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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

2000/EES/46/11

nr. 38/1999
frá 30. mars 1999
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) og bókun 37
við EES-samninginn

2. gr.

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 15/1999 frá 29. janúar 1999(1).
Ákvörðun ráðsins 78/174/EBE frá 20. febrúar 1978 um tilhögun
samráðs og skipan nefndar er fjalli um samgöngumannvirki(2) er
hluti af samningnum.

Í stað 5. liðar (ákvörðun ráðsins 78/174/EBE) í XIII. viðauka við
samninginn komi eftirfarandi:
,,5. 396 D 1692: Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins
nr. 1692/96/EB frá 23. júlí 1996 um viðmiðunarreglur
bandalagsins við uppbyggingu samevrópska
flutningakerfisins (Stjtíð. EB L 228, 9.9.1996, bls. 1), eins
og hún var leiðrétt með Stjtíð. EB L 15. 17.1.1997, bls.1.
Ákvæði ákvörðunarinnar skulu, að því er þennan samning
varðar, aðlöguð sem hér segir.
a)

í 2. mgr. 1. gr. komi ,,samningsaðilar að EESsamningnum í stað orðanna ,,aðildarríkin og ef við á
bandalagið og í stað orðanna ,, með fyrirvara um
fjárhagslegar skuldbindingar aðildarríkis eða
bandalagsins komi ,,með fyrirvara um fjárhagslegar
skuldbindingar samningsaðila að EES-samningnum,

b)

í 3. mgr. 1. gr. komi ,,EES-samningur í stað orðsins
,,sáttmáli,

c)

í a-lið 2. mgr. 2. gr. komi orðin ,,markmið sem um
getur Í EES-samningnum í stað ,,markmið
bandalagsins,

d)

í h-lið 2. mgr. 2. gr. komi orðið ,,Sviss í stað orðanna
,,ríki Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og orðin
,,hagsmunir samningsaðila að EES-samningnum í stað
,,hagsmunir bandalagsins,

e)

í fyrstu línu 4. gr. komi ,,ráðstafanir samningsaðila að
EES-samningnum í stað orðanna ,,ráðstafanir
bandalagsins og í i-lið komi ,,hagsmunir samningsaðila
EES-samningsins í stað orðanna ,,sameiginlegir
hagsmunir,

f)

Í 6. gr. komi ,,samningsaðilar að EES-samningnum í
stað orðsins ,,bandalagið og setningin ,,í samræmi
við viðeigandi málsmeðferð í sáttmálanum gildir ekki,

Nefndin um samgöngumannvirki sem skipuð var samkvæmt
ákvörðun ráðsins 78/174/EBE er talin upp í bókun 37 sem nefnd
sem sérfræðingar frá EFTA-ríkjunum skulu eiga aðild að.
Ákvörðun ráðsins 78/174/EBE er felld úr gildi með ákvörðun
Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1692/96/EB frá 23. júlí 1996 um
viðmiðunarreglur bandalagsins við uppbyggingu samevrópska
flutningakerfisins(3).
Í ákvörðun nr. 1692/96/EB er kveðið á um að hægt eigi að vera að
tengja þetta kerfi, m.a. kerfum EFTA-ríkjanna, og jafnframt sé
stuðlað að rekstarsamhæfi og aðgangi að þessum kerfum.
Með ákvörðun nr. 1692/96/EB er komið á fót nefnd um
samevrópska flutningakerfið.
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1692/96/EB skal felld
inn í samninginn.
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:
1. gr.
Í XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) komi ,,2. VIÐBÆTIR í
stað ,,1. VIÐBÆTIR, ,,3. VIÐBÆTIR komi í stað ,,2.
VIÐBÆTIR, ,,4. VIÐBÆTIR komi í stað ,,3. VIÐBÆTIR
og ,,5. VIÐBÆTIR komi í stað ,,4. VIÐBÆTIR.
(1)

Stjtíð. EB L 35, 10.2.2000, bls. 45 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 7, 10.2.2000, bls. 124.

(2)

Stjtíð. EB L 54, 25.2.1978, bls. 16.

(3)

Stjtíð. EB L 228, 9.9.1996, bls. 1.
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g)

í 1. mgr. 7. gr. komi ,,EES-samningur í stað orðsins
,,sáttmáli,

3. gr.

h)

í 1. mgr. 8. gr. gilda orðin ,,og með beitingu tilskipunar
92/43/EBE ekki og í b-lið 2. mgr. 8. gr. komi
,,yfirráðasvæði samningsaðila að EES-samningnum
í stað orðsins ,,bandalagið,

Í stað 4. liðar (Nefnd um samgöngumannvirki) í bókun 37 við
samninginn komi eftirfarandi:

i)

í 2. þætti (Vegir) í I. viðauka við ákvörðunina bætist
við eftirfarandi og sýnt með kortum eins og sett er
fram í 1. viðbæti við þennan viðauka:
,,2.15.
2.16.

j)

4. gr.
Fullgiltur texti ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1692/
96/EB á íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar
ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

Ísland
Noregur,

í 3. þætti (Járnbrautir) í I. viðauka við ákvörðunina
bætist við eftirfarandi og sýnt með kortum eins og
sett er fram í 1. viðbæti við þennan viðauka:
,,3.16.

k)

,,4. Nefnd um samevrópska flutningakerfið (ákvörðun
Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1692/96/EB).

5. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 31. mars 1999, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

Noregur,

í 6. þætti (Flugvellir) í I. viðauka við ákvörðunina
bætist við eftirfarandi og sýnt með kortum eins og
sett er fram í 1. viðbæti við þennan viðauka:
,,6.8.
6.9.

6. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

Ísland,
Noregur.

Fyrirkomulag samstarfs EFTA-ríkjanna í samræmi við 101. gr.
samningsins:
Sérfræðingi frá hverju EFTA-ríkjanna er heimilt að taka þátt í
verkefnum nefndarinnar um samevrópska flutningakerfið.
Framkvæmdastjórn EB skal, þegar þar að kemur, láta
þátttökuaðila vita um fundardag nefndarinnar og senda viðeigandi
gögn.

Gjört í Brussel 30. mars 1999.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
F. Barbaso
formaður.
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VIÐAUKI
við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 38/1999
,,1. VIÐBÆTIR
KORT SEM UM GETUR Í I. VIÐAUKA VIÐ ÁKVÖRÐUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS
nr. 1692/96/EB, SEM BÆTT VAR VIÐ VEGNA EES-SAMNINGSINS
(sjá aðlögunarliði i), j) og k) í 5. lið XIII. viðauka við samninginn)
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frá 23. júlí 1996
um viðmiðunarreglur bandalagsins við uppbyggingu samevrópska flutningakerfisins(*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

4)

Siglingar á stuttum siglingaleiðum geta m.a. dregið úr álagi á
flutningaleiðum á landi.

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
fyrstu málsgrein 129. gr. d,

5)

Samþætting flutningakerfa í Evrópu verður að gerast í
áföngum með því að tengja mismunandi flutningsmáta í því
skyni að nýta betur kosti þeirra hvers fyrir sig.

6)

Til að þessum markmiðum verði náð er nauðsynlegt að
bandalagið setji fram viðmiðunarreglur í samræmi við
dreifræðisregluna. Nauðsynlegt er að ákveða meginlínur og
forgangsverkefni í fyrirhuguðum aðgerðum bandalagsins á
sviði samevrópskra flutningakerfa.

7)

Nauðsynlegt er að tilgreina framkvæmdir sem varða
sameiginlega hagsmuni og stuðla að þessum markmiðum og
samræmast forgangsverkefnum sem hafa verið ákveðin.
Einungis koma til greina framkvæmdir sem geta talist
vænlegar í efnahagslegu tilliti.

8)

Aðildarríkin verða að taka tillit til umhverfisverndar þegar
ráðist er í framkvæmdir sem varða sameiginlega hagsmuni
með því að standa að mati á umhverfisáhrifum í samræmi
við tilskipun ráðsins 85/337/EBE frá 27. júní 1985 um mat
á áhrifum sem tilteknar framkvæmdir á vegum hins opinbera
eða einkaaðila kunna að hafa á umhverfið (5) og með því að
beita tilskipun ráðsins 92/43/EBE frá 21. maí 1992 um
varðveislu náttúrulegra búsvæða og villtra dýra og
gróðurs (6).

9)

Ekki ber að veita heimild til tiltekinna framkvæmda á vegum
hins opinbera eða einkaaðila sem líklegt er að hafi veruleg
umhverfisáhrif fyrr en hugsanleg áhrif af því tagi hafa verið
metin í samræmi við gildandi bandalagsreglur.

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),
með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (3),
í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 189. gr. b í
sáttmálanum (4),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

(*)

(1)

Með stofnun og uppbyggingu samevrópskra neta og flutningakerfa er stuðlað að nokkrum helstu markmiðum bandalagsins, t.d. snurðulausri starfsemi innra markaðarins og
eflingu efnahagslegrar og félagslegrar samheldni.
Stofnun og uppbygging samevrópskra flutningakerfa um
allt yfirráðasvæði bandalagsins hefur einnig þau sértæku
markmið að tryggja fólki og vörum varanlegan hreyfanleika
við bestu hugsanleg samfélags-, umhverfis- og öryggisskilyrði og að samþætta alla flutningsmáta að teknu tilliti
til kosta þeirra hvers í samanburði við annan. Samevrópska
flutningakerfið mun meðal annars geta stuðlað að fjölgun
starfa.
Í hvítbók framkvæmdastjórnarinnar um þróun sameiginlegrar stefnu í flutningamálum er mælst til þess að núverandi afkastageta sé nýtt sem best og að flutningakerfi af
öllu tagi séu sameinuð í samevrópskt flutningakerfi fyrir
farþega- og vöruflutninga á vegum, járnbrautum, skipgengum
vatnaleiðum, á sjó og í lofti og fyrir samsetta flutninga.
Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 228, 9.9.1996, bls. 1, var nefnd í
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 38/1999 frá 30. mars 1999
um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.
Stjtíð. EB nr. C 220, 8. 8. 1994, bls. 1 og Stjtíð. EB nr. C 97, 20. 4. 1995,
bls. 1.

(2)

Stjtíð. EB nr. C 397, 31. 12. 1994, bls. 23.

(3)

Stjtíð. EB nr. C 210, 14. 8. 1995, bls. 34.

(4)

Álit Evrópuþingsins frá 18. maí 1995 (Stjtíð. EB nr. C 151, 19. 6. 1995, bls.
234). Sameiginleg afstaða ráðsins frá 28. september 1995 (Stjtíð. EB nr.
C 331, 8. 12. 1995, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 13. desember
1995 (Stjtíð. EB nr. C 17, 22. 1. 1996, bls. 58). Ákvörðun ráðsins frá 15. júlí
1996 og ákvörðun Evrópuþingsins frá 17. júlí 1996 (hefur enn ekki verið
birt í Stjórnartíðindum EB).

10) Nauðsynlegt er að tilgreina framkvæmdir sem varða
sameiginlega hagsmuni og lúta ekki aðeins að mismunandi
flutningsmátum í fjölþættum flutningum heldur einnig kerfi
fyrir umferðarstjórn og upplýsingar til notenda og staðsetningar- og leiðsögukerfi.

(5)

Stjtíð. EB nr. L 175, 5. 7. 1985, bls. 40.

(6)

Stjtíð. EB nr. L 206, 22. 7. 1992, bls. 7.
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11) Eitt af markmiðunum með þessari ákvörðun er að tilgreina
slíkar framkvæmdir sem varða sameiginlega hagsmuni.
Framkvæmdirnar eru tilgreindar í I. viðauka, II. viðauka og
í meginmáli þessarar ákvörðunar. Á fundi leiðtogaráðsins í
Essen taldi það fjórtán þessara framkvæmda sérstaklega
mikilvægar.
12) Framkvæmdastjórninni ber að leggja fram skýrslu um
framkvæmd þessarar ákvörðunar annað hvert ár og fimmta
hvert ár skýrslu sem gefur til kynna hvort nauðsynlegt sé
að endurskoða viðmiðunarreglurnar.
13) Setja ber á fót nefnd á vegum framkvæmdastjórnarinnar
sem hafi það verkefni að vera henni til ráðuneytis við
athugun á framkvæmd og þróun þessara viðmiðunarreglna.

2. gr.
Markmið
1. Samevrópska flutningakerfinu skal komið á í áföngum fyrir
árið 2010 með því að sameina kerfi grunnvirkja fyrir flutninga á
landi, á sjó og í lofti um allt bandalagið í samræmi við
skipulagsuppdrættina á kortunum í I. viðauka og/eða í
forskriftunum í II. viðauka.
2.

Standa skal þannig að flutningakerfinu að:

a)

varanlegur hreyfanleiki sé tryggður fyrir fólk og vörur á
svæði án innri landamæra við bestu hugsanleg samfélagsog öryggisskilyrði ásamt því að vinna að markmiðum
bandalagsins, einkum á sviði umhverfismála og samkeppni,
og stuðla að því að styrkja efnahagslega og félagslega
samheldni;

b)

notendum bjóðist afnot af grunnvirkjum af bestu gerð á
viðunandi kjörum;

c)

það nái til allra flutningsmáta að teknu tilliti til kosta þeirra
hvers í samanburði við annan;

d)

unnt sé að nýta sem best afkastagetuna sem fyrir er;

e)

það sé, eftir því sem unnt er, rekstrarsamhæft hvers kyns
flutningsmátum og stuðli að tengingu mismunandi flutningsmáta;

f)

það sé vænlegt í efnahagslegu tilliti eftir því sem við verður
komið;

g)

það nái til alls yfirráðasvæðis aðildarríkja bandalagsins til
þess að auðvelda almennan aðgang, tengja eyjar, landlukt
svæði og jaðarsvæði við meginlandsvæðin og tengja helstu
þéttbýlissvæði og héruð í bandalaginu án flöskuhálsa;

h)

unnt sé að tengja það flutningakerfum í aðildarríkjum Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA), ríkjum Mið- og AusturEvrópu og Miðjarðarhafslöndum og stuðla jafnframt að
rekstrarsamhæfi og aðgangi að þessum flutningakerfum að
því marki sem það þjónar hagsmunum bandalagsins.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:
1. ÞÁTTUR
MEGINREGLUR
1. gr.
Tilgangur
1. Tilgangur þessarar ákvörðunar er að ákveða viðmiðunarreglur sem ná til markmiða, forgangsverkefna og meginlína í
fyrirhuguðum ráðstöfunum á sviði samevrópska flutningakerfisins.
Í þessum viðmiðunarreglum eru tilgreindar þær framkvæmdir
sem varða sameiginlega hagsmuni en með því að ráðast í þær er
ætlunin að stuðla að uppbyggingu kerfisins um allt bandalagið.
2. Viðmiðunarreglurnar, sem um getur í 1. mgr., eru almennur
viðmiðunarrammi sem er til þess ætlaður að hvetja aðildarríkin
og jafnframt bandalagið, þar sem það á við, til að standa að
framkvæmdum sem varða sameiginlega hagsmuni í þeim tilgangi
að tryggja samhengi, samtengingu og rekstrarsamhæfi
samevrópska flutningakerfisins ásamt aðgangi að kerfinu. Þessar
framkvæmdir eru sameiginlegt markmið og veltur framgangur
þeirra á því hversu langt þau eru komin og þeim fjármunum sem
eru til ráðstöfunar en þetta felur þó ekki í sér fjárskuldbindingar
fyrir aðildarríkin eða bandalagið. Þessum viðmiðunarreglum er
einnig ætlað að auðvelda þátttöku einkageirans.
3.

Grunnkröfur varðandi:
-

rekstrarsamhæfi samevrópska flutningakerfisins,
fjarvirknibúnað í flutningum og þjónustu sem tengist
honum

skulu skilgreindar í samræmi við sáttmálann og annars staðar en
í þessari ákvörðun.

3. gr.
Umfang flutningakerfisins
1. Til samevrópska flutningakerfisins teljast samgöngumannvirki, kerfi fyrir umferðarstjórn og staðsetningar- og leiðsögukerfi.
2. Til samgöngumannvirkja teljast vegakerfi, járnbrautakerfi
og kerfi skipgengra vatnaleiða, hafnir við sjó og skipgengar
vatnaleiðir, flugvellir og aðrir tengipunktar.
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3. Til kerfa fyrir umferðarstjórn og staðsetningar- og leiðsögukerfa telst sá tæknibúnaður og þau upplýsinga- og fjarskiptakerfi sem eru nauðsynleg til að tryggja snurðulausa starfsemi
flutningakerfisins og skilvirka umferðarstjórn.

c)
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besta samsetning og samþætting mismunandi flutningsmáta;

d)

að taka tillit til umhverfisþátta við hönnun og uppbyggingu
flutningakerfisins;

e)

að auka rekstrarsamhæfi einstakra þátta í flutningakerfinu
stig af stigi;

f)

hámarksnýting á afkastagetu og skilvirkni þeirra grunnvirkja
sem fyrir eru;

g)

uppsetning og endurbætur á tengipunktum og mannvirkjum
fyrir samþætta flutninga;

4. gr.
Meginlínur ráðstafananna
Meginlínur ráðstafana bandalagsins lúta að:
a)

gerð og endurskoðun skipulagsuppdrátta af flutningakerfinu;

b)

tilgreiningu framkvæmda sem varða sameiginlega hagsmuni;

c)

aðlögun flutningakerfisins sem fyrir er;

h)

að auka öryggi og áreiðanleika flutningakerfisins;

d)

bættu rekstrarsamhæfi í flutningakerfinu;

i)

e)

bestu mögulegu samsetningu flutningsmáta, m.a. með því
að setja á stofn tengimiðstöðvar og skulu þær, þegar um
vöruflutninga er að ræða, standa utan borgarkjarna eftir því
sem við verður komið til þess að samþætting flutningsmáta
verði árangursrík;

uppbygging og uppsetning kerfa fyrir umferðarstjórn og
umferðareftirlit í flutningakerfinu og fyrir upplýsingar til
notenda í því skyni að nýta grunnvirki sem best;

j)

rannsóknir sem stuðla að betri hönnun og betri framkvæmd
í samevrópska flutningakerfinu.
6. gr.

f)

viðleitni til að ná fram samræmi og fylld í fjárhagsaðstoð í
samræmi við reglurnar sem gilda um hverja tegund fjárskuldbindinga;

g)

rannsóknum og þróunarstarfi;

h)

samstarfi við þriðju lönd sem uppbygging flutningakerfisins
varðar og gerð heppilegra samninga við þau;

i)

aðgerðum sem hvetji aðildarríkin og alþjóðastofnanir til að
vinna að markmiðum sem bandalagið hefur sett sér;

j)

eflingu samfellds samstarfs milli málsaðila;

k)

hverjum þeim ráðstöfunum öðrum sem reynast nauðsynlegar til að ná markmiðunum sem um getur í 2. gr.

Flutningakerfi í þriðju löndum
Ákveðið verður í hverju einstöku tilviki og í samræmi við viðeigandi málsmeðferð í sáttmálanum hvort bandalagið skuli stuðla
að framkvæmdum sem varða sameiginlega hagsmuni og að
samtengingu og rekstrarsamhæfi í því skyni að tryggja samhæfi
flutningakerfa í þriðju löndum við samevrópska flutningakerfið.
7. gr.
Framkvæmdir sem varða sameiginlega hagsmuni

5. gr.
Forgangsverkefni

1. Í samræmi við reglur sáttmálans, einkum þær sem varða
samkeppnismál, teljast varða sameiginlega hagsmuni allar þær
framkvæmdir sem:




beinast að markmiðunum sem sett eru í 2. gr.,
varða flutningakerfið sem lýst er í 3. gr.,
svara til eins eða fleiri af þeim forgangsverkefnum sem koma
fram í 5. gr. og
vænta má að séu vænlegar í efnahagslegu tilliti á grundvelli
greiningar á félagshagfræðilegum kostnaði og ávinningi.

Forgangsverkefnin skulu vera sem hér segir, að teknu tilliti til
markmiðanna sem sett eru í 2. gr.:



a)

stofnun og uppbygging tengileiða, helstu tengistaða og
tenginga sem eru nauðsynlegar til að unnt sé að losna við
flöskuhálsa, ljúka við kafla sem vantar og bæta við meginleiðirnar;

2. Framkvæmdirnar skulu varða einhvern þann þátt í flutningakerfinu sem lýst er í 9. til 17. gr. og skulu einkum:

stofnun og uppbygging grunnvirkja fyrir aðgang að
flutningakerfinu til þess að unnt sé að tengja eyjar, landlukt
svæði og jaðarsvæði við meginlandsvæði bandalagsins;



b)



varða leiðirnar sem eru tilgreindar á kortunum í I. viðauka
og/eða
svara til forskriftanna eða viðmiðananna í II. viðauka.
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3. Aðildarríkin skulu gera þær ráðstafanir sem þau álíta
nauðsynlegar innan ramma meginreglnanna sem mælt er fyrir um
í 2. mgr. 1. gr.
8. gr.

3. Til flutningakerfisins teljast grunnvirki fyrir umferðarstjórn
og upplýsingar til notenda með virku samstarfi milli kerfa fyrir
umferðarstjórn í Evrópu og í einstökum löndum og héruðum.
3. ÞÁTTUR

Umhverfisvernd
JÁRNBRAUTIR
1. Við framkvæmdir og undirbúning þeirra verða aðildarríkin
að taka tillit til umhverfisverndar með því að láta fara fram mat á
umhverfisáhrifum framkvæmda sem varða sameiginlega hagsmuni
og til stendur að ráðast í, í samræmi við tilskipun 85/337/EBE og
með beitingu tilskipunar 92/43/EBE.

10. gr.
Lýsing
1. Til járnbrautakerfisins telst háhraðajárnbrautakerfið og
almenna járnbrautakerfið.

2.

Framkvæmdastjórnin:

a)

mun þróa greiningaraðferðir sem henta til að leggja skipulegt
mat á umhverfisáhrif flutningakerfisins í heild;

b)

mun þróa aðferðir sem henta til greiningar á stofnleiðum og
skulu þær ná til allra flutningsmáta sem um ræðir með
fyrirvara um skilgreiningu á stofnleiðunum sjálfum. Þegar
hugtakið stofnleið er mótað ber að taka til greina að
nauðsynlegt er að tengja öll aðildarríki og svæði við
samevrópska flutningakerfið og einkum að tengja eyjar,
landlukt svæði og jaðarsvæði við meginlandsvæðin í
bandalaginu.

Framkvæmdastjórnin skal taka til greina niðurstöður þessarar
vinnu, þar sem það á við, í skýrslu þeirri um viðmiðunarreglurnar
sem kveðið er á um í 21. gr. í því skyni að ná markmiðunum sem
sett eru í 2. gr.
2. ÞÁTTUR
VEGIR

2.

Til háhraðajárnbrautakerfisins teljast:



brautir sem eru lagðar sérstaklega fyrir háhraðalestir og gerðar
fyrir hraða sem er að jafnaði 250 km/klst. eða meiri með
núverandi eða nýrri tækni,



brautir sem hafa verið endurbyggðar sérstaklega fyrir
háhraðalestir og eru gerðar fyrir hraða sem er u.þ.b. 200 km/
klst.,



brautir sem hafa verið endurbyggðar sérstaklega fyrir
háhraðalestir og hafa sérstök einkenni vegna staðhátta,
landslags eða nálægðar við þéttbýli þannig að hraðinn verður
að ráðast af hverju einstöku tilviki.

Til þessa flutningakerfis teljast brautirnar sem eru merktar í
I. viðauka sem háhraðabrautir eða brautir sem hafa verið
endurbyggðar fyrir háhraðalestir.
3.

Til almenna járnbrautakerfisins teljast brautir fyrir almenna
járnbrautaflutninga, að meðtöldum þeim járnbrautarköflum
fyrir samsetta flutninga sem um getur í 14. gr.

Lýsing

4.

Flutningakerfið:

1. Til samevrópska vegakerfisins teljast hraðbrautir og
vandaðir þjóðvegir sem fyrir eru, eru nýir eða er breytt og:



gegnir mikilvægu hlutverki í vöru- og farþegaflutningum
um langar vegalengdir,



gegna mikilvægu hlutverki í langferðum eða



gegnir mikilvægu hlutverki í rekstri samsettra flutninga um
langar vegalengdir,



sneiða hjá helstu borgarkjörnum á vegum sem eru tilgreindir
í flutningakerfinu eða



gerir kleift að tengjast flutningakerfum fyrir aðra flutningsmáta og nýta héraðsbundin og staðbundin járnbrautakerfi.

9. gr.



mynda tengingu við annars konar flutningsmáta eða



tengja landlukt svæði og jaðarsvæði við meginlandsvæði í
bandalaginu.

2. Með flutningakerfinu er notendum tryggð þjónusta,
þægindi og öryggi á háu stigi, á einsleitan hátt og óslitið.

5. Í flutningakerfinu skulu notendum standa til boða mikil
gæði og öryggi í krafti samfellu og uppbyggingar á rekstrarsamhæfi stig af stigi sem næst einkum með tæknilegri samhæfingu og
samhæfðu kerfi fyrir stýringu og eftirlit.
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4. ÞÁTTUR

6. ÞÁTTUR

SKIPGENGAR VATNALEIÐIR OG HAFNIR VIÐ VÖTN

FLUGVELLIR

11. gr.

13. gr.

Lýsing

Lýsing

1. Til samevrópska flutningakerfisins fyrir skipgengar vatnaleiðir teljast ár og skurðir ásamt ýmsum kvíslum og þverskurðum
sem tengja þau saman. Það gerir einkum kleift að tengja saman
iðnaðarhéruð og helstu þéttbýlissvæði og tengja þau við hafnir.

1. Til samevrópska flugvallakerfisins teljast þeir flugvellir sem
standa á yfirráðasvæði bandalagsins, eru opnir flugumferð í
atvinnuskyni og fullnægja þeim viðmiðunum sem settar eru í
II. viðauka. Þessir flugvellir eru flokkaðir með mismunandi hætti
eftir umfangi og tegund umferðarinnar sem um þá fer og eftir
hlutverki þeirra í flutningakerfinu. Þeir gera kleift að byggja upp
flugsambönd og að tengja saman flutninga í lofti og aðra
flutningsmáta.

2. Lágmarkskröfur um tæknilega eiginleika skipgengra
vatnaleiða, sem eru hluti af flutningakerfinu, eru þær sem gilda
um vatnaleiðir í IV. flokki, en um þær geta farið skip eða
prammalestir sem eru 80 til 85 m á lengd og 9,50 m á breidd. Ef
vatnaleið, sem er hluti af flutningakerfinu, er endurnýjuð eða lögð
frá grunni skulu tækniforskriftirnar svara að minnsta kosti til
IV. flokks, gefa kost á uppfærslu í flokk Va/Vb síðar og veita
fullnægjandi möguleika á ferðum skipa sem eru notuð til samsettra
flutninga. Um vatnaleiðir í flokki Va geta farið skip eða
prammalestir sem eru 110 m á lengd og 11,40 m á breidd og um
vatnaleiðir í flokki Vb prammalestir sem eru 172 til 185 m á lengd
og 11,40 m á breidd.

2. Millilandaflugvellir og bandalagsflugvellir mynda kjarnann
í samevrópska flugvallakerfinu. Flug milli bandalagsins og annarra
landa fer aðallega um millilandaflugvellina. Bandalagsflugvellirnir
mynda fyrst og fremst tengingar innan bandalagsins en
flugþjónusta til landa utan bandalagsins er enn lítill hluti af
viðskiptum þeirra. Héraðsflugvellir og tengiflugvellir auðvelda
aðgang að kjarna kerfisins eða draga úr einangrun jaðarsvæða og
afskekktra svæða.
7. ÞÁTTUR

3. Hafnir við vötn eru hluti af flutningakerfinu, einkum sem
tengipunktar milli vatnaleiðanna, sem um getur í 2. mgr., og annarra
flutningsmáta.
4.

SAMSETTIR FLUTNINGAR
14. gr.

Til flutningakerfisins teljast grunnvirki fyrir umferðarstjórn.

Lýsing

5. ÞÁTTUR
HAFNIR VIÐ SJÓ

1.

Til samevrópska kerfisins fyrir samsetta flutninga teljast:

12. gr.



járnbrautir og skipgengar vatnaleiðir sem henta til samsettra flutninga og skipaleiðir sem gera það kleift, eftir
atvikum með tengiflutningum á vegum í upphafi og/eða við
lok ferðar, að flytja vörur um langar vegalengdir;



mannvirki sem gera kleift að umskipa vörum milli járnbrauta, skipgengra vatnaleiða, skipaleiða og vega;



hentug járnbrautarfarartæki til bráðabirgða þar sem þörf er
á slíku þar eð grunnvirki hafa ekki verið aðlöguð enn þá.

Lýsing
Hafnir við sjó gera kleift að byggja upp sjóflutninga og eru
tengistöðvar sjóumferðar milli lands og eyja og tengipunktar milli
sjóflutninga og annarra flutningsmáta. Þar stendur flutningsaðilum
til boða búnaður og þjónusta. Grunnvirki þeirra gefa kost á ýmiss
konar þjónustu fyrir farþega- og vöruflutninga í bandalaginu og
milli þess og þriðju landa, að meðtalinni ferjuþjónustu og þjónustu
á sviði sjóflutninga um stuttar og langar vegalengdir, m.a. strandflutningum.
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8. ÞÁTTUR

11. ÞÁTTUR

STJÓRN- OG UPPLÝSINGAKERFI FYRIR
SKIPAUMFERÐ

SAMEIGINLEG ÁKVÆÐI

15. gr.
Lýsing
Samevrópska stjórn- og upplýsingakerfið fyrir skipaumferð
varðar:


stjórnkerfi fyrir skipaumferð við strendur og í höfn,



staðsetningarkerfi fyrir skip,



tilkynningakerfi fyrir skip sem flytja hættulegar eða
mengandi vörur,



fjarskiptakerfi fyrir skip í háska og fyrir öryggi á hafi úti,

með það að markmiði að tryggja öryggi og skilvirkni í sjóflutningum og umhverfisvernd sem best á hafsvæðum sem tilheyra
aðildarríkjum bandalagsins.
9. ÞÁTTUR
FLUGUMFERÐARSTJÓRN
16. gr.
Lýsing
Til samevrópska kerfisins fyrir flugumferðarstjórn telst loftrými
fyrir almennt flug, flugleiðir, flugleiðsögubúnaður,
kerfi fyrir skipulag og stjórnun umferðar og kerfi fyrir flugumferðareftirlit (eftirlitsmiðstöðvar og búnaður til vöktunar og
fjarskipta) sem eru nauðsynleg öruggri og skilvirkri flugumferð í
evrópsku loftrými.
10. ÞÁTTUR
STAÐSETNINGAR- OG LEIÐSÖGUKERFI
17. gr.
Lýsing
Til samevrópska staðsetningar- og leiðsögukerfisins teljast
staðsetningar- og leiðsögukerfi með aðstoð gervihnatta og kerfi
sem verða skilgreind í fyrirhugaðri útvarpsleiðsöguáætlun fyrir
Evrópu. Með þessum kerfum er veitt áreiðanleg og skilvirk
staðsetningar- og leiðsöguþjónusta sem nýta má fyrir alla
flutningsmáta.

18. gr.
Nefnd sem sér um upplýsingaskipti og skýrslugerð
1. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni reglulega um innlendar áætlanir sem þau hafa gert í tengslum við
uppbyggingu samevrópska flutningakerfisins, einkum að því er
varðar þær framkvæmdir sem varða sameiginlega hagsmuni og
eru tilgreindar í þessari ákvörðun.
2. Hér með er komið á fót á vegum framkvæmdastjórnarinnar
nefnd um samevrópska flutningakerfið sem hér á eftir nefnist
nefndin og er skipuð fulltrúum aðildarríkjanna undir
formennsku fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar. Nefndin sér um
upplýsingaskipti í tengslum við áætlanir sem aðildarríkin tilkynna og getur tekið til athugunar hvert það mál sem varðar
uppbyggingu samevrópska flutningakerfisins.
3. Framkvæmdastjórnin skal senda Evrópuþinginu, ráðinu,
efnahags- og félagsmálanefndinni og svæðanefndinni skýrslu
annað hvert ár um framkvæmd viðmiðunarreglnanna sem settar
eru í þessari ákvörðun.
Við gerð skýrslunnar hefur framkvæmdastjórnin sér til aðstoðar
nefndina sem um getur í 2. mgr.
19. gr.
Sérstakar framkvæmdir
Til upplýsingar er að finna í III. viðauka þær framkvæmdir sem
eru tilgreindar í I. og II. viðauka og í öðrum ákvæðum þessarar
ákvörðunar og leiðtogaráðið taldi sérstaklega mikilvægar á fundi
sínum í Essen.
20. gr.
Fjölþættir flutningar og umferðarstjórn
Af þeim framkvæmdum öðrum, sem varða sameiginlega hagsmuni
og er að finna í I. og II. viðauka, skal veita sérstaka athygli þeim
sem eru á sviði fjölþættra flutninga og nýrrar umferðarstjórnartækni í því skyni að byggja upp flutningakerfið.
21. gr.
Endurskoðun viðmiðunarreglnanna
1. Fimmta hvert ár eftir gildistöku þessarar ákvörðunar, og í
fyrsta skipti fyrir 1. júlí 1999, skal framkvæmdastjórnin leggja
skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið og greina frá því hvort rétt
sé að laga viðmiðunarreglurnar að efnahagsþróun og tækniþróun
á sviði flutninga, einkum járnbrautaflutninga.

ÍSLENSK útgáfa

Nr.46/184

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

Við gerð skýrslunnar hefur framkvæmdastjórnin sér til aðstoðar
nefndina sem um getur í 18. gr.
2. Í kjölfar skýrslunnar, sem um getur í 1. mgr., skal framkvæmdastjórnin leggja fram viðeigandi tillögur ef nauðsynlegt
reynist.
22. gr.
Niðurfelling
Ákvörðun ráðsins 78/174/EBE frá 20. febrúar 1978 um tilhögun
samráðs og skipan nefndar er fjalli um samgöngumannvirki (7) er
hér með felld úr gildi.

(7)

Stjtíð. EB nr. L 54, 25. 2. 1978, bls. 16.
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23. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.
24. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.
Gjört í Brussel 23. júlí 1996.
Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

K. HÄNSCH

M. LOWRY

forseti.

forseti.
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I. VIÐAUKI
KORT MEÐ SKIPULAGSUPPDRÁTTUM AF FLUTNINGAKERFUNUM (*)
2. þáttur: Vegir
2.0.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Evrópa
Belgía/Lúxemborg
Danmörk
Þýskaland
Grikkland

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Spánn
Frakkland
Írland
Ítalía
Holland

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

Austurríki
Portúgal
Finnland
Svíþjóð
Breska konungsríkið

3. þáttur: Járnbrautir
3.0.
3.1.
3.2.
3.3.

Evrópa
Belgía
Danmörk
Þýskaland

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Grikkland
Spánn
Frakkland
Írland

3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

Ítalía
Lúxemborg
Holland
Austurríki

3.12. Portúgal
3.13. Finnland
3.14. Svíþjóð
3.15. Breska konungsríkið

4. þáttur: Skipgengar vatnaleiðir

4. Evrópa
5. þáttur: Hafnir við sjó
Framkvæmdir, sem varða sameiginlega hagsmuni og tengjast höfnum við sjó, eru tilgreindar í þessari
ákvörðun með þeim viðmiðunum sem er að finna í II. viðauka og geta verið í hvaða höfn sem vera skal í
aðildarríkjum bandalagsins. Þar eð ógerlegt er að sýna allar hafnirnar á einu korti er korti af höfnum við sjó
sleppt úr I. viðauka.
6. þáttur: Flugvellir
6.0.
6.1.

Evrópa
Belgía/Danmörk/Þýskaland/Lúxemborg/
Holland/Austurríki
6.2. Grikkland
6.3. Spánn/Portúgal

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Frakkland
Írland/Breska konungsríkið
Ítalía
Finnland/Svíþjóð

7. þáttur: Samsettir flutningar
7.1.

A. Járnbrautir
B. Járnbrautir  aðalleiðir
7.2. Skipgengar vatnaleiðir
Ath.: Hugtakið fyrirhugað í skýringum með kortunum felur í sér öll þrep grunnvirkjaframkvæmdar sem
varðar sameiginlega hagsmuni, allt frá forathugun til framkvæmda.

(*)

Kortin eiga við samsvarandi þætti sem nefndir eru í meginmálinu og/eða II. viðauka.
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2. ÞÁTTUR
VEGIR
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3. ÞÁTTUR
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4. ÞÁTTUR
SKIPGENGAR VATNALEIÐIR
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6. ÞÁTTUR
FLUGVELLIR
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7. ÞÁTTUR
SAMSETTIR FLUTNINGAR
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II. VIÐAUKI

VIÐMIÐANIR OG FORSKRIFTIR FYRIR FRAMKVÆMDIR SEM VARÐA
SAMEIGINLEGA HAGSMUNI (*)
2. þáttur:

Vegir

3. þáttur:

Járnbrautir

4. þáttur:

Skipgengar vatnaleiðir og hafnir við vötn

5. þáttur:

Hafnir við sjó

6. þáttur:

Flugvellir

7. þáttur:

Samsettir flutningar

8. þáttur:

Stjórn- og upplýsingakerfi fyrir skipaumferð

9. þáttur:

Flugumferðarstjórn

10. þáttur:

Staðsetningar- og leiðsögukerfi
2. þáttur
Vegir

Auk framkvæmda við tengingar, sem nefndar eru í I. viðauka, teljast grunnvirkjaframkvæmdir við slíkar tengingar varða sameiginlega
hagsmuni ef þær beinast að því að:
A.

B.

byggja upp vegakerfið og einkum að:


breikka hraðbrautir eða endurbæta gæðavegi,



leggja eða endurbæta hliðarbrautir sem liggja fram hjá þéttbýlisstöðum eða utan um þéttbýlissvæði,



auka rekstarsamhæfi flutningakerfa innanlands;

byggja upp kerfi fyrir umferðarstjórn og upplýsingar til notenda og einkum að:


koma á fót grunnvirkjum fyrir fjarvirknibúnað til að safna gögnum um umferð,



byggja upp upplýsingamiðstöðvar og eftirlitsmiðstöðvar á sviði umferðarmála, auk gagnamiðlunar milli upplýsingamiðstöðva
á  sviði umferðarmála í ýmsum löndum,



koma á fót upplýsingaþjónustu fyrir umferð á vegum, einkum RDS-TMC kerfinu (1),



auka tæknilegt rekstrarsamhæfi grunnvirkja fyrir fjarvirknibúnað.

(*)

Þessar viðmiðanir og forskriftir vísa til samsvarandi þátta sem um getur í meginmálinu og/eða I. viðauka.

(1)

Stafrænt upplýsingakerfi fyrir vegaumferð sem byggist á útvarpssendingum og er þannig gert að unnt er að stilla
upplýsingastreymið í samræmi við þarfir einstakra vegfarenda.
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Járnbrautir
Auk framkvæmda við tengingar, sem nefndar eru í I. viðauka, teljast grunnvirkjaframkvæmdir við slíkar tengingar varða sameiginlega
hagsmuni ef þær beinast að:


rekstrarsamhæfi samevrópskra járnbrautakerfa,



tengingu við annars konar flutningakerfi.

4. þáttur
Skipgengar vatnaleiðir og hafnir við vötn
Hafnir við vötn
Auk framkvæmda við tengingar, sem nefndar eru í I. viðauka, teljast grunnvirkjaframkvæmdir varða sameiginlega hagsmuni ef þær:
A.

B.

tengjast höfnum við vötn, í skilningi 3. mgr. 11. gr., sem fullnægja öllum eftirfarandi skilyrðum:
1.

þær eru í kerfi skipgengra vatnaleiða eins og það er sýnt á kortinu í I. viðauka;

2.

þær eru tengdar öðrum samevrópskum leiðum;

3.

í þeim eru mannvirki til umskipunar, einkum:


umskipunarmiðstöðvar,



gámamiðstöðvar,



aðstaða fyrir ekjuskip;

og varða einn eða fleiri eftirtalinna flokka:
1.

aðgang að höfninni frá skipgengum vatnaleiðum;

2.

hafnarmannvirki á hafnarsvæðinu;

3.

önnur flutningamannvirki á hafnarsvæðinu;

4.

önnur flutningamannvirki sem tengja höfnina öðrum þáttum samevrópska flutningakerfisins.

Umferðarstjórn
Til framkvæmda, sem varða sameiginlega hagsmuni, teljast einkum:


merkja- og leiðsögukerfi fyrir skip, einkum þau sem flytja hættulegar eða mengandi vörur,



fjarskiptakerfi til notkunar í neyðartilvikum og vegna öryggis á skipgengum vatnaleiðum.
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5. þáttur
Hafnir við sjó
1. Flokkar framkvæmda sem varða sameiginlega hagsmuni í höfnum og í tengslum við hafnir
Grunnvirkjaframkvæmdir í höfnum og í tengslum við hafnir skulu falla undir einn eða fleiri eftirtalinna flokka:

2.

A.

aðgang að höfninni frá hafi eða skipgengum vatnaleiðum, að meðtöldum kostnaði vegna ísbrots á vetrum;

B.

hafnarmannvirki á hafnarsvæðinu;

C.

samgöngumannvirki á landi á hafnarsvæðinu;

D.

samgöngumannvirki á landi sem tengja höfnina öðrum þáttum samevrópska flutningakerfisins.

Sérstök markmið með framkvæmdum
Grunnvirkjaframkvæmdir, sem varða sameiginlega hagsmuni, í höfnum og í tengslum við hafnir skulu hafa eitt eða fleiri af eftirtöldum
sérstökum markmiðum:

3.



að auðvelda vöxt verslunar í bandalaginu og við lönd utan þess;



að stuðla að varanlegum hreyfanleika með því að draga úr álagi á ofhlöðnum stofnleiðum á landi og að draga úr ytri kostnaði við
flutninga í Evrópu, t.d. með því að auka hlut sjóflutninga í heildarumferðinni og einkum með því að efla strandsiglingar,



að bæta aðgengi og styrkja efnahagslega og félagslega samheldni í Evrópubandalaginu með því að stuðla að uppbyggingu
sjósamgangna í bandalaginu, með sérstakri áherslu á eyjar og jaðarsvæði,



að tryggja stöðugan aðgang að höfnum við sjó í Eystrasalti sem standa nálægt 60° N og þar fyrir norðan og eru venjulega ísi
lagðar á vetrum.

Sérstök skilyrði
Framkvæmdirnar skulu stuðla að því að:


samþætta umferð og tengja hana samevrópska flutningakerfinu eða keðju fyrir fjölþætta flutninga,

eða


auka notkun flutningamáta sem eru lausir við mengun.
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Flugvellir
I.

Viðmiðanir við val flugvalla sem varða sameiginlega hagsmuni
Flugvellir, sem varða sameiginlega hagsmuni, skulu fullnægja viðmiðunum fyrir eina af eftirtöldum tegundum flugvalla:
1.

Til millilandaflugvalla teljast:


allir flugvellir og flugvallakerfi (1) þar sem:
 árlegur fjöldi farþega er að minnsta kosti 5 000 000 að frádregnum 10% eða
 árlegur fjöldi flugferða í atvinnuskyni er að minnsta kosti 100 000 eða
 árlegir fraktflutningar eru að minnsta kosti 150 000 tonn eða
 árlegur fjöldi farþega til eða frá löndum utan bandalagsins er að minnsta kosti 1 000 000;
eða


2)

nýir flugvellir sem eru lagðir í stað millilandaflugvalla sem fyrir eru og ógerlegt er að byggja frekar upp á sama stað.

Til bandalagsflugvalla teljast:


allir flugvellir og flugvallakerfi þar sem:
 árlegur fjöldi farþega er á bilinu 1 000 000 að frádregnum 10% til 4 499 999 eða
 árlegir fraktflutningar eru á bilinu 50 000 til 149 999 tonn eða
 árlegur fjöldi farþega er á bilinu 500 000 til 899 999 og þar af að minnsta kosti 30% erlendir farþegar eða



árlegur fjöldi farþega er á bilinu 300 000 til 899 999 og flugvöllurinn stendur utan meginlands Evrópu í meira en 500 km
fjarlægð frá næsta millilandaflugvelli;

eða

3)

nýir flugvellir sem eru lagðir í stað bandalagsflugvalla sem fyrir eru og ógerlegt er að byggja frekar upp á sama stað.

Til héraðsflugvalla og tengiflugvalla teljast allir flugvellir:


þar sem árlegur fjöldi farþega er á bilinu 500 000 til 899 999 og þar af minna en 30% erlendir farþegar eða



þar sem árlegur fjöldi farþega er á bilinu 250 000 að frádregnum 10% til 499 999 eða



þar sem árlegir fraktflutningar eru á bilinu 10 000 til 49 999 tonn eða



sem standa á eyjum í aðildarríkjunum eða



sem standa á landluktu svæði í bandalaginu og stunduð er á flugþjónusta í atvinnuskyni með flugvélum með meiri
hámarksþyngd við flugtak en 10 tonn.

Flugvöllur telst standa á landluktu svæði ef næsti millilanda- eða bandalagsflugvöllur er í meira en 100 km fjarlægð í beinni loftlínu. Í
undantekningartilvikum má minnka þessa fjarlægð í 75 km ef aðgengi er sérstaklega erfitt vegna staðhátta eða lélegra samgöngumannvirkja
á landi.
(1)

Flugvallakerfi: Stjtíð. EB nr. L 240, 24. 8. 1992, bls. 14
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Forskriftir fyrir framkvæmdir sem varða sameiginlega hagsmuni og tengjast flugvallakerfinu
Allar framkvæmdir teljast varða sameiginlega hagsmuni ef þær fullnægja eftirtöldum forskriftum:

Forskriftir fyrir framkvæmdir

Flugvallagerðir sem framkvæmdirnar varða einkum (*)

I. Afkastageta á þeim flugvöllum, sem fyrir eru, nýtt á sem bestan hátt
1. ráðstöfun  Afkastageta, sem fyrir er, nýtt á sem
bestan hátt að því er varðar umferð flugvéla, farþega
og fraktar, að meðtöldum flugleiðsögubúnaði flugvallarins

Millilandaflugvellir
Bandalagsflugvellir
Héraðsflugvellir og tengiflugvellir

2. ráðstöfun  Bætt öryggi á flugvöllum

Millilandaflugvellir
Bandalagsflugvellir
Héraðsflugvellir og tengiflugvellir

3. ráðstöfun  Sú aðlögun þeirra grunnvirkja, sem fyrir
eru, sem er nauðsynleg vegna aðstæðna á innra
markaðinum, einkum ráðstafana sem varða frjálsa
fólksflutninga í sambandinu

Millilandaflugvellir
Bandalagsflugvellir
Héraðsflugvellir og tengiflugvellir

II. Uppbygging til aukinna afkasta á flugvöllum
4. ráðstöfun  Uppbygging grunnvirkja og búnaðar
sem ákvarða afköst flugvallar að því er varðar umferð
flugvéla, farþega og fraktar, að meðtöldum flugleiðsögubúnaði flugvallarins

Millilandaflugvellir
Bandalagsflugvellir

5. ráðstöfun  Lagning nýs flugvallar í stað flugvallar
eða flugvallakerfis sem fyrir er og ógerlegt er að byggja
frekar upp á sama stað

Millilandaflugvellir
Bandalagsflugvellir

III. Aukin vernd gegn ónæði sem stafar af flugvallarrekstri
6. ráðstöfun  Endurbætur í umhverfismálum með
tilliti til hávaða og meðferðar á frárennsli frá flugvelli

Millilandaflugvellir
Bandalagsflugvellir

IV. Endurbætur eða uppbygging á aðgengi að flugvöllum
7. ráðstöfun  Endurbætur eða uppbygging á tengingum
milli flugvallar og aðgangsmannvirkja
8. ráðstöfun  Endurbætur eða uppbygging á tengingum
við önnur flutningakerfi, einkum járnbrautakerfið
(*)

Millilandaflugvellir
Bandalagsflugvellir

Millilandaflugvellir
Bandalagsflugvellir

Með þessari töflu er ekki ætluniað útiloka að ráðstafanirnar geti náð til annarra flugvalla í sérstökum vel rökstuddum tilvikum.
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Samsettir flutningar
Auk framkvæmda við tengingar, sem nefndar eru í I. viðauka, teljast framkvæmdir varða sameiginlega hagsmuni ef þær tengjast:


uppbyggingu eða endurbyggingu járnbrautarmannvirkja eða mannvirkja fyrir skipgengar vatnaleiðir í því skyni að gera það kleift
tæknilega og vænlegt í efnahagslegu tilliti að flytja farmeiningar fyrir samsetta flutninga,



uppbyggingu eða endurbyggingu miðstöðva fyrir umfermingu milli mismunandi flutningatækja á landi, að meðtalinni uppsetningu á
föstum eða færanlegum búnaði fyrir umfermingu,



aðlögun hafnarsvæða í því skyni að byggja upp eða bæta gámaflutning milli sjóflutninga og flutninga með járnbrautum, á skipgengum
vatnaleiðum eða vegum,



flutningabúnaði fyrir járnbrautir sem er sérstaklega aðlagaður samsettum flutningum þar sem þess er þörf vegna eiginleika
grunnvirkjanna, einkum að því er varðar kostnað við hugsanlega endurbyggingu þessara grunnvirkja og með þeim fyrirvara að slíkur
búnaður sé notaður í tengslum við grunnvirkin sem um ræðir og að flutningsaðilar, sem eiga í hlut, geti haft not af honum á
jafnréttisgrundvelli.
8. þáttur
Stjórn- og upplýsingakerfi fyrir skipaumferð

Framkvæmdir teljast varða sameiginlega hagsmuni ef:


þær tengjast markmiðum bandalagsins á sviði öryggis á hafi úti eða



ráðist er í þær til framkvæmdar milliríkjasamningum og ályktunum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) á sviði öryggis á hafi
úti og þær varða:


framkvæmd bandalagskerfisins fyrir tilkynningar um komu og brottför skipa, sem fara um hafnir í bandalaginu eða sigla fyrir
ströndum bandalagsins á leið sinni til annarra staða, með aðstoð kerfis fyrir rafræna gagnamiðlun sem nær einnig til gagnasendinga
milli skipa og landstöðva með ratsjársvörum, með sérstakri áherslu á kerfi fyrir rafræna gagnamiðlun af gerðinni EDI (electronic
data interchange) með samhæfðum skilflötum,



uppbyggingu og endurbætur á landstöðvum fyrir útvarpsmiðunarkerfið LORAN-C,



uppbyggingu eða endurbætur á stjórn- og upplýsingakerfum fyrir strandsiglingar og umferð í höfnum (VTS) og tengingu þeirra
í því skyni að gera vöktun og stjórn siglinga öruggari og skilvirkari, einkum á svæðum þar sem siglingaleiðir skerast, umferð er
mikil eða umhverfi er viðkvæmt,



uppbyggingu verkfæra til að auka þekkingu á umferð: gerð gagnagrunna með upplýsingum um umferðarstrauma, uppbyggingu
á EPTO (European Permanent Traffic Observatory) sem er verkfæri til greiningar á umferðarstraumum,



uppbyggingu grunnvirkja og búnaðar í því skyni að stuðla að framkvæmd alþjóðlegs neyðar- og öryggiskerfis fjarskipta á sjó
(GMDSS),



endurbætur á fjarvirkum kerfum fyrir gagnamiðlun sem lið í skipaeftirliti hafnarríkisins.
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9. þáttur
Flugumferðarstjórn
Framkvæmdir teljast varða sameiginlega hagsmuni ef þær leiða til aukinna afkasta kerfisins og sem bestrar nýtingar þess, eru liður í
samhæfingu og samþættingu aðstöðu og málsmeðferðar á flugvöllum í hverju landi og samrýmast viðeigandi alþjóðastöðlum
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) og lögbærra evrópskra stofnana, einkum með hliðsjón af starfinu sem er unnið í Evrópustofnun
um flugumferðaröryggi (Eurocontrol).
Slíkar framkvæmdir varða:


rannsóknir á því hvernig notendur geta nýtt loftrýmið betur og uppbyggingu samhangandi og skilvirks leiðakerfis,



skipulag og stjórn flugumferðar sem stuðlar að því að framboð fullnægi eftirspurn og nýtir sem best afkastagetu flugumferðareftirlitsins
sem fyrir er,



rannsóknir og vinnu sem er nauðsynleg til þess að samhæfa aðstöðu og málsmeðferð í því skyni að samþætta þjónustu mismunandi
aðila með sérstöku tilliti til viðmiðunarreglnanna sem Samband flugmálastjórna Evrópuríkja (ECAC) hefur samþykkt,



aukna framleiðni í kerfinu, einkum með sjálfvirkum aðstoðarbúnaði við eftirlit og kerfum til að skynja aðsteðjandi hættu og afstýra
henni,



framlag til uppsetningar á fjarskipta-, leiðsögu- og vöktunarbúnaði sem er nauðsynlegur vegna flugumferðareftirlits, að meðtöldum
stuðningi við nýja tækni, einkum gervihnetti og stafræn gagnasambönd í þeim tilvikum sem það stuðlar að samræmi við samevrópskar
forskriftir.
10. þáttur
Staðsetningar- og leiðsögukerfi

Framkvæmdir teljast varða sameiginlega hagsmuni ef þær tengjast stofnun einhvers þáttar í fyrirhugaðri útvarpsleiðsöguáætlun fyrir
Evrópu eða hnattrænu staðsetningar- og leiðsögukerfi með aðstoð gervihnatta sem myndar þátt í eftirfarandi kerfi:


eftirlitsmiðstöð með kerfi fyrir úrvinnslu og eftirlit,



kerfi leiðsögujarðstöðva,



geimskor sem er byggð upp af gervihnöttum sem gera kleift að senda leiðsögumerki,



kerfi vöktunarstöðva.
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SKRÁ YFIR ÞAU FJÓRTÁN FRAMKVÆMDAVERKEFNI SEM LEIÐTOGARÁÐIÐ
SAMÞYKKTI Í ESSEN 9. OG 10. DESEMBER 1994
1.

Háhraðalest/samsettir flutningar norður-suður:
NürnbergErfurtHalle/LeipzigBerlín
Brenneröxullinn: VeronaMünchen

2.

Háhraðalest (ParísBrusselKölnAmsterdamLundúnir):
Belgía: Landamæri Frakklands og BelgíuBrusselLiègelandamæri Belgíu og Þýskalands;
Brussellandamæri Belgíu og Hollands
Breska konungsríkið: Lundúnirmynni Ermarsundsganganna
Holland: landamæri Belgíu og HollandsRotterdamAmsterdam
Þýskaland: (Aachen) G27 KölnRín/Main

3.

Háhraðalest suður:
MadridBarcelonaPerpignanMontpellier
MadridVitoriaDax

4.

Háhraðalest austur:
ParísMetzStrassborgAppenweier(Karlsruhe) auk tengibrautanna MetzSaarbrückenMannheim og MetzLúxemborg

5.

Almennar járnbrautir/samsettir flutningar: Betuwebrautin
Rotterdamlandamæri Belgíu og Þýskalands(Rín/Ruhr)

6.

Háhraðalest/samsettir flutningar: FrakklandÍtalía
LyonTorino
TorinoMilanoFeneyjarTrieste

7.

Hraðbrautir í Grikklandi: Paþe: Ríó Antíríó, PatrasAþenaÞessalónikaPrómahon (á landamærum Grikklands og Búlgaríu) og
Vía Egnatía: ÍgúmenitsaÞessalónikaAlexandrúpólisOrmeníó (á landamærum Grikklands og Búlgaríu)Kípí (á landamærum
Grikklands og Tyrklands)

8.

Hraðbrautin LissabonValladolid

9.

Almenn járnbraut: CorkDyflinniBelfastLarneStranraer

10. Malpensaflugvöllurinn (Milano)
11. Föst járnbrautar- og vegtenging milli Danmerkur og Svíþjóðar (Eyrarsundstengingin) að meðtöldum tengileiðum fyrir umferð á
vegum, járnbrautum og í lofti
12. Norðurlandaþríhyrningurinn (járnbraut/vegur)
13. Vegtengingin Írland/Breska konungsríkið/Benelúx
14. West Coast main line (járnbraut)
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SAMEIGINLEG YFIRLÝSING
Evrópuþingið, ráðið og framkvæmdastjórnin leggja áherslu á hversu mikilvægt þau telja að samevrópska flutningakerfinu verði komið á
fót og það byggt upp á samfelldan hátt. Þau lýsa yfir ánægju sinni með samþykkt þessarar ákvörðunar um að koma flutningakerfinu á fót
og að tilgreina einkum framkvæmdir sem varða sameiginlega hagsmuni, en með því er unnt að ljúka setningu lagaákvæða um samevrópska
flutningakerfið.
Þau veita því athygli að með þessum framkvæmdum er unnið að markmiðunum sem mælt er fyrir um í 2. gr., einkum með því að stuðla
ríkulega að samkeppnishæfni, atvinnusköpun og samheldni í sambandinu, auk þess að koma til móts við þörfina fyrir að tengja eyjar,
landlukt svæði og jaðarsvæði við meginlandsvæði bandalagsins. Í því tilliti leggja þau áherslu á að með því að tilgreina þessar framkvæmdir
í I. viðauka, II. viðauka og meginmáli þessarar ákvörðunar er gefinn kostur á fjárframlagi til þeirra frá bandalaginu sem getur auðveldað
aðildarríkjunum, sem málið varðar, að ráðast í framkvæmdirnar og hraða þeim.
Þar eð Evrópuþingið, ráðið og framkvæmdastjórnin telja þessar framkvæmdir sérstaklega mikilvægar hvetja þau aðildarríkin til að leggja
allt kapp á vinnuna við þær. Framkvæmdastjórnin skuldbindur sig til að senda þeim reglulega upplýsingar um framgang þessara framkvæmda,
m.a. með skýrslunum sem kveðið er á um í 18. og 21. gr.
Evrópuþingið, ráðið og framkvæmdastjórnin veita athygli þeim framkvæmdaverkefnum, sem Evrópuþingið samþykkti við aðra umræðu,
með hliðsjón af uppbyggingu samevrópska flutningakerfisins.
YFIRLÝSINGAR FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR


Varðandi 5. þátt I. viðauka: hafnir við sjó
Að höfðu samráði við málsaðila og aðildarríki, sem málið varðar, mun framkvæmdastjórnin leggja fram skýrslu árið 1997 og, ef við
á, tillögu um hafnaframkvæmdir samkvæmt svipaðri málsmeðferð og notuð er fyrir flugvelli í 6. þætti.



Varðandi umhverfisstaðla og röraleiðslukerfi
Framkvæmdastjórnin mun:
a)
b)

huga áfram að umhverfisstöðlum fyrir hvern flutningsmáta;
rannsaka hvort fýsilegt sé að leggja röraleiðslukerfi sem viðmiðunarreglur um samevrópska orkunetið ná ekki til og sameina
það samevrópska flutningakerfinu;

og leggja fram viðeigandi tillögur eftir atvikum.


Varðandi I. viðauka
Framkvæmdastjórnin mun taka framkvæmdirnar, sem Evrópuþingið samþykkti við aðra umræðu, til gaumgæfilegrar athugunar í því
skyni að ákveða hvort þær fullnægja skilyrðum fyrir því að verða skráð í I. viðauka. Þessi athugun verður hluti af þeirri málsmeðferð
við endurskoðun ákvörðunarinnar sem kveðið er á um í 21. gr.



Varðandi 19. og 20. gr. og III. viðauka
Framkvæmdastjórnin staðfestir að þessi ákvörðun felur ekki í sér neins konar fjárhagslega skuldbindingu fyrir aðildarríkin eða
bandalagið.



Varðandi 20. gr.
Í samræmi við 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 2236/95 um almennar reglur um bandalagsstyrki á sviði samevrópskra neta og
flutningakerfa lýsir framkvæmdastjórnin því yfir að þegar metið er hvort framkvæmdir fullnægja skilyrðum fyrir styrkveitingu á
fjárlögum fyrir samevrópsk net og flutningakerfi mun hún huga að framkvæmdum á sviði fjölþættra flutninga eins og vert er, einkum
þeim sem varða langferðaleiðir til jaðarsvæða.

