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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING nr. 661/2010/EU

av 7. juli 2010

om unionsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett

(omarbeiding)(*)

2016/EØS/7/21

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte, særlig artikkel 172 første ledd,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter den ordinære regelverksprosess(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 
23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen 
av et transeuropeisk transportnett(3) er blitt betydelig 
endret flere ganger(4). Ettersom det skal gjøres ytterligere 
endringer, bør vedtaket av klarhetshensyn omarbeides.

2) Opprettelsen og utviklingen av et transeuropeisk 
nett bidrar til at viktige unionsmål kan nås, f.eks. en 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 5.8.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) og protokoll 37 (om 
listen omhandlet i artikkel 101), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 15.

(1) EUT C 128 av 18.5.2010, s. 147.
(2) Europaparlamentets holdning av 5. mai 2010 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 24. juni 2010.
(3) EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1.
(4) Se vedlegg IV.

harmonisk virkemåte for det indre marked og styrking av 
den økonomiske og sosiale utjevning.

3) Opprettelsen og utviklingen av transeuropeiske 
transportnett som dekker hele Unionens territorium, har 
også som særskilte mål å sikre bærekraftig mobilitet 
av personer og varer under de best mulige sosiale, 
miljømessige og sikkerhetsmessige vilkår samt integrasjon 
av samtlige transportsystemer under hensyn til deres 
sammenlignbare fordeler. Etablering av arbeidsplasser er 
et mulig resultat av transeuropeiske nett.

4) Trafikkveksten, 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.

5) Nærskipsfart kan bl.a. bidra til å avlaste trafikken på 
landtransportrutene.

6) Integrasjonen av nett på et europeisk plan kan utvikles 
gradvis bare ved at ulike transportsystemer forbindes, 
med henblikk på bedre utnytting av det enkelte 
transportsystems naturlige fordeler.

7) Knutepunkter, herunder sjøhavner, innlandshavner og 
terminaler for ulike transportsystemer, er en forutsetning 
for at de ulike transportsystemene kan integreres i et nett.
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8) Ettersom målene for det foreslåtte tiltak, særlig 
fastsettelsen av hovedlinjer og prioriteringer på området 
transeuropeiske transportnett, ikke kan nås i tilstrekkelig 
grad av medlemsstatene og derfor på grunn av behovet 
for samordning av målene bedre kan nås på unionsplan, 
kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske 
union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går denne beslutning ikke lenger 
enn det som er nødvendig for å nå disse målene.

9) Det er nødvendig å fastlegge prosjekter av felles interesse 
som er et bidrag til at nevnte mål nås, og som tilsvarer 
prioriteringene i de fastsatte tiltak. Bare prosjekter som er 
økonomisk levedyktige, bør tas i betraktning.

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

11) I samsvar med artikkel 170 i traktaten om Den europeiske 
unions virkemåte bør politikken for det transeuropeiske 
nettet bidra til å styrke den økonomiske og sosiale 
utjevningen på Unionens territorium. For å nå dette målet 
er det nødvendig å arbeide for en størst mulig sammenheng 
mellom unionsretningslinjene for det transeuropeiske 
transportnettet og planleggingen av tilgjengelige relevante 
finansieringsordninger på unionsplan.

12) En etterfølgende evaluering 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.

13) Tillatelse til visse offentlige og private prosjekter som 
sannsynligvis vil få stor innvirkning på miljøet, bør 
gis bare etter forutgående vurdering av de betydelige 
miljøvirkninger disse prosjektene sannsynligvis vil få, 
samtidig som gjeldende unionsregler overholdes.

14) Krav til miljøvern bør integreres i utformingen og 
gjennomføringen av Unionens politikk på området 
transeuropeiske nett, i samsvar med artikkel 11 i 
traktaten om Den europeiske unions virkemåte. Dette 

krever at det gis prioritet til å fremme infrastruktur for 
transportsystemer som er mindre miljøskadelige, dvs. 
jernbanetransport, nærskipsfart og fart på innlands 
vannveier.

15) 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). 
Finansieringen av infrastruktur for transport bør 
likeledes være betinget av at bestemmelsene i Unionens 
miljøregelverk overholdes, særlig rådsdirektiv 85/337/
EØF av 27. juni 1985 om vurdering av visse offentlige og 
private prosjekters miljøvirkninger(2), rådsdirektiv 92/43/
EØF av 21. mai 1992 om vern av habitater og ville dyr og 
planter(3) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/147/
EF av 30. november 2009 om vern av viltlevende fugler 
(kodifisert utgave)(4).

16) Som ledd i det allmenne målet om å sikre bærekraftig 
mobilitet for personer og varer bør det innføres ordninger 
til støtte for utviklingen av motorveier til sjøs mellom 
medlemsstater, for å minske overbelastningen av 
veinettet og/eller forbedre forbindelsene til randområder 
og randstater samt øyområder og øystater. Disse 
ordningene, som bl.a. omfatter anbudsprosedyrer, bør 
gi innsynsmulighet, svare til behovene og overholde 
Unionens konkurranseregler og regler for offentlige 
innkjøp.

17) 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.

18) Kommisjonen bør hvert annet år framlegge en rapport 
om gjennomføringen av denne beslutning og bør innen 
2010 utarbeide en framdriftsrapport over arbeidet og om 
nødvendig foreslå endringer til listen over prioriterte 
prosjekter.

19) En komité bør ha myndighet til særlig å bistå Kommisjonen 
når den undersøker gjennomføringen og utviklingen av 
retningslinjene fastsatt ved denne beslutning.

(1) EFT L 197 av 21.7.2001, s. 30.
(2) EFT L 175 av 5.7.1985, s. 40.
(3) EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7.
(4) EUT L 20 av 26.1.2010, s. 7.
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20) Av klarhetshensyn bør vedlegg I til vedtak 1692/96/EF 
erstattes med et nytt vedlegg som inneholder kart for alle 
medlemsstatene; dette vil sikre at de kartene som allerede 
finnes i nevnte beslutning, sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1791/2006(1), blir supplert med kartene i 
tiltredelsesakten av 2003. Dessuten er tidspunktet 
for gjennomføring av planen fastsatt til 2020 for alle 
medlemsstater —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

AVSNITT 1

ALLMENNE PRINSIPPER

Artikkel 1

Formål

1.  Formålet med denne beslutning er å utarbeide 
retningslinjene for de planlagte mål, prioriteringer og 
hovedlinjer for det transeuropeiske transportnettet. I 
retningslinjene fastlegges prosjekter av felles interesse hvis 
gjennomføring skal bidra til utviklingen av nettet på unionsplan.

2.  Retningslinjene nevnt i nr. 1 skal utgjøre en felles 
referanseramme beregnet på å oppmuntre medlemsstatene 
og eventuelt Unionen til å gjennomføre prosjekter av felles 
interesse som har som mål å sikre sammenheng, innbyrdes 
forbindelse og samtrafikkevne i det transeuropeiske 
transportnettet samt adgang til nettet. Retningslinjene er også 
beregnet på å lette den private sektors medvirkning.

3.  De grunnleggende krav til det transeuropeiske 
transportnettets samtrafikkevne, transporttelematikk og 
tilleggstjenester er i samsvar med traktatene fastsatt i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 
2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem(2) og 
atskilt fra denne beslutning.

Artikkel 2

Mål

1.  Det transeuropeiske transportnettet skal opprettes gradvis 
på unionsplan innen 2020 ved integrasjon av infrastrukturnett 
for land-, sjø- og lufttransport, i samsvar med oversiktene 
vist på kartene i vedlegg I og/eller spesifikasjonene fastsatt i 
vedlegg II.

2.  Nettet skal

a)  sikre bærekraftig mobilitet av personer og varer på et 
område uten indre grenser under de best mulige sosiale og 

(1) EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.

sikkerhetsmessige vilkår, samtidig som det skal bidra til at 
Unionens mål gjennomføres, særlig med hensyn til miljø 
og konkurranse, og bidra til å styrke den økonomiske og 
sosiale utjevning,

b)  tilby brukerne infrastruktur av høy kvalitet på akseptable 
økonomiske vilkår,

c)  omfatte alle transportsystemer, under hensyn til deres 
sammenlignbare fordeler,

d)  muliggjøre optimal bruk av eksisterende kapasitet,

e)  så vidt mulig ha samtrafikkevne mellom 
transportsystemene og fremme intermodalitet mellom de 
ulike transportsystemene,

f)  så vidt mulig være økonomisk levedyktig,

g)  dekke hele territoriet til medlemsstatene på en slik måte at 
adgangen generelt lettes, at øyområder eller randområder 
og innestengte områder knyttes til sentrale områder, og 
at Unionens byområder og regioner knyttes sammen 
innbyrdes, uten at det oppstår flaskehalser,

h)  kunne knyttes til nettene til statene i Det europeiske 
frihandelsforbund (EFTA), statene i Sentral- og Øst-Europa 
og statene i middelhavsområdet, samtidig som det bidrar til 
at samtrafikkevne og adgang til de nevnte nett fremmes, i 
den utstrekning det er i Unionens interesse.

Artikkel 3

Nettets omfang

1.  Det transeuropeiske nettet skal omfatte infrastruktur 
for transport, trafikkreguleringssystemer og posisjons-
bestemmelses- og navigasjonssystemer.

2.  Infrastruktur for transport skal omfatte veinett, jernbaner, 
nett av innlands vannveier, motorveier til sjøs, sjøhavner, 
innlandshavner, lufthavner og andre knutepunkter mellom 
ulike transportnett.

3.  Trafikkreguleringssystemer og posisjonsbestemmelses- 
og navigasjonssystemer skal omfatte de nødvendige tekniske 
anlegg og edb- og telesystemer for å sikre nettets harmoniske 
virkemåte og effektiv trafikkregulering.
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Artikkel 4

Hovedlinjer i tiltakene

Hovedlinjene i Unionens tiltak skal omfatte:

a)  utarbeiding og revisjon av oversiktsplaner for nettet,

b)  fastsetting av prosjekter av felles interesse,

c)  tilpasning av det eksisterende nettet,

d)  fremme av nettets samtrafikkevne,

e)  optimal kombinasjon av transportsystemene, bl.a. ved 
etablering av knutepunkter, som for frakt så vidt mulig skal 
være plassert utenfor bykjernene, slik at det oppnås effektiv 
intermodalitet,

f)  streben etter sammenheng og komplementaritet i 
forbindelse med finansiell intervensjon, i tråd med reglene 
for hver finansieringsordning,

g)  forskning og utvikling,

h  samarbeid med berørte tredjestater i forbindelse med 
utviklingen av nettet og inngåelse av egnede avtaler med 
dem,

i)  oppmuntring av medlemsstater og internasjonale 
organisasjoner til å fremme de mål Unionen tilstreber,

j)  fremme av løpende samarbeid mellom de berørte parter,

k)  ethvert annet tiltak som viser seg nødvendig for å nå målene 
nevnt i artikkel 2 nr. 2.

Artikkel 5

Prioritering

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

a)  opprettelse og utvikling av de nøkkelledd og forbindelser 
som er nødvendige 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 
Unionens 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 nødvendige 
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)  integrasjon av sikkerhet og miljøhensyn ved utforming og 
gjennomføring av det transeuropeiske transportnettett,

h)  utvikling av en bærekraftig mobilitet for personer og varer 
i samsvar med Unionens mål for bærekraftig utvikling.

Artikkel 6

Nett i tredjestater

Det skal fra tilfelle til tilfelle, i samsvar med egnede 
framgangsmåter i traktatene, vurderes hvorvidt Unionen skal 
fremme prosjekter av felles interesse samt nettenes innbyrdes 
forbindelse og samtrafikkevne med henblikk på sikre 
sammenheng mellom tredjestaters nett og det transeuropeiske 
transportnettet.

Artikkel 7

Prosjekter av felles interesse

1.  Prosjekter av felles interesse skal utgjøre et felles mål hvis 
gjennomføring avhenger av deres modenhetsgrad og tilgangen 
på økonomiske midler, uten at en medlemsstat eller Unionen 
forpliktes økonomisk på forhånd.

2.  Idet tas hensyn til traktatenes regler, særlig i forbindelse 
med konkurransespørsmål, skal alle prosjekter anses å være av 
felles interesse som

a)  tilstreber målene fastsatt i artikkel 2 nr. 2,

b)  berører nettet beskrevet i artikkel 3 nr. 1,
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c)  omfattes av prioriteringen fastsatt i artikkel 5 og

d)  er potensielt økonomisk levedyktige, basert på nytte-
kostnadsanalyser.

3.  Prosjektene skal ha tilknytning til et ledd i nettverket som 
beskrevet i artikkel 9 18, særlig

a)  til forbindelsene fastlagt på kartene i vedlegg I, og/eller

b)  tilsvare spesifikasjonene eller kriteriene i vedlegg II.

4.  Medlemsstatene skal treffe de tiltak de anser nødvendige 
innenfor rammen av prinsippene fastsatt i artikkel 1 nr. 2.

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 direktiv 92/43/EØF 
og 2009/147/EF.

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 direktiv 2001/42/EF.

Medlemsstatene skal ta hensyn til resultatene av denne 
miljøvurderingen når aktuelle planer og programmer utarbeides, 
i samsvar med artikkel 8 i direktiv 2001/42/EF.

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 samordning, unngå dobbeltarbeid og forenkle 
og framskynde planleggingen av grensekryssende prosjekter 
og korridorer.

Resultatet av dette arbeidet og av miljøvurderingen av de 
prosjektene for transeuropeiske nett som er 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 22 i denne 
beslutning.

AVSNITT 2

VEINETT

Artikkel 9

Kjennetegn

1.  Det transeuropeiske transportnettet omfatter motorveier 
og veier av høy standard som eksisterer, er nye eller skal 
utbygges, og som

a)  spiller en viktig rolle i fjerntrafikken, eller

b)  tjener som ringveier rundt større bykjerner på fastsatte 
strekninger i nettet, eller

c)  gir forbindelse med andre transportsystemer, eller

d)  knytter randområder og innestengte områder til Unionens 
sentrale områder.

2.  Nettet skal sikre brukerne et kontinuerlig høyt og ensartet 
service-, komfort- og sikkerhetsnivå.

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 ytere av verdiøkende tjenester, som vil sørge for 
nødvendig komplementaritet med anvendelser som lettere kan 
innføres gjennom programmet for transeuropeiske telenett.

AVSNITT 3

JERNBANENETT

Artikkel 10

Kjennetegn

1.  Jernbanenettet omfatter nettet for høyhastighetstog og 
nettet for konvensjonelle tog.

2.  Nettet for høyhastighetstog som benytter eksisterende 
eller ny teknologi, omfatter

a)  linjer bygd særlig for høye hastigheter, utstyrt for 
hastigheter som vanligvis er 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.
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Høyhastighetsnettet består av de strekningene som er angitt i 
vedlegg I avsnitt 3. 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(1). Medlemsstatene skal på forhånd underrette 
Kommisjonen om åpning av alle linjer for høyhastighetstog og 
om deres tekniske egenskaper.

3.  Nettet for konvensjonelle tog omfatter linjer for 
konvensjonell togtransport av passasjerer og gods, herunder 
de jernbaneforbindelsene som inngår i det transeuropeiske 
nettet for kombinert transport nevnt i artikkel 15, forbindelser 
til sjøhavner og innlandshavner av felles interesse samt gods-
terminaler som er åpne for alle transportører. Grunnleggende 
krav til og tekniske egenskaper 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(2).

4.  Jernbanenettet omfatter 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 
med nettet.

5.  Jernbanenettet skal oppfylle minst én av følgende 
funksjoner:

a)  spille en viktig rolle i fjerntrafikken med passasjerer,

b)  muliggjøre forbindelse med lufthavner når det er relevant,

c)  gi tilgang til 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)  muliggjøre forbindelse med nærskipsfart og innlands 
vannveier via havner av felles interesse.

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 

(1) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6.
(2) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1.

kontrollsystemet ERTMS, som er anbefalt for det europeiske 
jernbanenettet. For dette formål skal Kommisjonen i samråd 
med medlemsstatene utarbeide en gjennomføringsplan som er 
samordnet med nasjonale planer.

AVSNITT 4

NETT AV INNLANDS VANNVEIER OG 
INNLANDSHAVNER

Artikkel 11

Kjennetegn

1.  Det transeuropeiske innlands vannveinettet omfatter 
elver og kanaler samt ulike sidekanaler og forgreninger som 
knytter dem sammen. Det skal særlig muliggjøre innbyrdes 
forbindelse mellom industriområder og viktige byområder 
samt deres forbindelse med havner.

2.  Vannveiene som inngår i nettet, skal minst oppfylle 
de tekniske kravene som gjelder for vannveier i klasse IV, 
som tillater passasje for et fartøy eller skyvelektertog på 80 
til 85 m lengde og 9,50 m bredde. Ved modernisering eller 
bygging av en vannvei som inngår i nettet, skal de tekniske 
spesifikasjonene minst tilsvare dem som gjelder for klasse IV, 
og skal gjøre det mulig senere å oppnå klasse Va/Vb, og de 
skal tillate fartøyer som brukes i kombinert transport, å passere 
på en tilfredsstillende måte. Klasse Va tillater passasje for et 
fartøy eller skyvelektertog på 110 m lengde og 11,40 m bredde, 
klasse Vb tillater passasje for et skyvelektertog på 172 m til  
185 m lengde og 11,40 m bredde.

3.  Innlandshavner omfattes av nettet, særlig som 
knutepunkter mellom vannveiene nevnt i nr. 2 og i artikkel 15 
og øvrige transportsystemer.

4.  Nettet omfatter innlandshavner som

a)  er åpne for kommersiell trafikk,

b)  ligger i nettet av innlands vannveier som vist på 
oversiktsplanen i vedlegg I avsnitt 4,

c)  er forbundet med andre transeuropeiske transportruter som 
vist i vedlegg I, og

d)  har omlastingsanlegg for transport med ulike 
transportsystemer eller et årlig godstrafikkvolum på minst 
500 000 tonn.

Innlandshavnene nevnt i bokstav d) er vist i vedlegg I.
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5.  Nettet omfatter også infrastruktur for trafikkregulering. 
Dette innebærer særlig etablering 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.

AVSNITT 5

SJØHAVNER

Artikkel 12

Kjennetegn

1.  Sjøhavnene gir mulighet for utvikling av sjøfarten og 
være utgangspunkt for forbindelsen til øyer og knutepunkter 
mellom sjøfart og øvrige transportsystemer. De tilbyr utstyr 
og tjenester til transportforetak. Infrastrukturen omfatter 
en rekke tjenester for passasjer- og godstransport, herunder 
fergetjenester og tjenester innen nærskipsfart og fjernskipsfart, 
herunder kystfart, innenfor Unionen og til og fra tredjestater.

2.  De sjøhavnene som omfattes av det transeuropeiske 
transportnettet, svarer til en av kategoriene A, B og C, som er 
definert slik:

A: sjøhavner av internasjonal betydning: havner med et samlet 
årlig trafikkvolum på minst 1,5 millioner tonn gods eller 
200 000 passasjerer som, unntatt i tilfeller der dette er 
umulig, er knyttet til det transeuropeiske transportnettet 
på land og derfor spiller en viktig rolle i internasjonal 
sjøtransport,

B: sjøhavner av betydning for Unionen som ikke er omfattet av 
kategori A: disse havnene har et samlet årlig trafikkvolum 
på minst 0,5 millioner tonn gods eller mellom 100 000 
og 199 999 passasjerer og er, unntatt i tilfeller der dette 
er umulig, knyttet til det transeuropeiske transportnettet 
på land og har de nødvendige omlastingsanlegg for 
nærskipsfart,

C: regionale havner: disse havnene oppfyller ikke kriteriene 
for kategori A og B, men ligger i øyområder, randområder 
eller de mest fjerntliggende regionene, og forbinder disse 
regionene sjøveien med hverandre eller med de sentrale 
regionene i Unionen.

Sjøhavnene i kategori A er angitt på de veiledende kartene på 
oversiktsplanene i vedlegg I avsnitt 5 på grunnlag av de nyeste 
havnedataene.

3.  I tillegg til kriteriene fastsatt i artikkel 7 skal 
havneprosjekter av felles interesse knyttet til sjøhavner som 
omfattes av det transeuropeiske sjøhavnnettet, oppfylle 
kriteriene og spesifikasjonene i vedlegg II.

Artikkel 13

Motorveier til sjøs

1.  Det transeuropeiske nettet 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 overbelastningen av veinettet og/
eller forbedre forbindelsene 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 nettet av motorveier til sjøs består 
av utstyr og infrastruktur for minst to havner i to ulike 
medlemsstater. Utstyret og infrastrukturen omfatter i minst 
én medlemsstat elementer som 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 
avsnitt 4 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, inngår i det transeuropeiske nettet av motorveier 
til sjøs.

4.  Prosjekter av felles interesse i det transeuropeiske nettet 
av 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 Unionen, 
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, som definert i artikkel 12 nr. 2, 
som de velger på forhånd innenfor hvert av havområdene 
angitt 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 rettet mot 
konsortier som minst samler skipsrederier og havner som 
befinner seg i et av havområdene angitt i prosjekt nr. 21 i 
vedlegg III.
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5.  Prosjekter av felles interesse for det transeuropeiske 
nettet av motorveier til sjøs

a)  skal fokusere på utstyr og infrastruktur som inngår i nettet 
av motorveier til sjøs,

b)  kan, med forbehold for artikkel 107 og 108 i traktaten om 
Den europeiske unions virkemåte, omfatte etableringsstøtte 
dersom det som følge av anbudskonkurransen nevnt i 
nr. 4 anses nødvendig med offentlig støtte for å sikre at 
prosjektet blir økonomisk levedyktig. Etableringsstøtten 
skal begrenses til to år og skal tildeles bare for å dekke 
behørig dokumenterte investeringskostnader. Støtten kan 
ikke overstige det minstebeløpet som anses nødvendig for 
å igangsette drift av de aktuelle rutene. Støtten skal ikke 
føre til at konkurransen på de aktuelle markedene vris på 
en måte som strider mot den felles interesse,

c)  kan også omfatte aktiviteter som gir større 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.  Prosjekter av felles interesse for det transeuropeiske 
nettet av motorveier til sjøs skal framlegges for Kommisjonen 
for godkjenning.

7.  Kommisjonen skal innen tre år framlegge for komiteen 
nevnt i artikkel 21 nr. 1 en første liste over særskilte prosjekter 
av felles interesse, og gir dermed begrepet motorveier til sjøs 
konkret form.

Listen skal også sendes til Europaparlamentet.

AVSNITT 6

LUFTHAVNER

Artikkel 14

Kjennetegn

1.  Det transeuropeiske lufthavnnettet omfatter lufthavner 
beliggende på Unionens territorium som er åpne for 
kommersiell lufttrafikk og oppfyller kravene i vedlegg II 
avsnitt 6. Lufthavnene klassifiseres etter mengden og typen 
trafikk de betjener, og den oppgaven de har i nettet. De skal gi 
mulighet for utvikling av luftfartsforbindelser og forbindelse 
mellom lufttransporten og øvrige transportsystemer.

2.  De internasjonale knutepunktene og unionsknutepunktene 
utgjør kjernen i det transeuropeiske lufthavnnettet. Forbindelsene 
mellom Unionen og den øvrige verden utgjøres hovedsakelig av 
de internasjonale knutepunktene. Unionsknutepunktene sikrer 

først og fremst forbindelsene i Unionen, idet forbindelsene til 
steder utenfor Unionen fremdeles vil utgjøre en mindre del av 
virksomheten. Regionale knutepunkter og tilbringerpunkter 
letter adgangen til sentrum av nettet og bidra til trafikkmessig 
innlemmelse av randområder og isolerte områder.

3.  De internasjonale knutepunktene og unionsknutepunktene 
skal gradvis knyttes til jernbanenettes høyhastighetslinjer 
dersom dette er hensiktsmessig. Nettet omfatter infrastruktur 
og utstyr som gjør det mulig å knytte sammen luft- og 
jernbanetransport og eventuelt sjøtransport.

AVSNITT 7

NETT FOR KOMBINERT TRANSPORT

Artikkel 15

Kjennetegn

Det transeuropeiske nettet for kombinert transport omfatter

a)  jernbaner og innlands vannveier som egner seg for 
kombinert transport, samt sjøveier som sammen med 
eventuelle og kortest mulige innledende og/eller avsluttende 
veistrekninger muliggjør langtransport av gods,

b)  terminaler for ulike transportsystemer med anlegg som 
muliggjør omlasting mellom jernbane, innlands vannveier, 
sjøveier og veier,

c)  inntil videre: egnet rullende materiell når dette er påkrevd 
på grunn av ennå ikke tilpasset infrastruktur.

AVSNITT 8

TRAFIKKREGULERINGS- OG INFORMASJONSNETT 
FOR SJØTRANSPORT

Artikkel 16

Kjennetegn

Det transeuropeiske trafikkregulerings- og informasjonsnettet 
for sjøtransport omfatter

a)  trafikkreguleringssystemer for kystfart eller havnetrafikk,

b)  posisjonsbestemmelsessystemer for fartøyer,

c)  meldingssystemer for fartøyer som transporterer farlig eller 
forurensende last,

d)  maritime nød- og sikkerhetskommunikasjonssystemer.
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AVSNITT 9

NETT FOR LUFTTRAFIKKSTYRING

Artikkel 17

Kjennetegn

Det transeuropeiske nettet for lufttrafikkstyring omfatter 
det luftrom som er reservert alminnelig lufttrafikk, 
luftleder, flysikringshjelpemidler, trafikkplanleggings- 
og trafikkstyringssystemene og flygekontrollsystemet 
(kontrollsentra, anlegg for overvåking og kommunikasjon) som 
er nødvendige for sikker og effektiv lufttrafikk i det europeiske 
luftrom.

AVSNITT 10

NETT FOR POSISJONSBESTEMMELSE OG 
NAVIGASJON

Artikkel 18

Kjennetegn

Det transeuropeiske nett for posisjonsbestemmelses- og 
navigasjonssystemer  omfatter satellittsystemene for 
posisjonsbestemmelse og navigasjon samt systemene som 
skal bestemmes i den framtidige planen for europeisk 
radionavigasjon. Systemene skal gi pålitelige og effektive 
posisjonsbestemmelses- og navigasjonstjenester som kan 
benyttes innen alle transportsystemer.

AVSNITT 11

SAMORDNING MELLOM MEDLEMSSTATENE

Artikkel 19

Europeisk koordinator

1.  For å lette 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 25, kan 
Kommisjonen etter avtale med de berørte medlemsstatene og 
etter å ha rådspurt Europaparlamentet utpeke en person med 
betegnelsen «europeisk koordinator».

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 beslutning om utpeking av en europeisk 
koordinator skal det fastsettes hvordan vedkommende skal 
utføre oppgavene nevnt i nr. 5.

4.  Den europeiske koordinatoren skal opptre 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.

5.  Den europeiske koordinatoren skal

a)  i samarbeid med de berørte medlemsstatene fremme 
felles framgangsmåter for prosjektvurdering og eventuelt 
gi initiativtakere til prosjekter råd om finansiering av 
prosjektene,

b)  hvert år utarbeide en rapport til Europaparlamentet, 
Kommisjonen og de berørte medlemsstatene om 
framdriften i 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 fristene 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 
etter transporttjenester, mulighetene for å finansiere 
investeringer og hvilken type tjenester som må ytes for 
lettere å få tilgang til slik finansiering.

6.  De berørte medlemsstatene skal samarbeide med den 
europeiske koordinatoren og gi vedkommende de opplysningene 
som er nødvendige for å kunne utføre oppgavene nevnt i nr. 5.

7.  Uten at det berører de gjeldende framgangsmåtene fastsatt 
i unionsretten eller i nasjonal lovgivning, kan Kommisjonen 
be om en uttalelse fra den europeiske koordinatoren når den 
behandler søknader om unionsfinansiering for prosjekter eller 
grupper av prosjekter som den europeiske koordinatoren har 
ansvaret for.

AVSNITT 12

FELLES BESTEMMELSER

Artikkel 20

Nasjonale planer og programmer

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 24-27. Når de nasjonale planene og 
programmene er vedtatt, skal medlemsstatene oversende dem 
til Kommisjonen til orientering.
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Artikkel 21

Komité for overvåking av retningslinjer og 
informasjonsutveksling

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for overvåking 
av retningslinjer og informasjonsutveksling, heretter kalt 
«Komiteen», sammensatt av representanter for medlemsstatene 
og med en representant for Kommisjonen som leder.

2.  Komiteen skal utveksle opplysninger om planene og 
programmene medlemsstatene har oversendt, og kan behandle 
alle spørsmål i tilknytning til utviklingen av det transeuropeiske 
transportnettet.

Artikkel 22

Rapport

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 denne beslutning.

Komiteen skal bistå Kommisjonen ved utarbeidingen av 
rapporten.

Rapporten skal om nødvendig følges av forslag til regelverk 
for revisjon av retningslinjene, og disse forslagene kan om 
nødvendig omfatte endringer av listen over prioriterte prosjekter 
i vedlegg III eller tilføyelse til nevnte liste av prosjekter som 
er i samsvar med artikkel 23 nr. 1. Ved revisjon skal det tas 
særlig hensyn til prosjekter som bidrar til territoriell utjevning i 
Unionen i samsvar med artikkel 23 nr. 1 bokstav e).

Artikkel 23

Prioriterte prosjekter

1.  Prioriterte prosjekter er prosjekter av felles interesse som 
nevnt i artikkel 7 der det ved en nærmere undersøkelse kan 
bekreftes at de

a)  tar sikte på å fjerne en flaskehals eller ferdigstille en 
manglende forbindelse på en hovedstrekning i det 
transeuropeiske nettet, særlig grensekryssende prosjekter, 
prosjekter som krysser naturlige hindringer, eller prosjekter 
som omfatter en grensekryssende strekning,

b)  er av et slikt omfang at langsiktig planlegging på europeisk 
plan vil ha stor tilleggsverdi,

c)  i sin helhet kan gi sosioøkonomisk nettogevinst og andre 
sosioøkonomiske fordeler,

d)  i vesentlig grad forbedrer mobiliteten for varer og personer 
mellom medlemsstatene og dermed også bidrar til 
samtrafikkevnen i nasjonale nett,

e)  bidrar til territoriell utjevning i Unionen 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 fullføre arbeidene i samsvar med den fristen som er 
avtalt på forhånd, basert på nasjonale planer eller et annet 
tilsvarende dokument som vedrører det aktuelle prosjektet.

2.  De prioriterte prosjektene der arbeidet etter planen skulle 
påbegynnes før 2010, og deres delstrekninger samt de avtalte 
fristene for ferdigstilling av arbeidet nevnt i nr. 1 bokstav g) er 
oppført i vedlegg III.

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

Artikkel 24

Erklæring om europeisk interesse

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

Artikkel 25

Prosjekter som er erklært å være av europeisk interesse

1.  Uten at det berører det rettslige grunnlaget for de aktuelle 
unionsfinansieringsordningene, skal medlemsstatene

a)  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 rådsforordning (EF) nr. 1084/2006 av 11. juli 2006 om 
opprettelse av et utjevningsfond(1),

(1) EUT L 210 av 31.7.2006, s. 79.
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b)  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 5 og 9 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 680/2007 
av 20. juni 2007 om fastsettelse av alminnelige regler for 
tildeling av finansiell støtte fra Fellesskapet på området 
transeuropeiske transport- og energinett(1).

2.  Uten at det berører det rettslige grunnlaget for de aktuelle 
unionsfinansieringsordningene, skal Kommisjonen

a)  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 «tilnærmingsmålet», samtidig som det 
tas hensyn til nasjonale transportplaner som omfattes av 
Unionens eksisterende støtterammer,

b)  sikre at stater som kan komme i betraktning for ordningen 
med bistand før tiltredelse (IPA), gir hensiktsmessig 
prioritet til prosjekter som er erklært å være av europeisk 
interesse når de framlegger sine prosjekter innenfor 
rammen av denne ordningen i samsvar med rådsforordning 
(EF) nr. 1085/2006 av 17. juli 2006 om opprettelse av en 
ordning for bistand før tiltredelse (IPA)(2).

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

Artikkel 26

Forsinket fullføring av prosjekter som er erklært å være 
av europeisk interesse

1.  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 2010-fristen, 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 problemet 
som har forårsaket forsinkelsen.

Kommisjonen kan, etter samråd med Komiteen og innenfor 
rammen av sin aktive overvåking av gjennomføringen av 
prosjektet som er erklært å være av europeisk interesse, 
beslutte å treffe egnede tiltak, idet det tas hensyn til 
forholdsmessighetsprinsippet. De berørte medlemsstatene skal 
gis mulighet til å uttale seg om disse tiltakene før de vedtas.

(1) EUT L 162 av 22.6.2007, s. 1.
(2) EUT L 210 av 31.7.2006, s. 82.

Europaparlamentet skal umiddelbart underrettes om ethvert 
tiltak som treffes.

Når Kommisjonen vedtar 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.

2.  Når et av prosjektene som er erklært å være av europeisk 
interesse, ikke i det alt vesentlige er ferdigstilt innen rimelig 
tid etter den på forhånd avtalte ferdigstillelsesdatoen angitt i 
vedlegg III, og alle de berørte medlemsstatene er ansvarlig for 
forsinkelsen, skal Kommisjonen vurdere prosjektet på nytt etter 
framgangsmåten fastsatt i nr. 1 med sikte på å trekke tilbake 
dets klassifisering som et prosjekt erklært å være av europeisk 
interesse, etter framgangsmåten for revisjon nevnt i artikkel 22 
tredje ledd.

Kommisjonen skal uansett vurdere prosjektet på nytt etter 
15 år regnet fra den dagen da prosjektet ble erklært å være av 
europeisk interesse i henhold til denne beslutning.

Artikkel 27

Vurdering av sosioøkonomiske virkninger og 
miljøvirkninger

1.  Fem år etter ferdigstillelsen av et prosjekt som er erklært 
å være av europeisk interesse, eller av en strekning i et slikt 
prosjekt, skal de berørte medlemsstatene vurdere prosjektets 
sosioøkonomiske virkninger og miljøvirkninger, herunder 
dets 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.

2.  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.

3.  Andre strekninger i prosjekter av europeisk interesse skal 
samordnes bilateralt eller multilateralt av medlemsstatene i det 
enkelte tilfelle.
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4.  De samordnede tiltakene eller tverrnasjonale 
undersøkelsene nevnt i nr. 2 får anvendelse med forbehold for 
de forpliktelser som følger av Unionens miljøvernregelverk, 
særlig når det gjelder vurdering 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 
disse opplysningene med i rapporten nevnt i artikkel 22.

Artikkel 28

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 og meldes til 
Kommisjonen.

Dette vil særlig være strekninger som ikke lar seg dele teknisk 
og økonomisk, eller som de berørte medlemsstatene inngår et 
forpliktende samarbeid om og oppretter en felles struktur for.

Artikkel 29

Oppheving

Vedtak nr. 1692/96/EF oppheves.

Henvisninger til det opphevede vedtaket skal forstås som 
henvisninger til denne beslutning og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg V.

Artikkel 30

Ikrafttredelse

Denne beslutning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 31

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 7. juli 2010.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK O. CHASTEL

 President Formann

______
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VEDLEGG I

OVERSIKTSPLANER OVER NETTENE I KARTFORM(1)

Avsnitt 2: Veinett

2.0. Europa 2.7. Irland 2.14 Litauen 2.21 Portugal
2.1. Belgia 2.8. Hellas 2.15. Luxembourg 2.22. Romania
2.2. Bulgaria 2.9. Spania 2.16. Ungarn 2.23. Slovenia
2.3. Den tsjekkiske 

republikk
2.10. Frankrike 2.17. Malta 2.24. Slovakia

2.4. Danmark 2.11. Italia 2.18. Nederland 2.25. Finland
2.5. Tyskland 2.12. Kypros 2.19. Østerrike 2.26. Sverige
2.6. Estland 2.13. Latvia 2.20. Polen 2.27. Det forente kongerike

Avsnitt 3: Jernbanenett

3.0. Europa 3.7. Irland 3.14 Luxembourg 3.21 Slovenia
3.1. Belgia 3.8. Hellas 3.15. Ungarn 3.22. Slovakia
3.2. Bulgaria 3.9. Spania 3.16. Nederland 3.23. Finland
3.3. Den tsjekkiske 

republikk
3.10. Frankrike 3.17. Østerrike 3.24. Sverige

3.4. Danmark 3.11. Italia 3.18. Polen 3.25. Det forente kongerike
3.5. Tyskland 3.12. Latvia 3.19. Portugal
3.6. Estland 3.13. Litauen 3.20. Romania

Avsnitt 4: Nett av innlands vannveier og innlandshavner

4.0. Europa 4.4. Tyskland/Østerrike 4.8 Den tsjekkiske 
republikk

4.12 Romania

4.1. Belgia 4.5. Frankrike/Italia 4.9. Litauen 4.13. Slovakia
4.2. Nederland 4.6. Frankrike 4.10. Ungarn
4.3. Tyskland 4.7. Bulgaria 4.11. Polen

Avsnitt 5: Sjøhavner – kategori A

5.0. Europa 5.5. Middelhavet - østre del
5.1. Østersjøen 5.6. Bulgaria/Romania
5.2. Nordsjøen 5.7. Kypros
5.3. Atlanterhavet 5.8. Malta
5.4. Middelhavet - vestre del

Avsnitt 6: Lufthavner

6.0. Europa 6.6. Hellas 6.14. Malta
6.1. Belgia/Danmark/ 6.7. Spania/Portugal 6.15. Polen

Tyskland/Luxembourg/ 6.8. Frankrike 6.16. Romania
Nederland/Østerrike 6.9. Italia 6.17. Slovenia

6.2. Bulgaria 6.10. Kypros 6.18. Slovakia
6.3. Den tsjekkiske republikk 6.11. Latvia 6.19. Finland/Sverige
6.4. Estland 6.12. Litauen
6.5. Irland/Det forente kongerike 6.13. Ungarn

(1) Kartnumrene viser til de tilsvarende avsnittene i den dispositive delen og/eller i vedlegg II.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/170 4.2.2016

Avsnitt 7: Nett for kombinert transport

7.1 A. Jernbaner

B.  Jernbaner, stor målestokk

NB: «Planlagt» i tegnforklaringen til kartene omfatter alle trinn i et infrastrukturprosjekt av felles interesse, fra 
forundersøkelser til bygging.
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AVSNITT 2

VEINETT



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/172 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/173EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/174 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/175EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/176 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/177EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



Nr. 7/178 4.2.2016EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



4.2.2016 Nr. 7/179EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/180 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/181EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/182 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/183EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/184 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/185EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/186 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/187EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/188 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/189EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/190 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/191EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/192 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/193EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/194 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/195EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/196 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/197EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 7/198 4.2.2016



4.2.2016 Nr. 7/199EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

AVSNITT 3

JERNBANENETT
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AVSNITT 4

NETT AV INNLANDS VANNVEIER OG INNLANDSHAVNER
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AVSNITT 5

SJØHAVNER - KATEGORI A
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AVSNITT 6

LUFTHAVNER
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AVSNITT 7

NETT FOR KOMBINERT TRANSPORT
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VEDLEGG II

KRITERIER OG SPESIFIKASJONER FOR PROSJEKTER AV FELLES INTERESSE(1)

Avsnitt 2: Veinett

Avsnitt 3: Jernbanenett

Avsnitt 4: Nett av innlands vannveier og innlandshavner

Avsnitt 5: Sjøhavner

Avsnitt 6: Lufthavner

Avsnitt 7: Nett for kombinert transport

Avsnitt 8: Trafikkregulerings- og transportnett for sjøtransport

Avsnitt 9: Nett for lufttrafikkstyring

Avsnitt 10: Nett for posisjonsbestemmelse og navigasjon

AVSNITT 2

VEINETT

I tillegg til prosjekter knyttet til forbindelsene i vedlegg I skal ethvert infrastrukturprosjekt anses å være av felles 
interesse dersom det gjelder forbindelser som omfatter

A. utvikling av nettet, særlig

– utvidelse av motorveier eller oppgradering av hovedveier,

– bygging eller forbedring av omkjøringsveier eller  ringveier,

– styrking av nasjonale netts samtrafikkevne,

B. utvikling av systemer for trafikkregulering og brukerinformasjon, særlig

– opprettelse av telematikkinfrastrukturer for innsamling av trafikkdata,

– utvikling av sentraler for trafikkinformasjon og trafikkontroll samt utveksling av data mellom 
trafikkinformasjonssentraler i ulike stater,

– opprettelse av veiinformasjonstjenester, særlig RDS-TMC(2),

– telematikkinfrastrukturenes tekniske samtrafikkevne.

(1) Numrene viser til de tilsvarende avsnittsnumrene i den dispositive delen og/eller i vedlegg I.
(2) Et digitalt, radiobasert meldingssystem for veitrafikk, der den jevne strøm av meldinger kan tilpasses behovet til den enkelte 

veifarende.
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AVSNITT 3

JERNBANENETT

I tillegg til prosjekter knyttet til forbindelsene i vedlegg I skal ethvert infrastrukturprosjekt anses å være av felles 
interesse dersom det gjelder forbindelser som omfatter

– samtrafikkevnen mellom de transeuropeiske jernbanesystemene,

– sammenknytning med andre transportsystemers nett.

AVSNITT 4

NETT AV INNLANDS VANNVEIER OG INNLANDSHAVNER

A. Innlandshavner

Prosjekter av felles interesse bør gjelde bare infrastruktur som er åpen for alle brukere, uten forskjellsbehandling.

I tillegg til prosjekter knyttet til forbindelsene og innlandshavnene nevnt i vedlegg I skal ethvert infrastrukturprosjekt 
anses for å være av felles interesse dersom det hører under én eller flere av følgende kategorier:

1. atkomst til havnen fra innlands vannvei,

2. havneinfrastruktur innenfor havneområdet,

3. annen transportinfrastruktur innenfor havneområdet,

4. annen transportinfrastruktur som knytter havnen til de ulike elementene i det transeuropeiske nettet.

Ethvert prosjekt skal anses for å være av felles interesse dersom det gjelder følgende arbeid: bygging og vedlikehold av 
alle elementer i det transportsystemet som vanligvis er åpent for alle transportbrukere innenfor havnen, og av forbindelser 
til det nasjonale eller internasjonale transportnettet. Særlig omfatter dette utvikling og vedlikehold av områder for 
kommersielle formål og andre formål knyttet til havner, bygging og vedlikehold av vei- og jernbaneforbindelser, 
bygging og vedlikehold, herunder oppmudring, av atkomstveier og andre vannområder i havnen og bygging og 
vedlikehold av navigasjonshjelpemidler og av trafikkregulerings-, kommunikasjons- og informasjonssystemer i havnen 
og dens atkomstveier.

B. Trafikkregulering

Ethvert infrastrukturprosjekt skal anses å være av felles interesse dersom det omfatter

– et signal- og styringssystem for fartøyer, særlig for slike som fører farlig eller forurensende last,

– kommunikasjonssystemer for nødssituasjoner og sikkerhet på innlands vannveier.

AVSNITT 5

SJØHAVNER

1. Felles vilkår for prosjekter av felles interesse knyttet til sjøhavnene i nettet

Prosjekter av felles interesse skal gjelde bare infrastruktur som er åpen for alle brukere, uten forskjellsbehandling.

Ethvert prosjekt skal anses for å være av felles interesse dersom det gjelder følgende arbeid: bygging og vedlikehold av 
alle elementer i det transportsystem som vanligvis er åpent for alle transportbrukere innenfor havnen, og av forbindelser 
til det nasjonale eller internasjonale transportnettet. Særlig omfatter dette utvikling og vedlikehold av områder for 
kommersielle formål og andre formål knyttet til havner, bygging og vedlikehold av vei- og jernbaneforbindelser, 
bygging og vedlikehold, herunder oppmudring, av atkomstveier og andre vannområder i havnen, og bygging og 
vedlikehold av navigasjonshjelpemidler og av trafikkregulerings-, kommunikasjons- og informasjonssystemer i havnen 
og dens atkomstveier.
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2. Spesifikasjoner for prosjekter av felles interesse knyttet til sjøhavnnettet

Ethvert prosjekt som overholder følgende spesifikasjoner, skal anses for å være av felles interesse:

Prosjektspesifikasjoner Havnekategori

I. Fremme av nærskipsfart

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

Prosjekter som gjelder havner i kategori A

II. Atkomst til havner

Atkomst til havner fra sjø eller innlands vannveier Prosjekter som gjelder havner i kategori A 
og B

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

Prosjekter som gjelder havner i kategori A, 
B og C

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

Prosjekter som gjelder havner i kategori A

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

Prosjekter som gjelder havner i kategori A 
og B

III. Havneinfrastruktur innenfor havneområdet

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

Prosjekter som gjelder havner i kategori A 
og B

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

Prosjekter som gjelder havner i kategori C

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

Prosjekter som gjelder havner i kategori A, 
B og C

Utvikling av havneanlegg for mottak av avfall Prosjekter som gjelder havner i kategori A, 
B og C

AVSNITT 6

LUFTHAVNER

I. Kriterier for utvelging av lufthavner av felles interesse

Lufthavner av felles interesse skal oppfylle kriteriene til et av følgende knutepunkter:

1. Internasjonale knutepunkter omfatter

– alle lufthavner eller lufthavnsystemer(1) som har

– et årlig trafikkvolum på minst 5 000 000 passasjerbevegelser minus 10 %,

 eller

– et årlig trafikkvolum på minst 100 000 kommersielle luftfartøybevegelser,

(1) Lufthavnsystemer (EFT L 240 av 24.8.1992, s. 14).
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 eller

– et årlig fraktvolum på minst 150 000 tonn,

 eller

– et årlig trafikkvolum på minst 1 000 000 passasjerbevegelser til/fra Unionen,

 eller

– alle nye lufthavner som bygges med henblikk på å erstatte et eksisterende internasjonalt knutepunkt som 
ikke kan utvides der det er anlagt.

2. Unionsknutepunkter omfatter

– alle lufthavner eller lufthavnsystemer som har

– et årlig trafikkvolum på mellom 1 000 000 minus 10 % og 4 499 999 passasjerbevegelser,

 eller

– et årlig fraktvolum på mellom 50 000 og 149 999 tonn,

 eller

– et årlig trafikkvolum på mellom 500 000 og 899 999 passasjerbevegelser, hvorav minst 30 % er utenriks 
flyginger,

 eller

– et årlig trafikkvolum på mellom 300 000 og 899 999 passasjerbevegelser, og som ligger utenfor det 
europeiske fastland i en avstand på mer enn 500 kilometer fra nærmeste internasjonale knutepunkt,

eller

– alle nye lufthavner som bygges med henblikk på å erstatte et eksisterende unionsknutepunkt som ikke kan 
utvides der det er anlagt.

3. Regionale knutepunkter og tilbringerpunkter omfatter alle lufthavner

– som har et årlig trafikkvolum på mellom 500 000 og 899 999 passasjerbevegelser, hvorav minst 30 % er 
utenriksflyginger,

 eller

– et årlig trafikkvolum på mellom 250 000 minus 10 % og 499 999 passasjerbevegelser,

 eller

– et årlig fraktvolum på mellom 10 000 og 49 999 tonn,

 eller

– er beliggende på en øy i en medlemsstat,

 eller

– er beliggende på et innestengt område i Unionen med kommersielle flyginger drevet med luftfartøyer med 
største tillatte startmasse på over 10 tonn.

 En lufthavn skal anses å være beliggende i et innestengt område når den i radius befinner seg mer enn 
100 kilometer fra nærmeste internasjonale knutepunkt eller unionsknutepunkt. Avstanden kan unntaksvis 
reduseres til 75 kilometer ved faktiske atkomstvansker på grunn av landtransportinfrastrukturens 
overflateforhold eller dårlige tilstand.
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II. Spesifikasjoner for prosjekter av felles interesse knyttet til lufthavnnettet

Alle prosjekter skal anses for å være av felles interesse dersom de overholder følgende spesifikasjoner:

Prosjektspesifikasjoner Type knutepunkt som hovedsakelig er berørt(1)

I. Optimering av eksisterende lufthavnkapasitet

Tiltak 1: Optimering av eksisterende kapasitet, uttrykt i 
luftfartøy-, passasjer- og fraktbevegelser, herunder lufthavnens 
innflygingshjelpemidler

Internasjonalt knutepunkt
Unionsknutepunkt
Regionalt knutepunkt og tilbringerpunkt

Tiltak 2: Bedring av allmenn sikkerhet og flysikkerhet i lufthavnene Internasjonalt knutepunkt
Unionsknutepunkt
Regionalt knutepunkt og tilbringerpunkt

Tiltak 3: Tilpasning av eksisterende infrastruktur nødvendiggjort 
av gjennomføringen av det indre marked, særlig tiltakene for fri 
bevegelighet for personer innenfor Unionen

Internasjonalt knutepunkt
Unionsknutepunkt
Regionalt knutepunkt og tilbringerpunkt

II. Utvikling av ny lufthavnkapasitet

Tiltak 4: Utvikling av infrastruktur og utstyr som bestemmer lufthavnens 
kapasitet, uttrykt i luftfartøy-, passasjer- eller fraktbevegelser, herunder 
lufthavnens innflygingshjelpemidler

Internasjonalt knutepunkt
Unionsknutepunkt

Tiltak 5: Bygging av en ny lufthavn som erstatning for en eksisterende 
lufthavn eller et eksisterende lufthavnsystem som ikke kan utvides der 
den/det er anlagt

Internasjonalt knutepunkt
Unionsknutepunkt

III. Bedring av vernet mot ulemper skapt av lufthavnvirksomhet

Tiltak 6: Bedring av miljøforenligheten med hensyn til støy og 
avløpsvann fra lufthavner

Internasjonalt knutepunkt
Unionsknutepunkt

IV. Bedring eller utvikling av atkomsten til lufthavnene

Tiltak 7: Bedring eller utvidelse av grensesnittet mellom lufthavn og 
atkomstinfrastruktur

Internasjonalt knutepunkt
Unionsknutepunkt

Tiltak 8: Bedring eller utvidelse av forbindelser med andre transportnett, 
i særlig grad jernbanenettet

Internasjonalt knutepunkt
Unionsknutepunkt

(1) Tabellen utelukker ikke at vedkommende tiltak utvides til å omfatte andre knutepunkter i visse behørig begrunnede tilfeller.

AVSNITT 7

NETT FOR KOMBINERT TRANSPORT

I tillegg til prosjekter knyttet til forbindelsene i vedlegg I skal ethvert prosjekt anses å være av felles interesse dersom 
det omfatter

– bygging eller oppgradering av infrastruktur for jernbane eller innlands vannveier for å gjøre transporten av 
lastenheter som kombinerer flere transportmidler, teknisk mulig og økonomisk levedyktig,

– bygging eller utvikling av sentraler for overføring mellom ulike landtransportsystemer, herunder installering, 
innenfor terminalen, av omlastingsutstyr med tilhørende infrastruktur,

– utbygging av havneområder for å utvikle eller forbedre kombinert transport mellom sjøfart og jernbane, innlands 
vannveier eller veier,
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– jernbanemateriell særlig tilpasset kombinert transport i de tilfeller trekk ved infrastrukturen krever det, særlig 
når det gjelder kostnaden ved en mulig tilpasning av infrastrukturen, og med forbehold for at bruken av slikt 
materiell er knyttet til vedkommende infrastruktur, og at de berørte foretak kan benytte seg av dem på en ikke-
diskriminerende måte.

AVSNITT 8

TRAFIKKREGULERINGS- OG INFORMASJONSNETT FOR SJØTRANSPORT

Ethvert prosjekt skal anses å være av felles interesse dersom det

– har sammenheng med målene for Unionens politikk for sjøsikkerhet,

 eller

– er beregnet på gjennomføring av internasjonale konvensjoner og resolusjoner fra Den internasjonale 
sjøfartsorganisasjon (IMO) på området sjøsikkerhet og omfatter

– gjennomføringen av Unionens meldingssystem for fartøyer som går til eller fra havner i Unionen eller er i 
transittfart utenfor Unionens kyster, ved hjelp av et system for elektronisk datautveksling som også omfatter 
dataoverføring mellom fartøyene og landbaserte anlegg via signalgivere, og der systemer for elektronisk 
datautveksling (EDU) med kompatible grensesnitt skal vies særlig oppmerksomhet,

– utvikling og bedring av loran-c-kjeden   landbasert radionavigeringssystem,

– utvikling eller bedring av kyst- og havnebaserte trafikkregulerings- og informasjonssystemer for sjøtransport 
og deres innbyrdes forbindelse, med henblikk på sikrere og mer effektiv regulering av sjøtransporten, særlig i 
områder med sammenløping, sterk trafikktetthet eller som er miljømessig følsomme,

– utvikling av verktøy for bedring av trafikkforståelsen: databaser for trafikkstrømmer og skipsfartsulykker, 
utvikling av EPTOs (European Permanent Traffic Observatory) verktøy for analyse av trafikkstrømmer,

– utvikling av infrastruktur og utstyr med henblikk på å bidra til gjennomføringen av Det globale maritime nød- 
og sikkerhetssystem (GMDSS),

– styrking av telematikksystemer for datautveksling i forbindelse med havnestaters kontroll av fartøyer.

AVSNITT 9

NETT FOR LUFTTRAFIKKSTYRING

Ethvert prosjekt skal anses å være av felles interesse dersom det fører til en kapasitetsøkning i systemet og optimering 
av bruken som føyer seg inn i en plan for harmonisering og integrasjon av anleggene og prosedyrene til ulike nasjonale 
knutepunkter, og er i samsvar med aktuelle internasjonale standarder fastlagt av Den internasjonale organisasjon for 
sivil luftfart (ICAO) og vedkommende europeiske organer, idet de skal ta hensyn særlig til Den europeiske organisasjon 
for flysikring (Eurocontrol).

Slike prosjekter omfatter

– undersøkelser knyttet til bedre utnytting av luftrommet for de ulike brukerne og til opprettelse av et sammenhengende 
og effektivt system av luftleder,

– planlegging og styring av lufttrafikken som bidrar til å holde balansen mellom tilbud og etterspørsel og optimert 
bruk av tilgjengelig kontrollkapasitet,

– de undersøkelser og det arbeid som er nødvendig for harmonisering av anlegg og prosedyrer, for å integrere de 
ulike tjenesteytere, idet det særlig tas hensyn til retningslinjene vedtatt av Den europeiske konferanse for sivil 
luftfart (ECAC),

– bedring av systemets produktivitet, særlig ved automatisert flygekontrollassistanse og automatiserte systemer for 
påvisning og løsning av mulige faresituasjoner,

– bidrag til innføring av de kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingsmidler som er nødvendige for 
flygekontrolltjenesten, herunder fremme av ny teknologi, særlig satellitter og digitale datanett, i den utstrekning 
det muliggjør samsvar med felles europeiske spesifikasjoner.
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AVSNITT 10

NETT FOR POSISJONSBESTEMMELSE OG NAVIGASJON

Ethvert prosjekt skal anses å være av felles interesse dersom det gjelder opprettelsen av noen del av den framtidige 
europeiske radionavigasjonsplan eller et verdensomspennende satellittsystem for posisjonsbestemmelse og navigasjon 
som inngår i følgende struktur:

– kontrollsenter som omfatter et system for bearbeiding og kontroll,

– et nett av navigasjonsjordstasjoner,

– et romsegment bestående av satellitter, som gjør det mulig å overføre navigasjonssignaler,

– et nett av overvåkingssentraler.

______
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VEDLEGG III

PRIORITERTE PROSJEKTER DER ARBEIDET 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-Liège-Köln (2007)

– 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)

(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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5. Betuwe-linjen (2007)

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-Åbo (2010)

– Jernbane Kerava-Lahtis (2006)

– Motorvei Helsingfors-Vaalimaa (2015)

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

(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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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)

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

– Sap-Mohács (2014)

– Flaskehalser i Romania og Bulgaria (2011)

19. Samtrafikkevne for høyhastighetstog på den iberiske halvøy

– Madrid-Andalusia (2010)

– Nordøst (2010)

– Madrid-østkysten og Middelhavet (2010)

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

– Extremadura (2010)

20. Jernbaneforbindelsen over Fehmarnbelt

– Fast jernbane-/veiforbindelse over Fehrmarnbelt (2014)

– Jernbaneforbindelse i Danmark fra Øresund (2015)

– Jernbaneforbindelse i Tyskland fra Hamburg (2015)

– Jernbane Hannover-Hamburg/Bremen (2015)

(1) Deler av denne vannveien tilsvarer den felleseuropeiske korridor VII.
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21. Motorveier til sjøs

 Prosjekter av felles interesse fastlagt i samsvar med artikkel 13 og om følgende motorveier til sjøs:

– Motorvei til sjøs over Østersjøen (som forbinder medlemsstatene omkring Østersjøen med medlemsstater i 
Sentral- og Vest-Europa, herunder skipsleden 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 (2010)(1)

22. Jernbaneforbindelsen Athen-Sofia-Budapest-Wien-Praha-Nürnberg/Dresden(2)

– 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)

23. Jernbaneforbindelsen Gdansk-Warszawa-Brno/Bratislava-Wien(3)

– Jernbane Gdansk-Warszawa-Katowice (2015)

– Jernbane Katowice-Břeclav (2010)

– Jernbane Katowice-Žilina-Nové Mesto n. V. (2010)

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

– Lyon-Mulhouse-Mülheim(4), med Mulhouse-Mülheim som grensekryssende strekning (2018)

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

– Basel-Karlsruhe (2015)

– Frankfurt-Mannheim (2012)

– Duisburg-Emmerich (2009)(5)

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

25. Motorvei Gdansk-Brno/Bratislava-Wien(6)

– Motorvei Gdansk-Katowice (2010)

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

– Motorvei Brno-Wien (2009), grensekryssende strekning

(1) Herunder også forbindelse til Svartehavet.
(2) Denne hovedstrekningen tilsvarer for en stor del den felleseuropeiske korridor IV.
(3) Denne hovedstrekningen tilsvarer for en stor del den felleseuropeiske korridor VI.
(4) Herunder høyhastighetstoget Rhinen-Rhônen, uten den vestlige grenen.
(5) Prosjekt nr. 5 (Betuwe-linjen) forbinder Rotterdam og Emmerich.
(6) Denne hovedstrekningen tilsvarer for en stor del den felleseuropeiske korridor VI.
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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)(1)

– 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) Omfatter Essen-prosjekt nr. 13: Veiforbindelsen Irland/Det forente kongerike/Benelux.
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VEDLEGG IV

Opphevet vedtak med liste over senere endringer

Europaparlaments- og rådsvedtak 1692/96/EF
(EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1)

Europaparlaments- og rådsvedtak 1346/2001/EF
(EFT L 185 av 6.7.2001, s. 1)

Tiltredelsesakten av 2003, vedlegg II punkt 8.F
(EUT L 236 av 23.9.2003, s. 447)

Europaparlaments- og rådsvedtak 884/2004/EF
(EUT L 167 av 30.4.2004, s. 1)

Rådsforordning (EF) nr. 1791/2006
(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1)

Bare punkt 6.D i vedlegget

______
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VEDLEGG V

Sammenligningstabell

Vedtak nr. 1692/96/EF Denne beslutning

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1 nr. 2 første punktum Artikkel 1 nr. 2 første punktum

Artikkel 1 nr. 2 annet punktum Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 1 nr. 2 tredje punktum Artikkel 1 nr. 2 annet punktum

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 1 nr. 3

Artikkel 2-6 Artikkel 2-6

Artikkel 7 nr. 1 innledende tekst Artikkel 7 nr. 2 innledende tekst

Artikkel 7 nr. 1 første strekpunkt Artikkel 7 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 7 nr. 1 annet strekpunkt Artikkel 7 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 7 nr. 1 tredje strekpunkt Artikkel 7 nr. 2 bokstav c)

Artikkel 7 nr. 1 fjerde strekpunkt Artikkel 7 nr. 2 bokstav d)

Artikkel 7 nr. 2 innledende tekst Artikkel 7 nr. 3 innledende tekst

Artikkel 7 nr. 2 første strekpunkt Artikkel 7 nr. 3 bokstav a)

Artikkel 7 nr. 2 annet strekpunkt Artikkel 7 nr. 3 bokstav b)

Artikkel 7 nr. 3 Artikkel 7 nr. 4

Artikkel 8 nr. 1 første ledd Artikkel 8 nr. 1 første ledd

Artikkel 8 nr. 1 annet ledd første punktum Artikkel 8 nr. 1 annet ledd

Artikkel 8 nr. 1 annet ledd annet punktum Artikkel 8 nr. 1 tredje ledd

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 8 nr. 2

Artikkel 9 nr. 1 innledende tekst Artikkel 9 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 9 nr. 1 første strekpunkt Artikkel 9 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 9 nr. 1 annet strekpunkt Artikkel 9 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 9 nr. 1 tredje strekpunkt Artikkel 9 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 9 nr. 1 fjerde strekpunkt Artikkel 9 nr. 1 bokstav d)

Artikkel 9 nr. 2 og 3 Artikkel 9 nr. 2 og 3

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 10 nr. 1

Artikkel 10 nr. 2 første ledd Artikkel 10 nr. 2 første ledd

Artikkel 10 nr. 2 annet ledd første punktum Artikkel 10 nr. 2 annet ledd

Artikkel 10 nr. 2 annet ledd annet punktum Artikkel 10 nr. 2 tredje ledd
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Artikkel 10 nr. 3-6 Artikkel 10 nr. 3-6

Artikkel 11 nr. 1, 2 og 3 Artikkel 11 nr. 1, 2 og 3

Artikkel 11 nr. 3a Artikkel 11 nr. 4 første ledd

Artikkel 11 nr. 3b Artikkel 11 nr. 4 annet ledd

Artikkel 11 nr. 4 Artikkel 11 nr. 5

Artikkel 12 Artikkel 12

Artikkel 12a nr. 1-4 Artikkel 13 nr. 1-4

Artikkel 12a nr. 5 innledende tekst Artikkel 13 nr. 5 innledende tekst

Artikkel 12a nr. 5 første strekpunkt Artikkel 13 nr. 5 bokstav a)

Artikkel 12a nr. 5 annet strekpunkt Artikkel 13 nr. 5 bokstav b)

Artikkel 12a nr. 5 tredje strekpunkt Artikkel 13 nr. 5 bokstav c)

Artikkel 12a nr. 6 første og annet punktum Artikkel 13 nr. 7 første ledd

Artikkel 12a nr. 6 tredje punktum Artikkel 13 nr. 7 annet ledd

Artikkel 12a nr. 7 Artikkel 13 nr. 6

Artikkel 13 Artikkel 14

Artikkel 14 innledende tekst Artikkel 15 innledende tekst

Artikkel 14 første strekpunkt Artikkel 15 bokstav a)

Artikkel 14 annet strekpunkt Artikkel 15 bokstav b)

Artikkel 14 tredje strekpunkt Artikkel 15 bokstav c)

Artikkel 15 innledende tekst og siste punktum Artikkel 16 innledende tekst

Artikkel 15 første strekpunkt Artikkel 16 bokstav a)

Artikkel 15 annet strekpunkt Artikkel 16 bokstav b)

Artikkel 15 tredje strekpunkt Artikkel 16 bokstav c)

Artikkel 15 fjerde strekpunkt Artikkel 16 bokstav d)

Artikkel 16 Artikkel 17

Artikkel 17 Artikkel 18

Artikkel 17a nr. 1 første punktum Artikkel 19 nr. 1

Artikkel 17a nr. 1 annet, tredje og fjerde punktum Artikkel 19 nr. 4

Artikkel 17a nr. 2 og 3 Artikkel 19 nr. 2 og 3

Artikkel 17a nr. 4 Artikkel 19 nr. 6

Artikkel 17a nr. 5 Artikkel 19 nr. 5
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Artikkel 17a nr. 6 Artikkel 19 nr. 7

Artikkel 18 nr. 1 Artikkel 20

Artikkel 18 nr. 2 første punktum Artikkel 21 nr. 1

Artikkel 18 nr. 2 annet punktum Artikkel 21 nr. 2

Artikkel 18 nr. 3 første punktum Artikkel 22 første ledd

Artikkel 18 nr. 3 annet punktum Artikkel 22 annet ledd

Artikkel 18 nr. 3 tredje og fjerde punktum Artikkel 22 tredje ledd

Artikkel 19 Artikkel 23

Artikkel 19a nr. 1 Artikkel 24

Artikkel 19a nr. 2 innledende tekst Artikkel 25 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 19a nr. 2 bokstav a) og b) Artikkel 25 nr. 1 bokstav a) og b)

— Artikkel 25 nr. 2 innledende tekst

Artikkel 19a nr. 2 bokstav d) Artikkel 25 nr. 2 bokstav a) og b)

Artikkel 19a nr. 3 Artikkel 25 nr. 3

Artikkel 19a nr. 4 Artikkel 26 nr. 1

Artikkel 19a nr. 5 første punktum Artikkel 26 nr. 2 første ledd

Artikkel 19a nr. 5 annet punktum Artikkel 26 nr. 2 annet ledd

Artikkel 19a nr. 6 Artikkel 27 nr. 1

Artikkel 19a nr. 7 Artikkel 27 nr. 2

Artikkel 19a nr. 8 Artikkel 27 nr. 3

Artikkel 19a nr. 9 Artikkel 27 nr. 4

Artikkel 19b første punktum Artikkel 28 første ledd

Artikkel 19b annet punktum Artikkel 28 annet ledd

Artikkel 22 Artikkel 29 første ledd

— Artikkel 29 annet ledd

Artikkel 23 Artikkel 30

Artikkel 24 Artikkel 31

Vedlegg I Vedlegg I

Vedlegg II Vedlegg II

Vedlegg III Vedlegg III

— Vedlegg IV

— Vedlegg V


