Dialogue for the ports sector and the situation in 
respect of the provision of both cargo handling and passenger services.

Health, safety and training 

Port work remains an occupation with a high risk of accidents and health implications for workers. 
It is essential to have a system in place to protect the health, safety and welfare of port workers 
and users, in line with applicable health and safety legislation.

Every port needs to develop working practices that safeguard the safety and health of port 
workers. This requires good cooperation and coordination between all employers and employees 
who operate within the port.

Technological changes and new transport and logistics needs will drive requirements for 
mastering innovative port operations and the need for employees with the right skills, training 
and qualifications to understand, master and exploit all the advantages provided by the new 
technologies. 

Action 7

Under the 7th RTD framework programme for transport, the Commission will launch before the end of 2013 
a concerted action project to examine health and safety, training and qualification challenges in EU ports. 
Social partners will be full involved in this action. The Social Dialogue committee for the port sector will be 
regularly consulted and informed on these issues. 

 

Ports an engine For growth  
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3.5.	 Raise	the	environmental	profile	of	ports
Port activities give rise to significant impacts in terms of emissions, noise, water and soil pollution 
and fragmentation of habitats. Ports located close to densely populated urban areas may often 
have to balance the development and management of port activities with the preservation of 
natural habitats and the quality of urban life. 

The Commission published guidelines in 2011 on implementing the Birds and Habitats Directives 
in estuaries and coastal zones, with a particular focus on striking the right balance between 
environmental protection and port development.  Although it is for the European Court of Justice 
to interpret EU law, the application of the Commission’s guidelines can provide a coherent 
framework for project developers and minimise the risk of litigation.

The Commission welcomes the initiatives taken by the port sector to promote excellence in 
environmental management and performance by publishing guides to good practices.  A number 
of ports have already adopted plans to better manage their footprint on the environment and 
such initiatives should be encouraged. 

Ports should consider whether to reward operators who anticipate or exceed the application of 
mandatory environmental standards and promote the use of door-to-door low-carbon and energy 
efficient logistics chains, e.g. short sea shipping. Although existing schemes  introduced on a 
voluntary basis by a number of ports to raise their environmental image should continue to be 
supported, a more consistent application of such environmental variation of port infrastructure 
charges at a European or regional level would help to increase their effectiveness. 

Action 8

To encourage a more consistent application of environmentally differentiated port infrastructure charges, 
the Commission will propose principles for environmental charging and promote the exchange of good 
practices by 2015.

The Commission is planning a review of the Directive on port reception facilities in 2013/2014 with the view 
to further improving the effectiveness and efficiency of the system.
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3.6. Encourage innovation
Over recent years, the global port industry has changed significantly. Ports are becoming 
increasingly dependent on technological innovations across the entire logistics chain. 

The competitiveness of European ports will depend on their ability to innovate in terms of 
technology, organisation and management. Their critical roles as multi-modal hubs require 
innovative and efficient ways of cross-modal connections and use of management tools in order 
to further increase their attractiveness.

Research can also be used as a way of addressing social concerns. These can range from health 
and safety risks for port workers (e.g. impacts of the fumigation of containers) to the need to 
manage and reduce the impacts of port activities on the environment and the urban areas. 

In the context of the implementation of the Horizon 2020 programme to support research, 
development and innovation from 2014 to 2020, the Commission will propose priority tasks 
where EU support could be envisaged. 

16
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CoMMUniCation FroM the CoMMission COM(2013)295 

4. CONCLUSION
Ports can contribute significantly to the economic recovery and long term competitiveness of 
European industries in world markets while adding value and jobs in all EU coastal regions. Ports 
will have a key role to play in the development of an efficient and sustainable trans-European 
network by diversifying transport choices and contributing to multimodal transport. 

Today, the European Port Policy is at a cross-road. While some European ports perform well, 
structural problems regarding the insufficient connectivity to the hinterland, the lack of 
transparency in the use of public funds, market entry barriers, outdated governance models 
and excessive bureaucracy affect the performance of many other ports. It is high time to 
address those long standing problems.

In order to monitor the progress of the implementation of this reviewed European Port Policy, 
the Commission has initiated a project  that will start before the end of 2013 to develop and 
collect a set of generic European indicators on the performance of ports.

The Regulation proposed in parallel to the European Parliament and Council is designed 
to tackle the key issues related to the market access to port services and the financial 
transparency and autonomy of ports. The Commission will provide feedback, in the form of a 
report, on the functioning and effect of the Regulation no later than three years after its entry 
into force. 

The Commission will address the remaining issues by the following focused actions within its 
remit:

 > fully use the new TEN-T guidelines and EU financial instruments to improve the connections of ports to their 
hinterland and promote the European Port Policy;

 > monitor that existing EU law applicable to concession and ports is correctly applied;

 > provide the necessary administrative and technical support to the Social Dialogue at Union level, with a stock 
taking of progress in 2016; 

 > present new initiatives to further simplify the administrative procedures in ports, notably customs procedures;

 > promote environmental technologies and short sea shipping through common principles on the variation of port 
infrastructure charges. 

The Commission will check progress against delivery of the policy objectives defined in this 
Communication, notably progress in developing multimodal connections to the port hinterland, 
modernising port services and attracting investments.
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LIST OF THE 328 TEN-T MarITIME POrTS BY COUNTrY 
Based on the outcome of the informal trilogue on 27 June 2013

BELGIUM BULGARIA CYPRUS CROATIA GERMANY

Antwerpen

Gent

Oostende 
Zeebrugge

Burgas

Varna

Larnaka

Lemesos

Dubrovnik

Ploče

Pula

Rijeka 

Šibenik

Split

Zadar

Bensersiel

Brake

Bremen
Bremerhaven

Brunsbuettel

Cuxhaven

Emden

Hamburg

Helgoland

Kiel

Langeoog

Lübeck

Norddeich

Nordenham

Norderney

Puttgarden

Rostock

Sassnitz

Stade-Bützfleth

Wilhemshaven

Wismar
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LIST OF THE 328 TEN-T MarITIME POrTS BY COUNTrY 

DENMARK ESTONIA GREECE SPAIN FINLAND

Aalborg
Aarhus
Branden
København
Ebeltoft
Esbjerg
Fredericia
Frederikshavn
Fur
Gedser
Helsingor
Hirtshals
Kalundborg
Køge
Nordby(Fanø)
Odense
Rodby
Ronne
Sjælland -Odde 
Ferry Port
Spodsbjerg
Tårs(Nakskov)
Vejle

Heltermaa
Kuivastu
Pärnu
Paldiski South 
Harbour
Rohuküla
Sillamäe
Tallinn 
(Old City Harbour, 
Muuga Harbour, 
Paljassaare Harbour)
Virtsu

Athinai(Piraeus)
Chalkida
Chania(Souda)
Chios
Elefsina
Igoumenitsa
Iraklion
Kalamata
Katakolo
Kavala
Kerkyra
Kyllini
Lavrio(Sounio)
Mykonos
Mytilini
Naxos
Paros
Patras
Rafina
Rodos
Santorini
Skiathos
Syros
Thessaloniki
Volos

A Coruña
Algeciras(Bahía de 
Algeciras)
Alicante
Almería
Arrecife
Avilés
Barcelona
Bilbao
Cádiz(Bahía de Cádiz)
Cala Sabina(Formentera)
Carboneras
Cartagena
Castellón
Ceuta
El Hierro(La Estaca)
Ferrol
Fuerteventura(Puerto del 
Rosario)
Gijón
Huelva
Ibiza(Eivissa)
Las Palmas
Mahón-Menorca
Málaga
Melilla
Motril
Palma de Mallorca
Pasajes
Sagunto
San Cibrao
San Sebastián de la
Gomera
Santa Cruz de La Palma
Santander
Sevilla
Tarragona
Tenerife
Valencia
Vigo

Eckero
Kotka
Hamina
Hanko
Helsinki
Kaskinen
Kemi

Kilpilahti(Sköldvik)
Kokkola
Maarianhamina
Oulu
Pietarsaari
Pori
Rauma
Rautaruukki/Raahe
Turku
Naantali
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LIST OF THE 328 TEN-T MarITIME POrTS BY COUNTrY 

FRANCE IRELAND ITALY LITHUANIA LATVIA

Ajaccio

Bastia

Bayonne

Bordeaux

Boulogne

Brest

Caen

Calais

Cayenne

Cherbourg

Dieppe

Dunkerque

Fort de France

Guadeloupe

La Rochelle

Le Havre

Lorient

Marseille
Fos-sur mer

Nantes Saint-Nazaire

Nice

Port Réunion

Roscoff

Rouen

Sète

Saint-Malo

Toulon

Cork

Dublin

Limerick(Shannon)

Rosslare(Europort)

Waterford

Ancona
Augusta
Bari
Brindisi 
Cagliari
Carloforte
Chioggia
Civitavecchia
Fiumicino
Gaeta
Gela
Genova
Gioia Tauro
Golfo Aranci
La Maddalena
La Spezia
Livorno
Marina di Carrara
Messina
Milazzo
Monfalcone
Napoli
Olbia
Palau
Palermo
Piombino
Porto Levante
Porto Torres
Portoferraio
Portovesme
Ravenna
Reggio Calabria
Salerno
Savona-Vado
Siracusa
Taranto
Trapani
Trieste
Venezia

Klaipeda Liepāja

Riga

Ventspils
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LIST OF THE 328 TEN-T MarITIME POrTS BY COUNTrY 

MALTA NETHERLANDS POLAND PORTUGAL ROMANIA

Cirkewwa
Marsaxlokk
Mgarr
Valletta

Amsterdam
Beverwijk
Delfzijl/Eemshaven
Den Helder
Dordrecht
Eemshaven
Harlingen
Moerdijk
Rotterdam
Terneuzen
Vlissingen
Velsen/IJmuiden
Vlaardingen

Gdánsk
Gdynia

Police

Szczecin
Świnoujście

Aveiro
Caniçal
Funchal
Horta
Lajes das Flores
Lisboa
Ponta Delgada
Portimao
Porto(Leixões)
Porto Santo
Praia da Vitoria
Setúbal
Sines

Brăila

Constanţa

Galaţi

Sulina

Tulcea

SWEDEN SLOVENIA UNITED KINGDOM

Gävle
Göteborg
Grisslehamn
Halmstad
Helsingborg
Kapellskär
Karlshamn
Karlskrona
Köping
Luleå
Malmö
Norrkoping
Oskarshamn
Oxelosund
Stenungsund
Stockholm
Nynäshamn
Strömstad 
Sundsvall
Trelleborg
Umeå
Varberg
Västeras
Visby
Ystad

Koper Aberdeen
Belfast
Bristol
Cardiff
Newport
Cromarty Firth
Dover/Folkestone
Edinburgh
Felixstowe
Harwich
Fishguard
Glasgow
Glensanda
Goole
Grimsby-Immingham
Heysham
Holyhead
Hull
Ipswich
Larne
Liverpool
Loch Ryan Ports

London

Londonderry

Manchester

Medway

Milford Haven

Orkney

Plymouth

Poole

Port Talbot

Ramsgate

River Hull and
Humber

Scrabster

Shetland Islands

Southampton
Portsmouth

Stornoway

Teesport

Tyne

Ullapool

Warrenpoint
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Palermo

Valletta/ Marsaxlokk

Bari

TarantoNaples

Rome

Ravenna

Ancona

Bologna

La Spezia

Livorno

Genova

Turin Milan

Novara Verona

Innsbruck

Munich

Stuttgart

MannheimLuxembourg

Metz

Frankfurt

Düsseldorf

Cologne

Würzburg

Nuremberg

Prague
Ostava

Regensburg
Passau

Wels/Linz

Basel

Strasbourg

Venice

Udine

Koper Rijeka

Trieste

Klagenfurt
Graz

Ljubljana Zagreb

Vienna
Bratislava

Katowice

Warsaw

Kaunas

Vilnius
Gdynia/Gdansk

Poznan

Szczecin/Swinoujscie

Frankfurt/Oder

Berlin

Dresden Wroclaw

Riga
Ventspils

Klaipeda

Tallinn

Helsinki
Hamina KotkaTurku Naantali

Stockholm

MalmöCopenhagen

Oslo

Hamburg

Hannover

Magdeburg

Bremen

Amsterdam
Utrecht Osnabrück

RotterdamZeebrugge
Oostende

Terneuzen,
Vlissingen

Gent

Liege
BrusselsLille

Calais
Dunkerque

Dover

Le Havre

Southampton

London

BirminghamLiverpool

Manchester

Cork

Dublin

Belfast

Glasgow

Edinburgh

Felixstowe
Harwich

Paris

Bordeaux

Vitoria

Bilbao

Madrid

Zaragoza

Seville

Algeciras

Sines

Lisbon
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Barcelona

Tarragona
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Perpignan
Marseille

Lyon

Dijon

Antwerp

Rostock

Zilina
Brno

Budapest Arad
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Bucharest
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Constanța
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So�a
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Limassol

Lefkosia
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Patras

Gothenburg

Trelleborg

Örebro

Gioia Tauro
Antequera/Bobadilla

Cartagena

Murcia

Las Palmas, Santa Cruz

Nantes Saint-Nazaire

Rouen

Bristol

Cardi�
Newport

Milford Haven

Limerick
S.F.

Teesport

Grimsby/Immingham Bremenhaven

Wilhelmshaven

Aarhus

Luleå

Lübeck

A Coruña
Gijón

CagliariHuelva

Palma de
Mallorca

Fos-sur-Mer

Galaţi

Augusta

Iraklion
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