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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 156 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(2),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3), og

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF(5) 
ble det fastsatt fellesskapsretningslinjer for utviklingen av 
et transeuropeisk transportnett ved å fastlegge prosjekter 
av felles interesse som skal bidra til å utvikle nettet, 
og ved å angi i vedlegg III særskilte prosjekter som 
Europarådet under sine møter i Essen i 1994 og i Dublin 
i 1996, tilla særlig betydning.

2) Trafikkveksten, og særlig på grunn av den økende andelen 
tunge lastebiler, har ført til større trafikktetthet og flere 
flaskehalser på internasjonale transportkorridorer. For å 
sikre internasjonal mobilitet for varer og passasjerer, er 
det nødvendig å øke kapasiteten på det transeuropeiske 
transportnettet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 7.6.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 8. 

(1) EFT C 362 E av 18.12.2001, s. 205 og EFT C 20 E av 28.1.2003, s. 274.
(2) EFT C 125 av 27.5.2002, s. 75.
(3) EFT C 278 av 14.11.2002, s. 7.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 30.5.2002 (EUT C 187 E av 7.8.2003, s. 130) 

og av 11.3.2004 (ennå ikke offentliggjort i EUT), Rådets felles holdning av 
14.4.2004 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Europaparlamentets holdning 
av 21.4.2004 (ennå ikke offentliggjort i EUT).

(5) EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1. Vedtaket sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

3) På Europarådets møte i Göteborg i 2001 ble 
fellesskapsinstitusjonene oppfordret til å vedta reviderte 
retningslinjer for det transeuropeiske transportnettet med 
henblikk på å prioritere, der det er relevant, investeringer 
i infrastruktur beregnet på jernbane, innlands vannveier, 
nærskipsfart, transport med ulike transportsystemer og 
effektive samtrafikkforbindelser. I denne sammenheng 
bør man ikke undervurdere den betydningen havner ved 
innlands vannveier og regionale lufthavner har for å 
innfri målene for det transeuropeiske transportnettet.

4) Den kommende utvidelsen av Den europeiske 
union og målet om å gjenopprette balansen mellom 
transportsystemene og opprette et infrastrukturnett som 
kan oppfylle økende behov, samt det faktum at det kan 
ta over ti år å gjennomføre visse prioriterte prosjekter, 
gjør det nødvendig å vurdere listen over prosjekter i 
vedlegg III til vedtak nr. 1692/96/EF på nytt.

5) Bulgaria, Tsjekkia, Kypros, Estland, Ungarn, Latvia, 
Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia og 
Tyrkia har inngått assosieringsavtaler og europeiske 
avtaler og har søkt om medlemskap i Den europeiske 
union. Transportmyndighetene i elleve av disse statene 
har med støtte fra Kommisjonen vurdert behovene for 
infrastruktur for transport med det formål å utforme et 
nett etter de samme prinsippene som fastsatt i vedtak 
nr. 1692/96/EF.

6) Europarådet understreket på møtet i Barcelona i 2002 
målet om å minske flaskehalsene i visse regioner, blant 
annet Alpene, Pyreneene og Østersjøen.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 884/2004/EF

av 29. april 2004

om endring av vedtak nr. 1692/96/EF om fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et  
transeuropeisk transportnett(*)
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7) Europarådet understreket på møtet i Brussel i 
desember 2003 at de prioriterte prosjektene beskrevet 
i retningslinjene, er av avgjørende betydning for å 
styrke utjevningen i det indre markedet, særlig i lys 
av den kommende utvidelsen av Unionen og fordi 
det er nødvendig å fjerne flaskehalser og/eller tilføye 
manglende strekninger med tanke på varebytte (transitt) 
på tvers av naturlige eller andre hindringer, eller på tvers 
av grenser.

8) På den annen felleseuropeiske transportkonferansen 
på Kreta i 1994 og den tredje felleseuropeiske 
transportkonferansen i Helsingfors i 1997, ble det fastlagt 
ti felleseuropeiske transportkorridorer og fire prioriterte 
felleseuropeiske områder for et samarbeid mellom Det 
europeiske fellesskap og berørte tredjestater.

9) Høynivågruppen for det transeuropeiske transportnettet 
(heretter kalt «høynivågruppen») fastla i sin rapport 
som ble framlagt for Kommisjonen 30. juni 2003, et 
begrenset antall prioriterte prosjekter ved hjelp av en 
metode som bygger på kriterier, som særlig omfatter 
prosjektenes økonomiske levedyktighet, de berørte 
medlemsstatenes overholdelse av en forhåndsavtalt 
tidsplan for planleggingen av prosjektene, prosjektenes 
virkning på mobiliteten for varer og personer mellom 
medlemsstatene, samt på utjevning og en bærekraftig 
utvikling. Rapporten inneholder også prosjekter i de nye 
medlemsstatene som tiltrer Unionen 1. mai 2004. Det bør 
tas hensyn til resultatene fra et slikt samarbeid.

10) Miljøkrav bør innarbeides i utformingen og 
gjennomføringen av Fellesskapets politikk på området 
transeuropeiske nett i samsvar med artikkel 6 i traktaten. 
Dette krever at det gis prioritet til å fremme infrastruktur 
for transportsystemer som er mindre miljøskadelige, 
dvs. jernbanetransport, nærskipsfart og fart på innlands 
vannveier.

11) Det er nødvendig å gjennomføre det overordnede 
målet som består i å bryte forbindelsen mellom de 
negative virkningene av transportøkningen og økningen 
i brutto nasjonalprodukt, slik Kommisjonen foreslo i sin 
underretning om Den europeiske unions strategi for en 
bærekraftig utvikling.

12) I forbindelse med alle planer og programmer som fører 
til prosjekter av felles interesse, skal det for framtiden 
foretas en miljøvurdering som nevnt i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/42/EF av 27. juni 2001 om vurdering 
av miljøvirkningene av visse planer og programmer(1). 

(1) EFT L 197 av 21.7.2001, s. 30.

Finansieringen av infrastruktur for transport bør likeledes 
være betinget av at bestemmelsene i Fellesskapets 
miljøregelverk overholdes, særlig rådsdirektiv 85/337/
EØF av 27. juni 1985 om vurdering av visse offentlige 
og private prosjekters miljøvirkninger(2) samt 
rådsdirektiv 79/409/EØF av 2. april 1979 om vern 
av viltlevende fugler(3) og rådsdirektiv 92/43/EØF av 
21. mai 1992 om vern av habitater og ville dyr og 
planter(4).

13) Kommisjonens hvitbok om den europeiske 
transportpolitikken oppfordrer til en integrert metode som 
bl.a. kombinerer tiltak for å revitalisere jernbanesektoren, 
særlig godstransport, fremme fart på innlands vannveier 
og nærskipsfart, oppmuntre til større komplementaritet 
mellom høyhastighetstog og lufttransport, samt å 
fremme utviklingen av intelligente transportsystemer 
med samtrafikkevne for at nettet skal bli mer effektivt og 
sikkert.

14) Hvor effektiv den felles transportpolitikken blir, 
vil bl.a. være avhengig av sammenhengen mellom 
tiltakene for å revitalisere jernbanesektoren og utvikle 
jernbaneinfrastrukturen. Europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/12/EF av 26. februar 2001 om endring 
av rådsdirektiv 91/440/EØF om utvikling av Fellesskapets 
jernbaner(5), fastsetter et transeuropeisk jernbanenett 
for godstransport som er åpent for internasjonal 
godstransport etter 2003. Linjene i dette transeuropeiske 
jernbanenettet for godstransport bør betraktes som en 
del av jernbanenettet beskrevet i retningslinjene fastsatt 
i vedtak nr. 1692/96/EF, slik at de kan dra nytte av 
investeringer og tiltrekke seg trafikk fra veinettet.

15) Som ledd i det allmenne målet om å sikre bærekraftig 
mobilitet for personer og varer, bør det innføres 
mekanismer for å fremme utviklingen av motorveier til 
sjøs mellom medlemsstater for å minske overbelastningen 
av veinettet og/eller forbedre forbindelsene til stater 
samt rand- og øyområder. Disse mekanismene som 
bl.a. omfatter anbudsprosedyrer, bør gi innsynsmulighet, 
svare til behovene og overholde Fellesskapets 
konkurranseregler og regler for offentlig innkjøp.

(2) EFT L 175 av 5.7.1985, s. 40. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/35/EF (EUT L 156 av 25.6.2003, s. 17).

(3) EFT L 103 av 25.4.1979, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).

(4) EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(5) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 1.
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16) Støtte til å utvikle motorveier til sjøs bør betraktes 
som et supplement til ytelse av fellesskapsstøtte for å 
fremme utviklingen av nærskipsfart under Marco Polo-
programmet som ble innført ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1382/2003 av 22. juli 2003 om 
tildeling av finansiell støtte frå Fellesskapet for å fremje 
eit meir miljøvennleg godstransportsystem (Marco Polo-
programmet)(1) og bør bygge på de samme kriteriene. 
Tildeling av finansiell støtte fra Fellesskapet i henhold til 
disse to ordningene bør imidlertid ikke være kumulative.

17) Det er nødvendig å erklære at prioriterte prosjekter er av 
europeisk interesse, konsentrere fellesskapsfinansieringen 
om disse prosjektene og innføre mekanismer som 
oppmuntrer til samordning mellom medlemsstatene for 
lettere å kunne gjennomføre prosjektene i henhold til 
ønskede tidsplaner. 

18) I samsvar med traktatens artikkel 154 bør politikken for 
det transeuropeiske nett bidra til å styrke den økonomiske 
og sosiale utjevningen på Fellesskapets territorium. For 
å nå dette målet er det nødvendig å arbeide for en størst 
mulig sammenheng mellom fellesskapsretningslinjene 
for det transeuropeiske transportnettet og planleggingen 
av tilgjengelige relevante finansieringsordninger på 
fellesskapsplan.

19) En etterfølgende vurdering av de prioriterte prosjektene 
bør kunne forenkle framtidige revisjoner av 
retningslinjene og listen over prioriterte prosjekter, og bør 
bidra til å forbedre de metodene for forhåndsvurdering av 
prosjektene som medlemsstatene benytter.

20) Det kan vise seg uhensiktsmessig at medlemsstatene hver 
for seg vurderer miljøvirkningene og de sosioøkonomiske 
virkningene av tverrnasjonale prosjekter som er av 
europeisk interesse. I tillegg til felles framgangsmåter 
for vurdering, bør det derfor innføres framgangsmåter 
for samordnet vurdering og offentlig høring, eller 
framgangsmåter for tverrnasjonale undersøkelser som 
omfatter de berørte medlemsstatene, og som fokuserer på 
både de sosioøkonomiske og miljømessige sidene. Disse 
framgangsmåtene bør ikke påvirke de forpliktelsene som 
følger av Fellesskapets miljøregelverk.

21) For å bedre lønnsomheten ved investeringene og forenkle 
samkjøring og finansiering, kan det være nødvendig å 
styrke samordningen mellom de statene som berøres av 
prosjekter på samme strekning. 

(1) EUT L 196 av 2.8.2003, s. 1. Forordning sist endret ved forordning (EF) 
nr. 788/2004 (EUT L 138 av 30.4.2004, s. 17).

22) Grensekryssende strekninger bør fastlegges av 
medlemsstatene på grunnlag av kriterier som 
fastsettes av komiteen nedsatt ved artikkel 18 nr. 2 i 
vedtak nr. 1692/96/EF. Eksisterende henvisninger til 
grensekryssende strekninger i prioriterte prosjekter 
nevnt i vedlegg III til dette vedtak, bør ikke påvirke 
fastleggingen av grensekryssende strekninger i samsvar 
med disse kriteriene.

23) Kommisjonen har utført en konsekvensanalyse av 
anbefalingene fra høynivågruppen. Resultatene viser 
at en gjennomføring av prosjektene som ble fastsatt av 
gruppen, kombinert med flere relevante tiltak fra den 
felles transportpolitikken, f.eks. betaling for bruk av 
infrastruktur og åpningen for konkurranse i markedet for 
godstransport med jernbane, ville gi betydelige fordeler 
i form av tidsbesparelser, mindre utslipp og lavere 
trafikktetthet, bedre tilgjengelighet til medlemsstater i 
randområder og til nye medlemsstater, samt større velferd 
generelt.

24) For å kunne oppfylle målene for det transeuropeiske 
transportnettet og møte utfordringene på transportområdet 
som følge av utvidelsen, er det nødvendig å øke 
bevilgningene for nettet betydelig.

25) Kommisjonen kan vedta å foreslå for Europaparlamentet 
og Rådet at det er nødvendig å fremme andre 
prosjekter enn dem som er fastsatt i vedlegg III til 
vedtak nr. 1692/96/EF, for å forsøke å nå målene 
om å stimulere veksten, integrere det utvidede Europa 
bedre og forbedre produktiviteten og konkurranseevnen 
i europeiske foretak på verdensmarkedet, samt å 
bidra til målet om økonomisk, sosial og territorial 
utjevning i tillegg til intermodalitet. Disse prosjektene 
bør gis hensiktsmessig prioritet innenfor rammen av 
Fellesskapets finansieringsordninger.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak nr. 1692/96/EF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 nr. 1 erstattes årstallet «2010» med «2020».

2) Artikkel 3 nr. 2 skal lyde:

 «2. Infrastruktur for transport skal omfatte veinett, 
jernbaner, nett av innlands vannveier, motorveier til sjøs, 
sjøhavner, havner ved innlands vannveier, lufthavner og 
andre knutepunkter mellom ulike transportnett.»
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3) Artikkel 5 skal lyde:

 «Artikkel 5

 Prioritering

 Idet det tas hensyn til målene fastsatt i artikkel 2 og 
hovedlinjene i tiltakene fastsatt i artikkel 4, skal følgende 
prioriteres:

a) opprettelse og utvikling av nøkkelledd og forbindelser 
som er nødvendig for å fjerne flaskehalser, fullføre 
manglende strekninger og utvide hovedstrekningene, 
særlig grensekryssende strekninger, krysse naturlige 
hindringer og forbedre samtrafikkevnen på 
hovedstrekningene,

b) opprettelse og utvikling av infrastruktur for å bedre 
de nasjonale nettenes samtrafikkevne, slik at det blir 
lettere å knytte øyer eller områder som ligner øyer, samt 
innestengte områder, randområder eller fjerntliggende 
områder, til Fellesskapets sentrale områder, særlig 
for å redusere de høye transportkostnadene i disse 
områdene,

c) nødvendige tiltak for en gradvis opprettelse av et 
jernbanenett med samtrafikkevne, som omfatter ruter 
tilpasset godstransport der det lar seg gjøre, 

d) nødvendige tiltak for å fremme nær- og fjernskipsfart 
samt fart på innlands vannveier,

e) nødvendige tiltak for å integrere jernbane og 
lufttransport, særlig ved å framføre jernbane til 
lufthavner, når det er relevant, samt nødvendig 
infrastruktur og anlegg,

f) optimering av kapasitet og effektivitet i eksisterende 
og ny infrastruktur, fremme av intermodalitet og 
forbedring av nettets sikkerhet og driftssikkerhet 
ved å opprette og forbedre terminaler for ulike 
transportsystemer og deres infrastruktur for tilgang og/
eller ved å installere intelligente systemer,

g) integrering av sikkerhet og miljøhensyn ved 
utforming og gjennomføring av det transeuropeiske 
transportnettet,

h) utvikling av en bærekraftig mobilitet for personer og 
varer i samsvar med Den europeiske unions mål for 
bærekraftig utvikling.»

4) Artikkel 8 skal lyde:

 «Artikkel 8

 Miljøvern

 1. Ved planlegging og gjennomføring av prosjekter 
skal medlemsstatene ta hensyn til miljøvern ved at de i 

samsvar med rådsdirektiv 85/337/EØF foretar vurderinger 
av miljøvirkningene for de prosjektene av felles interesse 
som skal gjennomføres, og ved anvendelse av rådsdirektiv 
79/409/EØF av 2. april 1979 om vern av viltlevende 
fugler(*) og rådsdirektiv 92/43/EØF.

 Fra 21. juli 2004 skal medlemsstatene utføre en 
miljøvurdering av de planene og programmene som ligger 
til grunn for prosjektene, særlig dersom disse berører 
nye forbindelser eller andre større infrastrukturprosjekter 
for knutepunkter, i samsvar med europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/42/EF av 27. juni 2001 om vurdering 
av miljøvirkningene av visse planer og programmer(**). 
Medlemsstatene skal ta hensyn til resultatene fra 
miljøvurderingen når aktuelle planer og programmer 
utarbeides i samsvar med artikkel 8 i nevnte direktiv.

 2. Innen 21. juli 2004 skal Kommisjonen etter avtale 
med medlemsstatene utarbeide egnede metoder for å 
gjennomføre den strategiske miljøvurderingen, bl.a. for å 
sikre hensiktsmessig samkjøring, unngå dobbeltarbeid og 
forenkle og framskynde planleggingen av grensekryssende 
prosjekter og korridorer.

 Resultatet av dette arbeidet og av miljøvurderingen av TEN-
prosjektene, gjennomført av medlemsstatene i samsvar 
med direktiv 2001/42/EF, skal eventuelt tas i betraktning 
av Kommisjonen i dens rapport om retningslinjene og 
eventuelle supplerende forslag til regelverk for revisjon av 
retningslinjene fastsatt i artikkel 18 nr. 3 i dette vedtak.
________________
(*) EFT L 103 av 25.4.1979, s. 1. Direktivet sist endret 

ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 av 
16.5.2003, s. 36).

(**)  EFT L 197 av 21.7.2001, s. 30.»

5) I artikkel 9 skal nr. 3 lyde:

 «3. Nettet skal også omfatte infrastruktur for 
trafikkregulering, brukerinformasjon, håndtering av uhell 
og nødssituasjoner og elektronisk avgiftsinnkreving, basert 
på et aktivt samarbeid mellom trafikkreguleringssystemene 
på europeisk, nasjonalt og regionalt plan og leverandører 
av reise- og trafikkinformasjon samt leverandører av 
verdiøkende tjenester, som vil sørge for nødvendig 
komplementaritet med programmer som lettere kan innføres 
gjennom det transeuropeiske telenettprogrammet.»
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6) Artikkel 10 skal lyde:

 «Artikkel 10

 Kjennetegn

 1. Jernbanenettet skal omfatte nettet for høyhastighetstog 
og nettet for konvensjonelle tog.

 2. Nettet for høyhastighetstog som benytter eksisterende 
eller ny teknologi, skal omfatte:

a) linjer bygd særlig for høye hastigheter, utstyrt for 
hastigheter vanligvis lik eller høyere enn 250 km/t,

b) linjer utbygd særlig for høye hastigheter, utstyrt for 
hastigheter på omkring  200 km/t,

c) linjer utbygd særlig for høye hastigheter eller linjer 
bygd særlig for høye hastigheter knyttet til nettet for 
høyhastighetstog og med særskilte trekk som skyldes 
begrensninger ved terrengforhold, miljøforhold, 
overflateforhold eller bymessige omgivelser, der 
hastigheten må tilpasses i hvert enkelt tilfelle.

 Høyhastighetsnettet skal bestå av de strekningene som 
er angitt i vedlegg I. De grunnleggende kravene og de 
tekniske egenskapene for samtrafikkevne som skal gjelde 
for linjene for høyhastighetstog som benytter eksisterende 
teknologi, skal fastsettes i samsvar med rådsdirektiv 
96/48/EF av 23. juli 1996 om samtrafikkevnen i det 
transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog(*). 
Medlemsstatene skal på forhånd underrette Kommisjonen 
om åpning av alle linjer for høyhastighetstog og om deres 
tekniske egenskaper.

 3. Nettet for konvensjonelle tog skal omfatte linjer 
for konvensjonell togtransport av passasjerer og gods, 
herunder de jernbaneforbindelsene som inngår i det 
transeuropeiske nett for kombinert transport nevnt i 
artikkel 14, forbindelser til sjøhavner og innlandshavner 
av felles interesse samt godsterminaler som er åpne for 
alle transportører. Grunnleggende krav til og de tekniske 
egenskapene for samtrafikkevne som gjelder for de 
konvensjonelle jernbanelinjene, skal fastsettes i samsvar 
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF av 
19. mars 2001 om samtrafikkevnen til det transeuropeiske 
jernbanesystem for konvensjonelle tog(**).

 4. Jernbanenettet skal omfatte infrastruktur og utstyr 
som gjør det mulig å knytte sammen jernbane- og 
veitransport, og når det er relevant, luft- og sjøtransport. 
I den forbindelse skal det legges særlig vekt på 
sammenkoplingen av regionale lufthavner til nettet.

 5. Jernbanenettet skal oppfylle minst én av følgende 
funksjoner:

a) spille en viktig rolle i fjerntrafikken med passasjerer, 

b) sørge for forbindelse til lufthavner når det er relevant,

c) sørge for forbindelse med regionale og lokale 
jernbanenett,

d) lette godstransporten ved å fastlegge og anlegge 
hovedlinjer beregnet på godstransport, eller linjer der 
godstog har forrang, 

e) spille en viktig rolle i den kombinerte transporten,

f) sørge for forbindelse via havner av felles interesse med 
nærskipsfart og innlands vannveier.

 6. Jernbanenettet skal tilby brukerne et høyt kvalitets- 
og sikkerhetsnivå i kraft av sin kontinuitet og den gradvise 
gjennomføringen av samtrafikkevnen, særlig ved hjelp av 
teknisk harmonisering og det harmoniserte styrings- og 
kontrollsystemet ERTMS som er anbefalt for det europeiske 
jernbanenettet. Kommisjonen skal derfor etter samråd med 
medlemsstatene, utarbeide en gjennomføringsplan som er 
samordnet med nasjonale planer.
_____________
(*) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6. Direktivet sist endret 

ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)  
nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(**)  EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1.»

7)  I artikkel 11 gjøres følgende endringer:

a) nytt nr. 3b skal lyde:

 «3b.  Innlandshavner i nettet som er utstyrt med 
omlastingsanlegg for transport med ulike 
transportsystemer, eller som har et årlig volum på 
godstrafikken som utgjør minst 500 000 tonn, er angitt 
i vedlegg I.»

b) nr. 4 skal lyde:

 «4. Nettet skal også omfatte infrastruktur for 
trafikkregulering. Dette innebærer særlig iverksettingen 
av et intelligent trafikk- og transportsystem med 
samtrafikkevne, «River Information Services» 
(vannveisinformasjonstjenester), for å optimere den 
eksisterende kapasiteten og sikkerheten på nettet av 
innlands vannveier samt forbedre samtrafikkevnen 
med andre transportsystemer.»
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8)  Ny artikkel 12a skal lyde:

 «Artikkel 12a

 Motorveier til sjøs

 1. Det transeuropeiske nett av motorveier til sjøs 
tar sikte på å samle godstrafikkstrømmen på logistiske 
sjøtransportruter for å forbedre eksisterende eller 
opprette nye sjøtransportforbindelser som er levedyktige, 
regelmessige og hyppige når det gjelder transport av varer 
mellom medlemsstatene, for å minske overbelastning av 
veinettet og/eller forbedre tilgjengeligheten til randområder 
og randstater samt øyområder og øystater. Motorveiene til 
sjøs skal ikke utelukke kombinert person- og godstransport 
når godstransporten utgjør størsteparten av transporten.

 2. Det transeuropeiske nett for motorveier til sjøs 
skal bestå av utstyr og infrastruktur for minst to havner 
i to ulike medlemsstater. Utstyret og infrastrukturen skal 
bestå av elementer som i minst én medlemsstat omfatter 
havneanlegg, elektroniske styringssystemer for logistikk, 
sikkerhetsprosedyrer, administrative framgangsmåter og 
tollprosedyrer samt infrastruktur for direkte adgang fra 
land- og sjøsiden, herunder midler for å sikre seilbarhet hele 
året gjennom, særlig ved å stille til rådighet mudringsutstyr 
og isbrytere for å sikre adgang om vinteren.

 3. Innlands vannveier eller kanaler beskrevet i 
vedlegg I, som forbinder to europeiske motorveier til sjøs 
eller to strekninger av nevnte motorveier, og som i vesentlig 
grad bidrar til å forkorte sjøveiene, øke effektiviteten og 
redusere transporttiden, skal inngå i det transeuropeiske 
nett for motorveier til sjøs.

 4. Prosjekter av felles interesse i det transeuropeiske 
nett for motorveier til sjøs skal foreslås av minst to 
medlemsstater og skal oppfylle konkrete behov. De 
foreslåtte prosjektene skal generelt trekke inn både 
offentlig og privat sektor etter framgangsmåter som, før 
støtte over de nasjonale budsjettene om nødvendig kan 
suppleres med støtte fra Fellesskapet, innebærer utlysing av 
anbudskonkurranse etter en av følgende framgangsmåter:

a) ved offentlig anbudsinnbydelse organisert i fellesskap 
av de berørte medlemsstatene for å opprette nye 
forbindelser fra en havn i kategori A definert i 
artikkel 12 nr. 2, som de velger på forhånd innenfor 
hvert enkelt havområde, som fastsatt i prosjekt nr. 21 i 
vedlegg III,

b) i den grad havnenes geografiske beliggenhet kan 
sammenlignes, ved offentlig anbudsinnbydelse 
organisert av de berørte medlemsstatene i fellesskap 
og som retter seg til konsortier, som minst samler 
skipsrederier og havner som befinner seg i et av 
havområdene beskrevet i prosjekt nr. 21 i vedlegg III.

 5. Prosjekter av felles interesse for det transeuropeiske 
nett for motorveier til sjøs:

– skal fokusere på utstyr og infrastruktur som inngår i 
nettet for motorveier til sjøs,

– kan, med forbehold for traktatens artikkel 87 og 88, 
omfatte etableringsstøtte dersom det som følge av 
anbudskonkurransen nevnt i nr. 4 i denne artikkel, 
anses nødvendig med offentlig støtte for å sikre at 
prosjektet blir økonomisk levedyktig. Etableringsstøtte 
skal begrenses til to år, og den tildeles bare for å 
dekke behørig dokumenterte investeringskostnader. 
Støtten kan ikke overstige det minstebeløpet som anses 
nødvendig for å sette i gang de aktuelle rutene. Støtten 
skal ikke føre til konkurransevridning på de aktuelle 
markedene som strider mot prosjekter som er av felles 
interesse, 

– kan også omfatte aktiviteter med flere fordeler og 
som ikke er knyttet til særskilte havner, som f.eks. 
å stille til rådighet isbryter- eller mudringsutstyr, 
samt informasjonssystemer, herunder systemer for 
trafikkregulering og elektroniske rapporteringssystemer.

 6. Kommisjonen skal innen tre år framlegge for 
komiteen nevnt i artikkel 18, en første liste over særskilte 
prosjekter av felles interesse, og gir dermed begrepet 
«motorveier til sjøs» en konkret form. Listen skal også 
oversendes til Europaparlamentet.

 7.  Prosjekter av felles interesse for det transeuropeiske 
nett for motorveier til sjøs skal framlegges for Kommisjonen 
for godkjenning.».

9)  I artikkel 13 skal nytt nr. 3 lyde:

 «3. Internasjonale knutepunkter og fellesskapsknute-
punkter skal gradvis knyttes til jernbanenettes 
høyhastighetslinjer, der det er relevant. Nettet skal omfatte 
infrastruktur og utstyr som gjør det mulig å knytte sammen 
luft- og jernbanetransport, og eventuelt sjøtransport.
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10) Nytt avsnitt skal lyde:

 «AVSNITT 10a.

 SAMORDNING MELLOM MEDLEMSSTATENE

 «Artikkel 17a

 Europeisk koordinator

 1. For å forenkle en samordnet gjennomføring av visse 
prosjekter, særlig grensekryssende prosjekter eller deler 
av grensekryssende prosjekter, herunder de prosjektene 
som er erklært å være av europeisk interesse nevnt i 
artikkel 19a, kan Kommisjonen etter avtale med de berørte 
medlemsstatene og etter å ha rådspurt Europaparlamentet, 
utpeke en person til «europeisk koordinator». Den 
europeiske koordinatoren opptrer på vegne av 
Kommisjonen og for dennes regning. Den europeiske 
koordinatorens ansvarsområde er vanligvis knyttet til ett 
prosjekt, særlig ved grensekryssende prosjekter, men kan 
om nødvendig utvides til å dekke hele hovedstrekningen. 
Den europeiske koordinatoren skal i samarbeid med de 
berørte medlemsstatene utarbeide en arbeidsplan for sine 
aktiviteter.

 2. Den europeiske koordinatoren skal velges særlig ut 
fra sin erfaring med europeiske institusjoner samt kunnskap 
om finansiering og sosioøkonomiske og miljømessige 
vurderinger av større prosjekter.

 3. I Kommisjonens vedtak om utpeking av en europeisk 
koordinator, skal det fastsettes hvordan vedkommende skal 
utføre oppgavene nevnt i nr. 5.

 4. Berørte medlemsstater skal samarbeide med 
den europeiske koordinatoren og gi vedkommende de 
opplysningene som er nødvendige for å kunne utføre 
oppgavene nevnt i nr. 5.

 5. Den europeiske koordinatoren skal:

a) i samarbeid med de berørte medlemsstatene fremme 
felles framgangsmåter for prosjektvurdering og, når 
det er relevant, gi initiativtakerne til prosjekter råd om 
finansiering av prosjektene,

b) hvert år utarbeide en rapport til Europaparlamentet, 
Kommisjonen og de berørte medlemsstatene om 
framdriften for de prosjektene som vedkommende er 
ansvarlig for, om ny lovgivning eller annet som kan 
påvirke prosjektenes utforming, samt om eventuelle 
vanskeligheter og hindringer som kan føre til betydelige 
forsinkelser i forhold til de fristene som er angitt i 
vedlegg III,

c) i samarbeid med de berørte medlemsstatene rådføre 
seg med regionale og lokale myndigheter, transportører 
og transportbrukere samt representanter for det sivile 
samfunn, for å få bedre kjennskap til etterspørselen 
av transporttjenester, mulighetene for å finansiere 

investeringene og hvilken type tjenester som må ytes 
for lettere å få tilgang til slik finansiering.

 6. Uten at det berører de gjeldende framgangsmåtene 
fastsatt i fellesskapsretten eller nasjonal lovgivning, kan 
Kommisjonen be om en uttalelse fra den europeiske 
koordinatoren når den behandler søknader om 
fellesskapsfinansiering for prosjekter eller grupper av 
prosjekter som den europeiske koordinatoren har ansvar 
for.»

11)  I artikkel 18 gjøres følgende endringer:

a) overskriften skal lyde:

 «Komiteen for overvåking av retningslinjer og 
informasjonsutveksling»,

b) nr. 1 skal lyde:

 «1. Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen 
en oversikt over de nasjonale planene og programmene 
som de utarbeider med tanke på utviklingen av det 
transeuropeiske transportnettet, særlig for prosjekter 
som er erklært å være av europeisk interesse nevnt i 
artikkel 19a. Når de nasjonale planene og programmene 
er vedtatt, skal medlemsstatene oversende dem til 
Kommisjonen til orientering.»

c) nr. 3 skal lyde:

 «3. Kommisjonen skal hvert annet år framlegge en 
rapport for Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske 
økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen om 
gjennomføringen av retningslinjene beskrevet i dette 
vedtak. Komiteen som er nedsatt ved nr. 2, skal bistå 
Kommisjonen med å utarbeide rapporten. Rapporten 
skal om nødvendig følges av forslag til regelverk 
for revisjon av retningslinjene, og disse forslagene 
kan om nødvendig omfatte endringer i listen over 
prioriterte prosjekter beskrevet i vedlegg III, eller 
tilføyelse til nevnte liste over prosjekter som er i 
samsvar med artikkel 19 nr. 1. Ved revisjon skal det 
tas særlig hensyn til prosjekter som bidrar til territorial 
utjevning i Den europeiske union i samsvar med 
artikkel 19 nr. 1 bokstav e).»

12) Artikkel 19 skal lyde:

 «Artikkel 19

 Prioriterte prosjekter

 1. Prioriterte prosjekter skal være prosjekter av 
felles interesse som nevnt i artikkel 7, der en nærmere 
undersøkelse erklærer at de:

a) tar sikte på å fjerne en flaskehals eller ferdigstille 
en manglende strekning på en hovedstrekning 
i det transeuropeiske nett, særlig grensekryssende 
prosjekter, prosjekter som krysser naturlige hindringer 
eller prosjekter som omfatter en grensekryssende 
strekning,
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b) er av et slikt omfang at langsiktig planlegging på 
europeisk plan vil ha stor tilleggsverdi,

c) i sin helhet byr på en mulig sosioøkonomisk 
nettogevinst og andre sosioøkonomiske fordeler,

d) forbedrer vesentlig mobiliteten for varer og personer 
mellom medlemsstater, og dermed også bidrar til 
samtrafikkevnen på nasjonale nett,

e) bidrar til territorial utjevning i Den europeiske union 
ved å integrere nettene til de nye medlemsstatene og 
forbedre forbindelsene til rand- og øyområdene,

f) bidrar til bærekraftig utvikling av transportsektoren 
ved å forbedre sikkerheten og minske miljøskadene 
fra transport, særlig ved å fremme tiltak for 
overgang til jernbanetransport, transport med ulike 
transportsystemer, transport på innlands vannveier og 
sjøtransport,

g) viser at de berørte medlemsstatene er innstilt på å 
gjennomføre undersøkelser og vurderinger tidsnok til 
å avslutte arbeidene i samsvar med den fristen som er 
avtalt på forhånd, basert på nasjonale planer og ethvert 
annet tilsvarende dokument som vedrører det aktuelle 
prosjektet.

 2. De prioriterte prosjektene der arbeidet etter planen 
skal påbegynnes før 2010, deres delstrekninger samt avtalte 
datoer for ferdigstilling av arbeidet nevnt i nr. 1 bokstav g), 
er beskrevet i vedlegg III.

 3. Innen 2010 skal Kommisjonen utarbeide en 
framdriftsrapport over arbeidet og om nødvendig foreslå 
endringer til listen over prioriterte prosjekter i vedlegg III 
i samsvar med vilkårene i nr. 1.»

13) Ny artikkel 19a og 19b skal lyde:

 «Artikkel 19a

 Erklæring om europeisk interesse

 1. De prioriterte prosjektene beskrevet i vedlegg III er 
erklært å være av europeisk interesse. Denne erklæringen 
kan bare gis etter framgangsmåten fastsatt i traktaten og de 
rettsaktene som bygger på denne.

 2. Uten at det rettslige grunnlaget i Fellesskapets 
aktuelle finansieringsordninger berøres:

a) skal medlemsstatene gi hensiktsmessig prioritet 
til prosjekter som er erklært å være av europeisk 
interesse, når de framlegger sine prosjekter innenfor 
rammen av utjevningsfondet i samsvar med artikkel 10 

i rådsforordning (EF) nr. 1164/94 av 16. mai 1994 om 
opprettelse av et utjevningsfond(*),

b) skal medlemsstatene gi hensiktsmessig prioritet til 
prosjekter som er erklært å være av europeisk interesse, 
når de framlegger sine prosjekter innenfor rammen av 
budsjettet for transeuropeiske nett i samsvar med 
artikkel 9 og 10 i rådsforordning (EF) nr. 2236/95 
av 18. september 1995 om fastsettelse av generelle 
regler for tildeling av finansiell støtte på området 
transeuropeiske transportnett(**),

c) skal Kommisjonen oppmuntre medlemsstatene til å 
ta hensyn til prosjekter som er erklært å være av 
europeisk interesse når de foretar programplanlegging 
av strukturfondene, særlig i regioner som hører 
inn under mål 1, under henvisning til nasjonale 
transportplaner som omfattes av virkeområdet for 
rammene for eksisterende fellesskapsstøtte, 

d) skal Kommisjonen sørge for at stater som kan 
komme i betraktning for den strukturpolitiske 
førtiltredelsesordningen, når de framlegger sine 
prosjekter innenfor rammen av denne ordningen 
i samsvar med artikkel 2 og 7 i rådsforordning 
(EF) nr. 1267/1999 av 21. juni 1999 om opprettelse av 
en strukturpolitisk ordning for førtiltredelse(***), gir 
hensiktsmessig prioritet til prosjekter som er erklært å 
være av europeisk interesse.

 3. Når Kommisjonen beregner sine finansieringsbehov, 
skal den gi nødvendig prioritet til prosjekter som er erklært 
å være av europeisk interesse.

 4. Dersom oppstart av arbeidet på et av prosjektene 
som er erklært å være av europeisk interesse, er eller vil 
bli vesentlig forsinket i forhold til fristen i 2010, skal 
Kommisjonen be de berørte medlemsstatene om å oppgi 
årsakene til forsinkelsen innen tre måneder. Ut fra svaret 
som gis, skal Kommisjonen rådføre seg med alle berørte 
medlemsstater for å løse det problemet som forårsaket 
forsinkelsen.

 Kommisjonen kan etter samråd med komiteen nedsatt 
ved artikkel 18 nr. 2, innenfor rammen av sin aktive 
overvåking av gjennomføringen av det prosjektet som 
er erklært å være av europeisk interesse, og i samsvar 
med forholdsmessighetsprinsippet, beslutte å vedta 
hensiktsmessige tiltak. De berørte medlemsstatene har 
muligheten til å legge fram sine synspunkter til disse 
tiltakene før de vedtas.

 Europaparlamentet skal umiddelbart underrettes om ethvert 
tiltak som er truffet.



25.6.2009 Nr. 34/97EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

 Når Kommisjonen skal vedta disse tiltakene, skal den 
ta behørig hensyn til det ansvaret hver medlemsstat har 
når det gjelder forsinkelsen, og avstå fra å gjøre vedtak 
som vil kunne få uheldige følger for gjennomføringen 
av prosjektet i en medlemsstat som ikke er ansvarlig for 
nevnte forsinkelse.

 5. Når et av prosjektene som er erklært å være av 
europeisk interesse, i vesentlig grad ikke er ferdigstilt 
innen rimelig tid etter ferdigstillelsesdatoen fastsatt i 
vedlegg III, og alle de berørte medlemsstatene er ansvarlig 
for forsinkelsen, skal Kommisjonen gjennomgå prosjektet 
etter framgangsmåten fastsatt i nr. 4, med tanke på å trekke 
tilbake klassifiseringen som et prosjekt som er erklært 
å være av europeisk interesse, etter framgangsmåten 
for revisjon beskrevet i artikkel 18 nr. 3. Kommisjonen 
skal uansett gjennomgå prosjektet etter 15 år regnet fra 
den dagen da prosjektet ble erklært å være av europeisk 
interesse i henhold til dette vedtak.

 6. Fem år etter ferdigstillelsen av et prosjekt, eller en 
strekning i et prosjekt, som er erklært å være av europeisk 
interesse, skal de berørte medlemsstatene vurdere prosjektets 
sosioøkonomiske virkninger og miljøvirkninger, herunder 
virkninger på handel og fritt varebytte og fri bevegelighet 
for personer mellom medlemsstatene, territorial utjevning 
og bærekraftig utvikling. Medlemsstatene skal underrette 
Kommisjonen om resultatene av vurderingen.

 7.  Når et prosjekt som er erklært å være av europeisk 
interesse, omfatter en grensekryssende strekning som 
verken teknisk eller økonomisk lar seg dele, skal de 
berørte medlemsstatene samordne sine framgangsmåter 
for å vurdere prosjektets sosioøkonomiske virkninger og 
bestrebe seg på å foreta en tverrnasjonal undersøkelse 
før en byggetillatelse blir gitt og innenfor de eksisterende 
rammene.

 8.  Andre strekninger i prosjekter av europeisk interesse 
vil fra sak til sak samordnes bilateralt eller multilateralt av 
medlemsstatene.

 9.  Samordnede tiltak eller tverrnasjonale undersøkelser 
nevnt i nr. 7, får anvendelse med forbehold for de 
forpliktelsene som følger av Fellesskapets regelverk 
for miljøvern, særlig når det gjelder vurderingen av 
miljøvirkninger. De berørte medlemsstatene skal 
underrette Kommisjonen om når disse samordnede 
tiltakene eller tverrnasjonale undersøkelsene settes i gang, 
og om resultatene av dem. Kommisjonen skal ta med disse 
opplysningene i rapporten nevnt i artikkel 18 nr. 3.

 Artikkel 19b

 Grensekryssende strekninger

 Innenfor rammen av visse prioriterte prosjekter, skal 
grensekryssende strekninger mellom to medlemsstater, 
herunder motorveier til sjøs, fastlegges av medlemsstatene 
på grunnlag av kriterier fastsatt av komiteen nedsatt ved 
artikkel 18 nr. 2, og meldes til Kommisjonen. Dette vil 
særlig være strekninger som ikke lar seg dele teknisk og 
økonomisk, eller der de berørte medlemsstatene skal inngå 
et forpliktende samarbeid og opprette en felles struktur.
____________
(*) EFT L 130 av 25.5.1994, s. 1). Forordningen sist 

endret ved tiltredelsesakten av 2003.
(**) EFT L 228 av 23.9.1995, s. 1. Forordningen sist 

endret ved europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 807/2004 (EUT 143 av 30.4.2004, s. 46). 

(***) EFT L 161 av 26.6.1999, s. 73. Forordningen sist 
endret ved forordning (EF) nr. 769/2004 (EUT L 123 
av 27.4.2004, s. 1).»

14) Artikkel 20 og 21 oppheves.

15) I vedleggene gjøres følgende endringer:

 1. I vedlegg I erstattes avsnitt 2, 3, 4 og 6 og de vedlagte 
kartene som angitt i vedlegg I til dette vedtak.

 2. I vedlegg III skal:

a) overskriften lyde: «Prioriterte prosjekter der 
arbeidet etter planen skal påbegynnes før 2010»,

b) innholdet erstattes med teksten i vedlegg II til dette 
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. McDOWELL

 President Formann
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VEDLEGG I

I vedlegg I til vedtak nr. 1692/96/EF gjøres følgende endringer:

1. Avsnitt 2, 3 og 4 skal lyde:

 «Avsnitt 2: Veinett

2.0 Europa
2.1 Belgia
2.2 Danmark
2.3 Tyskland
2.4 Hellas
2.5 Spania
2.6 Frankrike
2.7 Irland

2.8 Italia
2.9 Luxembourg
2.10 Nederland
2.11 Østerrike
2.12 Portugal
2.13 Finland
2.14 Sverige
2.15 Det forente kongerike

 Avsnitt 3: Jernbanenett

3.0 Europa
3.1 Belgia
3.2 Danmark
3.3 Tyskland
3.4 Hellas
3.5 Spania
3.6 Frankrike
3.7 Irland

3.8 Italia
3.9 Luxembourg
3.10 Nederland
3.11 Østerrike
3.12 Portugal
3.13 Finland
3.14 Sverige
3.15 Det forente kongerike

 Avsnitt 4: Nett av innlands vannveier og innlandshavner.»

2. Avsnitt 6 skal lyde:

 «Avsnitt 6: Lufthavner

6.0 Europa
6.1 Belgia/Danmark/Tyskland/Luxembourg/Nederland/ 

Østerrike
6.2 Hellas
6.3 Spania/Portugal

6.4 Frankrike
6.5 Irland/Det forente kongerike
6.6 Italia
6.7 Finland/Sverige»

3. Følgende kart erstatter tilsvarende kart i vedtak nr. 1692/96/EF. 
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VEDLEGG II

Vedlegg III til vedtak nr 1692/96/EF skal lyde:

«VEDLEGG III

PRIORITERTE PROSJEKTER DER ARBEIDENE ETTER PLANEN SKAL PÅBEGYNNES FØR 2010

1. Jernbaneforbindelsen Berlin-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo

– Halle/Leipzig-Nürnberg (2015),

– Nürnberg-München (2006),

– München-Kufstein (2015),

– Kufstein-Innsbruck (2009),

– Brenner-tunnel (2015), grensekryssende strekning,

– Verona-Napoli (2007),

– Milano-Bologna (2006),

– Vei-/jernbanebro over Messinastredet-Palermo (2015).

2. Jernbaneforbindelsen for høyhastighetstog Paris-Brussel/Brussel-Köln-Amsterdam-London

– Kanaltunnel-London (2007),

– Brussel/Brussel-Liège-Köln (2007),

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

3. Jernbaneforbindelsen for høyhastighetstog i Sørvest-Europa

– Lisboa/Porto-Madrid (2011)(2),

– Madrid-Barcelona (2005),

– Barcelona-Figueras-Perpignan (2008),

– Perpignan-Montpellier (2015),

– Montpellier-Nîmes (2010),

– Madrid-Vitoria-Irún/Hendaye (2010),

– Irún/Hendaye-Dax, grensekryssende strekning (2010),

– Dax-Bordeaux (2020),

– Bordeaux-Tours (2015).

4. Jernbaneforbindelsen for høyhastighetstog - øst

– Paris-Baudrecourt (2007),

– Metz-Luxembourg (2007),

– Saarbrücken-Mannheim (2007).

5. Betuwe-linjen (2007)

(1) Herunder de to stasjonene for høyhastighetstog i Rotterdam og Amsterdam, som ikke var omfattet av prosjektet vedtatt av Det 
europeiske råd i Essen i 1994.

(2) Herunder forbindelsene Lisboa-Porto (2013), Lisboa-Madrid (2010) og Aveiro-Salamanca (2015).
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6.	 Jernbaneforbindelsen	Lyon-Trieste-Divača/Koper-Divača-Ljubljana-Budapest-den	ukrainske	grensen(1)

– Lyon-St Jean de Maurienne (2015),

– Mont-Cenis-tunnel (2015-2017), grensekryssende strekning,

– Bussoleno-Torino (2011),

– Torino-Venezia (2010),

–	 Venezia-Ronchi	Sør-Trieste-Divača	(2015),

–	 Koper-Divača-Ljubljana	(2015),

– Ljubljana-Budapest (2015).

7. Motorveiforbindelsen Igoumenitsa/Patra-Athen-Sofia-Budapest

– Via Egnatia (2006),

– Pathe (2008),

– Motorvei Sofia-Kulata-grensen mellom Hellas og Bulgaria (2010), med Promahon-Kulata som grensekryssende 
strekning,

–	 Motorvei	Nadlac-Sibiu	(gren	mot	Bucuresti	og	Constanţa)	(2007).

8. Strekning med ulike transportsystemer Portugal/Spania-resten av Europa(2)

– Jernbane La Coruña-Lisboa-Sines (2010),

– Jernbane Lisboa-Valladolid (2010),

– Jernbane Lisboa-Faro (2004),

– Motorvei Lisboa-Valladolid (2010),

– Motorvei La Coruña-Lisboa (2003),

– Motorvei Sevilla-Lisboa (ferdigstilt 2001),

– Ny lufthavn i Lisboa (2015).

9. Jernbaneforbindelsen Cork-Dublin-Belfast-Stranraer(3) (2001)

10. Malpensa (ferdigstilt 2001)(4)

11.  Fast forbindelse over Øresund (ferdigstilt 2000)(5)

12.  Det nordiske triangel (jernbane/vei)

– Vei- og jernbaneprosjekter i Sverige (2010)(6),

– Motorvei Helsingfors-Turku (2010),

– Jernbane Kerava-Lahti (2006),

– Motorvei Helsingfors-Vaalimaa (2015),

– Jernbane Helsingfors-Vainikkala (den russiske grensen) (2014).

13.  Veiforbindelsen Det forente kongerike/Irland/Benelux (2010)

14.  Hovedlinje langs vestkysten (2007)

15.  Galileo (2008)

16.  Jernbaneforbindelsen for godstransport Sines/Algeciras-Madrid-Paris

– Ny jernbaneforbindelse med høy kapasitet over Pyreneene,

– Jernbane Sines-Badajoz (2010),

– Jernbanelinje Algeciras-Bobadilla (2010).

(1) Deler av denne strekningen tilsvarer den felleseuropeiske korridor V.
(2) Herunder modernisering av havner og lufthavner (2015) i samsvar med innholdet vedtatt av Det europeiske råd i Essen og Dublin.
(3) En ytterligere økning i kapasiteten på denne strekningen ble vedtatt i 2003, og tilføyd som særskilt prosjekt.
(4) Ferdigstilt prosjekt.
(5) Ferdigstilt prosjekt.
(6) Noen få korte vei- og jernbanestrekninger ferdigstilles mellom 2010 og 2015.
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17.  Jernbaneforbindelsen Paris-Strasbourg-Stuttgart-Wien-Bratislava

– Baudrecourt-Strasbourg-Stuttgart (2015) med Kehl-broen som grensekryssende strekning,

– Stuttgart-Ulm (2012),

– München-Salzburg (2015), grensekryssende strekning,

– Salzburg-Wien (2012),

– Wien-Bratislava (2010), grensekryssende strekning.

18.  Vannveien Rhinen/Meuse-Main-Donau(1)

– Rhinen-Meuse (2019) med slusen ved Lanaye som grensekryssende strekning,

– Vilshofen-Straubing (2013),

– Wien-Bratislava (2015), grensekryssende strekning,

– Palkovicovo-Mohács (2014),

– Flaskehalser i Romania og Bulgaria (2011).

19.  Samtrafikkevne for høyhastighetstog på den iberiske halvøy

– Madrid-Andalusia (2010),

– nord-øst (2010),

– Madrid-Levante og Middelhavet (2010),

– nord/nordvestkorridor, herunder Vigo-Porto (2010),

– Extremadura (2010).

20.  Jernbaneforbindelsen over Femer Bælt

– Fast jernbane-/veiforbindelse over Femer Bælt (2014),

– Jernbaneforbindelse i Danmark fra Øresund (2015),

– Jernbaneforbindelse i Tyskland fra Hamburg (2015),

– Jernbane Hannover-Hamburg/Bremen (2015).

21.  Motorveier til sjøs

Prosjekter av felles interesse fastlagt i samsvar med artikkel 12a og om følgende motorveier til sjøs:

– Motorvei til sjøs over Østersjøen (som forbinder medlemsstatene omkring Østersjøen med medlemsstater i 
Sentral- og Vest-Europa, herunder skipsleia gjennom Nordsjøen/Østersjøen (Kielkanalen)) (2010),

– Motorvei til sjøs fra Vest-Europa (fra Portugal og Spania gjennom Atlanterhavsbuen til Nordsjøen og 
Irskesjøen) (2010),

– Motorvei til sjøs i Sørøst-Europa (som forbinder Adriaterhavet med Det joniske hav og den østlige delen av 
Middelhavet, herunder Kypros) (2010),

– Motorvei til sjøs i Sørvest-Europa (vestlige del av Middelhavet), som forbinder Spania, Frankrike, Italia og 
Malta, og med forbindelse til motorveien til sjøs i Sørøst-Europa(2) (2010).

22.  Jernbaneforbindelsen Athen-Sofia-Budapest-Wien-Praha-Nürnberg/Dresden(3)

– Jernbane fra grensen mellom Hellas og Bulgaria-Kulata-Sofia-Vidin/Calafat (2015),

– Jernbane Curtici-Brasov (mot Bucuresti og Constanta) (2010),

– Jernbane Budapest-Wien (2010), grensekryssende strekning,

–	 Jernbane	Břeclav-Praha-Nürnberg	(2010),	med	Nürnberg-Praha	som	grensekryssende	strekning,

– Jernbane Praha-Linz (2016).

(1) Deler av denne vannveien tilsvarer den felleseuropeiske korridor VII.
(2) Herunder også forbindelse til Svartehavet.
(3) Denne hovedstrekningen tilsvarer for en stor del den felleseuropeiske korridor IV.
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23.  Jernbaneforbindelsen Gdansk-Warszawa-Brno/Bratislava-Wien(1)

– Jernbane Gdansk-Warszawa-Katowice (2015),

–	 Jernbane	Katowice-Břeclav	(2010),

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

24.  Jernbaneforbindelsen Lyon/Genova-Basel-Duisburg-Rotterdam/Antwerpen

– Lyon-Mulhouse-Mülheim(2), med Mulhouse-Mülheim som grensekryssende strekning (2018),

– Genova-Milano/Novara-den sveitsiske grensen (2013),

– Basel-Karlsruhe (2015),

– Frankfurt-Mannheim (2012),

– Duisburg-Emmerich (2009)(3),

– «Jern-Rhinen» Rheidt-Antwerpen, grensekryssende strekning (2010).

25.  Motorvei Gdansk-Brno/Bratislava-Wien(4)

– Motorvei Gdansk-Katowice (2010),

– Motorvei Katowice-Brno/Zilina (2010), grensekryssende strekning,

– Motorvei Brno-Wien (2009), grensekryssende strekning.

26.  Vei-/jernbaneforbindelsen Irland/Det forente kongerike/det europeiske fastlandet

– Vei-/jernbaneforbindelsen som knytter Dublin til Nord-Irland (Belfast-Larne) og sørlige Irland (Cork) 
(2010)(5),

– Vei/jernbaneforbindelsen Hull-Liverpool (2015),

– Jernbane Felixstowe-Nuneaton (2011),

– Jernbane Crewe-Holyhead (2008).

27. «Rail Baltica»: jernbaneforbindelsen Warszawa-Kaunas-Riga-Tallinn-Helsingfors

– Warszawa-Kaunas (2010),

– Kaunas-Riga (2014),

– Riga-Tallinn (2016).

28. «Eurocaprail» på jernbaneforbindelsen Brussel-Luxembourg-Strasbourg

– Brussel-Luxembourg-Strasbourg (2012).

29.  Jernbaneforbindelsen på den joniske/adriatiske intermodale korridoren

– Kozani-Kalambaka-Igoumenitsa (2012),

– Ioannina-Antirrio-Rio-Kalamata (2014).

30.  Innlands vannvei Seinen-Schelde

– Forbedret seilbarhet Deulemont-Gent (2012-2014-2016),

– Compiègne-Cambrai (2012-2014-2016).

Ferdigstillelsesdatoen som er avtalt på forhånd, står i parentes. Ferdigstillelsesdatoene for arbeidet med prosjekt  
nr. 1- 20 og nr. 30, og detaljerte opplysninger om strekningene, er angitt i rapporten fra høynivågruppen, i den grad 
rapporten inneholder slike opplysninger.»

(1) Denne hovedstrekningen tilsvarer for en stor del den felleseuropeiske korridor VI.
(2) Herunder høyhastighetstoget Rhinen-Rhônen, uten den vestlige grenen.
(3) Prosjekt nr. 5 (Betuwe-linjen) forbinder Rotterdam og Emmerich.
(4) Denne hovedstrekningen tilsvarer for en stor del den felleseuropeiske korridor VI.
(5) Omfatter Essen-prosjekt nr. 13: Veiforbindelsen Irland/Det forente kongerike/Benelux.


