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ÁKVÖRÐUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS nr. 884/2004/EB                        2008/EES/68/13 

frá 29. apríl 2004 

um breytingu á ákvörðun nr. 1692/96/EB um viðmiðunarreglur Bandalagsins við uppbyggingu 
samevrópska flutningakerfisins (*) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
fyrstu málsgrein 156. gr., 

með hliðsjón af tillögum framkvæmdastjórnarinnar (1), 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (2), 

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (3), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans  (4), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1692/96/EB (5) 
er mælt fyrir um viðmiðunarreglur Bandalagsins fyrir 
samevrópska flutningakerfið þar sem tilgreind eru 
verkefni er varða sameiginlega hagsmuni sem ætlað er að 
stuðla að þróun þessa kerfis og í III. viðauka eru tilgreind 
sérstök verkefni sem Evrópuráðið lagði sérstaka áherslu 
á á fundum sínum í Essen 1994 og í Dublin 1996. 

2) Aukning umferðar, einkum stöðug aukning 
þungaflutningabifreiða, hefur valdið því að 
umferðarþröng og flöskuhálsar eru sífellt algengari á 
flutningastofnleiðum milli landa. Til að tryggja 
hreyfanleika vöru- og farþegaflutninga milli landa er því 
nauðsynlegt að hámarka flutningsgetu samevrópska 
flutningakerfisins. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 201, 7.6.2004, bls. 1. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2006 frá 2. júní 2006 um 
breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44, 7.9.2006, bls. 8.  

(1) Stjtíð. EB C 362 E, 18.12.2001, bls. 205 og (Stjtíð. EB C 20 E, 28.1.2003, 
bls. 274. 

(2) Stjtíð. EB C 125, 27.5.2002, bls. 75. 
(3) Stjtíð. EB C 278, 14.11.2002, bls. 7. 
(4) Álit Evrópuþingsins frá 30. maí 2002 (Stjtíð. ESB C 187 E, 7.8.2003, bls. 

130) og frá 11. mars 2004 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB), 
sameiginleg afstaða ráðsins frá 14. apríl 2004 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum EB) og afstaða Evrópuþingsins frá 21. apríl 2004 (hefur 
enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). 

(5) Stjtíð. EB L 228, 9.9.1996, bls. 1. Ákvörðuninni var síðast breytt með 
aðildarlögunum frá 2003. 

3) Á fundi leiðtogaráðsins í Gautaborg árið 2001 voru 
stofnanir Bandalagsins hvattar til að taka upp 
endurskoðaðar viðmiðunarreglur fyrir samevrópska 
flutningakerfið, með það í huga að veita forgang, eftir 
því sem við á, grunnvirkjafjárfestingum fyrir járnbrautir, 
skipgengar vatnaleiðir, stuttar sjóleiðir, samþætta 
flutninga og skilvirkar umferðartengingar. Innan þessa 
ramma skal ekki vanmeta mikilvægi hafna við 
skipgengar vatnaleiðir og svæðisflugvalla til að ná 
markmiðum samevrópska flutningakerfisins. 

4) Væntanleg stækkun Evrópusambandsins og markmiðið 
að breyta vægi milli ólíkra flutningsmáta og koma á 
grunnvirkjakerfi, sem getur uppfyllt vaxandi þörf, ásamt 
þeirri staðreynd að það gæti tekið meira en 10 ár að ljúka 
sumum af forgangsverkefnunum, krefst þess að skrá yfir 
verkefni í III. viðauka við ákvörðun nr. 1692/96/EB 
verði endurskoðuð. 

5) Búlgaría, Tékkland, Kýpur, Eistland, Ungverjaland, 
Lettland, Litháen, Malta, Pólland, Rúmenía, Slóvakía, 
Slóvenía og Tyrkland hafa gert samstarfssamninga og 
Evrópusamninga og hafa sótt um aðild að 
Evrópusambandinu. Samgönguyfirvöld í þessum ellefu 
löndum hafa, með stuðningi framkvæmdastjórnarinnar, 
framkvæmt þarfagreiningu fyrir samgöngugrunnvirki 
sem miðar að því að skilgreina kerfi í samræmi við sömu 
meginreglur og mælt er fyrir um í ákvörðun nr. 
1692/96/EB. 

6) Á fundi leiðtogaráðsins í Barselóna 2002 var lögð 
áhersla á það markmið að fækka flöskuhálsum á svæðum 
á borð við Alpana, Pýreneafjöllin og Eystrasaltið. 
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7) Á fundi leiðtogaráðsins í Brussel í desember 2003 var 
lögð áhersla á að forgangsverkefni, sem tilgreind eru í 
viðmiðunarreglunum sem þýðingamikil, til að styrkja 
samheldni innri markaðarins, einkum í ljósi væntanlegrar 
stækkunar Evrópusambandsins og sökum þess að 
nauðsynlegt er að losna við flöskuhálsa og/eða ljúka við 
tengingar sem vantar með hliðsjón af vöruflutningum 
(gegnumferð) þvert yfir náttúrulegar hindranir eða aðrar 
hindranir eða yfir landamæri. 

8) Á annarri samevrópsku flutningaráðstefnunni á Krít 
1994 og þriðju samevrópsku flutningaráðstefnunni í 
Helsinki 1997 voru tíu samevrópskar flutningastofnleiðir 
og fjögur samevrópsk svæði tilgreind sem forgangsatriði 
í samstarfi milli Evrópubandalagsins og hlutaðeigandi 
þriðju landa. 

9) Nefnd háttsettra embættismanna um samevrópska 
flutningakerfið (hér á eftir nefnd „nefnd háttsettra 
embættismanna“) tilgreindi í skýrslu sinni, sem var lögð 
fyrir framkvæmdastjórnina 30. júní 2003, takmarkaðan 
fjölda forgangsverkefna þar sem notuð er aðferðafræði 
sem byggist á viðmiðunum sem fela einkum í sér 
mögulega fjárhagslega hagkvæmni, skuldbindingu að 
hálfu hlutaðeigandi aðildarríkja að fylgja 
fyrirframsamþykktri tímaáætlun við verkefnaáætlun, 
áhrif verkefnanna á hreyfanleika vöru og einstaklinga 
milli aðildarríkja og áhrif þeirra á samheldni og sjálfbæra 
þróun. Skýrslan tekur einnig til verkefna í nýju 
aðildarríkjunum sem munu ganga í Evrópusambandið 1. 
maí 2004. Taka skal tillit til árangurs slíkrar samvinnu. 

10) Samþætta skal kröfur um umhverfisvernd og 
skilgreiningu og framkvæmd stefnu Bandalagsins á sviði 
samevrópskra kerfa í samræmi við 6. gr. sáttmálans. 
Þetta hefur í för með sér að grunnvirki fyrir 
flutningsmáta, sem veldur minna tjóni á umhverfinu, er 
sett í forgang, nánar tiltekið járnbrautarflutningar, 
flutningar á stuttum sjóleiðum og flutningar á 
skipgengum vatnaleiðum. 

11) Nauðsynlegt er að hrinda í framkvæmd aðalmarkmiðinu 
sem felst í því að skera á neikvæðu tengslin milli 
aukningar á sviði flutninga og aukningar vergrar 
landsframleiðslu eins og framkvæmdastjórnin lagði til í 
orðsendingu um áætlun Evrópusambandsins um 
sjálfbæra þróun. 

12) Mat á umhverfisáhrifum samkvæmt tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2001/42/EB frá 27. júní 2001 
um mat á áhrifum tiltekinna skipulags- og 
framkvæmdaáætlana á umhverfið (1) mun í framtíðinni 
verða framkvæmt í tengslum við allar skipulags- og 
framkvæmdaáætlanir sem leiða til verkefna sem varða 
sameiginlega hagsmuni. Fjármögnun 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 197, 21.7.2001, bls. 30. 

samgöngugrunnvirkja skal einnig háð því að farið sé að 
ákvæðum umhverfislöggjafar Bandalagsins, einkum 
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 (2) og 
tilskipanir ráðsins 79/409/EBE frá 2. apríl 1979 um 
verndun villtra fugla (3) og 92/43/EBE frá 21. maí 1992 
um vernd náttúrlegra búsvæða og villtra plantna og 
dýra (4). 

13) Í hvítbók framkvæmdastjórnarinnar um stefnu Evrópu í 
flutningamálum er hvatt til samþættrar nálgunar þar sem 
m.a. eru sameinaðar ráðstafanir til að blása nýju lífi í 
járnbrautageirann, einkum fyrir vöruflutninga, efla 
flutninga á skipgengum vatnaleiðum og stuttum 
sjóleiðum, hvetja til að háhraðajárnbrautakerfið og 
flutningar í lofti komi hvort öðru til fyllingar í ríkari 
mæli og stuðla að þróun rekstrarsamhæfðs og 
greindarstýrðs flutningakerfi til að tryggja aukna 
skilvirkni og öryggi kerfisins. 

14) Skilvirkni sameiginlegrar stefnu í flutningamálum er 
m.a. háð samfellu ráðstafana til að blása nýju lífi í 
járnbrautageirann og byggja upp járnbrautargrunnvirkin. 
Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/12/EB frá 26. 
febrúar 2006 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/440/EB 
um þróun járnbrauta innan Bandalagsins (5) er kveðið á 
um samevrópskt kerfi fyrir vöruflutninga með 
járnbrautum sem unnt verður að nota fyrir alþjóðlega 
vöruflutningaþjónustu eftir 2003. 

15) Koma skal á fyrirkomulagi, sem rúmast innan hins 
almenna markmiðs um að tryggja sjálfbæran 
hreyfanleika einstaklinga og vara, til að styðja þróun 
hraðbrauta hafsins milli aðildarríkja, í því skyni að draga 
úr umferðarþröng á hraðbrautum og/eða bæta aðgang að 
jaðarsvæðum og jaðarríkjum og eysvæðum og eyríkjum. 
Slíkt fyrirkomulag, sem m.a. tekur til útboðsaðferða, skal 
vera gagnsætt, sniðið að tilteknum þörfum og ekki hafa 
nein áhrif á reglur Bandalagsins um samkeppni eða 
opinber innkaup. 

________________  

(2) Stjtíð. EB L 175, 5.7.1985, bls. 40. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/35/EB (Stjtíð. ESB L 156, 
25.6.2003, bls. 17). 

(3) Stjtíð. EB L 103, 25.4.1979, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 807/2003 (Stjtíð. ESB L 122, 16.5.2003, bls. 36). 

(4) Stjtíð. EB L 206, 22.7.1992, bls. 7. Tilskipuninni var síðast breytt með 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 
31.10.2003, bls. 1). 

(5) Stjtíð. EB L 75, 15.3.2001, bls. 1. 
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16) Líta skal á stuðning við þróun hraðbrauta hafsins sem 
fyllingu við ákvæði Bandalagsins um aðstoð og sem 
hvatningu til að þróa flutninga á stuttum sjóleiðum, sem 
fellur undir Marco Polo-áætlunina sem komið var á fót 
með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1382/2003 frá 22. júlí 2003 um að veita fjárhagsaðstoð 
Bandalagsins til að auka vistvænleika 
vöruflutningakerfisins (Marco Polo áætlunin) (1) og skal 
þessi stuðningur byggjast á sömu viðmiðunum. 
Fjárhagsaðstoð Bandalagsins, samkvæmt þessum 
tveimur gerningum, skal þó ekki safnast upp. 

17) Nauðsynlegt er að lýsa yfir að forgangsverkefni varði 
evrópska hagsmuni, að beina fjárframlögum 
Bandalagsins til slíkra verkefna og að innleiða kerfi til að 
hvetja til samræmingar milli aðildarríkjanna í því skyni 
að greiða fyrir því að verkefnunum sé lokið innan 
æskilegrar tímaáætlunar. 

18) Í samræmi við 154. gr. sáttmálans skal stefnan um 
samevrópskt kerfi stuðla að því að efla efnahagslega og 
félagslega samheldni innan Bandalagsins. Til að ná 
þessu markmiði skal gera átak til að ná sem mestri 
samkvæmni milli viðmiðunarreglna Bandalagsins um 
samevrópska flutningakerfið og áætlana um viðeigandi 
fjármálagerninga sem eru fyrir hendi innan 
Bandalagsins. 

19) Mat á forgangsverkefnum eftir á skal auðvelda síðari 
endurskoðanir viðmiðunarreglna og skráa yfir 
forgangsverkefni og bæta aðferðir við fyrirframgert mat 
sem aðildarríkin nota. 

20) Það gæti reynst óheppilegt að aðildarríkin notuðu, hvert 
fyrir sig, eigin verklagsreglur til að meta umhverfisþætti 
og félagshagfræðileg áhrif verkefnis sem lýst hefur verið 
yfir að hafi fjölþjóðlega vídd og varði evrópska 
hagsmuni. Til að leysa þetta skal, til viðbótar við 
sameiginlegar matsaðferðir, þróa samræmdar matsreglur- 
og verklagsreglur um opinbert samráð eða reglur um 
fjölþjóðlega rannsókn, sem varðar mismunandi 
aðildarríki, sem í hlut eiga, með áherslu á félagslega og 
hagræna þætti og umhverfisþætti. Þessar verklagsreglur 
skulu gilda með fyrirvara um þær skyldur sem kveðið er 
á um í löggjöf Bandalagsins um umhverfisvernd. 

21) Nánara samstarf milli ríkja, sem tengjast verkefnum á 
sömu samgönguleiðum, kann að vera nauðsynlegt til að 
auka arðsemi af fjárfestingum og auðvelda að stilla 
saman tímasetningu fjárfestinga og að setja saman 
fjármögnunarpakka. 

________________  

(1) Stjtíð. ESB L 196, 2.8.2003, bls. 1. Reglugerðinni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 788/2004 (Stjtíð. ESB L 138, 30.4.2004, bls. 17). 

22) Aðildarríkin skulu auðkenna svæði yfir landamæri á 
grundvelli viðmiðana sem nefndin, sem komið er á fót 
skv. 2. mgr. 18. gr. ákvörðunar nr. 1692/96/EB, á að 
skilgreina. Fyrirliggjandi tilvísanir til svæða 
forgangsverkefna sem ná yfir landamæri, sem um getur í 
III. viðauka við þá ákvörðun, skulu ekki hafa áhrif á 
skilgreiningu svæða yfir landamæri samkvæmt þessum 
viðmiðunum. 

23) Framkvæmdastjórnin hefur látið fara fram greiningu á 
áhrifum tilmæla sem nefnd háttsettra embættismanna 
hefur sent frá sér. Niðurstöður sýna að framkvæmd 
þeirra verkefna sem nefndin tilgreindi, ásamt ýmsum 
ráðstöfunum sem koma fram í sameiginlegri stefnu í 
flutningamálum, s.s. að taka gjald fyrir not af 
grunnvirkjum og opna fyrir samkeppni í vöruflutningum 
með járnbrautum, mun hafa í för með sér verulegan 
ávinning að því er varðar tímasparnað, minni útblástur 
og minni umferðarþröng, betri aðgang að 
jaðaraðildarríkjum og að nýju aðildarríkjunum og bætta 
stöðu fyrir alla aðila. 

24) Til þess að fylgja markmiðum samevrópska 
flutningakerfisins og uppfylla þær kröfur sem fylgja 
stækkun er nauðsynlegt að auka verulega fjárveitingar til 
samevrópsku kerfanna. 

25) Framkvæmdastjórnin kann að taka þá ákvörðun að leggja 
til við Evrópuþingið og ráðið að nauðsynlegt sé að 
hrinda í framkvæmd öðrum verkefnum en þeim sem um 
getur í III. viðauka við ákvörðun nr. 1692/96/EB til þess 
að stefna að þeim markmiðum að auka vöxt, að 
samþætta stækkaða Evrópu og auka framleiðni og 
samkeppnishæfni evrópskra fyrirtækja á 
heimsmörkuðum ásamt því að stuðla að markmiðum um 
efnahagslega, félagslega og svæðisbundna samheldni og 
samþættingu. Veita skal þessum verkefnum forgang í 
tengslum við fjármálagerninga Bandalagsins. 

26) Því ber að breyta ákvörðun nr. 1692/96/EB til samræmis 
við það. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru hér með gerðar á ákvörðun nr. 
1692/96/EB: 

1. Í 1. mgr. 2. gr. komi dagsetningin ,,2020“ í stað ,,2010“. 

2. Í stað 2. mgr. 3. gr. komi eftirfarandi: 

„2. Til samgöngumannvirkja teljast vegakerfi, 
járnbrautakerfi og kerfi skipgengra vatnaleiða, hraðbrautir 
hafsins, hafnir við sjó og hafnir við skipgengar vatnaleiðir, 
flugvellir og aðrir samtengingarpunktar milli 
flutningakerfa.“ 



Nr. 68/92  20.11.2008 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

3. Í stað 5. gr. komi eftirfarandi: 

„5. gr. 

Forgangsverkefni 

Forgangsatriðin skulu vera sem hér segir að teknu tilliti til 
þeirra markmiða sem sett eru í 2. gr. og þeirra meginflokka 
ráðstafana sem settar eru fram í 4. gr.: 

a) stofnun og uppbygging helstu tengistaða og 
samtengistaða sem eru nauðsynlegar til að unnt sé að 
losna við flöskuhálsa, ljúka við kafla sem vantar og 
fullgera aðalsamgönguleiðir, einkum þá hluta sem ná 
yfir landamæri, liggja yfir náttúrulegar hindranir, og 
auka rekstrarsamhæfi á meginleiðum, 

b) stofnun og uppbygging grunnvirkja sem stuðla að 
samtengingu innlendra kerfa, annars vegar til þess að 
greiða fyrir tengingu milli eyja eða svæða, sem svipar 
til eyja, landluktra svæða, jaðarsvæða og afskekktra 
svæða og hins vegar við miðlæg svæði Bandalagsins, 
einkum til að draga úr miklum flutningskostnaði 
þessara svæða, 

c) nauðsynlegar ráðstafanir til að koma á 
rekstrarsamhæfðu járnbrautakerfi í áföngum, þ.m.t., ef 
því verður við komið, leiðir sem hafa verið aðlagaðar 
fyrir vöruflutninga, 

d) nauðsynlegar ráðstafanir til að efla sjóflutninga á 
löngum og stuttum sjóleiðum og skipgengum 
vatnaleiðum, 

e) nauðsynlegar ráðstafanir til að samþætta flutninga með 
járnbrautum og í lofti, einkum með aðgangi járnbrauta 
að flugvöllum, þegar það á við, og þeim grunnvirkjum 
og búnaði sem þörf er á, 

f) hámörkun afkastagetu og skilvirkni nýrra og 
fyrirliggjandi grunnvirkja, aukning samþættingar og 
endurbætur á öryggi og áreiðanleika kerfisins með því 
að stofna og gera endurbætur á stöðvum fyrir 
samtengda flutninga og aðgangsgrunnvirki þeirra 
og/eða með því að setja upp greindarstýrð kerfi, 

g) samþætting öryggis- og umhverfisatriða við hönnun og 
framkvæmd samevrópska flutningakerfisins, 

h) þróun sjálfbærs hreyfanleika einstaklinga og vara í 
samræmi við markmið Evrópusambandsins um 
sjálfbæra þróun.“ 

4. Í stað 8. gr. komi eftirfarandi: 

„8. gr. 

Umhverfisvernd 

1. Við skipulagningu og framkvæmd verkefna verða 
aðildarríkin að taka tillit til umhverfisverndar, með því að 

annast mat á umhverfisáhrifum verkefna sem varða 
sameiginlega hagsmuni og til stendur að ráðast í, í 
samræmi við tilskipun ráðsins 85/337/EBE og með 
beitingu tilskipana 79/409/EBE frá 2. apríl 1979 um 
verndun villtra fugla* og 92/43/EBE. 

Frá 21. júlí 2004 skulu aðildarríkin framkvæma mat á 
umhverfisáhrifum skipulags- og framkvæmdaáætlana sem 
leiða til slíkra verkefna, einkum þar sem þau varða nýjar 
leiðir eða þróun annarra mikilvægra 
tengipunktagrunnvirkja, í samræmi við tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2001/42/EB frá 27. júní 2001 
um mat á áhrifum tiltekinna skipulags- og 
framkvæmdaáætlana á umhverfið**. Aðildarríkin skulu taka 
tillit til niðurstöðu þessa umhverfismats við undirbúning 
skipulags- og framkvæmdaáætlana, sem í hlut eiga, í 
samræmi við 8. gr. þeirrar tilskipunar. 

2. Eigi síðar en 21. júlí 2004 skal framkvæmdastjórnin, í 
samráði við aðildarríkin, þróa viðeigandi aðferðir til að 
hrinda í framkvæmd stefnumarkandi umhverfismati með 
það að markmiði að tryggja m.a. viðeigandi samræmi, 
komast hjá tvíverknaði og ná fram einfaldara og hraðara 
skipulagsferli fyrir verkefni sem ná yfir landamæri og 
samgöngustofnleiðir. 

Framkvæmdastjórnin skal, í skýrslu sinni um 
viðmiðunarreglur og í mögulegum viðbótartillögum að 
réttarreglum til endurskoðunar á viðmiðunarreglunum, sem 
kveðið er á um í 3. mgr. 18. gr. þessarar ákvörðunar, taka 
tillit til niðurstöðu þessarar vinnu, þar sem það á við, og 
umhverfismats á TEN-verkefnunum sem aðildarríkin 
annast samkvæmt tilskipun 2001/42/EB. 

 
(*) Stjtíð. EB L 103, 25.4.1979, bls. 1. Tilskipuninni var 

síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 807/2003 (Stjtíð. 
ESB L 122, 16.5.2003, bls. 36). 

(**) Stjtíð. EB L 197, 21.7.2001, bls. 30.“ 

5. Í stað 3. mgr. 9. gr. komi eftirfarandi: 

„3. Til flutningakerfisins teljast einnig grunnvirki 
umferðarstjórnunar, upplýsingar til notenda, viðbrögð við 
óhöppum og neyðarástandi og rafræn innheimta gjalda þar 
sem slík grunnvirki byggjast á virku samstarfi milli kerfa 
fyrir umferðarstjórnun í Evrópu, í einstökum löndum og 
svæðum og þeirra sem veita upplýsingar um ferðir og 
umferð og virðisaukandi þjónustu, sem mun tryggja 
nauðsynlega samfellu við hugbúnað en samevrópska 
áætlun um fjarskiptanet auðveldar innleiðingu hans.“ 
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6. Í stað 10. gr. komi eftirfarandi: 

„10. gr. 

Lýsing 

1. Til járnbrautakerfisins teljast háhraðajárnbrautaspor og 
almenn járnbrautaspor. 

2. Til háhraðajárnbrautakerfisins teljast, hvort sem notuð 
er núverandi eða ný tækni: 

a) sérstök háhraðaspor sem eru gerð fyrir hraða sem er að 
jafnaði 250 km/klst. eða meiri, 

b) sérstök endurbyggð háhraðaspor sem eru gerð fyrir 
hraða sem er u.þ.b. 200 km/klst., 

c) sérstök endurbyggð háhraðaspor, eitt eða fleiri, sem 
tengjast háhraðajárnbrautakerfinu sem hafa sérstök 
einkenni sem stafa af hömlum sem staðhættir eða 
umhverfi setja, vegna hæðarmunar í landslagi eða 
skipulags bæja og þar sem laga þarf hraða að hverju 
tilviki fyrir sig, 

Skilgreina skal viðeigandi grunnkröfur og tækniforskriftir 
fyrir rekstrarsamhæfi, sem gilda um háhraðajárnbrautaspor 
þar sem notuð er núverandi tækni, í samræmi við tilskipun 
ráðsins 96/48/EB frá 23. júlí 1996 um rekstrarsamhæfi 
samevrópska háhraðajárnbrautakerfisins*. Aðildarríkin 
skulu tilkynna framkvæmdastjórninni fyrir fram um það 
þegar háhraðaspor eru tekin í notkun og gefa tæknilega 
lýsingu á þeim. 

3. Til almenna járnbrautakerfisins teljast spor fyrir 
almenna farþega- og vöruflutninga með járnbrautum, þ.m.t. 
járnbrautarkaflar samevrópska kerfisins fyrir samsetta 
flutninga, sem um getur í 14. gr., tengingar við hafnir við 
sjó og vatnaleiðir sem þjóna sameiginlegum hagsmunum 
og þær fragtstöðvar sem allir rekstraraðilar hafa aðgang að. 
Skilgreina skal viðeigandi grunnkröfur og tækniforskriftir 
fyrir rekstrarsamhæfi, sem gilda um almenna 
járnbrautarkerfið, í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 2001/16/EB frá 19. mars 2001 um 
rekstrarsamhæfi almenna, samevrópska járnbrauta-
kerfisins**. 

4. Járnbrautakerfið skal taka til grunnvirkja og aðstöðu 
sem gerir mögulegt að samþætta flutninga með 
járnbrautum og vegum og, eftir því sem við á, flutninga í 
lofti og á sjó. Þess vegna skal leggja sérstaka áherslu á að 
tengja svæðisflugvelli við flutningakerfið. 

5. Járnbrautakerfið skal uppfylla a.m.k. eitt af eftirtöldum 
hlutverkum: 

a) gegna mikilvægu hlutverki í farþegaflutningum um 
langar vegalengdir, 

b) gera kleift að tengjast flugvöllum, þar sem það á við, 

c) gera kleift að nýta svæðis- og staðbundin 
járnbrautakerfi, 

d) greiða fyrir vöruflutningum með því að auðkenna og 
þróa stofnleiðir sem eru fráteknar fyrir vöruflutninga 
eða leiðir þar sem vöruflutningalestir njóta forgangs, 

e) gegna mikilvægu hlutverki í samsettum flutningum, 

f) gera kleift að tengja saman flutninga á stuttum 
sjóleiðum og skipgengum vatnaleiðum um hafnir sem 
þjóna sameiginlegum hagsmunum. 

6. Notendum járnbrautakerfisins skal standa til boða mikil 
gæði og öryggi, í krafti samfellu og uppbyggingar á 
rekstrarsamhæfi í áföngum sem næst einkum með 
tæknilegri samhæfingu og evrópsku stjórnunarkerfi fyrir 
járnbrautarumferð (ERTMS) sem er samhæft stjórn- og 
eftirlitskerfi sem mælt er með fyrir evrópska 
járnbrautakerfið. Í þessu skyni skal framkvæmdastjórnin, 
að höfðu samráði við aðildarríkin, semja áætlun sem er í 
samræmi við áætlanir í hverju ríki fyrir sig. 

 

(*) Stjtíð. EB L 235, 17.9.1996, bls. 6. Tilskipuninni var 
síðast breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2003, 
bls. 1). 

(**) Stjtíð. EB L 110, 20.4.2001, bls. 1.“ 

 

7. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 11. gr.: 

a) eftirfarandi málsgrein bætist við: 

„3b. Í I. viðauka eru tilgreindar hafnir við 
vatnaleiðir flutningakerfisins þar sem umfermingar-
aðstaða fyrir samþætta flutninga er fyrir hendi eða þar 
sem árlegir vöruflutningar nema a.m.k. 500 000 
tonnum.“, 

b) í stað 4. mgr. komi eftirfarandi: 

„4. Til flutningakerfisins teljast einnig grunnvirki 
umferðarstjórnunar. Þetta hefur einkum í för með sér að 
komið verði á fót rekstrarsamhæfðu, greindarstýrðu 
umferða- og flutningakerfi sem nefnist 
„upplýsingaþjónusta um ár“ (RIS) sem ætlað er að 
hámarka núverandi flutningsgetu og öryggi kerfis 
skipgengra vatnaleiða og auka rekstrarsamhæfi við 
annan flutningsmáta.“ 
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8. Eftirfarandi grein bætist við: 

„12. gr. a 

Hraðbrautir hafsins 

1. Samevrópsku kerfi hraðbrauta hafsins er ætlað að 
stjórna vöruflutningum á sjó í því skyni að bæta núverandi 
tengingar sjóflutninga eða koma á nýjum, hagkvæmum, 
reglulegum og tíðum tengingum sjóflutninga milli 
aðildarríkjanna til að draga úr umferðaþröng á vegum 
og/eða bæta aðgang að jaðarsvæðum, -eyjum og -ríkjum. 
Hraðbrautir hafsins skulu ekki útiloka samsetta flutninga á 
einstaklingum og vörum, svo framarlega sem einkum sé 
um vörur að ræða. 

2. Samevrópskt kerfi hraðbrauta hafsins skal fela í sér 
aðstöðu og grunnvirki að því er varðar a.m.k. tvær hafnir í 
tveimur mismunandi aðildarríkjum. Aðstaða og grunnvirki 
skulu einnig taka til þátta, í a.m.k. einu aðildarríki, eins og 
hafnaraðstöðu, rafræns vöruferlisstjórnunarkerfis, öryggis 
og verndar og reglna um stjórnsýslu og tollafgreiðslu ásamt 
grunnvirkjum fyrir beinan aðgang að landi, þ.m.t. aðferðir 
til að tryggja að unnt sé að stunda siglingar árið um kring, 
einkum aðgengi að búnaði til dýpkunar og aðstoð ísbrjóta 
að vetri til. 

3. Vatnaleiðir eða skipaskurðir, eins og þeir eru tilgreindir 
í I. viðauka, sem tengja saman tvær evrópskar hraðbrautir 
hafsins eða tvo hluta þeirra og stuðla að því að stytta 
verulega siglingaleiðir, auka skilvirkni og stytta 
siglingatíma, skulu vera hluti af samevrópsku kerfi 
hraðbrauta hafsins. 

4. Tillögur að verkefnum sem varða sameiginlega 
hagsmuni innan samevrópsks kerfis hraðbrauta hafsins 
skulu lagðar fram af a.m.k. tveimur aðildarríkjum og skulu 
þær sniðnar að raunverulegum þörfum. Einkaaðilar og 
opinberir aðilar skulu að öllu jöfnu eiga aðild að 
fyrirhuguðum verkefnum í samræmi við verklagsreglur þar 
sem kveðið er á um að áður en bæta má aðstoð 
Bandalagsins við aðstoð úr opinberum sjóðum skuli fara 
fram útboð með einu einhverju eftirtalinna sniða: 

a) almennt útboð sem hlutaðeigandi aðildarríki standa 
fyrir sameiginlega í því skyni að skilgreina nýjar 
tengingar frá höfn í A-flokki, eins og skilgreint er í 2. 
mgr. 12. gr, sem aðildarríkin velja fyrir fram innan 
hvers hafsvæðis, eins og um getur í verkefni nr. 21 í III. 
viðauka, 

b) almennt útboð sem hlutaðeigandi aðildarríki standa 
fyrir sameigjnlega og beinist að samstarfsaðilum sem 
sameina a.m.k. skipafélög og hafnir, sem eru staðsett á 
einu hafsvæðanna, eins og um getur í verkefni nr. 21 í 
III. viðauka. 

5. Verkefni sem varða sameiginlega hagsmuni innan 
samevrópsks kerfis hraðbrauta hafsins: 

– skulu leggja sérstaka áherslu á aðstöðu og grunnvirki 
sem mynda kerfi hraðbrauta hafsins, 

– kunna, með fyrirvara um 87. og 88. gr. sáttmálans, að 
fela í sér upphafsaðstoð (start-up aid) ef niðurstöður 
útboðsferlisins, sem um getur í 4. mgr., sýna að opinber 
stuðningur telst nauðsynlegur til að verkefnið geti borið 
sig fjárhagslega; upphafsaðstoð skal takmörkuð við tvö 
ár og skal eingöngu veitt til að mæta tilhlýðilega 
rökstuddum fjármagnskostnaði; aðstoðin skal ekki 
nema hærri fjárhæð en þeirri lágmarksfjárhæð sem þarf 
til að koma á þessum tengingum; aðstoðin má þó ekki 
leiða til röskunar á samkeppni á viðeigandi markaði 
sem stríðir gegn sameiginlegum hagsmunum, 

– geta einnig tekið til starfsemi sem hefur víðtækari 
ávinning og tengist ekki tilteknum höfnum, eins og að 
hafa til reiðu aðstöðu fyrir ísbrots- og 
dýpkunarstarfsemi ásamt upplýsingakerfi þ.m.t. 
umferðarstjórnunarkerfi og rafræn tilkynningakerfi. 

6. Framkvæmdastjórnin skal, innan þriggja ára, leggja 
fyrir nefndina, sem um getur í 18. gr., frumskrá yfir sérstök 
verkefni er varða sameiginlega hagsmuni og gera þar með 
hugmyndina um hraðbrautir hafsins að veruleika. Einnig 
ber að senda Evrópuþinginu þessa skrá. 

7. Leggja skal verkefni, sem varða sameiginlega 
hagsmuni innan samevrópsks kerfis hraðbrauta hafsins, 
fyrir framkvæmdastjórnina til samþykktar.“ 

9. Eftirfarandi málsgrein bætist við 13. gr.: 

„3. Tengja skal alþjóðlega tengipunkta samgöngukerfisins 
og tengipunkta Bandalagsins smám saman við háhraðaspor 
járnbrautakerfisins, eftir því sem við á. Kerfið skal taka til 
þeirra grunnvirkja og aðstöðu sem annast geta samþættingu 
flutningaþjónustu í lofti og með járnbrautum og, eftir því 
sem við á, á sjó.“ 
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10. Eftirfarandi þáttur bætist við: 

„ÞÁTTUR 10 a 

SAMRÆMING MILLI AÐILDARRÍKJA 

17. gr. a 

Evrópskur samræmingaraðili 

1. Til að auðvelda samræmdar framkvæmdir tiltekinna 
verkefna, einkum verkefna sem ná yfir landamæri eða hluta 
verkefna sem ná yfir landamæri og teljast til verkefna sem 
lýst hefur verið yfir að varði evrópska hagsmuni, eins og 
um getur í 19. gr. a, getur framkvæmdastjórnin, í samráði 
við hlutaðeigandi aðildarríki og að höfðu samráði við 
Evrópuþingið, tilnefnt aðila sem nefnist „evrópskur 
samræmingaraðili“. Evrópski samræmingaraðilinn skal 
starfa í nafni og fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar. 
Valdsvið evrópska samræmingaraðilans skal alla jafna 
tengjast ákveðnu verkefni, einkum ef um er að ræða 
verkefni sem nær yfir landamæri en ef nauðsyn krefur má 
rýmka valdsviðið svo það nái yfir meginumferðaræðar. 
Evrópski samræmingaraðilinn skal, ásamt viðkomandi 
aðildarríkjum, gera vinnuáætlun um starfsemi sína. 

2. Evrópski samræmingaraðilinn skal einkum valinn á 
grundvelli reynslu sinnar af evrópskum stofnunum og 
þekkingar á viðfangsefnum er varða fjármögnun og mat á 
félagslegum, hagrænum og umhverfistengdum þáttum í 
viðamiklum verkefnum. 

3. Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um tilnefningu 
evrópska samræmingaraðilans skal tilgreint hvernig 
viðkomandi aðili eigi að sinna þeim verkefnum sem um 
getur í 5. mgr. 

4. Hlutaðeigandi aðildarríki skulu starfa með evrópska 
samræmingaraðilanum og veita honum þær upplýsingar 
sem eru nauðsynlegar til að hann geti sinnt þeim 
verkefnum sem um getur í 5. mgr. 

5. Evrópski samræmingaraðilinn skal: 

a) hafa samstarf við hlutaðeigandi aðildarríki um að 
hvetja til notkunar sameiginlegra aðferða við mat á 
verkefnum og ráðleggja, eftir því sem við á, 
skipuleggjendum verkefna um fjármögnun 
verkefnanna, 

b) semja árlega skýrslu fyrir Evrópuþingið, 
framkvæmdastjórnina og hlutaðeigandi aðildarríki um 
þann árangur sem náðst hefur við framkvæmd verkefna 
sem hann ber ábyrgð á, um nýjar reglur eða aðra þróun 
sem gæti haft áhrif á eiginleika verkefnanna og allar 
erfiðleika og hindranir sem geta valdið umtalsverðum 
töfum að því er varðar dagsetningarnar sem tilgreindar 
eru í III. viðauka, 

c) hafa samráð, ásamt viðkomandi aðildarríkjum, við 
svæðis- og staðaryfirvöld, rekstraraðila, flutningsþega 
og fulltrúa borgaralegs samfélags með það í huga að 
öðlast betri þekkingu á eftirspurn eftir 
flutningaþjónustu, möguleikum á að fjármagna 
fjárfestingar og tegund þjónustu sem verður að veita til 
að auðvelda aðgang að slíkri fjármögnun. 

6. Með fyrirvara um gildandi verklagsreglur, sem mælt er 
fyrir um í lögum Bandalagsins og landslögum getur 
framkvæmdastjórnin leitað álits evrópska 
samræmingaraðilans þegar teknar eru til meðferðar 
umsóknir um að Bandalagið fjármagni verkefni eða flokk 
verkefna sem evrópski samræmingaraðilinn ber ábyrgð á.“ 

11. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 18. gr.: 

a) komi eftirfarandi í stað fyrirsagnarinnar: 

„Nefnd um eftirlit með viðmiðunarreglum og 
upplýsingaskiptum“, 

b) í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. Aðildarríkin skulu afhenda framkvæmdastjórninni 
útdrætti úr eigin skipulags- og framkvæmdaáætlunum, 
sem þau semja með þróun samevrópska 
flutningakerfisins í huga, einkum í tengslum við 
verkefnin sem hefur verið lýst að varði evrópska 
hagsmuni eins og um getur í 19. gr. a. Þegar þær hafa 
verið samþykktar skulu aðildarríkin senda 
framkvæmdastjórninni eigin skipulags- og 
framkvæmdaáætlanir til upplýsingar.“, 

c) í stað 3. mgr. komi eftirfarandi: 

„3. Framkvæmdastjórnin skal senda Evrópuþinginu, 
ráðinu, efnahags- og félagsmálanefnd 
Evrópubandalaganna og svæðanefndinni skýrslu á 
tveggja ára fresti um framkvæmd viðmiðunarreglnanna 
sem lýst er í þessari ákvörðun. Nefndin, sem komið er á 
fót skv. 2. mgr., skal aðstoða framkvæmdastjórnina við 
gerð skýrslunnar. Skýrslunni skulu fylgja tillögur um 
réttarreglur í tengslum við endurskoðun 
viðmiðunarreglnanna, ef þörf krefur; þessi 
lagafrumvörp mega, ef þörf krefur, fela í sér breytingar 
á skránni um forgangsverkefni í III. viðauka eða viðbót 
við þá verkefnaskrá sem er í samræmi við 1. mgr. 19. 
gr. Endurskoðunin skal einkum varða verkefni sem 
stuðla að svæðisbundinni samheldni Evrópu-
sambandsins í samræmi við e-lið 1. mgr. 19. gr.“ 

12. Í stað 19. gr. komi eftirfarandi: 

„19. gr. 

Forgangsverkefni 

1. Forgangsverkefni skulu vera verkefni sem varða 
sameiginlega hagsmuni og um getur í 7. gr. þar sem 
athugun staðfestir að: 

a) þeim sé ætlað að koma í veg fyrir flöskuhálsa eða ljúka 
við tengingar sem vantar í meginleiðir samevrópska 
kerfisins, einkum verkefni sem ná yfir landamæri, 
liggja yfir náttúrulegar hindranir eða þar sem hluti 
þeirra nær yfir landamæri, 
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b) umfang þeirra sé það mikið að gerð langtímaáætlunar á 
evrópskum vettvangi muni greiða verulega fyrir, 

c) þau hafi almennt séð mögulega í för með sér hreinan 
félagslegan og hagrænan ávinning og aðra félagslega 
og hagræna kosti, 

d) þau auki verulega hreyfanleika vöru og einstaklinga 
milli aðildarríkja og stuðli þannig einnig að 
rekstrarsamhæfi kerfa ríkjanna, 

e) þau stuðli að svæðisbundinni samheldni innan 
Evrópusambandsins með því að samþætta kerfi nýju 
aðildarríkjanna og bæta tengingar við jaðar- og 
eyjasvæði, 

f) þau stuðli að sjálfbærri þróun flutninga með því að 
auka öryggi og draga úr umhverfisspjöllum af völdum 
flutninga, einkum með því að stuðla að því að 
flutningsleiðir á borð við flutninga með járnbrautum, 
samþætta flutninga, flutninga á skipgengum 
vatnaleiðum og á sjó verði fyrir valinu, 

g) þau feli í sér skuldbindingu af hálfu hlutaðeigandi 
aðildarríkja um að framkvæma rannsóknir og mat í 
tæka tíð til að ljúka framkvæmdum á 
fyrirframákveðnum degi, byggt á áætlunum hvers ríkis 
eða öðrum sambærilegum skjölum sem tengjast 
viðkomandi verkefni. 

2. Forgangsverkefni, sem eiga að hefjast fyrir 2010, hlutar 
þeirra og samþykktir verklokadagar, sem um getur í g-lið 1. 
mgr., eru talin upp í III. viðauka. 

3. Eigi síðar en 2010 skal framkvæmdastjórnin leggja 
fram drög að framvinduskýrslu og, ef nauðsyn krefur, 
tillögur að breytingum á skránni yfir forgangsverkefni sem 
kveðið er á um í III. viðauka í samræmi við 1. mgr.“ 

13. Eftirfarandi greinar bætist við: 

„19. gr. a 

Yfirlýsing um evrópska hagsmuni 

1. Lýst hefur verið yfir að forgangsverkefni, sem kveðið 
er á um í III. viðauka, varði evrópska hagsmuni. Þessi 
yfirlýsing er eingöngu gerð í samræmi við málsmeðferðina 
sem mælt er fyrir um í sáttmálanum og þá löggerninga sem 
byggjast á henni. 

2. Með fyrirvara um lagagrundvöll viðkomandi 
fjármálagerninga Bandalagsins: 

a) skulu aðildarríkin veita þeim verkefnum viðeigandi 
forgang, sem lýst hefur verið yfir að varði evrópska 
hagsmuni, þegar aðildarríkin leggja verkefni sín fyrir 

samstöðusjóð í samræmi við 10. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 1164/94* frá 16. maí 1994 um stofnun 
samstöðusjóðs, 

b) skulu aðildarríkin veita þeim verkefnum viðeigandi 
forgang, sem lýst hefur verið yfir að varði evrópska 
hagsmuni, þegar aðildarríkin leggja verkefni sín fram 
vegna fjárhagsáætlunar samevrópska flutningskerfisins 
í samræmi við 9. og 10. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 
2236/95** frá 18. september 1995 um almennar reglur 
um fjárhagsaðstoð Bandalagsins á sviði samevrópskra 
neta, 

c) skal framkvæmdastjórnin hvetja aðildarríkin til að taka 
tillit til þeirra verkefna, sem lýst hefur verið yfir að 
varði evrópska hagsmuni, við skipulagningu áætlana 
fyrir þróunarsjóðina, einkum á svæðum sem falla undir 
markmið 1, með hliðsjón af flutningsáætlunum hvers 
aðildarríkis sem falla undir gildissvið fyrirliggjandi 
stuðningsramma Bandalagsins, 

d) skal framkvæmdastjórnin sjá til þess að þau lönd, sem 
uppfylla skilyrði sjóðsins sem fjármagnar 
skipulagsráðstafanir fyrir ríki sem bíða aðildar (ISPA), 
veiti þeim verkefnum forgang í samræmi við 2. og 7. 
gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1267/1999*** um 
stofnun sjóðs til að fjármagna skipulagsráðstafanir fyrir 
ríki sem bíða aðildar, sem lýst hefur verið yfir að varði 
evrópska hagsmuni. 

3. Þegar framkvæmdastjórnin spáir fyrir um fjárhagsþörf 
sína skal hún gefa þeim verkefnum, sem lýst hefur verið 
yfir að varði evrópska hagsmuni, viðeigandi forgang. 

4. Ef umtalsverðar tafir verða á því að hafist verði handa 
við verkefnið, sem lýst hefur verið yfir að varði evrópska 
hagsmuni, í tengslum við frestinn til 2010, skal 
framkvæmdastjórnin biðja hlutaðeigandi aðildarríki að 
greina frá ástæðum tafanna innan þriggja mánaða. 
Framkvæmdastjórnin skal, á grundvelli þess svars sem er 
veitt, hafa samráð við öll hlutaðeigandi aðildarríki til að 
leysa vandann sem orsakar tafirnar. 

Framkvæmdastjórninni er heimilt, að höfðu samráði við 
nefndina sem komið er á fót skv. 2. mgr. 18. gr. og sem 
hluta af virku eftirliti sínu með framkvæmd verkefnisins 
sem lýst hefur verið yfir að varði evrópska hagsmuni, svo 
og með tilhlýðilegu tilliti til meðalhófsreglunnar, að 
samþykkja viðeigandi ráðstafanir. Hlutaðeigandi aðildarríki 
skulu fá tækifæri til að gera athugasemdir við slíkar 
ráðstafanir áður en þær eru samþykktar. 

Evrópuþinginu skal tafarlaust tilkynnt um allar ráðstafanir 
sem gripið er til. 
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Við samþykkt þessara ráðstafana skal framkvæmdastjórnin 
taka tilhlýðilegt tillit til ábyrgðar hlutaðeigandi aðildarríkis 
og skal láta vera að grípa til aðgerða sem hafa áhrif á 
framkvæmd verkefnisins í því aðildarríki sem er ekki 
ábyrgt fyrir töfunum. 

5. Þegar verkefni, sem lýst hefur verið yfir að varði 
evrópska hagsmuni, er ekki að mestu leyti lokið innan 
hæfilega langs tíma eftir fyrirhugaðan verklokadag, sem 
tilgreindur er í III. viðauka, og öll hlutaðeigandi aðildarríki 
bera ábyrgð á töfinni skal framkvæmdastjórnin endurskoða 
verkefnið, í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 
4. mgr., með það fyrir augum að afturkalla flokkun þess 
sem verkefnis, sem lýst hefur verið yfir að varði evrópska 
hagsmuni, samkvæmt málsmeðferð um endurskoðun sem 
um getur í 3. mgr. 18. gr. Í öllum tilvikum skal 
framkvæmdastjórnin endurskoða verkefnið í lok 15 ára 
tímabils eftir að lýst hefur verið yfir að það varði evrópska 
hagsmuni, í skilningi þessarar ákvörðunar. 

6. Fimm árum eftir að verkefni, sem lýst hefur verið yfir 
að varði evrópska hagsmuni, eða einum hluta þess lýkur 
skulu hlutaðeigandi aðildarríki láta fara fram mat á 
félagslegum og hagrænum áhrifum þess og áhrifum þess á 
umhverfið, þ.m.t. áhrif þess á viðskipti og frjálsa för fólks 
og frjálsa vöruflutninga milli aðildarríkja, á svæðisbundna 
samheldni og sjálfbæra þróun. Aðildarríkin skulu tilkynna 
framkvæmdastjórninni um niðurstöður þessa mats. 

7. Þegar verkefni, sem lýst hefur verið yfir að varði 
evrópska hagsmuni, nær yfir landamærasvæði sem eru 
órjúfanleg heild tæknilega og fjárhagslega skulu 
hlutaðeigandi aðildarríki samræma aðferðir sínar við að 
meta félagsleg og hagræn áhrif verkefnisins og gera sitt 
ítrasta til láta fara fram millilandaúttekt áður en 
byggingarleyfi er veitt og innan gildandi ramma. 

8. Aðildarríkin samræma, ýmist á tvíhliða eða marghliða 
grundvelli, eftir því sem við á, aðra hluta verkefnisins sem 
varða evrópska hagsmuni. 

9. Samræmdar aðgerðir eða millilandaúttektir, sem um 
getur í 7. mgr., skulu gilda með fyrirvara um þær skyldur 
sem kveðið er á um í lögum Bandalagsins um 
umhverfisvernd, einkum þær sem lúta að mati á 
umhverfisáhrifum. Hlutaðeigandi aðildarríki skulu tilkynna 
framkvæmdastjórninni þegar slíkar samræmdar aðgerðir 
eða millilandaúttektir hefjast og um niðurstöður þeirra. 
Framkvæmdastjórnin skal láta þær upplýsingar sem um 
getur í 3. mgr. 18. gr. koma fram í skýrslunni. 

19. gr. b 

Svæði sem ná yfir landamæri 

Aðildarríkin skulu, í tengslum við tiltekin 
forgangsverkefni, ákvarða svæði sem ná yfir landamæri 
tveggja aðildarríkja, þ.m.t. hraðbrautir hafsins, á grundvelli 
viðmiðana sem nefndin, sem komið er á fót skv. 2. mgr. 18. 
gr., skilgreinir og tilkynnir framkvæmdastjórninni um. 
Þetta verða nánar tiltekið svæði sem eru órjúfanleg heild 
tæknilega og fjárhagslega eða hlutaðeigandi aðildarríki 
skuldbinda sig gagnvart í sameiningu til að koma á 
sameiginlegu skipulagi. 

 
(*) Reglugerð ráðsins (EB( nr. 1164/94 frá 16. maí 

1994 um stofnun samstöðusjóðs (Stjtíð. EB L 130, 
25.5.1994, bls. 1). Reglugerðinni var síðast breytt 
með reglugerð (EB) nr. 1265/1999 (Stjtíð. EB L 
161, 26.6.1999, bls. 62). 

(**) Reglugerð ráðsins (EB( nr. 2236/95 frá 18. 
september 1995 um almennar reglur um 
fjárhagsaðstoð Bandalagsins á sviði samevrópskra 
neta (Stjtíð. EB L 228, 23.9.1995, bls. 1). 
Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1655/1999 
(Stjtíð. EB L 197, 29.7.1999, bls. 1). 

(***) Reglugerð ráðsins (EB( nr. 1267/1999 frá 21. júní 
1999 um stofnun sjóðs til að fjármagna 
skipulagsráðstafanir fyrir ríki sem bíða aðildar 
(Stjtíð. EB L 161, 26.6.1999, bls. 73). 
Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð (EB) 
nr. 2500/2001 (Stjtíð. EB L 342, 27.12.2001, bls. 
1).“ 

14. Ákvæði 20. og 21. gr. falli brott. 

15. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á viðaukunum: 

1. í stað 2., 3., 4. og 6. liðar I. viðauka og meðfylgjandi 
korta komi það sem tilgreint er í I. viðauka við 
ákvörðun þessa, 

2. í III. viðauka: 

a) komi eftirfarandi í stað fyrirsagnarinnar: 
„Forgangsverkefni sem eiga að hefjast fyrir 2010“, 

b) í stað efnisins komi textinn í II. viðauka við þessa 
ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 29. apríl 2004. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX M. McDOWELL 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 
 
Eftirfarandi breytingar eru gerðar á I. viðauka við ákvörðun 1692/96/EB: 
 
1. Eftirfarandi komi í stað 2., 3. og 4. þáttar: 
 

„2. þáttur: Vegakerfi 
 

2.0. Evrópa 

2.1. Belgía 

2.2. Danmörk 

2.3. Þýskaland 

2.4. Grikkland 

2.5. Spánn 

2.6. Frakkland 

2.7. Írland  

2.8. Ítalía 

2.9. Lúxemborg 

2.10. Holland 

2.11. Austurríki 

2.12. Portúgal 

2.13. Finnland 

2.14. Svíþjóð 

2.15. Breska konungsríkið  

 

3. þáttur: Járnbrautakerfi 

 

3.0. Evrópa 

3.1. Belgía 

3.2. Danmörk 

3.3. Þýskaland 

3.4. Grikkland: 

3.5. Spánn 

3.6. Frakkland 

3.7. Írland 

3.8. Ítalía 

3.9. Lúxemborg 

3.10. Holland 

3.11. Austurríki 

3.12. Portúgal 

3.13. Finnland 

3.14. Svíþjóð 

3.15. Breska konungsríkið 

4. þáttur: Kerfi skipgengra vatnaleiða og hafnir við vatnaleiðir“ 

 

2. Eftirfarandi komi í stað 6. þáttar: 

„6. þáttur: Kerfi flugvalla 

6.0. Evrópa 

6.1. Belgía/ Danmörk/ Þýskaland/ Lúxemborg/ 
Holland/ Austurríki 

6.2. Grikkland: 

6.3. Spánn/Portúgal 

 

 

6.4. Frakkland 

6.5. Írland/Breska konungsríkið 

6.6. Ítalía 

6.7. Finnland/Svíþjóð“ 

 

3. Eftirfarandi kort komi í stað samsvarandi korta í ákvörðun nr. 1692/96/EB: 
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Kortin eru birt í Stjtíð. ESB L 201, 7.6.2004, bls. 11 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:201:0001:0055:EN:PDF 
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II. VIÐAUKI 
 

Eftirfarandi komi í stað III. viðauka við ákvörðun nr. 1692/96/EB: 
 

 
„III. VIÐAUKI 

 
FORGANGSVERKEFNI SEM EIGA AÐ HEFJAST FYRIR 2010 

 
1. Járnbrautarmeginæðin Berlín - Verona/Mílanó-Bologna-Napólí-Messina-Palermo 

– Halle/Leipzig-Nürnberg (2015) 

– Nürnberg-München (2006) 

– München-Kufstein (2015) 

– Kufstein-Innsbruck (2009) 

– jarðgöng í Brennerskarði (2015), svæði sem nær yfir landamæri 

– Verona-Napólí (2007) 

– Mílanó-Bologna (2006) 

– Járnbrautarbrú/vegabrú yfir sundið milli Messina-Palermo (2015) 

2. Háhraðajárnbrautarmeginæðin París-Brussel/Brussel-Köln-Amsterdam-Lundúnir 

– Ermarsundsgöngin-Lundúnir (2007) 

– Brussel/Brussel-Liège-Köln (2007) 

– Brussel/Brussel-Rotterdam-Amsterdam (2007) (1)  

3. Háhraðajárnbrautarmeginæðin í Suðvestur-Evrópu 

– Lissabon/Porto-Madríd (2011) (2) 

– Madríd-Barselóna (2005) 

– Barselóna-Figueras-Perpignan (2008) 

– Perpignan-Montpellier (2015) 

– Montpellier-Nîmes (2010) 

– Madríd-Vitoria-Irún/Hendaye (2010) 

– Irún/Hendaye-Dax, svæði sem nær yfir landamæri (2010) 

– Dax-Bordeaux (2020) 

– Bordeaux-Tours (2015) 

4. Háhraðajárnbrautarmeginæðin austur 

– París-Baudrecourt (2007) 

– Metz-Lúxemborg (2007) 

– Saarbrücken-Mannheim (2007) 

5. Betuwe-sporið (2007) 

 
(1) Þ.m.t. tvær háhraðajárnbrautarstöðvar í Rotterdam og Amsterdam sem töldustu ekki til verkefnisins sem var samþykkt á fundi 

leiðtogaráðsins í Essen 1994. 
(2) Þ.m.t. tengingarnar Lissabon-Porto (2013), Lissabon-Madrid (2010) og Aveiro Salamanca (2015). 
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6. Járnbrautarmeginæðin Lyon-Trieste-Divača/Koper-Divača-Ljubljana-Budapest-landamæri Úkraínu 

– Lyon-St Jean de Maurienne (2015) 

– Jarðgöngin Mont-Cenis (2015-2017), svæði sem nær yfir landamæri 

– Bussoleno-Turin (2011) 

– Turin-Feneyjar (2010) 

– Feneyjar- Ronchi Sud-Trieste Divača (2015) 

– Koper- Divača -Ljubljana (2015) 

– Ljubljana-Búdapest (2015) 

7. Hraðbrautarmeginæðin Igoumenitsa/Patra-Aþena-Sofia-Búdapest 

– Via Egnatia (2006) 

– Pathe (2008) 

– Sofia-Kulata-grísk-búlgörsk landamærahraðbraut (2010) þar sem svæðið Promahon-Kulata nær yfir landamæri 

– Nadlac-Sibiu hraðbrautin (hluti sem liggur í átt að Bucuresti og Constanţa) (2007) 

8. Fjölþjóðlega meginæðin Portúgal/Spánn-önnur svæði Evrópu (2) 

– Járnbrautin La Coruña-Lissabon-Sines (2010) 

– Járnbrautin Lissabon- Valladolid (2010) 

– Járnbrautin Lissabon-Faro (2004) 

– Hraðbrautin Lissabon-Valladolid (2010) 

– Hraðbrautin La Coruña-Lissabon (2003) 

– Hraðbrautin Seville-Lissabon (lokið 2001) 

– Nýr fugvöllur í Lissabon (2015) 

9. Járnbrautarmeginæðin Cork-Dyflinni-Belfast-Stranraer (3) (2001) 

10. Malpensa (lokið 2001) (4) 

11. lokið 2000) (5) 

12. Norðurlandaþríhyrningurinn járnbrautar-/vegameginæðin 

– Vega- og járnbrautarverkefni í Svíþjóð (2010) (6) 

– Hraðbrautin Helsinki-Turku (2010) 

– Járnbrautin Kerava-Lahti (2006) 

– Hraðbrautin Helsinki-Vaalimaa (2015) 

– Járnbrautin Helsinki-Vainikkala (rússnesku landamærin) (2014) 

13. Vegameginæðin Breska konungsríkið/Írland//Benelúx (2010) 

14. Aðalleiðin eftir vesturströndinni (West coast main line) (2007) 

15. Galileo (2008) 

16. Járnbrautarflutningameginæðin Sines-Madrid-París 

– Ný afkastamikil járnbrautarmeginæð þvert yfir Píreneafjöllin 

– Járnbrautin Sines-Badajoz (2010) 

– Járnbrautin Algeciras-Bobadilla (2010) 

 
(1) Hluti af þessari leið samsvarar samevrópskri stofnleið V. 
(2) Þar með talið endurnýjun hafna og flugvalla (2015) í samræmi við inntak þess sem leiðtogaráðið samþykkti í Essen/Dyflinni. 
(3) Árið 2003 var tekin ákvörðun um að auka enn frekar afköst á þessari leið og var því bætt við sem sérverkefni. 
(4) Verkefni lokið. 
(5) Verkefni lokið. 
(6) Lokið verður við nokkra stutta vegakafla og járnbrautaspor á tímabilinu 2010 til 2015. 
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17. Járnbrautarmeginæðin París-Strassborg-Stuttgart-Vín-Bratislava 

– Baudrecourt-Strassborg-Stuttgart (2015) þar sem Kehl-brúin er svæði sem nær yfir landamæri 

– Stuttgart-Ulm (2012) 

– Munich-Salzburg (2015), svæði sem nær yfir landamæri 

– Salzburg-Vín (2012) 

– Vín-Bratislava (2010), svæði sem nær yfir landamæri 

18. Skipgenga vatnaleiðameginæðin Rín/Meuse-Main-Danube 

– Rhine-Meuse (2019) þar sem skipastiginn í Lanaye er svæði sem nær yfir landamæri 

– Vilshofen-Straubing (2013) 

– Wien- Bratislava (2015), svæði sem nær yfir landamæri 

– Palkovicovo-Mohács (2014) 

– Flöskuhálsar í Rúmeníu og Búlgaríu (2011) 

19. Rekstrarsamhæfi háhraðajárnbrauta á Íberíuskaganum 

– Madríd-Andalúsía (2010) 

– Norðaustur (2010) 

– Madríd-Levante og Miðjarðarhafið (2010) 

– Norður/Norðvesturstofnleiðin, þ.m.t. Vigo-Porto (2010) 

– Extremadura (2010) 

20. Fehmarn Belt-járnbrautarmeginæðin 

– Föst járnbrautar- og vegtenging yfir Fehmarn Belt (2004) 

– Járnbrautartenging við Danmörku frá Eyrarsundi (2015) 

– Járnbrautartenging við Þýskaland frá Hamborg (2015) 

– Járnbrautin Hannover-Hamborg/Bremen (2015) 

21. Hraðbrautir hafsins 

Verkefni er varða sameiginlega hagsmuni og eru tilgreind í samræmi við 12. gr. a og varða eftirfarandi hraðbrautir 
hafsins: 

– Eystrasaltshraðbrautina (sem tengir aðildarríki við Eystrasalt við aðildarríki í Mið- og Vestur-Evrópu, þ.m.t. leiðin 
milli Norðursjávar og Eystrasalts (Kílarskurðurinn) (2010)), 

– hraðbraut hafsins í Vestur-Evrópu (sem liggur frá Portúgal og Spáni um Atlantshafsbogann til Norðursjávar og 
Írlandshafs) (2010), 

– hraðbraut hafsins í Suðaustur-Evrópu (sem tengir Adríahaf við Jónahaf og austurhluta Miðjarðarhafsins, þ.m.t. 
Kýpur) (2010), 

– hraðbraut hafsins í Suðvestur-Evrópu (vesturhluti Miðjarðarhafsins) sem tengir Spán, Frakkland, Ítalíu og Möltu 
ásamt tengingu við hraðbraut hafsins í Suðaustur-Evrópu (2010). 

22. Járnbrautarmeginæðin Aþena-Sofia-Búdapest-Vín-Prag-Nürnberg/Dresden 

– járnbrautin grísk/búlgörsku landamærin-Kulata-Sofia-Vidin/Calafat (2015) 

– járnbrautin Curtici-Brasov (áleiðis til Búkarest og Constanta) (2010) 

– járnbrautin Búdapest-Vín (2010), svæði sem nær yfir landamæri 

– járnbrautin Břeclav-Prag-Nürnberg (2010) þar sem Nürnberg-Prague er svæði sem nær yfir landamæri 

– járnbrautarmeginæðin Prag-Linz (2016) 

 
 
(1) Hluti þessarar leiðar samsvarar skilgreiningu á samevrópskri stofnleið VII. 
(2) Einnig til Svartahafs. 
(3) Þessi meginleið samsvarar að stórum hluta skilgreiningu á samevrópskri stofnleið IV. 
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23. Járnbrautarmeginæðin Gdansk-Warsaw-Brno/Bratislava-Vín (1) 

– járnbrautin Gdansk-Varsjá-Katowice (2015) 

– járnbrautin Katowice-Břeclav (2010) 

– járnbrautin Katowice-Zilina-Nove Mesto n.V. (2010) 

24. Járnbrautarmeginæðin Lyon/Genoa-Basel-Duisburg-Rotterdam/Antverpen 

– Lyon-Mulhouse-Mülheim (2) þar sem Mulhouse-Mülheim er svæði sem nær yfir landamæri (2018) 

– Genf-Mílanó/Novara-svissnesku landamærin (2013) 

– Basel-Karlsruhe (2015) 

– Frankfurt-Mannheim (2012) 

– Duisburg-Emmerich (2009) (3) 

– „Iron-Rhine“ Rheidt-Antverpen, svæði sem nær yfir landamæri (2010) 

25. Hraðbrautarmeginæðin Gdansk-Brno/Bratislava-Vín (4) 

– hraðbrautin Gdansk-Katowice (2010) 

– hraðbrautin Katowice-Brno/Zilina (2010), svæði sem nær yfir landamæri 

– hraðbrautin Brno-Vín (2009), svæði sem nær yfir landamæri 

26. Járnbrautar-/vegameginæðin Írland/Breska konungsríkið/meginland Evrópu 

– vega-/járnbrautarmeginæðin sem tengir Dyflinni við Norður-Írland (Belfast-Larne) og Suður-Írland (Cork) (2010) 
(5) 

– vega-/járnbrautarmeginæðin Hull-Liverpool (2015) 

– járnbrautin Felixstowe-Nuneaton (2011) 

– járnbrautin Crewe-Holyhead (2008) 

27. „Rail Baltica“-meginæðin Varsjá-Kaunas-Riga-Tallinn-Helsinki 

– -Kaunas (2010) 

– Kaunas-Riga (2014) 

– Riga-Tallinn (2016) 

28. „Eurocaprail“ á járnbrautarmeginæðinni Brussel-Lúxemborg-Strassborg 

– Brussel-Lúxemborg-Strasbourg (2012) 

29. Járnbrautarmeginæð samþættu stofnleiðarinnar um Jónahaf/Adríahaf 

– Kozani-Kalambaka-Igoumenitsa (2012) 

– Ioannina-Antirrio-Rio-Kalamata (2014) 

30. Skipgenga vatnaleiðin Seine-Scheldt. 

endurbætur á siglingaleiðinni Deulemont-Gent (2012-2014-2016) 

Compiègne-Cambrai (2012-2014-2016) 

Fyrirframákveðin verklok eru tilgreind í svigum. Verklok fyrir verkefni 1 til 20 og 30 og nánari upplýsingar um þætti þeirra 
eru eins og tilgreint er í skýrslu nefndar háttsettra embættismanna svo framarlega sem þau hafa verið tilgreind þar.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Þessi meginleið samsvarar að stórum hluta skilgreiningu á samevrópskri stofnleið VI. 
(2) Þ.m.t. TGV Rhin-Rhône, fyrir utan vesturhlutann. 
(3) Verkefni nr. 5 (Betuwe-línan) tengir Rotterdam og Emmerich. 
(4) Þessi meginleið samsvarar að stórum hluta skilgreiningu á samevrópskri stofnleið VI. 
(5) Þ.m.t. framkvæmd nr. 13. í Essen: vegameginæðin Írland/Breska konungsríkið/Benelúx. 


