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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 1985

inzake de toekenning van financiële bijstand voor de uitvoering van het infrastructuurproject
aan de grens Dromad , Carrickarnon ( Ierland )
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)
( 85 / 527 / EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ,
Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 3620 / 84 van de Raad van
19 december 1984 betreffende een bijzondere actie op het
gebied van de vervoersinfrastructuur ( J ), inzonderheid op
artikel 4 , lid 2 ,

1 . Plaats van uitvoering van het project:

Carrickarnon , nationale weg 1 , grens Ierland Noord-Ierland ;
2 . Beschrijving van het project:
Aanleg van extra parkeerterrein en verbreding van de
weg aan de douanepost ;
3 . Tijdschema voor de uitvoering:

Overwegende dat de Ierse Regering bij de Commissie een
aanvraag heeft ingediend om financiële bijstand als bijdrage
in de kosten voor het infrastructuurproject aan de grens
Dromad , Carrickarnon ( Ierland );

Overwegende dat bij het toekennen van financiële steun voor
projecten waarmee de grensoverschrijding wordt vergemak
kelijkt , de Commissie zich voornamelijk heeft laten leiden
door de doelstellingen uit Richtlijn 83 / 643 / EEG van de
Raad van 1 december 1983 ter vereenvoudiging van de
fysieke controle en de administratieve formaliteiten bij het
goederenvervoer tussen Lid-Staten ( 2 ) en verklaard heeft te
willen streven naar een grotere doorstroming van het verkeer
aan de grenzen en de wachttijden aldaar te verminderen ;

1985-1986 ;

4 . Totale geraamde kosten van het project in nationale
valuta :

500 000 Iers pond .
Artikel 3

De wijze waarop het project zal worden gefinancierd ,
uitgevoerd en gecontroleerd is beschreven in de bijlage bij
deze beschikking .
Artikel 4

Overwegende dat het Comité voor de vervoersinfrastructuur
dat is opgericht bij Beschikking 78 / 174 / EEG van 20
februari 1978 ( 3 ) is geraadpleegd ,

De autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de toepassing
van deze beschikking zijn respectievelijk:

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

— voor de Commissie , het hoofd van de afdeling „Planning
en ontwikkeling van de infrastructuur" van het directo
raat-generaal Vervoer ,

Artikel 1

Voor de financiering van de werkzaamheden van het infra
structuurproject aan de grens Dromad , Carrickarnon ( Ier
land ) wordt financiële bijstand van ten hoogste 180 000 Ecu

— voor Ierland , het Ministerie van Milieuzaken .

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot Ierland .

verleend .

Gedaan te Brussel , 8 oktober 1985 .
Artikel 2

Het in artikel 1 bedoelde project beantwoordt aan de
volgende kenmerken :

(») PB nr . L 333 van 21 . 12 . 1984 , blz . 58 .
( 2 ) PB nr . L 359 van 22 . 12 . 1983 , blz . 8 .
( 3 ) PB nr . L 54 van 25 . 2 . 1978 , blz . 16 .

Voor de Commissie

Stanley CLINTON DAVIS
Lid van de Commissie
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BIJLAGE

Voorwaarden voor de toekenning van financiële bijstand van de Gemeenschap voor de uitvoering van bepaalde
werkzaamheden aan het project aan de grens Dromad, Carrickarnon (Ierland)
1.

Financiering

1.1 .

Het financieringsplan zal er als volgt uitzien:

Eerste tranche: de Commissie geeft toestemming voor de betaling van een voorschot van ten hoogste 40 % van het
totale bedrag aan financiële bijstand dat is opgegeven in artikel 1 van deze beschikking .
Tweede tranche: na ontvangst van het bewijs dat de werkzaamheden zijn voltooid , betaalt de Commissie het
restant of geeft zij opdracht tot betaling daarvan .
1.2 .

Voordat betalingen worden verricht wordt door de Commissie nagegaan of de Richtlijnen 71 / 305 / EEG van de
Raad van 26 juli 1971 betreffende de coördinatie van de procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten
voor de uitvoering van werken ( 1 ) en 72 / 277 / EEG van de Raad van 26 juli 1972 betreffende de voorschriften voor
de bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van de aankondigingen van
overheidsopdrachten en concessies voor de uitvoering van werken ( 2 ) zijn toegepast.

2.

Bijhouden van rekeningen

De Commissie verlangt dat de verantwoordelijke autoriteiten alle rekeningen en andere bescheiden welke nodig
zijn voor het controleren van de uitgaven in verband met het project bijhouden . De Commissie behoudt zich het
recht voor om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden overlegging van bewijsstukken te verlangen en
inspecties ter plaatse te verrichten . De rekeningen in verband met het project dienen na voltooiing van de
werkzaamheden nog ten minste vier jaar te worden bewaard .

3.

Bevestiging van de betalingen en controle op de werkzaamheden

Voor iedere betaling dienen de verantwoordelijke autoriteiten de Commissie het volgende te verstrekken:
— een overzicht waaruit blijkt in hoeverre de werkzaamheden zijn gevorderd, ondertekend door de persoon die
officieel verantwoordelijk is voor het project jegens de nationale autoriteiten ,
— een gewaarmerkte staat van de verrichte betalingen .

Voor elke in het kader van deze beschikking door de Commissie verrichte betaling verlangt zij een
ontvangstbewijs .
4.

Publiciteit

De verantwoordelijke autoriteiten geven op publiciteitsborden ter plaatse bekendheid aan de door de
Gemeenschap verleende financiële bijstand .

f 1 ) PB nr . L 185 van 16 . 8 . 1971 , blz . 5 .
( 2 ) PB nr . L 176 van 3 . 8 . 1972 , blz . 12 .

