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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 1346/2001/EF

2003/EØS/49/26

av 22. mai 2001
om endring av vedtak nr. 1692/96/EF med hensyn til sjøhavner, innlandshavner og terminaler for ulike transportsystemer
samt prosjekt nr. 8 i vedlegg III(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

3)

Sjøhavnene i det transeuropeiske transportnettet er
klassifisert i kategorier. Disse er definert på grunnlag
av kvantitative kriterier eller etter sin beliggenhet i
øyområder, randområder eller de mest fjerntliggende
regionene. Som en veiledning bør bare havner med et
trafikkvolum som plasserer dem i den høyeste kategorien,
gjengis på kart. Det bør nøye angis hvilke spesifikasjoner
et sjøhavnprosjekt må oppfylle for å bli ansett for å være
av felles interesse.

4)

Kriteriene for innlandshavner bør utfylles med kriterier
for arten av utstyr eller trafikkvolum, og som en
veiledning bør disse havnene gjengis på kart.

5)

På sitt møte i Dublin i 1996 besluttet Det europeiske råd
at prosjekt nr. 8 i listen fra Det europeiske råd i Essen
i 1994 bør bli forbindelsen med ulike transportsystemer
mellom Portugal og resten av Europa.

6)

Vedtak nr. 1692/96/EF bør derfor endres —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 156, første ledd,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),
under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4), på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 13. mars 2001,
og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av
23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen
av et transeuropeisk transportnett(5) utgjør en generell
referanseramme som omfatter målene, prioriteringene og
hovedlinjene for de planlagte tiltakene samt prosjektene
av felles interesse på det transeuropeiske transportnetts
område.
Knutepunkter, herunder sjøhavner, innlandshavner og
terminaler for ulike transportsystemer er en forutsetning
for at de ulike transportsystemene skal kunne integreres i
et nett av ulike transportsystemer.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
I vedtak nr. 1692/96/EF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 11 gjøres følgende endringer:
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 185 av 6.7.2001, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2002 av 12. juli 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 17.
(1) EFT C 120 av 18.4.1998, s. 14.
(2) EFT C 214 av 10.7.1998, s. 40.
(3) EFT C 373 av 2.12.1998, s. 20.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 10. mars 1999 (EFT C 175 av 21.6.1999,
s. 110), Rådets felles holdning av 5. juni 2000 (EFT C 228 av 9.8.2000, s. 1)
og europaparlamentsbeslutning av 3. oktober 2000 (ennå ikke offentliggjort
i EFT). Europaparlamentsbeslutning av 5. april 2001 og rådsbeslutning av
24. april 2001.
5
( ) EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1.

a) Nr. 3 skal lyde:
«3. Innlandshavner skal omfattes av nettet, særlig
som knutepunkter mellom vannveiene nevnt i nr. 2 og
i artikkel 14 og øvrige transportsystemer.»
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b) Nytt nr. 3a skal lyde:
«3a.

Nettet skal omfatte innlandshavner som

a) er åpne for kommersiell trafikk,
b) ligger i nettet av innlands vannveier som vist på
oversiktsplanen i vedlegg I avsnitt 4,
c) er forbundet med andre transeuropeiske
transportruter som vist i vedlegg I, og
d) har omlastingsanlegg for transport med ulike
transportsystemer eller et årlig godstrafikkvolum
på minst 500 000 tonn.»

2. Artikkel 12 skal lyde:

«Artikkel 12
Kjennetegn
1.
Sjøhavnene skal gi mulighet for utvikling av
sjøfarten og være utgangspunkt for forbindelsen til øyer og
knutepunkter mellom sjøfart og øvrige transportsystemer.
De skal tilby utstyr og tjenester for transportforetak.
Infrastrukturen skal omfatte en rekke tjenester for
passasjer- og godstransport, herunder fergetjenester og
tjenester innen nærskipsfart og fjernskipsfart, herunder
kystfart, innenfor Fellesskapet og til og fra tredjestater.
2.
De sjøhavnene som omfattes av nettet, skal svare til
en av kategoriene A, B og C, som er definert slik:
A: sjøhavner av internasjonal betydning: havner med et
samlet årlig trafikkvolum på minst 1,5 millioner tonn
gods eller 200 000 passasjerer som, unntatt i tilfeller
der dette er umulig, er knyttet til det transeuropeiske
transportnettet på land og derfor spiller en viktig rolle
i internasjonal sjøtransport,
B: sjøhavner av betydning for Fellesskapet som ikke er
omfattet av kategori A: disse havnene har et samlet
årlig trafikkvolum på minst 0,5 millioner tonn gods
eller mellom 100 000 og 199 999 passasjerer og er,
unntatt i tilfeller der dette er umulig, knyttet til det
transeuropeiske transportnettet på land, og har de
nødvendige omlastingsanlegg for nærskipsfart,
C: regionale havner: disse havnene oppfyller ikke
kriteriene for kategori A og B, men ligger i øyområder,
randområder eller de mest fjerntliggende regionene, og
forbinder disse regionene sjøveien med hverandre eller
med de sentrale regionene i Fellesskapet.
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Sjøhavnene i kategori A er angitt på de veiledende kartene
på oversiktsplanene i vedlegg I avsnitt 5 på grunnlag av de
nyeste havnedataene.
3.
I tillegg til kriteriene fastsatt i artikkel 7 skal
havneprosjekter av felles interesse knyttet til sjøhavner
som omfattes av det transeuropeiske sjøhavnnettet,
oppfylle kriteriene og spesifikasjonene i vedlegg II.»
3. Artikkel 14 skal lyde:
«Artikkel 14
Kjennetegn
Det transeuropeiske nett for kombinert transport skal
omfatte
— jernbaner og innlands vannveier som egner seg for
kombinert transport samt sjøveier som sammen med
eventuelle og kortest mulige innledende og/eller
avsluttende veistrekninger muliggjør langtransport av
gods,
— terminaler for ulike transportsystemer med anlegg
som muliggjør omlasting mellom jernbane, innlands
vannveier, sjøveier og veier,
— inntil videre, egnet rullende materiell når dette er
påkrevd på grunn av ennå ikke tilpasset infrastruktur.»
4. Artikkel 19 skal lyde:
«Artikkel 19
Særlige prosjekter
Vedlegg III inneholder en veiledende oversikt over de
prosjektene som er fastlagt i vedlegg I og II og i andre
bestemmelser i dette vedtak, og som Det europeiske råd i
Essen og Dublin tilla særlig betydning.»
5. I vedlegg I gjøres følgende endringer:
a) I innholdsfortegnelsen
— erstattes overskriften i avsnitt 4 «Nett av innlands
vannveier» med: «Nett av innlands vannveier og
innlandshavner»,
— skal avsnitt 5 lyde:
«Avsnitt 5: Sjøhavner — Kategori A
5.0.

Europa

5.1.

Østersjøen

5.2.

Nordsjøen
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5.3. Atlanterhavet
5.4. Middelhavet — vestlig del
5.5. Middelhavet — østlig del»,
— utgår nr. 7.2. i avsnitt 7 «Nett for kombinert
transport»,
b) Med hensyn til kartene som svarer til avsnitt 4 og 5,
skal
— kartet som illustrerer avsnitt 4, erstattes med
kartene i vedlegget til dette vedtak. Disse
kartene viser også hvilke innlandshavner som
har omlastingsanlegg for kombinert transport, og
erstatter kartet som illustrerer nr. 7.2,
— kartene som illustrerer avsnitt 5, innsettes slik de
står i vedlegget til dette vedtak.
6. I vedlegg II gjøres følgende endringer:
a) I avsnitt 4 skal den delen som omhandler
innlandshavner, erstattes med følgende tekst:
«Innlandshavner
Prosjekter av felles interesse bør gjelde bare
infrastruktur som er åpen for alle brukere, uten
forskjellsbehandling.
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I tillegg til prosjekter knyttet til forbindelsene og
innlandshavnene nevnt i vedlegg I, skal ethvert
infrastrukturprosjekt anses for å være av felles
interesse dersom det hører under én eller flere av
følgende kategorier:
1) atkomst til havnen fra innlands vannvei,
2) havneinfrastruktur innenfor havneområdet,
3) annen transportinfrastruktur
eområdet,

innenfor

havn-

4) annen transportinfrastruktur som knytter havnen til
de ulike elementene i det transeuropeiske nettet.
Ethvert prosjekt skal anses for å være av felles
interesse dersom det gjelder følgende arbeid:
bygging og vedlikehold av alle elementer i det
transportsystem som vanligvis er åpent for alle
transportbrukere innenfor havnen, og av forbindelser
til det nasjonale eller internasjonale transportnettet.
Særlig omfatter dette utvikling og vedlikehold av
områder for kommersielle formål og andre formål
knyttet til havner, bygging og vedlikehold av veiog jernbaneforbindelser, bygging og vedlikehold,
herunder oppmudring, av atkomstveier og andre
vannområder i havnen, og bygging og vedlikehold
av navigasjonshjelpemidler og av trafikkstyrings-,
kommunikasjons- og informasjonssystemer i havnen
og dens atkomstveier.»
b) Avsnitt 5 skal lyde:

«Avsnitt 5
Sjøhavner
1. Felles vilkår for prosjekter av felles interesse knyttet til sjøhavnene i nettet
Prosjekter av felles interesse bør gjelde bare infrastruktur som er åpen for alle brukere uten
forskjellsbehandling.
Ethvert prosjekt skal anses for å være av felles interesse dersom det gjelder følgende
arbeid: bygging og vedlikehold av alle elementer i transportsystemet som vanligvis er
åpent for alle transportbrukere innenfor havnen, og av forbindelser til det nasjonale eller
internasjonale transportnettet. Særlig omfatter dette utvikling og vedlikehold av områder for
kommersielle formål og andre formål knyttet til havner, bygging og vedlikehold av vei- og
jernbaneforbindelser, bygging og vedlikehold, herunder oppmudring, av atkomstveier og
andre vannområder i havnen, og bygging og vedlikehold av navigasjonshjelpemidler og av
trafikkstyrings-, kommunikasjons- og informasjonssystemer i havnen og dens atkomstveier.
2. Spesifikasjoner for prosjekter av felles interesse knyttet til sjøhavnnettet
Ethvert prosjekt som oppfyller følgende spesifikasjoner, skal anses for å være av felles
interesse:
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Prosjektspesifikasjoner

I.

Havnekategori

Fremming av nærskipsfart

Infrastruktur som er nødvendig for utvikling av
nærskipsfart samt kystfart og fart på innlands
vannveier
II.

Prosjekter som gjelder havner i kategori A

Atkomst til havner

Atkomst til havner fra sjø eller innlands vannveier

Prosjekter som gjelder havner i kategori A og B

Helårs atkomst til havner i Østersjøen som ligger på
ca. 60o nordlig bredde eller lenger nord, herunder
kostnader til utstyr for isbryting om vinteren

Prosjekter som gjelder havner i kategori A, B og C

Opprettelse eller forbedring av opplandsforbindelsene
som knytter havnen til de andre elementene i det
europeiske transportnettet via jernbane, vei og
innlands vannveier

Prosjekter som gjelder havner i kategori A

Utbygging av eksisterende opplandsforbindelser
som knytter havnen til de andre elementene i det
europeiske transportnettet via jernbane, vei og
innlands vannveier

Prosjekter som gjelder havner i kategori A og B

III.
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Havneinfrastruktur innenfor havneområdet

Utbygging av havneinfrastruktur for å gjøre overgangen mellom de ulike transportsystemene mer
effektiv

Prosjekter som gjelder havner i kategori A og B

Forbedring av havneinfrastrukturen, særlig i havner
på øyer og i randområder og de mest fjerntliggende
regionene

Prosjekter som gjelder havner i kategori C

Utvikling og installering av styrings- og
informasjonssystemer som EDU (elektronisk
datautveksling) eller andre systemer for intelligent
styring av gods- og passasjertrafikk ved bruk av
integrert teknologi

Prosjekter som gjelder havner i kategori A, B og C

Utvikling av havneanlegg for mottak av avfall

Prosjekter som gjelder havner i kategori A, B og C

»

c) I avsnitt 7 erstattes annet og tredje strekpunkt med
følgende strekpunkter:

7. I vedlegg III gjøres følgende endringer:
a) Overskriften skal lyde:

«— bygging eller utvikling av sentre for overføring
mellom
ulike
landtransportsystemer,
herunder installering, innenfor terminalen, av
omlastingsutstyr med tilhørende infrastruktur,

— utbygging av havneområder for å utvikle eller
forbedre kombinert transport mellom sjøfart og
jernbane, innlands vannveier eller veier.»

«Liste over de fjorten prosjektene som ble vedtatt av
Det europeiske råd i Essen i 1994 og i Dublin i 1996»
b) Nr. 8 («Motorveien Lisboa—Valladolid») skal lyde:
«8. Forbindelse
mellom
Portugal/Spania
og
resten av Europa med ulike transportmidler
gjennom utvikling av jernbane-, vei-, skipsog flyforbindelser i de tre følgende iberiske
korridorer:
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— Galicia (A Coruña/Portugal (Lisboa)

— Irún/Portugal (Valladolid-Lisboa)
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Artikkel 2
Dette vedtak trer i kraft den tredje dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Artikkel 3

— sørvestkorridoren (Lisboa-Sevilla).»

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. mai 2001.

For Europaparlamentet

For Rådet

N. FONTAINE

M. WINBERG

President

Formann
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

AVSNITT 4
Nett av innlands vannveier og innlandshavner
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OVERSIKTSPLAN OVER DET TRANSEUROPEISKE TRANSPORTNETT
(tidsramme 2010)

SJOØHAVNER OG INNLANDS VANNVEIER

02/2001
4.0

Innlands vannveier

Havner

Eksisterende

Innlandshavner/SjÀohavner

Planlagte

Innlandshavner med omlastingsanlegg for kombinert transport

Andre innlandshavner

Veier

Jernbaner

Km

OVERSIKTSPLAN OVER DET TRANSEUROPEISKE TRANSPORTNETT (tidsramme 2010)

SJOØHAVNER OG INNLANDS VANNVEIER

4.1A

02/2001

Havner

Innlands vannveier
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Innlandshavner/SjoÀhavner

Innlandshavner med omlastingsanlegg for
kombinert transport

Andre innlandshavner

Jernbaner

Veier
Km

OVERSIKTSPLAN OVER DET TRANSEUROPEISKE TRANSPORTNETT (tidsramme 2010)

SJØOHAVNER OG INNLANDS VANNVEIER

4.1B

02/2001

Havner

Innlands vannveier
Eksisterende
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Innlandshavner/SjoÀhavner

Innlandshavner med omlastingsanlegg for
kombinert transport

Andre innlandshavner

Jernbaner

Veier
Km

OVERSIKTSPLAN OVER DET TRANSEUROPEISKE TRANSPORTNETT (tidsramme 2010)

SJOØHAVNER OG INNLANDS VANNVEIER

4.2

02/2001

Havner

Innlands vannveier
Eksisterende

Planlagte

Innlandshavner/SjoÀhavner

Innlandshavner med omlastingsanlegg for
kombinert transport

Andre innlandshavner

Jernbaner

Veier
Km

OVERSIKTSPLAN OVER DET TRANSEUROPEISKE TRANSPORTNETT (tidsramme 2010)

SJOØHAVNER OG INNLANDS VANNVEIER

4.3

02/2001

Havner

Innlands vannveier
Eksisterende
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Innlandshavner/SjoÀhavner

Innlandshavner med omlastingsanlegg for
kombinert transport

Andre innlandshavner

Jernbaner
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OVERSIKTSPLAN OVER DET TRANSEUROPEISKE TRANSPORTNETT (tidsramme 2010)

SJOØHAVNER OG INNLANDS VANNVEIER

4.4

02/2001
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Innlands vannveier
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Innlandshavner/SjÀohavner

Innlandshavner med omlastingsanlegg for
kombinert transport

Andre innlandshavner

Jernbaner
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OVERSIKTSPLAN OVER DET TRANSEUROPEISKE TRANSPORTNETT (tidsramme 2010)

SJOØHAVNER OG INNLANDS VANNVEIER

4.5
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AVSNITT 5
Sjøhavner — kategori A
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OVERSIKTSPLAN OVER DET TRANSEUROPEISKE TRANSPORTNETT (tidsramme 2010)

SJOØHAVNER KATEGORI A

02/2001
1:19000000
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OVERSIKTSPLAN OVER DET TRANSEUROPEISKE TRANSPORTNETT (tidsramme 2010)

SJOØHAVNER KATEGORI A
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OVERSIKTSPLAN OVER DET TRANSEUROPEISKE TRANSPORTNETT (tidsramme 2010)

02/2001

SJOØHAVNER KATEGORI A
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OVERSIKTSPLAN OVER DET TRANSEUROPEISKE TRANSPORTNETT
(tidsramme 2010)

SJOØHAVNER KATEGORI A
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5.3
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OVERSIKTSPLAN OVER DET TRANSEUROPEISKE TRANSPORTNETT (tidsramme 2010)
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SJOØHAVNER KATEGORI A
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OVERSIKTSPLAN OVER DET TRANSEUROPEISKE TRANSPORTNETT (tidsramme 2010)

SJOØHAVNER KATEGORI A
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1:6000000

SjÀohavner

Innlandshavner/SjoÀhavner
Jernbaner

Veier

Km

2.10.2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Erklæring fra Kommisjonen
I forbindelse med den neste revisjonen av vedtak nr. 1692/96/EF har Kommisjonen til hensikt å foreslå at
kanalen Elbe-Lübeck og kanalen Twente-Mittellandkanal innlemmes i nettet av innlands vannveier.
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