
11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/941 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) NR. 1315/2013 

av 11. desember 2013 

om unionsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk transportnett og om oppheving av 

beslutning nr. 661/2010/EU(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 172, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF(3) ble 

av klarhetshensyn omarbeidet ved europaparlaments- og 

rådsbeslutning nr. 661/2010/EU(4). 

2) Planlegging, utvikling og drift av transeuropeiske 

transportnett bidrar til at viktige unionsmål nås, blant 

annet som fastsatt i Europa 2020-strategien og 

Kommisjonens hvitbok kalt «Roadmap to a Single 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 348 av 20.12.2013, 

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 280/2015 av 

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 

utenfor de fire friheter, og protokoll 37 om listen omhandlet i 

artikkel 101, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 38 av 22.6.2017, s. 70. 

(1) EUT C 143 av 22.5.2012, s. 130. 

(2) EUT C 225 av 22.7.2012, s. 150. 

(3) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996 

om Fellesskapets retningslinjer for utvikling av et transeuropeisk 

transportnett (EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 661/2010/EU  

av 7 juli 2010 om unionsretningslinjer for utvikling av et 

transeuropeisk transportnett (EUT L 204 av 5.8.2010, s. 1). 

European Transport Area – Towards a competitive and 

resource efficient transport system» («hvitboken»), 

som at det indre marked skal fungere tilfredsstillende 

og den økonomiske, sosiale og geografiske 

utjevningen styrkes. De særlige målene omfatter også 

sammenhengende, sikker og bærekraftig mobilitet for 

personer og varer, idet alle unionens regioner sikres 

tilgjengelighet og forbindelser og det bidras til å skape 

ytterligere økonomisk vekst og konkurranseevne i et 

globalt perspektiv. De særlige målene bør nås ved å 

opprette sammenkoplinger og samtrafikkevne mellom 

nasjonale transportnett på en ressurseffektiv og 

bærekraftig måte. Jernbanens samtrafikkevne kan for 

eksempel styrkes gjennom nyskapende løsninger som 

tar sikte på å bedre kompatibiliteten mellom systemer, 

som kjøretøyutstyr og jernbanespor med flere 

sporvidder. 

3) Økt trafikk har gitt overbelastning i internasjonal 

transport. For å sikre internasjonal mobilitet for varer 

og passasjerer er det nødvendig å øke kapasiteten i det 

transeuropeiske transportnettet, og kapasiteten bør 

brukes på best mulig måte og om nødvendig utvides 

ved å fjerne flaskehalser i infrastrukturen og bygge ut 

manglende strekninger i infrastrukturen mellom 

medlemsstater og eventuelt nabostater, idet det tas 

hensyn til pågående forhandlinger med kandidatstater 

og potensielle kandidatstater. 

4) Som fastsatt i hvitboken kan transportsystemenes 

formålstjenlighet og effektivitet forbedres betraktelig 

ved å sikre en bedre modal integrering i nettet med 

hensyn til infrastruktur, informasjonsflyter og 

framgangsmåter. 

5) I hvitboken etterlyses utnytting av transportrelatert 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å sikre 

bedre og integrert trafikkforvaltning og forenkle de 

administrative framgangsmåtene gjennom bedre 

godslogistikk, sporing av last og best mulige ruteplaner 

og best mulig trafikkflyt. Ettersom slike tiltak fremmer 

effektiv forvaltning og bruk av transportinfrastruktur, 

bør de omfattes av denne forordning.  
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6) I politikken for det transeuropeiske transportnettet må 

det tas hensyn til utviklingen av transportpolitikk og 

eierskap til infrastrukturen. Medlemsstatene er fortsatt 

hovedansvarlige for å bygge og vedlikeholde 

transportinfrastruktur. Andre foretak, herunder parter i 

privat sektor, har imidlertid også blitt aktuelle for 

gjennomføringen av et transeuropeisk transportnett med 

ulike transportsystemer og tilknyttede investeringer, 

herunder regionale og lokale myndigheter, forvaltere av 

infrastruktur, konsesjonsinnehavere eller havne- og 

lufthavnmyndigheter. 

7) Det transeuropeiske transportnettet består i stor grad av 

eksisterende infrastruktur. For å nå målene foren nye 

politikken for et transeuropeisk nett bør det etableres 

ensartede krav til infrastrukturen i en forordning som 

skal oppfylles av infrastrukturen i det transeuropeiske 

nettet. 

8) Det transeuropeiske nettet bør utvikles ved at det bygges 

en ny transportinfrastruktur, gjennom rehabilitering og 

oppgradering av eksisterende infrastruktur og gjennom 

tiltak som fremmer ressurseffektiv bruk. Rehabilitering 

av jernbaneinfrastruktur er i særlige tilfeller nødvendig 

grunnet manglende regelmessig vedlikehold tidligere. 

Rehabilitering er en prosess som bidrar til å oppnå de 

opprinnelige konstruksjonsparametrene for eksisterende 

anlegg for jernbaneinfrastruktur kombinert med 

langsiktig forbedring av kvaliteten i forhold til dagens 

tilstand, i samsvar med anvendelsen av kravene og 

bestemmelsene i denne forordning. 

9) Ved gjennomføring av prosjekter av felles interesse 

bør det tas hensyn til de særlige omstendighetene rundt 

det enkelte prosjekt. Når det er mulig, bør synergier 

med annen politikk utnyttes, for eksempel med hensyn 

til turisme, ved å la veianlegg som broer og tunneler 

omfatte infrastruktur for langdistansesykkelstier som 

EuroVelo-rutene. 

10) Det transeuropeiske transportnettet bør utvikles gjennom 

en tolagsstruktur bestående av et samlet nett og et 

hovednett basert på en felles og oversiktlig metode, der 

de to lagene er høyeste plan for infrastrukturplanlegging 

i Unionen. 

11) Det samlede nettet bør dekke hele Europa og sikre 

tilgjengelighet til og forbindelser mellom alle 

regionene i Unionen, herunder de mest fjerntliggende, 

mest isolerte og ytterste regioner, noe som også skal 

oppnås gjennom den integrerte maritime politikken 

fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1255/2011(1), og styrke den sosiale og økonomiske 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1255/2011 av 

30. november 2011 om opprettelse av et program for å støtte 

videreutvikling av en integrert maritim politikk (EUT L 321 av 

5.12.2011, s. 1). 

utjevningen mellom dem. Retningslinjene fastsatt i 

denne forordning («retningslinjene») bør utgjøre 

kravene til infrastrukturene i det samlede nettet for å 

fremme utviklingen av et kvalitetsnett i Unionen innen 

2050. 

12) I hvitboken erkjennes det også at det stadig er 

betydelige ulikheter i transportinfrastrukturen mellom 

de østlige og vestlige delene av Unionen. Disse 

ulikhetene må håndteres for å oppnå et fullstendig 

integrert transportnett i Europa. 

13) Hovednettet bør fastlegges, og det bør prioriteres å 

treffe egnede tiltak for utviklingen innen 2030 innenfor 

rammen fastsatt for det samlede nett. Hovednettet bør 

utgjøre ryggraden i utviklingen av et bærekraftig 

transportnett med ulike transportsystemer og bidra til 

utviklingen av hele det samlede nettet. Det bør gjøre 

det mulig å konsentrere Unionens tiltak om de 

komponentene i det transeuropeiske transportnettet 

som har høyest europeisk tilleggsverdi, særlig på 

grensekryssende strekninger, manglende strekninger, 

multimodale knutepunkter og store flaskehalser, til 

støtte for formålet, fastsatt i hvitboken om å redusere 

utslippet av klimagasser fra transport med 60 prosent 

under nivået for 1990 innen 2050. 

14) I behørig begrunnede tilfeller bør det være mulig å gi 

fritak for kravene til infrastruktur i hovednettet. Dette 

bør omfatte tilfeller der investeringer ikke er berettiget, 

for eksempel i tynt befolkede områder. 

15) Den særlige situasjonen for isolerte eller delvis isolerte 

jernbanenett bør anerkjennes i form av unntak fra 

særlige infrastrukturkrav. 

16) Når gjennomføringen av hovednettet gjennomgås 

innen 2023, bør Kommisjonen ta hensyn til nasjonale 

gjennomføringsplaner og fremtidige utvidelser. 

17) Det transeuropeiske transportnettet dekker bare deler 

av de eksisterende transportnettene. Ved gjennom-

gåelsen av hovednettets gjennomføring innen 2023 bør 

Kommisjonen i samarbeid med berørte medlemsstater 

vurdere andre deler, som visse innlands vannveier av 

klasse III. I forbindelse med denne gjennomgåelsen 

bør Kommisjonen også vurdere prosjektenes fremgang 

og bør om nødvendig kunne revurdere tidsfrister, idet 

det tas hensyn til utvikling som kan påvirke 

sannsynligheten for at tidsfristene blir holdt.  
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18) Når gjennomføringen av hovednettet gjennomgås 

innen 2023, bør Kommisjonen etter samråd med 

medlemsstatene vurdere om andre deler skal omfattes 

av nettet, særlig de prioriterte prosjektene nevnt i 

beslutning nr. 661/2010/EU. 

19) For at hovednettet skal etableres på en samordnet måte 

og til rett tid, slik at fordelene ved nettet kan utnyttes 

best mulig, bør berørte medlemsstater sikre at det 

treffes hensiktsmessige tiltak for å fullføre prosjekter 

av felles interesse innen 2030. Med hensyn til det 

samlede nettet bør medlemsstatene gjøre sitt ytterste 

for å ferdigstille det og overholde de relevante 

bestemmelsene i retningslinjene innen 2050. 

20) Det er nødvendig å utpeke prosjekter av felles interesse 

som vil bidra til oppnåelsen av det transeuropeiske 

transportnettet, som bidrar til at formålene oppnås, og 

som samsvarer med prioriteringene fastsatt i retnings-

linjene. Gjennomføringen av disse bør avhenge av 

modenhetsgrad, samsvar med Unionens og nasjonale 

rettslige framgangsmåter og tilgjengeligheten av 

økonomiske midler, uten at en medlemsstat eller 

Unionen forpliktes økonomisk på forhånd. 

21) Prosjekter av felles interesse bør ha en europeisk 

tilleggsverdi. Prosjekter over landegrensene har gjerne 

høy europeisk tilleggsverdi, men kan ha lavere direkte 

økonomisk virkning sammenlignet med rent nasjonale 

prosjekter. Slike prosjekter over landegrensene bør 

være gjenstand for en prioritert innsats fra Unionens 

side for å sikre at de gjennomføres. 

22 Når prosjekter av felles interesse søkes finansiert av 

Unionen, bør det gjennomføres en sosioøkonomisk 

nytte- og kostnadsanalyse basert på en anerkjent 

metode, idet det tas hensyn til relevante sosiale, 

økonomiske, klimamessige og miljømessige fordeler og 

kostnader. Analysen av klima- og miljømessige 

kostnader og fordeler bør baseres på miljøkonse-

kvensanalysen som gjennomføres i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/92/EU(1). 

23) For å bidra til målene i hvitboken for transport om å 

redusere utslippene av klimagasser til 60 prosent under 

nivået for 1990 innen 2050 bør konsekvensene av 

klimagass vurderes for prosjekter av felles interesse i 

form av ny, utvidet eller oppgradert transportinfra-

struktur. 

24) Deler av nettet forvaltes av andre aktører enn 

medlemsstater. Medlemsstatene er imidlertid ansvarlige 

for å sikre at reglene som gjelder for nettet, anvendes 

riktig på deres territorium. Ettersom utviklingen og 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/92/EU av  

13. desember 2011 om vurdering av visse offentlige og private 

prosjekters miljøvirkninger (EUT L 26 av 28.1.2012, s. 1). 

gjennomføringen av det transeuropeiske nettet krever en 

felles anvendelse av denne forordning, bør alle deler av 

nettet omfattes av rettighetene og forpliktelsene fastsatt i 

denne forordning, samt de som er fastsatt i annen 

relevant unionsrett og nasjonal lovgivning. 

25) Samarbeid med nabostater og tredjestater er nødvendig 

for å sikre forbindelser og samtrafikkevne mellom de 

respektive infrastrukturnettene. Der det er formåls-

tjenlig, bør Unionen derfor fremme prosjekter av felles 

interesse med disse landene. 

26) For å oppnå modal integrasjon i nettet er det 

nødvendig med hensiktsmessig planlegging av det 

transeuropeiske nettet. Dette medfører også 

gjennomføring av særlige krav i hele nettet i form av 

infrastruktur, telematikksystemer, utstyr og tjenester. 

Det er derfor nødvendig å sikre tilstrekkelig og 

samordnet anvendelse av slike krav i hele Europa for 

alle transportformer og forbindelsene mellom dem i 

hele det transeuropeiske transportnettet og utenfor, for 

å oppnå fordelene ved nettet og muliggjøre effektiv 

transeuropeisk langdistansetransport. 

27) For å fastsette eksisterende og planlagt transport-

infrastruktur for det samlede nettet og hovednettet bør 

det tilveiebringes kart, som tilpasses over tid med 

hensyn til utviklingen av trafikkflyten. Det tekniske 

grunnlaget for kartene leveres av det interaktive 

geografiske og tekniske informasjonssystemet for det 

transeuropeiske transportnettet (TENtec), som 

inneholder mer detaljerte opplysninger om den 

transeuropeiske transportinfrastrukturen. 

28) Retningslinjene bør fastsette prioriteringer for at det 

transeuropeiske nettet skal kunne utvikles innenfor 

fastsatt tidsramme. 

29) Telematikksystemer er nødvendige for å danne et 

grunnlag for best mulig trafikk, transport og 

trafikksikkerhet og forbedre tilknyttede tjenester. 

Informasjon til passasjerer, herunder informasjon om 

billett- og bestillingssystemer, bør gis i samsvar med 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 454/2011(2). 

30) Retningslinjene bør omfatte utviklingen av det 

samlede nettet i byknutepunkter, i samsvar med 

Unionens mål om bærekraftig mobilitet i byene, 

ettersom knutepunktene er utgangspunkt eller endelig 

mål («endestasjon») for passasjerer og gods i det 

transeuropeiske jernbanenettet og transittpunkt i eller 

mellom transportformer.  

  

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 454/2011 av 5. mai 2011 om 

den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» i det 

transeuropeiske jernbanesystem (EUT L 123 av 12.5.2011, s. 11). 
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31) Takket være det store omfanget bør det transeuro-

peiske nettet kunne danne grunnlaget for den 

omfattende utnyttingen av teknologi og innovasjon, 

som for eksempel kan øke den overordnede 

effektiviteten til europeisk transportsektor og redusere 

CO2-avtrykket. Det vil bidra til å nå målene for Europa 

2020-strategien og hvitbokens mål om en reduksjon på 

60 prosent i klimagassutslipp innen 2050 (basert på 

nivået fra 1990) og samtidig bidra å oppnå formålet 

om økt drivstoffsikkerhet i Unionen. For å nå disse 

målene bør tilgjengeligheten av alternativt, rent 

drivstoff forbedres i hele det transeuropeiske nettet. 

Tilgjengeligheten av alternativt, rent drivstoff bør 

baseres på etterspørsel eller drivstoffene, og det bør 

ikke være krav om at alt rent drivstoff skal være 

tilgjengelig på alle bensinstasjoner. 

32) Det transeuropeiske transportnettet må sikre effektiv 

transport med ulike transportsystemer for å gjøre det 

mulig å ta bedre og mer bærekraftige modale valg for 

passasjerer og gods samt å gjøre det mulig å samle 

store volumer for langdistansefrakt. Det vil gjøre 

transport med ulike transportsystemer mer økonomisk 

attraktivt for passasjerer, brukere og speditører. 

33) For å oppnå en effektiv transportinfrastruktur av høy 

kvalitet innenfor alle transportformer bør utviklingen av 

det transeuropeiske transportnettet ta hensyn til 

passasjer- og godssikkerheten, bidraget til klimaend-

ringer og virkningen av potensielle naturkatastrofer og 

menneskeskapte katastrofer på infrastrukturen og 

tilgjengelighet for alle transportbrukere. 

34) Ved planlegging av infrastruktur bør medlemsstater og 

andre initiativtakere til prosjekter ta behørig hensyn til 

risikovurderinger og tilpasningstiltak som i tilstrek-

kelig grad øker motstandsdyktigheten mot klima-

endringer og miljøkatastrofer. 

35) Medlemsstater og andre initiativtakere til prosjekter bør 

foreta miljøvurderinger av planer og prosjekter som 

fastsatt i rådsdirektiv 92/43/EØF(1), europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2000/60/EF(2), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/42/EF(3), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/147/EF(4) og direktiv 2011/92/EU for 

  

(1) Rådsdirektiv 92/43/EØF av 21. mai 1992 om vern av habitater og 

ville dyr og planter (EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 

om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk (EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1) 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/42/EF av 27. juni 2001 

om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer 

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

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/147/EF av  

30. november 2009 om om vern av viltlevende fugler (EUT L 20 

av 26.1.2010, s. 7). 

å unngå — eller, dersom unngåelse ikke er mulig, 

begrense eller kompensere for — negative miljø-

virkninger, som landskapsfragmentering, forsegling av 

jord og forurensning av luft og vann samt støy, og for å 

verne effektivt om det biologiske mangfoldet. 

36) Det bør tas hensyn til vernet av miljøet og det 

biologiske mangfoldet og til strategiske krav til 

transport på innlands vannveier. 

37) Medlemsstater og andre initiativtakere til prosjekter 

bør sikre at vurderingene av prosjekter av felles 

interesse utføres effektivt for å unngå unødvendige 

forsinkelser. 

38) Transportinfrastruktur bør fremme sammenhengende 

mobilitet for alle brukere, særlig eldre, bevegelses-

hemmede og funksjonshemmede passasjerer. 

39) Medlemsstater bør foreta forhåndsvurderinger av 

tilgjengeligheten til infrastrukturen og tilknyttede 

tjenester. 

40) Hovednettet bør utgjøre en del av det samlede, 

overordnede nettet. Det bør omfatte de strategisk 

viktigste knutepunktene og forbindelsene i det 

transeuropeiske transportnettet i henhold til 

trafikkbehovene. Det bør omfatte transport med ulike 

transportsystemer og deres forbindelser samt 

tilknyttede trafikk- og informasjonssystemer. 

41) Hovednettet er fastlagt på grunnlag av en objektiv 

planleggingsmetode. Metoden har fastlagt de viktigste 

byknutepunktene og lufthavnene samt grenseover-

ganger. Der det er mulig, er knutepunktene tilknyttet 

forbindelser til ulike transportsystemer så lenge det er 

økonomisk gjennomførbart, miljømessig bærekraftig 

og gjennomførbart innen 2030. Metoden har sikret 

sammenkopling av alle medlemsstatene, og 

hovedøyene er integrert i hovednettet. 

42) For å gjennomføre hovednettet innenfor fastsatt 

tidsplan kan en korridormodell brukes som et 

virkemiddel for å samordne ulike prosjekter på 

tverrnasjonalt grunnlag og synkronisere utviklingen av 

korridoren, slik at fordelene ved nettet utnyttes best 

mulig. Dette virkemiddelet bør ikke forstås som et 

grunnlag for prioritering av særlige prosjekter i 

hovednettet. Korridorer i hovednettet bør bidra til å 

utvikle infrastrukturen i hovednettet for å fjerne 

flaskehalser, styrke grensekryssende forbindelser og 

forbedre effektiviteten og bærekraften. De bør bidra til 

utjevning gjennom bedre territorialt samarbeid.  
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43) Korridorer i hovednettet bør også ta hensyn til bredere 

transportpolitiske formål og fremme samtrafikkevne, 

modal integrering og drift av ulike transportsystemer. 

Dette bør åpne for særlig utviklede korridorer som er 

optimert med hensyn til utslipp, slik at miljøvirkningen 

er minst mulig og konkurranseevnen øker, noe som 

også er gunstig med tanke på pålitelighet, begrenset 

overbelastning og lave drifts- og administrasjons-

kostnader. Korridormetoden bør være klar og ha 

innsynsmulighet, og forvaltningen av slike korridorer 

bør ikke gi ekstra administrative belastninger eller 

kostnader. 

44) Etter avtale med medlemsstaten som berøres, bør de 

europeiske koordinatorene fastsatt i denne forordning 

lette tiltak for å utforme en riktig forvaltningsstruktur 

og klarlegge finansieringskilder, både private og 

offentlige, for kompliserte prosjekter over lande-

grensene for hver korridor i hovednettet. Europeiske 

koordinatorer bør lette en samordnet gjennomføring av 

korridorene i hovednettet. 

45) Rollen til de europeiske koordinatorene er av stor 

betydning for utviklingen av, og samarbeidet tilknyttet, 

korridorene. 

46) Korridorene i hovednettet bør samsvare med 

korridorene for godstransport med jernbane fastsatt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 913/2010(1) samt den europeiske gjennomførings-

planen for Det europeiske system for styring av 

jernbanetrafikk (ERTMS) fastsatt i kommisjons-

forordning 2009/561/EF(2). 

47) For å skape best mulig sammenheng mellom retnings-

linjene og programplanleggingen for de relevante 

finansieringsordninger som er tilgjengelige på 

unionsplan, bør finansiering av transeuropeiske nett 

samsvare med denne forordning og særlig bygge på 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1316/2013(3). Tilsvarende bør den ta sikte på å 

samordne og kombinere finansiering fra relevante 

interne og eksterne ordninger, som struktur- og 

utjevningsfond, investeringsordningen for naboskaps-

politikk (NIF) og ordningen med bistand før tiltredelse 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 913/2010 av 

22. september 2010 om et europeisk jernbanenett for konkur-

ransedyktig godstransport (EUT 276 av 20.10.2010, s. 22). 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/561/EF av 22. juli 2009 om endring av 

vedtak 2006/679/EF om den tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «styring, kontroll og 

signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 

tog (EUT L 194 av 25.7.2009, s. 60). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1316/2013 av 

11. desember 2013 om etablering av Ordningen for et sammen-

koplet Europa og endring av forordning (EU) nr. 913/2010 og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 680/2007 og EF nr. 67/2010 

(EUT L 348 av 20.12.2013, s. 129). 

(IPA)(4), og fra midler fra Den europeiske investe-

ringsbank, Den europeiske bank for gjenoppbygging og 

utvikling og andre finansinstitusjoner. 

48) For å oppdatere kartene i vedlegg I for å ta hensyn til 

mulige endringer som følge av faktisk bruk av særlige 

elementer av transportinfrastruktur analysert mot 

kvantitative terskler fastsatt på forhånd bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte («TEUV»), med forbehold for dens artikkel 

172, delegeres til Kommisjonen når det gjelder 

endringer i vedlegg I og II. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under 

det forberedende arbeidet, også på ekspertplan. 

Kommisjonen bør i forbindelse med forberedelsen og 

utarbeidingen av delegerte rettsakter sørge for 

samtidig, rettidig og korrekt oversending av relevante 

dokumenter til Europaparlamentet og til Rådet. 

49) I planleggings- og byggefasene av prosjekter bør det 

tas behørig hensyn til interessene til regionale og 

lokale myndigheter samt det lokale sivile samfunn som 

berøres av prosjekter av felles interesse. 

50) Europeiske og nasjonale rammer for planlegging og 

gjennomføring av transportinfrastruktur samt for 

levering av transporttjenester gir berørte parter 

mulighet til å bidra til at formålene med denne 

forordning oppnås. Det nye virkemiddelet for 

gjennomføring av det transeuropeiske transportnettet, 

altså korridorene i hovednettet, er et kraftfullt verktøy 

for å realisere de respektive berørte parters potensial, 

fremme samarbeid mellom dem og styrke 

komplementariteten med medlemsstatens tiltak. 

51) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Myndigheten bør utøves i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(5). 

52) Ettersom målene for denne forordning, særlig samordnet 

etablering og utvikling av transeuropeiske transportnett, 

ikke kan oppnås 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 forordning ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå disse målene.  

  

(4) Rådsforordning (EF) nr. 1085/2006 av 17. juli 2006 om 

opprettelse av en ordning for bistand før tiltredelse (IPA) (EUT 

L 210 av 31.7.2006, s. 82). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 

16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper 

for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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53) Beslutning nr. 661/2010/EU bør derfor oppheves. 

54) Denne forordning bør tre i kraft dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende, slik at 

delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter 

fastsatt i denne forordning skal kunne vedtas til rett tid. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALLMENNE PRINSIPPER 

Artikkel 1 

Formål 

1.  Denne forordning fastsetter retningslinjer for utvikling 

av et transeuropeisk transportnett som omfatter en tolags-

struktur bestående av det samlede nettet og hovednettet, hvor 

sistnevnte etableres på grunnlag av det samlede nettet. 

2.  Denne forordning utpeker prosjekter av felles interesse 

og spesifiserer kravene som skal gjelde for forvaltningen av 

infrastrukturen i det transeuropeiske nettet. 

3.  Denne forordning fastsetter prioriteringene for 

utviklingen av det transeuropeiske transportnettet. 

4.  Denne forordning fastsetter tiltakene for gjennomføring 

av det transeuropeiske transportnettet. Gjennomføringen av 

prosjekter av felles interesse avhenger av modenhetsgrad, 

samsvar med Unionens og nasjonale rettslige framgangsmåter 

og tilgjengeligheten av økonomiske midler, uten at en 

medlemsstat eller Unionen forpliktes økonomisk på forhånd. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på det transeuropeiske 

transportnettet som vist på kartene i vedlegg I. Det trans-

europeiske transportnettet består av transportinfrastruktur og 

telematikksystemer samt tiltak som fremmer effektiv 

forvaltning og bruk av slik infrastruktur og muliggjør 

etableringen og bruken av bærekraftige og effektive 

transporttjenester. 

2.  Infrastrukturen i det transeuropeiske nettet består av 

infrastruktur for jernbanetransport, transport på innlands 

vannveier, veitransport, sjøtransport, lufttransport og transport 

med ulike transportsystemer, som fastsatt i relevante avsnitt i 

kapittel II. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

a) « prosjekt av felles interesse» ethvert prosjekt som 

gjennomføres i samsvar med kravene og i henhold til 

bestemmelsene i denne forordning, 

b) «nabostat» en stat som omfattes av den europeiske 

naboskapspolitikken, herunder det strategiske partnerskap, 

utvidelsespolitikken og Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde eller Det europeiske frihandelsforbund, 

c) «tredjestat» enhver nabostat eller annen stat som Unionen 

kan samarbeide med for å oppnå formålene fastsatt i 

denne forordning, 

d) «europeisk tilleggsverdi» verdien av et prosjekt som, i 

tillegg til den mulige verdien for den respektive 

medlemsstaten alene, medfører en betydelig forbedring av 

enten transportforbindelser eller transportflyter mellom 

medlemsstatene, som kan påvises i form av økt 

effektivitet, bærekraft, konkurranseevne eller utjevning i 

samsvar med formålene fastsatt i artikkel 4, 

e) «infrastrukturforvaltning» et organ eller foretak som 

særlig er ansvarlig for å etablere eller vedlikeholde 

transportinfrastruktur. Dette kan også omfatte forvaltning 

av kontroll- og sikkerhetssystemer for infrastruktur, 

f) «telematikksystemer» systemer som bruker informasjon, 

kommunikasjon, navigasjons- eller posisjonsbestem-

melses-/lokaliseringsteknologi for å forvalte infrastruktur, 

mobilitet og trafikk effektivt i det transeuropeiske 

transportnettet og formidle tjenester med tilleggsverdi til 

statsborgere og operatører, herunder systemer for trygg, 

sikker, miljøvennlig og kapasitetseffektiv bruk av nettet. 

De kan også omfatte enheter om bord, fortsatt at de utgjør 

et udelelig system med tilhørende infrastrukturkom-

ponenter. De omfatter systemer, teknologi og tjenester 

nevnt i bokstav g) til l), 

g) «intelligent transportsystem» (ITS) et system som beskrevet 

i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU(1), 

h) «system for lufttrafikkstyring» et system som beskrevet i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004(2) 

og i Den europeiske hovedplan for lufttrafikkstyring (ATM) 

som beskrevet i rådsforordning (EF) nr. 219/2007(3),  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU av 7. juli 2010 

om en ramme for innføring av intelligente transportsystemer 

innen veitransport og for grensesnitt mot andre transportformer 

(EUT L 207 av 6.8.2010, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 av 

10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for 

lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen) (EUT L 96 av 

31.3.2004, s. 26). 

(3) Rådsforordning (EF) nr. 219/2007 av 27. februar 2007 om 

opprettelse av et fellesforetak til utvikling av en ny generasjon av 

det europeiske system for lufttrafikkstyring (SESAR) (EUT L 64 

av 2.3.2007, s. 1). 
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i) «overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk» 

(VTMIS) systemer som utnyttes til å overvåke og styre 

trafikk og sjøtransport ved bruk av informasjon fra 

automatiske identifikasjonssystemer for skip (AIS), 

langtrekkende identifikasjon og sporing av skip (LRIT) og 

kystradarsystemer og radiokommunikasjon som fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF(1), og 

omfatter integreringen av nasjonale maritime informasjons-

systemer gjennom SafeSeaNet, 

j) «vannveisinformasjonstjenester» (RIS) informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi for innlands vannveier som 

fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF(2), 

k) «elektroniske sjøfartstjenester» tjenester som bruker 

avansert og samvirkende teknologi i sjøtransportsektoren 

for å forenkle administrative framgangsmåter og lette 

håndteringen av last til sjøs og i havneområder, herunder 

tjenester med ett kontaktpunkt, som det integrerte 

kontaktpunktet for sjøfart fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/65/EU(3), felles havnesystemer og 

relevante tollinformasjonssystemer, 

l) «Det europeiske system for styring av jernbanetrafikk» 

(ERTMS) systemet definert i kommisjonsvedtak 

2006/679/EF(4) og kommisjonsbeslutning 2006/860/EF(5), 

m) «grensekryssende strekning» den strekningen som sikrer 

kontinuitet i et prosjekt av felles interesse mellom de 

nærmeste byknutepunktene på begge sider av grensen av to 

medlemsstater eller mellom en medlemsstat og en nabostat, 

n) «transport med ulike transportsystemer» transport av 

passasjerer eller gods, eller begge, ved bruk av flere 

transportformer, 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF av 27. juni 2002 

om opprettelse av et overvåkings- og informasjonssystem for 

sjøtrafikk i Fellesskapet og om oppheving av rådsdirektiv 

93/75/EØF (EFT L 208 av 5.8.2002, s. 10). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF av  

7. september 2005 om harmoniserte vannveisinformasjons-

tjenester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet (EUT L 255 

av 30.9.2005, s. 152). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU av  

20. oktober 2010 om meldingsformaliteter for skip som 

ankommer og/eller går fra havner i medlemsstatene, og oppheving 

av direktiv 2002/6/EF (EUT L 283 av 29.10.2010, s. 1). 

(4) Kommisjonsvedtak 2006/679/EF av 28. mars 2006 om den 

tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for 

delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog (EUT L 284 av 

16.10.2006, s. 1). 

(5) Kommisjonsvedtak 2006/860/EF av 7. november 2006 om den 

tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for 

delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for høyhastighetstog, og om endring av vedlegg 

A til vedtak 2006/679/EF med hensyn til delsystemet «styring, 

kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem for 

konvensjonelle tog (EUT L 342 av 7.12.2006, s. 1). 

o) «samtrafikkevne» evnen som en transportforms 

infrastruktur har, herunder alle lovgivningsmessige, 

tekniske og driftsmessige vilkår, til å muliggjøre en sikker 

og uavbrutt trafikkflyt som oppfyller fastsatte krav til 

ytelse for gjeldende infrastruktur eller transportform, 

p) «byknutepunkt» et byområde der transportinfrastrukturen 

til det transeuropeiske nettet, som havner og passasjer-

terminaler, lufthavner, jernbanestasjoner, logistikkplatt-

former og godsterminaler plassert i og rundt et byområde, 

er koplet sammen med andre deler av infrastrukturen og 

med infrastrukturen for regional og lokal trafikk, 

q) «flaskehals» en fysisk, teknisk eller funksjonell barriere 

som fører til et systembrudd som påvirker kontinuiteten i 

trafikkflyten over lange avstander eller over grenser, og 

som kan avhjelpes ved bygging av ny infrastruktur eller 

betydelig oppgradering av eksisterende infrastruktur som 

kan medføre betydelige forbedringer og løse flaske-

halsproblemene, 

r) «logistikkplattform» et område som er direkte tilknyttet 

transportinfrastrukturen i det transeuropeiske nettet, 

herunder minst én godsterminal, og som gjør det mulig å 

utføre logistikkvirksomhet, 

s) «godsterminal» en struktur utstyrt for omlasting mellom 

minst to transportformer eller mellom to ulike jernbane-

systemer, og for midlertidig lagring av gods, som havner, 

innlandshavner, lufthavner og bane-vei-terminaler, 

t) «sosioøkonomisk nytte- og kostnadsanalyse» en kvantifisert 

forhåndsvurdering basert på en anerkjent metode av et 

prosjekts verdi, med hensyn til alle relevante sosiale, 

økonomiske, klimamessige og miljømessige fordeler og 

kostnader. Analysen av klima- og miljømessige kostnader 

og fordeler skal baseres på miljøkonsekvensanalysen som 

gjennomføres i henhold til direktiv 2011/92/EU, 

u) «isolert nett» jernbanenettet i en medlemsstat, eller deler 

av det, med en sporvidde som avviker fra den europeiske, 

nominelle standardsporvidden (1 435 mm), der særlige 

større infrastrukturinvesteringer ikke er berettiget ut fra 

økonomiske nytte- og kostnadshensyn grunnet nettets 

særtrekk som følge av dets geografiske isolasjon eller 

perifere beliggenhet, 

v) «NUTS region» en region som definert i nomenklaturen 

over regionale statistikkenheter,  
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w) «alternativt, rent drivstoff» drivstoff som elektrisitet, 

hydrogen, biodrivstoff (flytende), syntetisk drivstoff, metan 

(naturgass (CNG og LNG) og biometan) og flytende 

petroleumsgass (LPG) som i hvert fall delvis tjener som en 

erstatning for fossile oljekilder i energiforsyningen til 

transport, bidrar til avkarbonisering og forbedrer 

transportsektorens miljøprestasjon. 

Artikkel 4 

Det transeuropeiske transportnettets formål 

Det transeuropeiske transportnettet skal styrke den sosiale, 

økonomiske og territoriale utjevningen i Unionen og bidra til å 

opprette et felles europeisk transportområde som er effektivt 

og bærekraftig, øker fordelene for brukerne og støtter 

inkluderende vekst. Det skal utgjøre en europeisk tilleggsverdi 

ved å bidra til fastsatte formål i følgende fire kategorier: 

a)  utjevning gjennom 

i) tilgjengelighet og forbindelsesmuligheter innen alle 

regioner i Unionen, herunder fjerntliggende områder, 

isolerte og perifere områder, fjellområder og tynt 

befolkede områder, 

ii) reduksjon av ulikhetene i infrastrukturkvaliteten 

mellom medlemsstater, 

iii) sammenkopling av transportinfrastrukturen for både 

passasjer- og godstrafikk, på den ene side langdis-

tansetrafikk, og på den annen side regional og lokal 

trafikk, 

iv) en transportinfrastruktur som gjenspeiler de særlige 

situasjonene i ulike deler av Unionen og gir en 

balansert dekning av alle europeiske regioner, 

b) effektivitet gjennom 

i) fjerning av flaskehalser og ferdigstillelse av 

manglende strekninger, både i transportinfrastrukturer 

og ved knutepunkter mellom disse, i medlemsstatenes 

territorier og mellom dem, 

ii) sammenkoplingen av og samtrafikkevnen til nasjonale 

transportnett, 

iii) optimal integrering og sammenkopling av alle 

transportformer, 

iv) fremming av økonomisk effektiv kvalitetstransport 

som bidrar til ytterligere økonomisk vekst og 

konkurranseevne, 

v) effektiv bruk av ny og eksisterende infrastruktur, 

vi) kostnadseffektiv anvendelse av nyskapende teknologi 

og driftskonsepter, 

c) bærekraft gjennom 

i) utvikling av alle transportformer på en måte som 

samsvarer med å sikre transport som er bærekraftig og 

økonomisk effektiv på lang sikt, 

ii) bidrag til formålene om lave utslipp av klimagasser, 

ren transport med lavt CO2-utslipp, drivstoffsikkerhet, 

reduksjon av eksterne kostnader og miljøvern, 

iii) fremming av transport med lavt CO2-utslipp med mål 

om en betydelig reduksjon i CO2-utslippet innen 

2050, i samsvar med Unionens relevante mål for 

utslippsreduksjon, 

d) økte fordeler for brukerne gjennom 

i) å dekke behovet for mobilitet og transport til brukerne 

i Unionen og i forbindelsen til tredjestater, 

ii) å sørge for sikre standarder av høy kvalitet for både 

passasjer- og godstransport, 

iii) å støtte mobilitet også ved naturkatastrofer eller 

menneskeskapte katastrofer og sikre tilgangen til nød- 

og redningstjenester, 

iv) å fastsette krav til infrastruktur, særlig på området 

samtrafikkevne, sikkerhet, som vil sørge for kvalitet, 

effektivitet og bærekraft i transporttjenester, 

v) tilgjengelighet for eldre, bevegelseshemmede og 

funksjonshemmede passasjerer. 

Artikkel 5 

Ressurseffektivt nett 

1.  Det transeuropeiske transportnettet skal planlegges, 

utvikles og drives på en ressurseffektiv måte gjennom 

a) utvikling, forbedring og vedlikehold av eksisterende 

transportinfrastruktur, 

b) en best mulig integrering og sammenkopling av 

infrastruktur, 

c) utnytting av nye teknologier og telematikksystemer, der 

slik utnytting er økonomisk berettiget, 

d) hensyn til mulige synergier med andre nett, særlig 

transeuropeiske energi- eller telekommunikasjonsnett,  
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e) vurdering av strategiske miljøvirkninger, med etablering 

av formålstjenlige planer og programmer, og av 

virkningen av tiltak mot klimaendringer, 

f) tiltak for å planlegge og utvide infrastrukturkapasitet der 

det er nødvendig, 

g) tilstrekkelig hensyn til sårbarheten til transportinfra-

struktur med hensyn til et endrende klima samt 

naturkatastrofer eller menneskeskapte katastrofer, med 

sikte på å håndtere disse utfordringene. 

2.  Ved planlegging og utvikling av det transeuropeiske 

nettet skal medlemsstater ta hensyn til de særlige forholdene i 

de ulike deler av Unionen, som særlig turismeaspekter og 

topografiske trekk i de aktuelle regionene. De kan tilpasse 

rutetraseene for strekninger innenfor grensene angitt under 

bokstav c) i artikkel 49 nr. 4) idet de sikrer samsvar med 

kravene fastsatt der. 

Artikkel 6 

Tolagsstruktur for det transeuropeiske transportnettet 

1.  Den gradvise utviklingen av det transeuropeiske 

transportnettet skal ærlig oppnås ved å gjennomføre en 

tolagsstruktur for nettet med en ensartet og åpen metodisk 

tilnærming, bestående av et samlet nett og et hovednett. 

2.  Det samlede nettet skal bestå av alle eksisterende og 

planlagte transportinfrastrukturer i det transeuropeiske 

transportnettet samt tiltak som fremmer effektiv, sosial og 

miljømessig bærekraftig bruk av infrastrukturen. Det skal 

fastlegges og utvikles i samsvar med kapittel II. 

3.  Hovednettet skal bestå av de deler av det samlede nettet 

som har størst strategisk betydning for å oppnå formålene med 

utviklingen av det transeuropeiske nettet. Det skal fastlegges og 

utvikles i samsvar med kapittel III. 

Artikkel 7 

Prosjekter av felles interesse 

1.  Prosjekter av felles interesse skal bidra til utviklingen av 

det transeuropeiske transportnettet gjennom oppbygging av ny 

transportinfrastruktur, rehabilitering og oppgradering av 

eksisterende transportinfrastruktur og gjennom tiltak som 

fremmer ressurseffektiv bruk av nettverket. 

2.  Et prosjekt av felles interesse skal: 

a) bidra til formålene som omfattes av minst to av de fire 

kategoriene nevnt i artikkel 4, 

b) samsvare med kapittel II, og dersom det gjelder 

hovednettet, samsvare med kapittel III, 

c) være økonomisk gjennomførbart på grunnlag av en 

sosioøkonomisk nytte- og kostnadsanalyse, 

d) utgjøre en europeisk tilleggsverdi. 

3.  Et prosjekt av felles interesse kan omfatte hele syklusen, 

herunder forundersøkelser og tillatelsesprosedyrer, gjennom-

føring og vurdering. 

4.  Medlemsstater skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre at prosjektene gjennomføres i samsvar med gjeldende 

unionsrettsakter om miljø, klimavern, sikkerhet, konkurranse, 

statsstøtte, offentlig innkjøp, folkehelse og tilgjengelighet. 

5.  Prosjekter av felles interesse er berettiget finan-

sieringsbistand fra Unionen gjennom finansieringsordningene 

som er tilgjengelige for det transeuropeiske nettet. 

Artikkel 8 

Samarbeid med tredjestater 

1.  Unionen kan støtte, herunder økonomisk, prosjekter av 

felles interesse for å kople det transeuropeiske transportnettet 

til infrastrukturnett i nabostater så lenge prosjektene: 

a) forbinder hovednettet ved grenseoverganger og vedrører 

infrastruktur som er nødvendig for å sikre sammen-

hengende trafikkflyt, grensekontroller, grenseovervåkning 

og andre grensekontrollprosedyrer, 

b) sikrer forbindelsen mellom hovednettet og transport-

nettene i tredjestater, med sikte på å styrke økonomisk 

vekst og konkurranseevne, 

c) ferdigstiller transportinfrastrukturen i tredjestater som 

fungerer som koplinger mellom deler av hovednettet i 

Unionen, 

d) gjennomfører trafikkstyringssystemer i disse landene, 

e) fremmer sjøtransport og motorveier til sjøs, uten 

økonomisk støtte til havner i tredjestater, 

f) letter transport på innlands vannveier med tredjestater. 

Slike prosjekter skal øke kapasiteten eller nytten til transeuro-

peiske transportnett i én eller flere medlemsstater. 

2.  Med forbehold for nr. 1 kan Unionen samarbeide med 

tredjestater om å fremme andre prosjekter, uten å gi 

økonomisk støtte, så framt prosjektene tar sikte på å: 

a) fremme samtrafikkevnen mellom de transeuropeiske 

transportnettene og nettverk i tredjestater,  



Nr. 17/950 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

b) fremme utvidelsen av den transeuropeiske transport-

nettpolitikken i tredjestater, 

c) lette lufttransport med tredjeland for å fremme effektiv og 

bærekraftig vekst og konkurranseevne, herunder 

utvidelsen av Det felles europeiske luftrom og bedre 

samarbeid om lufttrafikkstyring, 

d) lette sjøtransport og fremme motorveier til sjøs med 

tredjestater. 

3.  Prosjekter under bokstav a) og d) i nr. 2 skal samsvare 

med relevante bestemmelser i kapittel II. 

4.  Vedlegg III inneholder veiledende kart over det 

transeuropeiske transportnettet utvidet til særlige nabostater. 

5.  Unionen kan bruke eksisterende, eller opprette og bruke 

nye, samordnings- og finansieringsordninger med nabostater, 

som investeringsordningen for naboskapspolitikk (NIF) eller 

ordningen med bistand før tiltredelse (IPA), for å fremme 

prosjekter av felles interesse. 

6.  Bestemmelsene i denne artikkel omfattes av de relevante 

framgangsmåtene for internasjonale avtaler som fastsatt i 

artikkel 218 i TEUV. 

KAPITTEL II 

DET SAMLEDE NETTET 

Artikkel 9 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Det samlede nettet skal: 

a) være som fastsatt i kartene og listene i vedlegg I og i 

andre del av vedlegg II, 

b) spesifiseres ytterligere i beskrivelsen av 

infrastrukturkomponentene, 

c) oppfylle kravene til transportinfrastrukturer som fastsatt i 

dette kapittelet, 

d) danne grunnlaget for å peke ut prosjekter av felles 

interesse, 

e) ta hensyn til fysiske begrensinger i de topografiske 

trekkene i transportinfrastrukturen til medlemsstater, som 

klarlagt i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne 

(TSI-er). 

2.  Medlemsstater skal gjøre sitt ytterste for å ferdigstille det 

samlede nettet og oppfylle de relevante bestemmelser i dette 

kapittel innen 31. desember 2050. 

Artikkel 10 

Generelle prioriteringer 

1.  Ved utviklingen av det samlede nettet skal generell 

prioritet gis til tiltak som er nødvendige for: 

a) å sikre økt tilgjengelighet og forbindelse for alle regioner i 

Unionen idet det tas hensyn til den særlige situasjonen for 

øyer, isolerte nett og tynt befolkede og fjerntliggende 

områder, 

b) å sikre best mulig integrering av transportformer og 

samtrafikkevne innen transportformer, 

c) å ferdigstille manglende strekninger og fjerne flaske-

halser, særlig på grensekryssende strekninger, 

d) å fremme effektiv og bærekraftig bruk av infrastrukturen 

og, der det er nødvendig, å øke kapasiteten, 

e) å bedre eller vedlikeholde kvaliteten på infrastrukturen i 

form av sikkerhet, effektivitet, klima og, der det er hensikts-

messig, motstandsdyktighet mot katastrofer, miljøpre-

stasjon, sosiale vilkår, tilgjengelighet for alle brukere, 

herunder eldre, bevegelseshemmede og funksjonshemmede 

passasjerer, og kvaliteten på tjenester og kontinuiteten i 

trafikkflyt, 

f) å gjennomføre og utnytte telematikksystemer og fremme 

nyskapende teknologisk utvikling. 

2.  For å utfylle tiltakene fastsatt i nr. 1, skal det tas særlig 

hensyn til tiltak som er nødvendige for: 

a) å sikre drivstoffsikkerhet gjennom økt energieffektivitet 

og ved å fremme bruk av alternative energikilder og fram-

driftssystemer, særlig uten eller med lavt CO2-utslipp, 

b) å avhjelpe de negative virkningene som byområder 

utsettes for fra jernbane- veitransport, 

c) å fjerne administrative og tekniske hindringer, særlig for 

det transeuropeiske transportnettets samvirkingsevne og 

for konkurranse. 

AVSNITT 1 

Jernbanetransportinfrastruktur 

Artikkel 11 

Infrastrukturkomponenter 

1.  Jernbanetransportinfrastruktur skal særlig bestå av: 

a) høyhastighetslinjer og konvensjonelle jernbanelinjer, 

herunder: 

i) sidespor,  
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ii) tunneler, 

iii) broer, 

b) godsterminaler og logistikkplattformer for omlasting av 

gods innenfor jernbanen og mellom jernbanen og andre 

transportformer, 

c) stasjoner langs linjene angitt i vedlegg I for transfer-

passasjerer innenfor jernbanen og mellom jernbanen og 

andre transportformer, 

d) forbindelser fra stasjoner, godsterminaler og logistikk-

plattformer til andre transportformer i det transeuropeiske 

transportnettet, 

e) tilknyttet utstyr, 

f) telematikksystemer. 

2.  Jernbanelinjer skal ha én av følgende former: 

a) jernbanelinjer for høyhastighetstransport, som er: 

i) linjer bygd særlig for høye hastigheter, utstyrt for 

hastigheter lik eller høyere enn 250 km/t, 

ii) linjer utbygd særlig for vanlige hastigheter, utstyrt for 

hastigheter på omkring 200 km/t, 

iii) linjer som er utbygd særlig for høye hastigheter, og 

som har særlige funksjoner grunnet topografiske, 

terrengbetingede eller byplanmessige begrensninger, 

der hastigheten må tilpasses hvert tilfelle. Denne 

kategorien omfatter også forbindelseslinjer mellom 

høyhastighetsnett og konvensjonelle nett, linjer 

mellom stasjoner, tilgang til terminaler, depoter og så 

videre der høyhastighetstog kjører med vanlig 

hastighet, 

b) jernbanelinjer for konvensjonell transport. 

3.  Det tekniske utstyret tilknyttet jernbanelinjer kan omfatte 

elektrifiseringssystemer, utstyr for passasjerenes ombord-

stigning og avstigning og lasting og lossing på stasjoner, 

logistikkplattformer og godsterminaler. Det kan omfatte enhver 

innretning, som automatiske innretninger for å skifte sporvidde, 

som er nødvendig for sikker og effektiv drift av kjøretøy, 

herunder redusert miljøvirkning og bedre samtrafikkevne. 

Artikkel 12 

Krav til transportinfrastruktur 

1.  Godsterminaler skal være tilknyttet veiinfrastruktur, eller 

om mulig infrastruktur for innlands vannveier i det samlede 

nettet. 

2.  Medlemsstatene skal påse at jernbaneinfrastrukturen: 

a) unntatt for isolerte nett, er utstyrt med ERTMS, 

b) samsvarer med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF(1) og gjennomføringstiltakene for å oppnå 

samtrafikkevne i det samlede nettet, 

c) samsvarer med kravene TSI-ene tilpasset i henhold til 

artikkel 6 i direktiv 2008/57/EF, med unntak av tilfeller 

tillatt av den relevante TSI eller framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 9 i direktiv 2008/57/EF, 

d) unntatt for isolerte nett, er fullt elektrifisert hva angår 

jernbanespor, og i den grad det er nødvendig for drift av 

elektriske tog hva angår sidespor, 

e) samsvarer med kravene fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2012/34/EU(2) hva angår tilgang til godster-

minaler. 

3.  I behørig begrunnede tilfeller skal Kommisjonen på 

anmodning fra en medlemsstat gi unntak fra kravene som går 

lenger enn kravene i direktiv 2008/57/EF om ERTMS og 

elektrifisering. 

Artikkel 13 

Prioriteringer for utvikling av jernbaneinfrastruktur 

Ved fremming av prosjekter av felles interesse tilknyttet 

jernbaneinfrastruktur, og i tillegg til de generelle 

prioriteringene fastsatt i artikkel 10, skal følgende gis prioritet: 

a) utnytting av ERTMS, 

b) overgang til nominell sporvidde på 1 435 mm, 

c) reduksjon av støyplage og vibrasjon fra jernbanetransport, 

særlig gjennom tiltak for rullende materiell, herunder 

støyskjermer, 

d) oppfylling av kravene til infrastrukturen og økt 

samtrafikkevne, 

e) økt sikkerhet ved planoverganger,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 

om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem (EUT L 191 

av 18.7.2008, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU av  

21. november 2012 om opprettelse av et felles europeisk 

jernbaneområde (EUT L 343 av 14.12.2012, s. 32). 
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f) forbindelser mellom jernbanetransportinfrastruktur og 

infrastruktur for innlandshavner. 

AVSNITT 2 

Transportinfrastruktur for innlands vannveier 

Artikkel 14 

Infrastrukturkomponenter 

1.  Infrastruktur for innlands vannveier skal særlig bestå av: 

a) elver, 

b) kanaler, 

c) innsjøer, 

d) tilknyttet infrastruktur som sluser, mudringsmaskiner, 

broer, reservoarer og tilknyttede flomsikringstiltak som 

kan virke positivt på fart på innlands vannveier, 

e) innlandshavner, herunder nødvendig infrastruktur for 

transportvirksomhet i havneområdet, 

f) tilknyttet utstyr, 

g) telematikksystemer, herunder RIS, 

h) forbindelser fra innlandshavner til andre transportformer i 

det transeuropeiske transportnettet. 

2.  For å inngå i det samlede nettet skal innlands havner ha 

et årlig godsomlastingsvolum som overstiger 500 000 tonn. 

Det samlede årlige volumet for omlasting av gods skal være 

basert på det siste tilgjengelige gjennomsnittet over tre år, som 

kunngjort av Eurostat. 

3.  Utstyr tilknyttet innlands vannveier kan omfatte utstyr 

for lasting og lossing på innlandshavner. Tilknyttet utstyr kan 

særlig omfatte framdrifts- og driftssystemer som reduserer 

forurensning, som vann- og luftforurensning, energiforbruk og 

karbonintensitet. Det kan også omfatte mottaksanlegg for 

avfall, anlegg for landstrøm og anlegg for oppsamling av 

spillolje, samt utstyr for isbryting, hydrologiske tjenester og 

oppmudring av havn og havneinnseiling for å sikre seilbarhet 

året rundt. 

Artikkel 15 

Krav til transportinfrastruktur 

1.  Medlemsstater skal sikre at innlandshavner er tilknyttet 

vei- eller jernbaneinfrastruktur. 

2.  Innlandshavner skal ha minst én godsterminal som er 

åpen for alle operatører på en ikke-diskriminerende måte, og 

som bruker åpne gebyrer. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at: 

a) elver, kanaler og innsjøer samsvarer med minstekravene for 

vannveier i klasse IV som fastsatt i den nye klassifiseringen 

av innlandsvannveier utarbeidet av Den europeiske 

transportministerkonferansen (CEMT), og at det er 

kontinuerlig brohøyde, uten at artikkel 35 og 36 i denne 

forordning berøres. 

 I behørig begrunnede tilfeller skal Kommisjonen på 

medlemsstatenes anmodning gi unntak fra minstekravene 

til dypgang (mindre enn 2,50 m) og til minstehøyde under 

broer (mindre enn 5,25 m), 

b) elver, kanaler og innsjøer ivaretas for å opprettholde god 

fartsstatus i samsvar med gjeldende miljørett, 

c) elver, kanaler og innsjøer er utstyrt med RIS. 

Artikkel 16 

Prioriteringer for utvikling av infrastruktur for innlands 

vannveier 

Ved fremming av prosjekter av felles interesse tilknyttet 

infrastruktur for innlands vannveier, og i tillegg til de 

generelle prioriteringene fastsatt i artikkel 10, skal følgende 

gis prioritet: 

a) for eksisterende innlands vannveier: gjennomføre 

nødvendige tiltak for å oppnå standarden for innlands 

vannveier i klasse IV, 

b) høyere standarder der det er hensiktsmessig for 

modernisering av eksisterende vannveier og for bygging 

av nye vannveier i samsvar med de tekniske aspektene for 

CEMT-infrastruktur for å dekke etterspørselen i markedet, 

c) gjennomføring av telematikksystemer, herunder RIS, 

d) forbindelser mellom innlandshavninfrastruktur og 

jernbane- og veitransportinfrastruktur, 

e) særlig oppmerksomhet mot frittflytende elver som er i 

tilnærmet naturlig tilstand og kan kreve særlige tiltak, 

f) fremming av bærekraftig transport på innlands vannveier, 

g) modernisering og utvidelse av kapasiteten til 

infrastrukturen som er nødvendig for transportvirksomhet 

i havneområdet.  
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AVSNITT 3 

Veitransportinfrastruktur 

Artikkel 17 

Infrastrukturkomponenter 

1.  Veitransportinfrastruktur skal særlig bestå av: 

a) veier av høy standard, herunder: 

i) broer, 

ii) tunneler, 

iii) veikryss, 

iv) jernbaneoverganger, 

v) trafikkmaskiner, 

vi) veiskuldre, 

b)  parkerings- og rasteplasser, 

c) tilknyttet utstyr, 

d)  telematikksystemer, herunder intelligente transport-

systemer, 

e) godsterminaler og logistikkplattformer, 

f) forbindelser mellom gods- og logistikkplattformer og andre 

transportformer i det transeuropeiske transportnettet, 

g) busstasjoner. 

2.  Veiene av høy standard nevnt under bokstav a) i nr. 1 er 

de som spiller en viktig rolle i langdistansefrakt og 

passasjertrafikk, er integrert med de viktigste bysentrene og 

økonomiske sentrene, er tilknyttet andre transportformer og 

forbinder fjellområder, fjerntliggende områder, innestengte 

områder og perifere NUTS 2-regioner til sentrale regioner i 

Unionen. Disse veiene skal vedlikeholdes tilstrekkelig for å 

muliggjøre sikker trafikk. 

3.  Veier av høy standard skal særlig konstrueres og bygges 

for motortrafikk og skal være enten motorveier, motorgater 

eller konvensjonelle strategiske veier. 

a) En motorvei er en vei som er særlig konstruert og bygd 

for biltrafikk, uten innkjørsler fra tilgrensende 

eiendommer, og 

i) som har atskilte kjørebaner i hver kjøreretning som 

bortsett fra på særlige steder eller midlertidig er atskilt 

fra hverandre av en midtrabatt som ikke er beregnet 

på trafikk, eller unntaksvis med andre midler, 

ii) som ikke krysses på samme nivå av noen vei, 

jernbane- eller sporveislinje, sykkelsti eller gangsti, 

iii) som er særlig merket som motorvei. 

b) En motorgate er en vei beregnet for motortrafikk, som er 

tilgjengelig fra trafikkmaskiner eller regulerte veikryss, og 

der: 

i) det er forbudt å stanse og parkere i kjørebanen, og 

ii) som ikke krysses på samme nivå av noen jernbane- 

eller sporveislinje. 

c) En konvensjonell strategisk vei er en vei som ikke er en 

motorvei eller motorgate, men som fortsatt er en vei av 

høy standard i samsvar med nr. 1 og 2. 

4.  Utstyr tilknyttet veier kan særlig omfatte utstyr for 

trafikkregulering, informasjon og ruteveiledning, innkreving 

av veibruksavgifter, sikkerhet, reduksjon av negative miljø-

virkninger, påfylling av drivstoff eller lading av alternative 

framdriftssystemer og sikre parkeringsområder for 

nyttekjøretøy. 

Artikkel 18 

Krav til transportinfrastruktur 

Medlemsstatene skal sikre at: 

a) veier samsvarer med bestemmelsene under bokstav a), b) 

eller c) i artikkel 17 nr. 3, 

b) sikkerheten til veitransportinfrastrukturen garanteres, 

overvåkes og om nødvendig forbedres i samsvar med 

framgangsmåten fastsatt i europaparlaments- og råds-

direktiv 2008/96/EF(1), 

c) veitunneler som er mer enn 500 m lange, samsvarer med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/54/EF(2), 

d) samtrafikkevnen til bompengesystemer der det er aktuelt, 

sikres i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/52/EF(3) og med kommisjonsvedtak 2009/750/EF(4),  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/96/EF av  

19. november 2008 om sikkerhetsforvaltning av veiinfrastrukturen 

(EUT L 319 av 29.11.2008, s. 59). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/54/EF av 29. april 2004 

om minstekrav til sikkerhet i tunneler i det transeuropeiske veinettet 

(EUT L 167 av 30.4.2004, s. 39). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/52/EF av 29. april 2004 

om samvirkingsevnen mellom elektroniske bompengesystemer i 

Fellesskapet (EUT L 166 av 30.4.2004, s. 124). 

(4) Kommisjonsvedtak 2009/750/EF av 6. oktober 2009 om 

utforminga av den europeiske elektroniske bompengetenesta og dei 

tilhøyrande tekniske aspekta (EUT L 268 av 13.10.2009, s. 11). 
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e) alle intelligente transportsystemer som benyttes av en 

offentlig myndighet i veitransportinfrastruktur, samsvarer 

med direktiv 2010/40/EF og brukes på en måte som 

samsvarer med de delegerte rettsaktene vedtatt i henhold 

til dette direktiv. 

Artikkel 19 

Prioriteringer for utvikling av veiinfrastruktur 

Ved fremming av prosjekter av felles interesse tilknyttet 

veiinfrastruktur, og i tillegg til de generelle prioriteringene 

fastsatt i artikkel 10, skal følgende gis prioritet: 

a) bedring og fremming av veisikkerhet, 

b) bruk av ITS, særlig i informasjons- og trafikkstyrings-

systemer for ulike transportsystemer, og bruk av integrerte 

kommunikasjons- og betalingssystemer, 

c) introduksjon av ny teknologi og nyskapning for å fremme 

transport med lavt CO2-utslipp, 

d) tilrettelegging av egnede parkeringsplasser med et 

hensiktsmessig sikkerhetsnivå for yrkesbrukere, 

e) reduksjon av overbelastning av eksisterende veier. 

AVSNITT 4 

Infrastruktur for sjøtransport og motorveier til sjøs 

Artikkel 20 

Infrastrukturkomponenter 

1.  Sjøtransportinfrastruktur skal særlig bestå av: 

a) sjøområde, 

b) kanaler, 

c) sjøhavner, herunder nødvendig infrastruktur for transpor-

tvirksomhet i havneområdet, 

d) forbindelser mellom havner og andre transportformer i det 

transeuropeiske transportnettet, 

e) diker, sluser og dokker, 

f) navigasjonshjelpemidler, 

g) havneinnseilinger og farvann, 

h) bølgebrytere, 

i) motorveier til sjøs, 

j) tilknyttet utstyr, 

k) telematikksystemer, herunder elektroniske sjøfarts-

tjenester og VTMIS. 

2.  Sjøhavner skal være inn- og utfartssted for landinfra-

strukturen i det samlede nettet. De skal oppfylle minst ett av 

følgene vilkår: 

a) det samlede årlige passasjerantallet overstiger 0,1 prosent 

av det samlede årlige passasjerantallet for alle sjøhavner i 

Unionen. Referansetallet for dette samlede antallet er det 

siste tilgjengelige gjennomsnittet over tre år, basert på 

statistikk offentliggjort av Eurostat, 

b) det samlede årlige lastvolumet – enten for håndtering av 

bulklast eller ikke-bulklast – overstiger 0,1 prosent av det 

tilsvarende samlede årlige volumet av last håndtert på alle 

sjøhavner i Unionen. Referansetallet for dette samlede 

antallet er det siste tilgjengelige gjennomsnittet over tre 

år, basert på statistikk offentliggjort av Eurostat, 

c) sjøhavnen ligger på en øy og er det eneste tilknytnings-

punktet til en NUTS 3-region i det samlede nettet, 

d) sjøhavnen ligger i en fjerntliggende region eller et perifert 

område, utenfor en radius på 200 km fra nærmeste annen 

havn i det samlede nettet. 

3.  Utstyr tilknyttet sjøtransportinfrastruktur kan særlig 

omfatte utstyr for trafikk- og laststyring, for reduksjon av 

negative virkninger, herunder negative miljøvirkninger, og for 

bruk av alternativt drivstoff, samt utstyr for å sikre fart året 

rundt, herunder isbryting, hydrologiske undersøkelser og 

utstyr til mudring, vedlikehold og vern av havnen og 

havneinnseilingene. 

Artikkel 21 

Motorveier til sjøs 

1.  Motorveier til sjøs representerer sjødimensjonen i det 

transeuropeiske transportnettet og skal bidra til et europeisk 

sjøtransportområde uten hindringer. De skal bestå av 

nærskipstrafikk, havner, tilknyttet sjøinfrastruktur og utstyr 

samt forenklede administrative formaliteter som gjør at 

nærskipstrafikk eller sjø-elve-tjenester kan operere mellom 

minst to havner, herunder opplandsforbindelser. Motorveier til 

sjøs skal omfatte: 

a) sjøfartsforbindelser mellom sjøhavner i det samlede nettet 

eller mellom en havn i det samlede nettet og en havn i en 

tredjestat der slike forbindelser har strategisk betydning 

for Unionen,  
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b) havneanlegg, godsterminaler, logistikkplattformer og 

godslandsbyer som ligger utenfor havneområdet, men er 

tilknyttet havnevirksomheten, informasjons- og kommuni-

kasjonsteknologi (IKT), som elektroniske styringssystemer 

for logistikk, og sikkerhets-, administrasjons- og 

tollprosedyrer i minst én medlemsstat, 

c) infrastruktur for direkte tilgang til land og sjø. 

2.  Prosjekter av felles interesse for motorveier til sjøs i det 

transeuropeiske nettet skal foreslås av minst to medlemsstater. 

De skal omfatte: 

a) en sjøforbindelse og tilknyttede opplandsforbindelser i 

hovednettet mellom to eller flere havner i hovednettet, 

eller 

b) en sjøforbindelse og tilknyttede opplandsforbindelser 

mellom en havn i hovednettet og havner i det samlede 

nettet, med særlig vekt på opplandsforbindelser til havner 

i hovednettet og det samlede nettet. 

3.  Prosjekter av felles interesse for motorveier til sjøs i det 

transeuropeiske nettet kan også omfatte virksomhet som har 

mer omfattende fordeler og ikke er tilknyttet særlige havner, 

som tjenester og tiltak for å støtte mobilitet av personer og 

varer, tiltak for bedre miljøprestasjon, som bestemmelser om 

landbasert elektrisk kraft som kan bidra til å redusere utslippet 

fra skip, tilgjengelig utstyr for isbryting, virksomhet som 

sikrer fart året rundt, mudringsvirksomhet og anlegg for 

alternativt drivstoff samt optimering av prosesser, fram-

gangsmåter og menneskelige faktorer, IKT-plattformer og 

informasjonssystemer, herunder trafikkstyring og elektroniske 

rapporteringssystemer. 

4.  Innen to år etter utpekingen i samsvar med artikkel 45 

skal den europeiske koordinatoren for motorveier til sjøs legge 

fram en detaljert gjennomføringsplan for motorveier til sjøs 

basert på erfaring og utvikling tilknyttet sjøtransport i 

Unionen samt forventet trafikk på motorveier til sjøs. 

Artikkel 22 

Krav til transportinfrastruktur 

1.  Medlemsstatene skal sikre at: 

a) sjøhavner er tilknyttet jernbanelinjer eller veier og om 

mulig innlands vannveier i det samlede nettet, unntatt der 

fysiske hindringer umuliggjør slike forbindelser, 

b) alle sjøhavner som betjener godstrafikk, har minst én 

terminal som er åpen for brukere på en ikke-diskri-

minerende måte, og som anvender åpne gebyrer, 

c) sjøkanaler, havnefarvann og elvemunninger kopler 

sammen to sjøer, eller gir tilgang fra sjøen til sjøhavner og 

minst samsvarer med klasse VI for innlands vannveier. 

2.  Medlemsstater skal sikre at havnene har nødvendig 

utstyr til å støtte miljøprestasjonen til skip i havn, særlig 

mottaksanlegg for skipsavfall og lastrester i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF(1) og i henhold 

til annen unionsrett. 

3.  Medlemsstater skal gjennomføre VTMIS og SafeSeaNet 

som fastsatt i direktiv 2002/59/EF og skal bruke elektroniske 

sjøfartstjenester, herunder særlig sjøfartstjenester med ett 

kontaktpunkt, som fastsatt i direktiv 2010/65/EU. 

Artikkel 23 

Prioriteringer for utvikling av sjøinfrastruktur 

Ved fremming av prosjekter av felles interesse tilknyttet 

sjøinfrastruktur, og i tillegg til de generelle prioriteringene 

fastsatt i artikkel 10, skal følgende gis prioritet: 

a) fremming av motorveier til sjøs, herunder nærskipstrafikk, 

letting av utviklingen av opplandsforbindelser og særlig 

utvikling av tiltak for å forbedre miljøprestasjonen til 

sjøtransport i samsvar med gjeldende krav i unionsrett og 

relevante internasjonale avtaler, 

b) forbindelser mellom sjøhavner og innlands vannveier, 

c) gjennomføring av VTMIS og elektroniske 

sjøfartstjenester, 

d) innføring av ny teknologi og nyskapning for fremming av 

alternativt drivstoff og energieffektiv sjøtransport, 

herunder LNG, 

e) modernisering og utvidelse av kapasiteten til infrastrukturen 

som er nødvendig for transportvirksomhet i havneområdet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF av  

27. november 2000 om mottaksanlegg i havner for avfall og 

lasterester fra skip (EFT L 332 av 28.12.2000, s. 81). 
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AVSNITT 5 

Lufttransportinfrastruktur 

Artikkel 24 

Infrastrukturkomponenter 

1.  Lufttransportinfrastruktur skal særlig bestå av: 

a) luftrom, ruter og luftleder, 

b) lufthavner, 

c) forbindelser mellom lufthavner og andre transportformer i 

det transeuropeiske transportnettet. 

d) tilknyttet utstyr, 

e) flysikringssystemer, herunder den nye generasjonen av det 

europeiske systemet for lufttrafikkstyring («SESAR-

systemet»). 

2.  Lufthavner skal oppfylle ett av følgende vilkår: 

a) den samlede årlige passasjertrafikken på lufthavner for 

passasjerer er minst 0,1 prosent av det samlede årlige 

passasjervolumet for alle lufthavner i Unionen, med 

mindre lufthavnen ligger utenfor en radius på 100 km fra 

nærmeste lufthavn i det samlede nettet eller utenfor en 

radius på 200 km dersom regionen der den ligger, har 

høyhastighetstog, 

b) det samlede årlige lastvolumet for lufthavner for last er 

minst 0,2 prosent av det samlede årlige lastvolumet for 

alle lufthavner i Unionen. 

Det samlede årlige passasjervolumet og det samlede årlige 

lastvolumet er basert på det siste tilgjengelige gjennomsnittet 

over tre år, som kunngjort av Eurostat. 

Artikkel 25 

Krav til transportinfrastruktur 

1.  Medlemsstater skal sikre at alle lufthavner på deres 

territorium har minst én terminal som er åpen for alle 

operatører på en ikke-diskriminerende måte, og som anvender 

åpne, relevante og rettferdige gebyrer 

2.  Medlemsstater skal sikre at felles grunnleggende 

standarder for å sikre sivil luftfart mot ulovlige handlinger, 

som vedtatt av Unionen i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 300/2008(1), anvendes for luft-

transportinfrastrukturen i det samlede nettet. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 

11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart 

og om oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002 (EUT L 97 

av 9.4.2008, s. 72). 

3.  Medlemsstater skal sikre at infrastrukturen for 

lufttrafikkstyring muliggjør gjennomføring av Det felles 

europeiske luftrom i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 549/2004(2), europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 550/2004(3), europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 551/2004(4) og forordning (EF) 

nr. 552/2004, samt av lufttransportvirksomhet, for å forbedre 

ytelsen og bærekraften til det europeiske luftfartssystemet, av 

gjennomføringsregler og av Unionens spesifikasjoner. 

Artikkel 26 

Prioriteringer for utvikling av lufttransportinfrastruktur 

Ved fremming av prosjekter av felles interesse tilknyttet 

luftinfrastruktur, og i tillegg til de generelle prioriteringene 

fastsatt i artikkel 10, skal følgende gis prioritet: 

a) økt lufthavnkapasitet, 

b) støtte av gjennomføringen av Det felles europeiske 

luftrom og lufttrafikkstyringssystemer, særlig de som 

anvender SESAR-systemet, 

c) bedre forbindelser for ulike transportsystemer mellom 

lufthavner og infrastruktur for andre transportformer, 

d) bedre bærekraft og reduksjon av miljøvirkning fra luftfart. 

AVSNITT 6 

Infrastruktur for transport med ulike transportsystemer 

Artikkel 27 

Infrastrukturkomponenter 

Godsterminaler eller logistikkplattformer skal oppfylle minst 

ett av følgende vilkår: 

a) den årlige omlastingen av gods overstiger 800 000 tonn 

for ikke-bulklast, eller 0,1 prosent av det tilsvarende 

samlede årlige volumet av last håndtert på alle sjøhavner i 

Unionen for bulklast, 

b) der ingen godsterminal eller logistikkplattform samsvarer 

med bokstav a) i en NUTS 2-region, skal den hovedfrakt-

terminalen eller -logistikkplattformen som den berørte 

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 

10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler for opprettelse av 

et felles europeisk luftrom (rammeforordningen) (EUT L 96 av 

31.3.2004, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004 av 

10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester i Det felles 

europeiske luftrom (tjenesteytingsforordningen) (EUT L 96 av 

31.3.2004, s. 10). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 

10. mars 2004 om organisering og bruk av Det felles europeiske 

luftrom (luftromsforordningen) (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20). 
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medlemsstat utpeker, være tilknyttet minst to veier og 

jernbaner i NUTS 2-regionen, eller bare tilknyttet veier i 

medlemsstater uten jernbanesystem. 

Artikkel 28 

Krav til transportinfrastruktur 

1.  Medlemsstater skal på en rettferdig og ikke-diskri-

minerende måte sikre at: 

a) transportformer er tilknyttet hverandre på følgende steder: 

godsterminaler, passasjerstasjoner, innlandshavner, 

lufthavner og sjøhavner for å muliggjøre transport med 

ulike transportsystemer for passasjerer og gods, 

b) uten at gjeldende unionsrett og nasjonal lovgivning berøres, 

godsterminaler og logistikkplattformer, innlandshavner, 

sjøhavner og lufthavner som håndterer last, er utstyrt for å 

håndtere informasjonsflyten i denne infrastrukturen og 

mellom transportformene i logistikkjeden. Systemene skal 

særlig gjøre det mulig å gi sanntidsinformasjon om 

tilgjengelig kapasitet i infrastrukturen, trafikkflyt, 

posisjoner og sporing, og ivareta sikkerheten på reiser med 

ulike transportsystemer, 

c) uten at gjeldende unionsrett og nasjonal lovgivning berøres, 

kontinuerlig passasjertrafikk i det samlede nettet lettes 

gjennom egnet utstyr og tilgjengelige telematikksystemer 

på jernbanestasjoner, busstasjoner, lufthavner og, dersom 

det er relevant, på sjøhavner og innlandshavner. 

2.  Godsterminaler skal utstyres med kraner, transportbånd 

og andre enheter for å flytte gods mellom ulike transport-

former og for plassering og lagring av gods. 

Artikkel 29 

Prioriteringer for utvikling av infrastruktur for transport 

med ulike transportsystemer 

Ved fremming av prosjekter av felles interesse tilknyttet 

infrastruktur for transport med ulike transportsystemer, og i 

tillegg til de generelle prioriteringene fastsatt i artikkel 10, 

skal følgende gis prioritet: 

a) tilrettelegging av effektiv sammenkopling og integrering 

av infrastrukturen i det samlede nettet, herunder ved 

atkomstinfrastruktur, der det er nødvendig, og ved 

godsterminaler og logistikkplattformer, 

b) fjerning av de største tekniske og administrative 

hindringene for transport med ulike transportsystemer, 

c) utvikling av en jevn informasjonsflyt mellom transport-

formene og tilrettelegging av tjenesteyting for transport 

med ett eller flere transportsystemer i hele det transeuro-

peiske transportsystemer. 

AVSNITT 7 

Felles bestemmelser 

Artikkel 30 

Byknutepunkter 

Ved utvikling av det samlede nettet i byknutepunkter skal 

medlemsstater, dersom det er gjennomførbart, ta sikte på å 

sikre: 

a) for passasjertransport: forbindelser mellom jernbane, vei, 

lufthavn og eventuelt innlands vannveier og sjøinfra-

struktur i det samlede nettet, 

b) for godstransport: forbindelser mellom jernbane, vei og 

eventuelt innlands vannveier og sjøinfrastruktur i det 

samlede nettet, 

c) tilstrekkelig forbindelse mellom ulike jernbanestasjoner, 

havner og lufthavner i det samlede nettet innenfor et 

byknutepunkt, 

d) sammenhengende forbindelse mellom infrastrukturen i det 

samlede nettet og infrastrukturen for regional og lokal 

trafikk og levering av gods i byområder, herunder 

konsoliderings- og distribusjonssentre for logistikk, 

e) reduksjon av byområders eksponering mot negative 

virkninger fra jernbane- og veitransport i transitt, herunder 

å lede trafikk utenom byområder, 

f) fremming av effektiv godslevering med lavt støynivå og 

lavt CO2-utslipp. 

Artikkel 31 

Telematikksystemer 

1.  Telematikksystemer skal muliggjøre trafikkstyring og 

informasjonsutveksling innenfor og mellom transportformer 

tilknyttet transport med ulike transportsystemer og 

transporttjenester med tilleggsverdi, bedringer i sikkerhet og 

miljøprestasjon og enklere administrative framgangsmåter. 

Telematikksystemer skal lette sammenhengende forbindelser 

mellom infrastrukturen i det samlede nettet og infrastrukturen 

for regional og lokal transport. 

2.  Telematikksystemer skal anvendes der det er gjennom-

førbart i hele Unionen, for å muliggjøre et sett samvirkende 

ressurser i alle medlemsstater. 

3.  Telematikksystemene nevnt i denne artikkel skal for de 

respektive transportformer særlig omfatte: 

– for jernbaner: ERTMS,  
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– for innlands vannveier: RIS, 

– for veitransport: ITS, 

– for sjøtransport: VTMIS og elektroniske sjøfartstjenester, 

herunder tjenester med ett kontaktpunkt, som kontakt-

punktet for sjøfart, felles havnesystemer og relevante 

tollinformasjonssystemer, 

– for lufttransport: lufttrafikkstyringssystemer, særlig de som 

følger av SESAR-systemet. 

Artikkel 32 

Bærekraftige godstransporttjenester 

Medlemsstater skal særlig være oppmerksomme på prosjekter 

av felles interesse som både omfatter effektive transporttje-

nester som bruker infrastrukturen i det samlede nettet, og som 

bidrar til å redusere CO2-utslipp og andre negative miljø-

virkninger, og som tar sikte på å: 

a) øke bærekraftig bruk av transportinfrastruktur, herunder 

effektiv forvaltning, 

b) fremme anvendelsen av nyskapende transporttjenester, 

herunder gjennom motorveier til sjøs, telematikksystemer 

og utvikling av nødvendig tilleggsinfrastruktur for 

hovedsakelig å nå miljø- og sikkerhetsmålene for 

tjenestene, samt fastlegging av relevante styrings-

strukturer, 

c) lette tjenestevirksomhet for transport med ulike transport-

systemer, herunder nødvendige tilknyttede informasjons-

flyter, og styrke samarbeidet mellom leverandører av 

transporttjenester, 

d) stimulere ressurs- og karboneffektivitet, særlig på 

områdene for drivmidler til kjøretøyer, transport på land 

og til sjøs og system- og driftsplanlegging, 

e) analysere og gi informasjon om flåtekjennetegn og  

-ytelse, administrative krav og menneskelige ressurser, 

f) bedre koplinger til de mest sårbare og isolerte deler av 

Unionen, særlig de mest fjerntliggende regioner, øyer og 

fjellområder. 

Artikkel 33 

Ny teknologi og nyskapning 

For at det samlede nettet skal kunne holde tritt med 

nyskapende teknologisk utvikling og anvendelse, skal målet 

særlig være å: 

a) støtte og fremme avkarbonisering av transport gjennom 

overgang til nyskapende og bærekraftig transportteknologi, 

b) muliggjøre avkarbonisering av alle transportformer ved å 

stimulere energieffektivitet, innføre alternative framdrifts-

systemer, herunder systemer for forsyning av elektrisk 

kraft, og å skaffe til veie tilhørende infrastruktur. Slik 

infrastruktur kan omfatte nett og andre anlegg som er 

nødvendige for energiforsyning, kan ta hensyn til 

grensesnittet mellom infrastruktur og kjøretøy, og kan 

omfatte telematikksystemer, 

c) bedre sikkerheten og bærekraften ved bevegelse av 

personer og transport av gods, 

d) bedre driften, forvaltningen, tilgjengeligheten, samtra-

fikkevnen, transporten med ulike transportsystemer og 

effektiviteten til nettet, herunder ved billetter for ulike 

transportsystemer og samordning av rutetabeller, 

e) fremme effektive måter å formidle tilgjengelig og 

forståelig informasjon til alle borgere på, vedrørende 

forbindelser, samtrafikkevne og ulike transportsystemer, 

f) fremme tiltak for å redusere eksterne kostnader, som 

overbelastning, helseskade og forurensning av enhver 

form, herunder støy og utslipp, 

g) innføre sikkerhetsteknologi og forenlige standarder for 

identifikasjon i nettene, 

h) bedre motstandsdyktigheten mot klimaendring, 

i) styrke utviklingen og bruken av telematikksystemer 

ytterligere innenfor og mellom ulike transportformer. 

Artikkel 34 

Sikker infrastruktur 

Medlemsstater skal ta passende hensyn til å sikre at 

transportinfrastruktur gir sikker bevegelse av passasjerer og 

gods. 

Artikkel 35 

Infrastrukturens motstandsdyktighet mot klimaendringer 

og miljøkatastrofer 

Ved planlegging av infrastruktur skal medlemsstater ta 

passende hensyn til å bedre motstandsdyktigheten mot 

klimaendringer og miljøkatastrofer. 

Artikkel 36 

Miljøvern 

Miljøvurdering av planer og prosjekter skal utføres i samsvar 

med unionsretten om miljø, herunder direktiv 92/43/EØF, 

2000/60/EF, 2001/42/EF, 2009/147/EF og 2011/92/EU.  
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Artikkel 37 

Tilgjengelighet for alle brukere 

Transportinfrastruktur skal gi sammenhengende mobilitet for 

alle brukere, særlig eldre, bevegelseshemmede personer og 

passasjerer med funksjonshemming. 

Utformingen og konstruksjonen av transportinfrastrukturen 

skal samsvare med de relevante kravene fastsatt i unionsloven. 

KAPITTEL III 

HOVEDNETTET 

Artikkel 38 

Identifikasjon av hovednettet 

1.  Hovednettet, som vist på kartene i vedlegg I, skal bestå 

av de deler av det samlede nettet som har høyest strategisk 

betydning for å nå målene i politikken for det transeuropeiske 

nettet, og skal gjenspeile endringer i trafikketterspørselen og 

behovet for transport med ulike transportsystemer. Det skal 

særlig bidra til håndteringen av økende mobilitet og sikre høye 

sikkerhetsstandarder samt bidra til utviklingen av et 

transportsystem med lavt CO2-utslipp. 

2.  Hovednettet skal koples sammen i knutepunkter og 

skape forbindelser mellom transportinfrastrukturnettet i 

medlemsstater og nabostater. 

3.  Med forbehold for artikkel 1 nr. 4 og artikkel 41 nr. 2 og 

3 skal medlemsstater treffe nødvendige tiltak for å utvikle 

hovednettet, i henhold til bestemmelsene i dette kapittelet 

innen 31. desember 2030. 

I samsvar med artikkel 54 skal Kommisjonen vurdere 

gjennomføringen av hovednettet innen 31. desember 2023. 

Artikkel 39 

Krav til infrastruktur 

1.  Det skal tas hensyn til nyskapende teknologi, telema-

tikksystemer og lovgivningsmessige tiltak og styringstiltak for 

forvaltning av bruken av infrastrukturen for å sikre 

ressurseffektiv bruk av transportinfrastruktur for både 

passasjerer og godstransport og å sørge for tilstrekkelig 

kapasitet. 

2.  Infrastrukturen i hovednettet skal oppfylle alle krav 

fastsatt i kapittel II. I tillegg skal følgende krav oppfylles av 

infrastrukturen i hovednettet, uten at nr. 3 berøres: 

a) for jernbanetransportinfrastruktur: 

i) full elektrifisering av jernbanespor og, i den grad det 

er nødvendig for drift av elektriske tog, sidespor, 

ii) godslinjer i hovednettet som angitt i vedlegg I: minst 

22,5 t akseltrykk, linjehastighet på 100 km/t og 

mulighet for kjøring av tog med en lengde på 740 m, 

iii) full anvendelse av ERTMS, 

iv) nominell sporvidde for nye toglinjer, 1 435 mm 

unntatt i tilfeller der den nye linjen er en forlengelse 

av et nettverk med en annen sporvidde og atskilt fra 

hovedjernbanelinjene i Unionen. 

Isolerte nett er unntatt fra krav i) til iii), 

b) for transportinfrastruktur på innlands vannveier og sjø: 

– tilgang til alternativt, rent drivstoff, 

c) for veitransportinfrastruktur: 

– kravene under bokstav a) eller b) i artikkel 17 nr. 3, 

– utviklingen av rasteplasser langs motorveier for hver 

100 km i henhold til samfunnets, markedets og 

miljøets behov, for blant annet å gi passende og 

tilstrekkelig sikre parkeringsplasser for yrkesbrukere, 

– tilgang til alternativt, rent drivstoff, 

d) for lufttransportinfrastruktur: 

– kapasitet til å gjøre tilgjengelig alternativt, rent 

drivstoff. 

3.  Når det gjelder jernbanetransportinfrastruktur, kan 

Kommisjonen på anmodning fra en medlemsstat i behørig 

begrunnede tilfeller gi unntak fra kravene til toglengde, 

ERTMS, akseltrykk, elektrifisering og linjehastighet uten at 

direktiv 2008/57/EF berøres. 

Når det gjelder veitransportinfrastruktur, kan Kommisjonen på 

anmodning fra en medlemsstat i behørig begrunnede tilfeller 

gi unntak fra bestemmelsene under bokstav a) eller b) i 

artikkel 17 nr. 3 så lenge et tilstrekkelig sikkerhetsnivå er 

sikret. 

De behørig begrunnede tilfellene nevnt i dette avsnitt skal 

omfatte tilfeller der investeringer i infrastruktur ikke er 

berettiget med hensyn til sosioøkonomiske nytte-kost-hensyn.  
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Artikkel 40 

Utvikling av hovednettet 

Transportinfrastrukturen i hovednettet skal utvikles i samsvar 

med de relevante bestemmelser i kapittel II. 

Artikkel 41 

Knutepunkter i hovednettet 

1.  Knutepunktene i hovednettet er fastlagt i vedlegg II og 

skal omfatte: 

a) byknutepunkter, herunder havner og lufthavner, 

b) sjøhavner og innlandshavner, 

c) grenseoverganger til nabostater, 

d) bane-vei-terminaler, 

e) passasjer- og godslufthavner. 

2.  Sjøhavner i hovednettet nevnt i andre del av vedlegg II 

skal være tilknyttet jernbane og vei og om mulig transport-

infrastruktur for innlands vannveier i det transeuropeiske 

nettet innen 31. desember 2030, unntatt der fysiske 

begrensninger hindrer slik tilknytning. 

3.  Hovedlufthavnene nevnt i andre del av vedlegg II skal 

være tilknyttet jernbane- og veitransportinfrastruktur for 

innlands vannveier i det transeuropeiske nettet innen 

31. desember 2050, unntatt der fysiske begrensninger hindrer 

slik forbindelse. Med hensyn til mulig trafikketterspørsel skal 

slike lufthavner være integrert i nettet for høyhastighetstog 

dersom det er mulig. 

KAPITTEL IV 

GJENNOMFØRING AV HOVEDNETTET GJENNOM 

KORRIDORER I HOVEDNETTET 

Artikkel 42 

Instrumentet korridorer i hovednettet 

1.  Korridorer i hovednettet er et instrument for å lette 

samordnet gjennomføring av hovednettet. For å gi ressurs-

effektiv transport med ulike transportsystemer, og slik bidra til 

utjevning gjennom bedre territorialt samarbeid, skal korridorer 

i hovednettet vektlegge: 

a) modal integrering, 

b) samtrafikkevne, 

c) en samordnet utvikling av infrastruktur, særlig på 

grensekryssende strekninger og ved flaskehalser. 

2.  Korridorer i hovednettet skal gjøre det mulig for 

medlemsstater å oppnå en samordnet og synkronisert 

tilnærming med hensyn til investering i infrastruktur, slik at 

kapasitet forvaltes på best mulig måte. Korridorer i 

hovednettet skal støtte den omfattende anvendelsen av 

samvirkende trafikkreguleringssystemer og om mulig bruk av 

nyskapning og ny teknologi. 

Artikkel 43 

Definisjon av korridorer i hovednettet 

1.  Korridorer i hovednettet dekker den viktigste trafikk-

flyten over lange avstander i hovednettet og skal særlig 

forbedre grensekryssende forbindelser i Unionen. 

2.  Korridorer i hovednettet skal støtte ulike transport-

systemer og være åpne for alle transportsystemer som 

omfattes av denne forordning. De krysser minst to grenser og 

omfatter om mulig minst tre transportformer, herunder 

eventuelt motorveier til sjøs. 

Artikkel 44 

Liste over korridorer i hovednettet 

1.  Listen over korridorer i hovednettet er oppført i første 

del av vedlegg I til forordning (EU) nr. 1316/2013. Medlems-

stater skal delta i korridorene i hovednettet som fastsatt i dette 

kapittel. 

2.  Kommisjonen skal gjøre tilgjengelig skjematiske, 

veiledende kart over korridorene i hovednettet i et format som 

er lett tilgjengelig for allmennheten. 

Artikkel 45 

Samordning av korridorer i hovednettet 

1.  For å lette samordnet gjennomføring av korridorer i 

hovednettet, ERTMS og motorveier til sjøs skal Kommisjonen 

etter avtale med berørte medlemsstater og etter samråd med 

Europaparlamentet og Rådet utpeke én eller flere europeiske 

koordinatorer. 

2.  Den europeiske koordinatoren skal særlig velges på 

grunnlag av sin kunnskap om transport og finansiering 

og/eller den sosioøkonomiske og miljømessige vurderingen av 

store prosjekter samt sin erfaring fra europeiske institusjoner. 

3.  Kommisjonens beslutning om å utpeke den europeiske 

koordinatoren skal angi hvordan oppgavene nevnt i nr. 5 skal 

utføres. 

4.  Den europeiske koordinatoren skal handle for og på vegne 

av Kommisjonen, som skal yte nødvendig sekretariatsbistand. 

Den europeiske koordinatorens oppdrag skal henholdsvis 

omfatte én korridor i hovednettet eller gjennomføring av 

ERTMS eller gjennomføring av motorveier til sjøs.  
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5.  Den europeiske koordinatoren skal: 

a) støtte samordnet gjennomføring av den aktuelle 

korridoren i hovednettet og særlig rettidig gjennomføring 

av arbeidsplanen for korridoren i hovednettet, 

b) utarbeide arbeidsplanen for korridoren i samarbeid med 

medlemsstater og overvåke gjennomføringen, 

c) rådføre seg med korridorforumet vedrørende planen og 

gjennomføringen, 

d) rapportere til medlemsstatene, til Kommisjonen og 

eventuelt til alle andre enheter som er direkte involvert i 

utviklingen av korridoren i hovednettet, om vanskeligheter 

som oppstår, og særlig når utviklingen av en korridor 

hindres, med sikte på å komme fram til egnede løsninger, 

e) utarbeide en årlig rapport til Europaparlamentet, Rådet, 

Kommisjonen og berørte medlemsstater om framdriften i 

gjennomføringen av korridoren i hovednettet, 

f) undersøke behovet for transporttjenester, mulighetene for 

midler til investering og finansiering og tiltak som skal 

treffes og vilkår som skal oppfylles for å lette tilgangen til 

midlene eller finansieringen, og gi hensiktsmessige 

anbefalinger. 

6.  Den europeiske koordinatoren kan sammen med berørte 

medlemsstater rådspørre regionale og lokale myndigheter, 

transportoperatører, transportbrukere og representanter for 

sivilsamfunnet i tilknytning til arbeidsplanen og gjennom-

føringen av planen. 

7.  Berørte medlemsstater skal samarbeide med den 

europeiske koordinatoren og gi koordinatoren nødvendig 

informasjon til å utføre oppgavene fastlagt i denne artikkel, 

herunder informasjon om utviklingen av korridorer i relevante 

planer for nasjonal infrastruktur. 

8.  Med forbehold for gjeldende unionsrett og nasjonal 

lovgivning kan Kommisjonen be om den europeiske 

koordinatorens uttalelse ved vurdering av søknader om 

unionsmidler til de korridorer i hovednettet som den europeiske 

koordinatoren er ansvarlig for, for å sikre konsekvens og 

framdrift for hver korridor. 

9.  Dersom den europeiske koordinatoren ikke kan utøve sitt 

mandat tilfredsstillende i samsvar med kravene fastsatt i denne 

artikkel, kan Kommisjonen når som helst bringe mandatet til 

opphør etter avtale med de berørte medlemsstatene. Det kan 

utpekes en erstatter i samsvar med framgangsmåten fastsatt 

under nr. 1. 

Artikkel 46 

Styring av korridorer i hovednettet 

1.  Den europeiske koordinatoren for hver korridor i 

hovednettet skal få bistand til å utføre sine oppgaver tilknyttet 

arbeidsplanen og gjennomføringen av planen av et sekretariat 

og et rådgivende forum (korridorforumet). Etter avtale med 

berørte medlemsstater skal korridorforumet opprettes og ledes 

av den europeiske koordinatoren. De berørte medlemsstatene 

skal gi sin tilslutning til medlemskapet i korridorforumet for 

sin del av korridoren i hovednettet. 

2.  Etter avtale med berørte medlemsstater kan koordi-

natoren nedsette og lede arbeidsgrupper for korridoren med 

vekt på: 

a) modal integrering, 

b) samtrafikkevne, 

c) samordnet utvikling av infrastruktur på grensekryssende 

strekninger. 

Artikkel 47 

Arbeidsplan 

1.  Innen 22. desember 2014 skal hver europeisk koordinator 

framlegge for berørte medlemsstater en arbeidsplan med en 

analyse av utviklingen av korridoren. Etter at den er godkjent av 

berørte medlemsstater skal arbeidsplanen framlegges til 

informasjon for Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen. 

Arbeidsplanen skal særlig omfatte en beskrivelse av 

kjennetegnene, de grensekryssende strekningene og formålene 

for korridoren i hovednettet, idet formålene og prioriteringene 

fastsatt i artikkel 4 og 10 kommer til anvendelse. 

Arbeidsplanen skal omfatte en analyse av: 

a) anvendelsen av samvirkende trafikkreguleringssystemer, 

b) en plan for å fjerne fysiske, tekniske, driftsmessige og 

administrative hindringer mellom og innenfor ulike 

transportformer og for å styrke effektiv transport med 

ulike transportsystemer og tilknyttede tjenester, 

c) dersom det er hensiktsmessig, tiltak for å bedre den 

administrative og tekniske kapasiteten til å tenke ut, 

planlegge, utforme, anskaffe, gjennomføre og overvåke 

prosjekter av felles interesse, 

d) den mulige virkningen av klimaendringer på infrastrukturen 

og eventuelt foreslåtte tiltak for å bedre motstands-

dyktigheten mot klimaendringer, 

e) tiltak som skal iverksettes for å redusere utslippet av 

klimagasser, støy og eventuelt andre negative miljø-

virkninger.  
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Arbeidsplanen skal omfatte detaljene fra offentlige høringer 

som støtter utviklingen av arbeidsplanen og gjennomføringen. 

Arbeidsplanen skal også bestå av en analyse av nødvendig 

investering, herunder: 

– listen over prosjekter for utvidelse, fornyelse eller ny 

anvendelse av transportinfrastruktur nevnt i artikkel 2 nr. 2 

for hver av transportformene som korridoren i hovednettet 

omfatter, 

– de ulike kildene som er planlagt i samarbeid med berørte 

medlemsstater for finansiering, på internasjonalt, nasjonalt, 

regionalt og lokalt plan og på unionsplan, herunder, 

dersom det er mulig, øremerkede kryssfinansierings-

ordninger og privat kapital, sammen med de tilsagn som 

allerede er gitt, og eventuelt henvisning til Unionens bidrag 

som er planlagt i henhold til Unionens finansierings-

ordninger. 

2.  Med forbehold for artikkel 1 nr. 4 og artikkel 54 og etter 

godkjenning av berørte medlemsstater, kan Kommisjonen 

vedta gjennomføringsrettsakter for de grensekryssende og 

tverrgående dimensjonene i arbeidsplanene for korridorer i 

hovednettet. 

Når de er vedtatt, skal Kommisjonen tilpasse gjennomførings-

rettsaktene etter godkjenning fra berørte medlemsstater for å 

ta hensyn til framdriften, forsinkelser eller oppdaterte 

nasjonale programmer. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangs-

måten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 52 nr. 2. 

3.  Den europeiske koordinatoren skal bistå medlemsstater i 

å gjennomføre arbeidsplanen, særlig når det gjelder: 

a) investeringsplanleggingen, tilknyttede kostnader og 

tidslinjen for gjennomføring, beregnet som nødvendig for 

å gjennomføre korridorene i det samlede nettet, 

b) definering av tiltak for å fremme innføringen av ny 

teknologi i trafikk- og kapasitetsstyring og om aktuelt 

redusere eksterne kostnader, særlig klimagassutslipp og 

støy. 

Artikkel 48 

Samarbeid med korridorer for godstransport med 

jernbane 

1.  For å unngå overlapping av virksomhet skal det sørges 

for tilstrekkelig samordning mellom korridorene i hovednettet 

og korridorene for godstransport med jernbane fastsatt i 

forordning (EU) nr. 913/2010, særlig ved utarbeiding av 

arbeidsplanen eller nedsettelse av arbeidsgrupper. 

2.  Bestemmelsene i dette kapittel skal ikke berøre styrings-

strukturene fastsatt i forordning (EU) nr. 913/2010. 

KAPITTEL V 

FELLES BESTEMMELSER 

Artikkel 49 

OPPDATERING OG RAPPORTERING 

1.  Medlemsstater skal underrette Kommisjonen på 

regelmessig, omfattende og åpent grunnlag om framskrittene 

som er gjort i forbindelse med gjennomføringsprosjekter, og 

investeringer gjort til det formål. Dette skal omfatte årlig 

overføring av opplysninger så langt det er mulig gjennom det 

interaktive geografiske og tekniske informasjonssystemet for 

det transeuropeiske nettverket (TENtec). Det skal omfatte alle 

relevante opplysninger om prosjekter av felles interesse som 

mottar midler fra Unionen. 

Kommisjonen skal sikre at TENtec er offentlig og lett 

tilgjengelig, og at det inneholder prosjektspesifikk og 

oppdatert informasjon om former for og størrelse på 

samfinansiering fra Unionen samt om hvert prosjekts 

framdrift. 

Kommisjonen skal sikre at TENtec ikke offentliggjør 

opplysninger som er forretningshemmeligheter, eller som kan 

skade eller urettmessig påvirke en offentlig innkjøpsprosess i 

en medlemsstat. 

Kommisjonen skal offentliggjøre informasjon om 

finansieringsbistand gitt i henhold til unionsretten, herunder 

utjevningsfondet, Det europeiske fond for regionutvikling og 

Horisont 2020, samt i form av lån og finansieringsordninger 

opprettet av Den europeiske investeringsbank. 

2.  Medlemsstater skal framlegge for Kommisjonen en 

oversikt over de nasjonale planene og programmene som de 

utarbeider med tanke på utviklingen av det transeuropeiske 

transportnettet. Når de er vedtatt, skal medlemsstatene 

oversende dem til Kommisjonen til orientering. 

3.  Fra og med 21. desember 2013 skal Kommisjonen 

annethvert år offentliggjøre en statusrapport om gjennom-

føringen, som skal framlegges for Europaparlamentet, Rådet, 

Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen. Rapporten skal omhandle anvendelsen av 

ulike former for finansieringsbistand nevnt under nr. 1 for de 

ulike transportformene samt andre elementer av hovednettet og 

det samlede nettet i hver medlemsstat. 

Rapportene skal også gi en analyse av utviklingen av det 

transeuropeiske transportnettet. Den skal videre beskrive 

kommisjonens samordning av alle former for finansierings-

bistand med sikte på å støtte en samordnet anvendelse av 

retningslinjene i samsvar med gjeldende formål og 

prioriteringer.  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/963 

 

4.  Med forbehold for andre avsnitt i artikkel 172 i TEUV 

skal Kommisjonen ha myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 53 i denne forordning 

vedrørende tilpasningen av vedlegg I og II for å ta hensyn til 

mulige endringer som følge av de kvantitative tersklene 

fastsatt i artikkel 14, 20, 24 og 27 i denne forordning. Ved 

tilpasning av vedleggene skal Kommisjonen: 

a) medregne logistikkplattformer, godsterminaler, vei-bane-

terminaler, innlandshavner, sjøhavner og lufthavner i det 

samlede nettet dersom det er påvist at det siste 

gjennomsnittlige trafikkvolumet over to år overstiger 

gjeldende terskel, 

b) ikke medregne logistikkplattformer, godsterminaler, vei-

bane-terminaler, innlandshavner, sjøhavner og lufthavner i 

det samlede nettet dersom det er påvist at det gjennoms-

nittlige trafikkvolumet de seks siste årene er lavere enn 

gjeldende terskel, 

c) tilpasse kartene over infrastruktur for vei, jernbane og 

innlands vannveier for utelukkende å vise framdriften i 

ferdigstillelsen av nettet. Når kartene tilpasses, skal 

Kommisjonen ikke gjøre noen flere endringer i rutetraseer 

enn det som framgangsmåten for prosjektgodkjenning 

tillater. 

Tilpasningene nevnt under bokstav a) og b) skal være basert på 

den sist tilgjengelige statistikken som Eurostat har 

offentliggjort, eller dersom slik statistikk ikke er tilgjengelig, av 

medlemsstatenes nasjonale statistiske byråer. Tilpasningene 

nevnt under bokstav c) skal være basert på informasjonen 

medlemsstaten har gitt i samsvar med nr. 1. 

5.  Prosjekter av felles interesse som vedrører infrastruktur 

som nylig er tatt med i det transeuropeiske nettet gjennom en 

delegert rettsakt, skal være berettiget for formålene i artikkel 

7 nr. 5 fra den datoen de delegerte rettsaktene som er vedtatt i 

samsvar med nr. 4 i denne artikkel, trer i kraft. 

Prosjekter av felles interesse som vedrører infrastruktur som 

er tatt ut av det transeuropeiske nettet, skal opphøre å være 

berettiget fra den datoen de delegerte rettsaktene som er 

vedtatt i samsvar med nr. 4 i denne artikkel, trer i kraft. 

Opphøret av berettigelse skal ikke påvirke kommisjons-

beslutninger om finansiering eller tilskudd truffet før denne 

dato. 

6.  Med forbehold for artikkel 172 nr. 2 i TEUV skal 

Kommisjonen ha myndighet til å tilpasse delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 53 i denne forordning vedrørende 

tilpasningen av vedlegg III for å omfatte eller tilpasse 

veiledende kart over nabostater, basert på avtaler på høyt plan 

om transportinfrastrukturnett mellom Unionen og berørte 

nabostater. 

Artikkel 50 

Forholdet til berørte parter i offentlig og privat sektor 

1.  Prosjekter av felles interesse gjelder for alle parter som 

er direkte berørt. Dette kan være andre enheter enn medlems-

stater, og kan omfatte regionale og lokale myndigheter, 

forvaltere og brukere av infrastruktur samt industrien og 

sivilsamfunnet. 

2.  I planleggings- og byggefasene av prosjekter bør det tas 

behørig hensyn til regionale og lokale myndigheters nasjonale 

framgangsmåter samt det lokale sivile samfunn som berøres 

av prosjekter av felles interesse. Kommisjonen skal i så 

henseende fremme utveksling av gode framgangsmåter. 

3.  Innenfor sitt myndighetsområde kan partene nevnt i nr. 

1, i tillegg til Ordningen for et sammenkoplet Europa og 

utjevningsfondet, også bruke andre europeiske programmer, 

særlig de som støtter regional utvikling, europeisk territorialt 

samarbeid, forskning og nyskapning eller miljø- og 

klimatiltak. Partene kan dermed bidra til å oppfylle formålene 

for denne forordning og særlig styrke: 

a) økningen av regional mobilitet, og slik fremme tilgangen 

til det transeuropeiske nettet for alle regioner i Unionen, 

b) innsatsen for å fremme prosjekter over landegrensene, 

c) integreringen av byknutepunkter i det transeuropeiske 

nettet (herunder fremming av bærekraftig mobilitet i 

byområder), 

d) innsatsen for å fremme bærekraftige transportløsninger, 

som økt tilgjengelighet av offentlig transport, telematikk-

systemer, terminaler/transportkjeder for ulike transport-

systemer, transport med lavt CO2-utslipp og andre 

nyskapende transportløsninger og miljøforbedringer, 

e) forbedringen av samarbeidet mellom ulike berørte parter. 

Artikkel 51 

Underliggende prinsipper for vurdering av 

sosioøkonomiske nytte- og kostnadsanalyser og europeisk 

tilleggsverdi 

På grunnlag av formålene fastsatt i artikkel 4 skal Kommisjonen 

offentliggjøre de prinsippene den legger til grunn for vurdering 

av sosioøkonomiske nytte- og kostnadsanalyser og analyser av 

europeisk tilleggsverdi tilknyttet prosjekter av felles interesse 

der det søkes om unionsmidler.  
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Artikkel 52 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité 

skal være en komité i henhold til forordning (EU) 

nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. Dersom komiteen ikke avgir 

uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennom-

føringsrettsakt, og artikkel 5 nr. 4 tredje avsnitt i forordning 

(EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

Artikkel 53 

Utøvelse av delegering 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter tillegges 

Kommisjonen på de vilkårene som er fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsaker nevnt i 

artikkel 49 nr. 4 gis Kommisjonen for et tidsrom på fem år fra 

21. desember 2013. Kommisjonen skal utarbeide en rapport 

om delegeringen av myndighet innen ni måneder før utløpet 

av femårsperioden. Delegeringen av myndighet skal stilltiende 

forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse 

innen tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 49 nr. 4 og 6 

kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller 

Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den 

delegeringen av myndighet som er angitt i beslutningen, 

opphører. Tilbakekallingen får anvendelse dagen etter at den 

er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere 

tidspunkt som angis i beslutningen. Den skal ikke berøre 

gyldigheten av eventuelle delegerte rettsakter som allerede har 

anvendelse. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 49 nr. 4 

og 6 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet 

eller Rådet gjør innsigelser mot den innen to måneder fra den 

dag da rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, 

eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før utløpet av 

nevnte tidsrom har underrettet Kommisjonen om at de ikke 

akter å gjøre innsigelse. Dette tidsrommet skal forlenges med 

to måneder på initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet.» 

Artikkel 54 

Gjennomgåelse 

1.  Innen 31. desember 2023 skal Kommisjonen, etter å ha 

rådspurt medlemsstatene og med hjelp fra de europeiske 

koordinatorene, gå gjennom gjennomføringen av hovednettet, 

og vurdere: 

a) samsvar med bestemmelsene fastsatt i denne forordning, 

b) framdriften i gjennomføringen av denne forordning, 

c) endringer i transportflyten av passasjerer og gods, 

d) utvikling i investeringer i nasjonal transportinfrastruktur, 

e) behovet for endringer i denne forordning. 

Vurderingen skal blant annet også ta hensyn til virkningen av 

kommende trafikkmønstre og relevant utvikling i investerings-

planer for infrastruktur. 

I tillegg til denne gjennomgåelsen skal Kommisjonen i 

samarbeid med medlemsstatene vurdere om nye strekninger, 

som særlige tidligere grensekryssende, prioriterte prosjekter 

oppført i beslutning 661/2010/EU, skal omfattes av hoved-

nettet. Kommisjonen skal legge fram et forslag til regelverk 

dersom det er formålstjenlig. 

2.  I forbindelse med gjennomgåelsen skal Kommisjonen 

vurdere om hovednettet som er fastlagt i denne forordning, vil 

samsvare med bestemmelsene i kapittel III innen 2030, idet det 

tas hensyn til den økonomiske situasjonen og budsjett-

situasjonen i Unionen og de enkelte medlemsstater. I samråd 

med medlemsstatene skal Kommisjonen også vurdere om 

hovednettet bør endres for å ta hensyn til utvikling i transport-

flyten og nasjonal investeringsplanlegging. Kommisjonen kan 

om nødvendig framlegge et forslag til endring av denne 

forordning. 

I forslaget kan Kommisjonen også angi datoen for ferdigstillelse 

av det samlede nettet som fastsatt i artikkel 9 nr. 2. 

Artikkel 55 

Én kontaktmyndighet 

Medlemsstater kan utnevne én kontaktmyndighet for 

tilrettelegging og samordning av prosessen med å godkjenne 

prosjekter av felles interesse, særlig prosjekter over 

landegrensene, i samsvar med gjeldende unionsrett. 

Artikkel 56 

Forsinkelse i ferdigstillelsen av hovednettet 

Ved en betydelig forsinkelse i starten eller ferdigstillelsen av 

arbeidet med hovednettet kan Kommisjonen be berørte 

medlemsstater begrunne forsinkelsen. Medlemsstatene skal 

legge fram slike begrunnelser innen tre måneder. Ut fra svaret 

som gis, skal Kommisjonen rådføre seg med alle berørte 

medlemsstater for å løse problemet som har forårsaket 

forsinkelsen. 

Artikkel 57 

Fritak 

Bestemmelsene om jernbaner, og særlig krav om å forbinde 

lufthavner og havner til jernbaner, skal ikke gjelde for Kypros 

og Malta så lenge det ikke er etablert noe jernbanesystem på 

statenes territorium.  
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Artikkel 58 

Overgangsbestemmelser 

1.  Finansieringsbeslutninger vedtatt i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 680/2007(1), på 

grunnlag av beslutning 661/2010/EU, som utarbeides ved denne 

forordnings ikrafttredelse, skal fortsatt omfattes av beslutning 

nr. 661/2010/EU i den versjonen som har anvendelse den 20. 

desember 2013. 

2.  Henvisninger til prioriterte prosjekter som er oppført i 

vedlegg III til beslutning nr. 661/2010/EU, skal forstås som 

henvisninger til hovednettet, som definert i denne forordning. 

  

(1) 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 (EUT L 162 av 22.6.2007, s. 1). 

Artikkel 59 

Oppheving 

Med forbehold for artikkel 58 i denne forordning og bokstav 

d) i artikkel 7 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1316/2013 oppheves 

beslutning nr. 661/2010/EU. 

Artikkel 60 

Ikrafttredelsesdato 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg 11. desember 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

KART OVER DET SAMLEDE NETTET OG HOVEDNETTET 

Tegnforklaring 

Hovednett Samlet nett  

 
 Innlands vannveier / Fullført 

 
 Innlands vannveier / Skal oppgraderes 

 
 Innlands vannveier / Planlagt 

  
Konvensjonell jernbane / Fullført 

  
Konvensjonell jernbane / Skal oppgraderes 

  
Konvensjonell jernbane / Planlagt 

  
Høyhastighetsjernbane / Fullført 

  
Skal oppgraderes til høyhastighetsjernbane 

  
Høyhastighetsjernbane / Planlagt 

  
Vei / Fullført 

  
Vei / Skal oppgraderes 

  
Vei / Planlagt 

  

Havner, herunder bane-vei-terminaler 

  

RRT (rail road terminals / bane-vei-terminaler) 

  

Lufthavner 
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Kartoversikt for EUs medlemsstater 
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0.1. Hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

EU-medlemsstater 

EU 
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0.2. Hovednett: 

Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

EU-medlemsstater 
EU 
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0.3. Hovednett: 

Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

EU-medlemsstater 
EU 
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0.4. Hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

EU-medlemsstater 

EU 
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1.1. Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 

1 
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1.2. Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 

1 
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1.3. Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 
1 

 

  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/975 

 

 

1.4 Samlet nett og hovednett:  

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 

1 
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2.1. Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 

2 
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2.2. Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 

2 
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2.3 Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 

2 
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2.4. Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 

2 
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3.1 Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 

3 
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3.2 Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 
3 
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3.3. Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 
3 
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3.4. Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 

3 
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4.1. Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 
4 
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4.2. Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 

4 
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4.3. Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 
4 
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4.4 Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 
4 
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5.1. Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 
5 
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5.2. Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 
5 
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5.3. Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 
5 
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5.4. Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 
5 
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6.1 Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 
6 
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6.2 Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 
6 
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6.3 Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 
6 
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6.4 Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 
6 
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7.1. Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 
7 
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7.2. Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 
7 
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7.3. Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 
7 
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7.4. Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 
7 

 

  



Nr. 17/1000 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.3.2021 

 

 

8.1. Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 

8 
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8.2. Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 
8 
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8.3. Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 
8 
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8.4. Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 
8 
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9.1. Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 
9 
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9.2. Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 
9 
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9.3. Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavn 

 
9 
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9.4. Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 
9 
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10.1. Samlet nett og hovednett: 

Innlands vannveier og havner 

 
10 
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10.2. Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 
10 
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10.3. Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 
10 
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10.4. Samlet nett og hovednett: 

Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 
10 

 

 _____  
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VEDLEGG II 

LISTE OVER KNUTEPUNKTER I HOVEDNETTET OG DET SAMLEDE NETTET 

1.  Byknutepunkter i hovednettet: 

BELGIA 

Antwerpen 

Bruxelles/Brussel 

BULGARIA 

Sofia 

TSJEKKIA 

Ostrava 

Praha 

DANMARK 

Aarhus 

København 

TYSKLAND 

Berlin 

Bielefeld 

Bremen 

Düsseldorf 

Frankfurt am Main 

Hamburg 

Hannover 

Köln 

Leipzig 

Mannheim 

München 

Nürnberg 

Stuttgart 

ESTLAND 

Tallinn  
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IRLAND 

Baile Átha Cliath / Dublin 

Corcaigh/Cork 

HELLAS 

Athína 

Heraklion 

Thessaloniki 

SPANIA 

Barcelona 

Bilbao 

Las Palmas de Gran Canaria / Santa Cruz de Tenerife 

Madrid 

Palma de Mallorca 

Sevilla 

Valencia 

FRANKRIKE 

Bordeaux 

Lille 

Lyon 

Marseille 

Nice 

Paris 

Strasbourg 

Toulouse 

KROATIA 

Zagreb 

ITALIA 

Bologna 

Cagliari 

Genova 

Milano 

Napoli  
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Palermo 

Roma 

Torino 

Venezia 

KYPROS 

Lefkosía 

LATVIA 

Rīga 

LITAUEN 

Vilnius 

LUXEMBOURG 

Luxembourg 

UNGARN 

Budapest 

MALTA 

Valletta 

NEDERLAND 

Amsterdam 

Rotterdam 

ØSTERRIKE 

Wien 

POLEN 

Gdańsk 

Katowice 

Kraków 

Łódź 

Poznań 

Szczecin 

Warszawa 

Wrocław  
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PORTUGAL 

Lisboa 

Porto 

ROMANIA 

București 

Timișoara 

SLOVENIA 

Ljubljana 

SLOVAKIA 

Bratislava 

FINLAND 

Helsinki 

Turku 

SVERIGE 

Göteborg 

Malmö 

Stockholm 

DET FORENTE KONGERIKE 

Birmingham 

Bristol 

Edinburgh 

Glasgow 

Leeds 

London 

Manchester 

Portsmouth 

Sheffield 
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2.  Lufthavner, sjøhavner, innlandshavner og bane-vei-terminaler i hovednettet og det samlede nettet 

 Lufthavner merket med * er hovedlufthavner som omfattes av forpliktelsen i artikkel 41 nr. 3. 

MS NAVN PÅ KNUTEPUNKT LUFTHAVN SJØHAVN INNLANDSHAVN BANE-VEI-TERMINAL 

BE Aalst   Samlet nett  

 Albertkanaal   Hovednett  

 Antwerpen  Hovednett Hovednett Hovednett 

 Athus    Samlet nett 

 Avelgem   Samlet nett  

 Bruxelles/Brussel Hovednett 

(National/Nationaal)* 

 Hovednett  

 Charleroi Samlet nett  Samlet nett (Can.Charleroi–Bruxelles), 

Samlet nett (Sambre) 

 

 Clabecq   Samlet nett  

 Gent  Hovednett Hovednett  

 Grimbergen    Samlet nett 

 Kortrijk   Hovednett (Bossuit)  

 Liège Hovednett  Hovednett (Can.Albert) 

Hovednett (Meuse) 

 

 Mons   Samlet nett (Centre/Borinage)  

 Namur   Hovednett (Meuse), 

Samlet nett (Sambre) 

 

 Oostende, Zeebrugge Samlet nett (Oostende) Hovednett (Oostende) 

Hovednett (Zeebrugge) 

  

 Roeselare   Samlet nett  

 Tournai   Samlet nett (Escaut)  

 Willebroek   Samlet nett  
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MS NAVN PÅ KNUTEPUNKT LUFTHAVN SJØHAVN INNLANDSHAVN BANE-VEI-TERMINAL 

BG Burgas Samlet nett Hovednett   

 Dragoman    Samlet nett 

 Gorna Orjahovitsa Samlet nett   Hovednett 

 Lom   Samlet nett  

 Orjahovo   Samlet nett  

 Plovdiv Samlet nett   Hovednett 

 Ruse   Hovednett Hovednett 

 Silistra   Samlet nett  

 Sofia Hovednett   Hovednett 

 Svilengrad    Samlet nett 

 Svishtov   Samlet nett  

 Varna Samlet nett Samlet nett   

 Vidin   Hovednett  

CZ Brno Samlet nett   Samlet nett 

 Děčín   Hovednett Hovednett 

 Lovosice   Samlet nett Samlet nett 

 Mělník   Hovednett Hovednett 

 Ostrava Hovednett   Hovednett 

 Pardubice   Hovednett Hovednett 

 Plzeň    Hovednett 

 Praha Hovednett (Václav Havel)*  Hovednett (Praha Holešovice) 

Samlet nett (Libeň) 

Samlet nett (Radotín) 

Samlet nett (Smíchov) 

Hovednett (Praha Uhříněves) 

 Přerov    Hovednett 
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MS NAVN PÅ KNUTEPUNKT LUFTHAVN SJØHAVN INNLANDSHAVN BANE-VEI-TERMINAL 

 Ústí nad Labem   Samlet nett Samlet nett 

DK Aalborg Samlet nett Samlet nett   

 Aarhus  Hovednett  Hovednett 

 Billund Samlet nett    

 Branden  Samlet nett   

 Ebeltoft  Samlet nett   

 Esbjerg  Samlet nett   

 Fredericia  Samlet nett   

 Frederikshavn  Samlet nett   

 Fur  Samlet nett   

 Gedser  Samlet nett   

 Helsingør  Samlet nett   

 Hirtshals  Samlet nett   

 Høje-Taastrup    Samlet nett 

 Kalundborg  Samlet nett   

 København Hovednett (Kastrup)* Hovednett  Hovednett 

 Køge  Samlet nett  Samlet nett 

 Nordby (Fanø)  Samlet nett   

 Odense  Samlet nett   

 Padborg    Samlet nett 

 Rødby  Samlet nett   

 Rønne Samlet nett Samlet nett   

 Sjællands Odde fergehavn  Samlet nett   
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MS NAVN PÅ KNUTEPUNKT LUFTHAVN SJØHAVN INNLANDSHAVN BANE-VEI-TERMINAL 

 Spodsbjerg  Samlet nett   

 Tårs (Nakskov)  Samlet nett   

 Taulov    Hovednett 

 Vejle  Samlet nett   

DE Andernach   Samlet nett Samlet nett 

 Aschaffenburg   Samlet nett Samlet nett 

 Bendorf   Samlet nett  

 Bensersiel  Samlet nett   

 Bergkamen   Samlet nett  

 Berlin Hovednett (Berlin-Brandenburg 

Intl.)* 

 Hovednett Hovednett (Großbeeren) 

 Bonn   Samlet nett  

 Bottrop   Samlet nett  

 Brake  Samlet nett Samlet nett  

 Brandenburg   Samlet nett  

 Braunschweig   Hovednett Hovednett 

 Breisach   Samlet nett  

 Bremen, Bremerhaven Hovednett (Bremen) Hovednett (Bremen) 

Hovednett (Bremerhaven) 

Hovednett (Bremen) 

Hovednett (Bremerhaven) 

Hovednett (Bremen) 

 Brunsbüttel  Samlet nett Samlet nett  

 Bülstringen   Samlet nett  

 Cuxhaven  Samlet nett  Samlet nett 

 Dormagen   Samlet nett  

 Dörpen   Samlet nett Samlet nett 

 Dortmund Samlet nett  Hovednett Hovednett 
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MS NAVN PÅ KNUTEPUNKT LUFTHAVN SJØHAVN INNLANDSHAVN BANE-VEI-TERMINAL 

 Dresden Samlet nett   Samlet nett 

 Duisburg   Hovednett 

Samlet nett (Homberg) 

Hovednett 

 Düsseldorf Hovednett*  Hovednett (Neuss)  

 Emden  Samlet nett Samlet nett  

 Emmelsum/Wesel   Samlet nett  

 Emmerich   Samlet nett Samlet nett 

 Erfurt Samlet nett    

 Essen   Samlet nett  

 Estorf   Samlet nett  

 Flörsheim   Samlet nett  

 Frankfurt am Main Hovednett*  Hovednett Hovednett 

 Gelsenkirchen   Samlet nett  

 Germersheim   Samlet nett Samlet nett 

 Gernsheim   Samlet nett  

 Großkrotzenburg   Samlet nett  

 Hahn Samlet nett    

 Haldensleben   Samlet nett Samlet nett 

 Haltern am See   Samlet nett  

 Hamburg Hovednett* Hovednett Hovednett Hovednett 

 Hamm   Hovednett Samlet nett (Bönen) 

 Hanau   Samlet nett  

 Hannover Hovednett  Hovednett Hovednett 

 Heilbronn   Samlet nett  
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MS NAVN PÅ KNUTEPUNKT LUFTHAVN SJØHAVN INNLANDSHAVN BANE-VEI-TERMINAL 

 Helgoland  Samlet nett   

 Heringsdorf Samlet nett    

 Herne   Samlet nett Samlet nett (Herne-Wanne) 

 Hof, Plauen Samlet nett    

 Honau   Samlet nett  

 Ibbenbüren   Samlet nett  

 Karlsruhe Samlet nett (Karlsruhe Baden-

Baden) 

 Hovednett Hovednett 

 Kassel    Samlet nett 

 Kehl   Samlet nett  

 Kelheim   Samlet nett  

 Kelsterbach   Samlet nett  

 Kiel  Samlet nett   

 Koblenz   Hovednett Hovednett 

 Köln Hovednett (Köln–Bonn)*  Hovednett Hovednett 

 Köln–Neuessen   Samlet nett  

 Krefeld–Uerdingen   Samlet nett  

 Langeoog  Samlet nett   

 Leipzig, Halle Hovednett   Hovednett (Schkopau) 

 Lengfurt–Wetterau   Samlet nett  

 Leverkusen   Samlet nett Samlet nett 

 Lingen   Samlet nett  

 Lübeck  Hovednett Hovednett Hovednett 

 Lünen   Samlet nett  

 Magdeburg   Hovednett Hovednett 

 Mainz   Hovednett Hovednett 
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MS NAVN PÅ KNUTEPUNKT LUFTHAVN SJØHAVN INNLANDSHAVN BANE-VEI-TERMINAL 

 Mannheim, Ludwigshafen   Hovednett 

Samlet nett (Ludwigshafen Mundenheim) 

Hovednett 

 Marl   Samlet nett  

 Mehrum   Samlet nett  

 Memmingen Samlet nett   Samlet nett 

 Minden   Samlet nett Samlet nett 

 München Hovednett*   Hovednett (Riem) 

 Münster Samlet nett 

(Münster/Osnabrück) 

 Samlet nett  

 Norddeich  Samlet nett   

 Nordenham  Samlet nett Samlet nett  

 Norderney  Samlet nett   

 Nürnberg Hovednett  Hovednett Hovednett 

 Oldenburg   Samlet nett  

 Orsoy   Samlet nett  

 Osnabrück   Samlet nett  

 Otterstadt   Samlet nett  

 Paderborn Samlet nett (Paderborn Lippstadt)    

 Plochingen   Samlet nett  

 Puttgarden  Samlet nett   

 Rees   Samlet nett  

 Regensburg   Hovednett  

 Rheinberg   Samlet nett  

 Rostock Samlet nett Hovednett  Hovednett 

 Saarlouis–Dillingen   Samlet nett  

 Sassnitz  Samlet nett   
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 Schwarzheide    Samlet nett 

 Singen    Samlet nett 

 Speyer   Samlet nett  

 Spyck   Samlet nett  

 Stade–Bützfleth/Brunshausen  Samlet nett Samlet nett Samlet nett 

 Stollhofen   Samlet nett  

 Stolzenau   Samlet nett  

 Straubing–Sand   Samlet nett  

 Stürzelberg   Samlet nett  

 Stuttgart Hovednett*  Hovednett Hovednett (Kornwestheim) 

 Trier   Samlet nett  

 Ulm    Samlet nett (Dornstadt) 

 Vahldorf   Samlet nett  

 Weeze Samlet nett    

 Wesel   Samlet nett  

 Wesseling   Samlet nett  

 Westerland–Sylt Samlet nett    

 Wiesbaden   Samlet nett  

 Wilhelmshaven  Hovednett   

 Wismar  Samlet nett   

 Worms   Samlet nett Samlet nett 

 Wörth am Rhein   Samlet nett Samlet nett 

EE Heltermaa  Samlet nett   

 Kärdla Samlet nett    

 Koidula    Samlet nett 
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 Kuivastu  Samlet nett   

 Kuressaare Samlet nett    

 Pärnu Samlet nett Samlet nett   

 Paldiski South Harbor  Samlet nett   

 Rohuküla  Samlet nett   

 Sillamäe  Samlet nett   

 Tallinn Hovednett Hovednett (Old City Harbour, 

Muuga Harbour, 

Paljassaare Harbour) 

  

 Tartu Samlet nett    

 Virtsu  Samlet nett   

IE Carraig Fhiáin / Carrickfin Samlet nett (Dún na nGall / Donegal)    

 Corcaigh/Cork Hovednett Hovednett   

 Baile Átha Cliath / Dublin Hovednett* Hovednett (G.D.A. port cluster)   

 Inis Mór / Inishmore Samlet nett    

 Ciarraí/Kerry–An Fearann 

Fuar/Farranfore 

Samlet nett    

 An Cnoc / Knock Samlet nett (Cúige Chonnacht / 

Connaught) 

   

 Luimneach/Limerick Samlet nett (Sionainn/Shannon) Hovednett (Sionainn–Faing / 

Shannon–Foynes) 

  

 Ros Láir / Rosslare  Samlet nett (Europort)   

 Port Láirge / Waterford Samlet nett Samlet nett   

EL Alexandroupolis Samlet nett   Samlet nett 

 Araxos Samlet nett    

 Astipalaia Samlet nett    

 Athína Hovednett* Hovednett (Piraeus)  Hovednett (Piraeus / Thriasso Pedio) 
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 Chalkida  Samlet nett   

 Chania Samlet nett Samlet nett (Souda)   

 Chios Samlet nett Samlet nett   

 Elefsina  Samlet nett   

 Heraklion Hovednett Hovednett   

 Igoumenitsa  Hovednett   

 Ikaria Samlet nett    

 Ioannina Samlet nett    

 Kalamata Samlet nett Samlet nett   

 Kalymnos Samlet nett    

 Karpathos Samlet nett    

 Kassos Samlet nett    

 Kastelorizo Samlet nett    

 Kastoria Samlet nett    

 Katakolo  Samlet nett   

 Kavala Samlet nett Samlet nett   

 Kefalonia Samlet nett    

 Kerkyra Samlet nett Samlet nett   

 Kithira Samlet nett    

 Kos Samlet nett    

 Kozani    Samlet nett 

 Kyllini  Samlet nett   

 Lamia    Samlet nett 

 Lavrio (Sounio)  Samlet nett   

 Leros Samlet nett    
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 Limnos Samlet nett    

 Milos Samlet nett    

 Mykonos Samlet nett Samlet nett   

 Mytilini Samlet nett Samlet nett   

 Naxos Samlet nett Samlet nett   

 Nea Anchialos Samlet nett    

 Paros Samlet nett Samlet nett   

 Patras  Hovednett  Hovednett 

 Preveza Samlet nett    

 Rafina  Samlet nett   

 Rodos Samlet nett Samlet nett   

 Samos Samlet nett    

 Santorini Samlet nett Samlet nett   

 Sitia Samlet nett    

 Skiathos Samlet nett Samlet nett   

 Skiros Samlet nett    

 Syros Samlet nett Samlet nett   

 Thessaloniki Hovednett (Makedonia) Hovednett  Hovednett 

 Volos  Samlet nett   

 Zakinthos Samlet nett    

ES A Coruña Samlet nett Hovednett   

 Alcázar de San Juán    Hovednett 

 Algeciras  Hovednett (Bahía de Algeciras)   

 Alicante Hovednett Samlet nett   

 Almería Samlet nett Samlet nett   



   

 

1
1

.3
.2

0
2
1

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 1

7
/1

0
2

7
 

 
MS NAVN PÅ KNUTEPUNKT LUFTHAVN SJØHAVN INNLANDSHAVN BANE-VEI-TERMINAL 

 Antequera (Bobadilla)    Hovednett 

 Arrecife Samlet nett (Lanzarote) Samlet nett   

 Arrubal (Logroño)    Samlet nett 

 Avilés Samlet nett (Asturias) Samlet nett   

 Badajoz Samlet nett   Samlet nett 

 Barcelona Hovednett* Hovednett  Hovednett 

 Bilbao Hovednett Hovednett  Hovednett 

 Burgos Samlet nett    

 Cádiz  Samlet nett (Bahía de Cádiz)   

 Cala Sabina (Formentera)  Samlet nett   

 Carboneras  Samlet nett   

 Cartagena  Hovednett   

 Castellón  Samlet nett   

 Ceuta  Samlet nett   

 Córdoba    Hovednett 

 El Hierro Samlet nett Samlet nett (La Estaca)   

 El Penedés (El Vendrell)    Samlet nett 

 Ferrol  Samlet nett   

 Figueras    Samlet nett (El Far d’Emporda) 

 Fuerteventura Samlet nett Samlet nett (Puerto Rosario)   

 Gijón  Hovednett   

 Girona Samlet nett    

 Granada Samlet nett    

 Huelva  Hovednett   

 Huesca    Samlet nett (PLHUS) 
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 Ibiza Samlet nett Samlet nett (Eivissa)   

 Jerez Samlet nett    

 La Palma Samlet nett Samlet nett (Santa Cruz de La 

Palma) 

  

 Las Palmas Hovednett Hovednett   

 León Samlet nett   Hovednett 

 Linares    Samlet nett 

 Madrid Hovednett (Barajas)*   Hovednett (Norte y Sur) 

 Mahón (Menorca) Samlet nett Samlet nett   

 Málaga Hovednett Samlet nett   

 Melilla Samlet nett Samlet nett   

 Monforte de Lemos (Ourense)    Samlet nett 

 Motril  Samlet nett   

 Murcia Samlet nett (San Javier)   Hovednett (ZAL) 

 Palma de Mallorca Hovednett* Hovednett   

 Pamplona Samlet nett   Samlet nett (Noain) 

 Pasajes  Samlet nett   

 Reus Samlet nett    

 Sagunto  Samlet nett   

 Salamanca Samlet nett   Samlet nett 

 San Cibrao  Samlet nett   

 San Sebastián Samlet nett   Samlet nett (Lezo) 

 San Sebastián de la Gomera Samlet nett Samlet nett   

 Santander Samlet nett Samlet nett  Samlet nett (Torrelavega) 

 Santiago de Compostela Samlet nett    

 Sevilla Hovednett Hovednett Hovednett  
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 Tarragona  Hovednett   

 Tenerife Samlet nett (Norte: Los Rodeos) 

Hovednett (Sur: Reina Sofía) 

Hovednett (Santa Cruz)   

 Toledo    Samlet nett 

 Tudela    Samlet nett 

 Valencia Hovednett Hovednett   

 Valladolid Samlet nett   Hovednett 

 Vigo Samlet nett Samlet nett   

 Vitoria Samlet nett    

 Zaragoza Samlet nett   Hovednett 

FR Aiton–Bourgneuf    Samlet nett 

 Ajaccio Samlet nett Samlet nett   

 Avignon    Hovednett 

 Bastia Samlet nett Samlet nett   

 Bayonne  Samlet nett   

 Beauvais Samlet nett    

 Biarritz Samlet nett    

 Bordeaux Hovednett (Merignac) Hovednett  Hovednett 

 Boulogne  Samlet nett   

 Brest Samlet nett Samlet nett   

 Caen Samlet nett Samlet nett   

 Calais  Hovednett  Hovednett (Eurotunnel) 

 Cayenne Samlet nett Samlet nett   

 Chalon-sur-Saône   Hovednett  
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 Chalons-sur-Marne Samlet nett (Paris–Vatry)    

 Cherbourg  Samlet nett   

 Clermont–Ferrand Samlet nett   Samlet nett 

 Dieppe  Samlet nett   

 Dijon    Hovednett 

 Dunkerque  Hovednett Hovednett Hovednett 

 Fort de France Samlet nett Samlet nett   

 Guadeloupe  Samlet nett   

 La Rochelle Samlet nett Samlet nett   

 Le Boulou    Samlet nett 

 Le Havre  Hovednett Hovednett Hovednett 

 Lille Hovednett (Lesquin)  Hovednett Hovednett (Dourges) 

 Limoges Samlet nett    

 Lorient  Samlet nett   

 Lyon Hovednett (St.Exupéry)*  Hovednett Hovednett 

 Marquion (Cambrai)   Samlet nett  

 Marseille Hovednett (Provence) Hovednett (Marseille) 

Hovednett (Fos-sur-Mer) 

Hovednett (Fos-sur-Mer) Hovednett (Miramas) 

 Mayotte Samlet nett    

 Metz   Hovednett  

 Montpellier Samlet nett    

 Mulhouse Samlet nett (Mulhouse–Bale)  Hovednett (Ottmarsheim)  

 Nancy   Samlet nett  

 Nantes Saint-Nazaire Samlet nett (Nantes Atlantique) Hovednett   
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 Nesle   Samlet nett  

 Nice Hovednett (Côte d’Azur)* Samlet nett   

 Nogent-sur-Seine   Samlet nett  

 Noyon   Samlet nett  

 Orléans    Samlet nett 

 Paris Hovednett (Charles de Gaulle)* 

Hovednett (Orly)* 

 Hovednett Hovednett 

 Perpignan    Samlet nett 

 Point-à-Pitre Samlet nett    

 Péronne   Samlet nett  

 Port Réunion  Samlet nett   

 Rennes    Samlet nett 

 Roscoff  Samlet nett   

 Rouen  Hovednett Hovednett  

 Sète  Samlet nett Samlet nett  

 Saint-Denis-Gillot Samlet nett    

 Saint-Malo  Samlet nett   

 Strasbourg Samlet nett (Strasbourg Entzheim)  Hovednett Hovednett 

 Thionville   Samlet nett  

 Toulon  Samlet nett   

 Toulouse Hovednett (Blagnac)   Hovednett 

 Valenciennes   Samlet nett  

 Villefranche-sur-Saône   Samlet nett  
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HR Dubrovnik Samlet nett Samlet nett   

 Osijek Samlet nett  Samlet nett  

 Ploče  Samlet nett   

 Pula Samlet nett Samlet nett   

 Rijeka Samlet nett Hovednett   

 Šibenik  Samlet nett   

 Sisak   Samlet nett  

 Slavonski Brod   Hovednett  

 Split Samlet nett Samlet nett   

 Vukovar   Hovednett  

 Zadar Samlet nett Samlet nett   

 Zagreb Hovednett   Hovednett 

IT Alghero Samlet nett    

 Ancona Samlet nett Hovednett  Hovednett (Iesi) 

 Augusta  Hovednett   

 Bari Samlet nett Hovednett  Hovednett 

 Bologna Hovednett   Hovednett 

 Bolzano Samlet nett    

 Brescia Samlet nett   Samlet nett 

 Brindisi Samlet nett Samlet nett   

 Cagliari Hovednett Hovednett (Porto Foxi, Cagliari)   

 Carloforte  Samlet nett   

 Catania Samlet nett (Fontanarossa, Comiso 

emergency runway) 

  Samlet nett 
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 Cervignano    Hovednett 

 Chioggia  Samlet nett Samlet nett  

 Civitavecchia  Samlet nett   

 Cremona   Hovednett  

 Firenze Samlet nett   Hovednett (Prato) 

 Foggia Samlet nett    

 Forlì Samlet nett    

 Fiumicino  Samlet nett   

 Gaeta  Samlet nett   

 Gallarate    Samlet nett 

 Gela  Samlet nett   

 Genova Hovednett Hovednett  Hovednett (Vado) 

 Gioia Tauro  Hovednett   

 Golfo Aranci  Samlet nett   

 La Maddalena  Samlet nett   

 La Spezia  Hovednett   

 Lamezia Terme Samlet nett    

 Lampedusa Samlet nett    

 Livorno  Hovednett  Hovednett (Guasticce Collesalvetti) 

 Mantova   Hovednett Samlet nett 

 Marina di Carrara  Samlet nett   

 Messina  Samlet nett   

 Milano Hovednett (Linate)* 

Hovednett (Malpensa)* 

Hovednett (Bergamo Orio al Serio) 

 Samlet nett Hovednett (Milano Smistamento) 
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 Milazzo  Samlet nett   

 Monfalcone  Samlet nett Samlet nett  

 Mortara    Samlet nett 

 Napoli Hovednett (Capodichino) Hovednett  Hovednett (Nola) 

Hovednett (Marcianise-Maddaloni) 

 Novara    Hovednett 

 Olbia Samlet nett Samlet nett   

 Orte    Samlet nett 

 Padova    Hovednett 

 Palau  Samlet nett   

 Palermo Hovednett Hovednett (Palermo, Termini 

Imerese terminal) 

  

 Pantelleria Samlet nett    

 Parma    Samlet nett (Bianconese di Fontevivo) 

 Pescara Samlet nett   Samlet nett (Manoppello) 

 Piacenza    Samlet nett 

 Piombino  Samlet nett   

 Pisa Samlet nett    

 Porto Levante  Samlet nett Samlet nett  

 Porto Nogaro   Samlet nett  

 Porto Torres  Samlet nett   

 Portoferraio  Samlet nett   

 Portovesme  Samlet nett   

 Ravenna  Hovednett Hovednett  
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 Reggio Calabria Samlet nett Samlet nett   

 Rivalta Scrivia    Samlet nett 

 Roma Hovednett (Fiumicino)* 

Samlet nett (Ciampino) 

  Hovednett (Pomezia) 

 Rovigo   Samlet nett Samlet nett 

 Salerno  Samlet nett   

 Savona-Vado  Samlet nett   

 Siracusa  Samlet nett   

 Taranto  Hovednett   

 Torino Hovednett   Hovednett (Orbassano) 

 Trapani Samlet nett Samlet nett   

 Trento    Samlet nett 

 Treviso Samlet nett    

 Trieste Samlet nett Hovednett Hovednett  

 Venezia Hovednett Hovednett Hovednett  

 Verona Samlet nett   Hovednett 

CY Larnaka Hovednett Samlet nett   

 Lefkosia     

 Lemesos  Hovednett   

 Pafos Samlet nett    

LV Daugavpils Samlet nett    

 Liepāja Samlet nett Samlet nett   

 Rīga Hovednett (International)* Hovednett   

 Ventspils Samlet nett Hovednett   
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LT Kaunas Samlet nett   Hovednett 

 Klaipėda  Hovednett  Hovednett 

 Palanga Samlet nett    

 Vilnius Hovednett   Hovednett 

LU Luxembourg Hovednett  Hovednett (Mertert) Hovednett (Bettembourg) 

HU Baja   Samlet nett  

 Budapest Hovednett (Liszt Ferenc)*  Hovednett (Csepel) Hovednett (Soroksár) 

 Debrecen Samlet nett    

 Dunaújváros   Samlet nett  

 Győr   Samlet nett (Győr-Gönyű)  

 Komárom   Hovednett  

 Miskolc    Samlet nett 

 Mohács   Samlet nett  

 Paks   Samlet nett  

 Sármellék Samlet nett    

 Sopron    Samlet nett 

 Szeged   Samlet nett  

 Székesfehérvár    Samlet nett 

 Záhony    Samlet nett 

MT Cirkewwa  Samlet nett   

 Marsaxlokk  Hovednett   

 Mgarr  Samlet nett   

 Valletta Hovednett (Malta–Luqa) Hovednett   
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NL Alblasserdam   Samlet nett  

 Almelo   Hovednett  

 Almere   Samlet nett  

 Alphen aan den Rijn   Samlet nett  

 Amsterdam Hovednett (Schiphol)* Hovednett Hovednett Hovednett 

 Arnhem   Samlet nett  

 Bergen op Zoom   Hovednett  

 Beverwijk  Samlet nett   

 Born   Samlet nett  

 Cuijk   Samlet nett  

 Delfzijl/Eemshaven  Samlet nett   

 Den Bosch   Samlet nett  

 Den Helder  Samlet nett   

 Deventer   Hovednett  

 Dordrecht  Samlet nett Samlet nett  

 Eemshaven  Samlet nett Samlet nett  

 Eindhoven Samlet nett    

 Enschede Samlet nett  Samlet nett  

 Geertruidenberg   Samlet nett  

 Gennep   Samlet nett  

 Gorinchem   Samlet nett  

 Gouda   Samlet nett  

 Grave   Samlet nett  

 Groningen Samlet nett  Samlet nett  
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 Harlingen  Samlet nett   

 Hengelo   Hovednett  

 Kampen   Samlet nett  

 Lelystad   Samlet nett  

 Lemsterland   Samlet nett  

 Lochem   Samlet nett  

 Maasbracht   Samlet nett  

 Maasdriel   Samlet nett  

 Maassluis   Samlet nett  

 Maastricht Samlet nett (Maastricht–Aachen)  Samlet nett  

 Meppel   Samlet nett  

 Moerdijk  Hovednett Hovednett  

 Nijmegen   Hovednett  

 Oosterhout   Samlet nett  

 Oss   Samlet nett  

 Reimerswaal   Samlet nett  

 Ridderkerk   Samlet nett  

 Roermond   Samlet nett  

 Rotterdam Hovednett Hovednett Hovednett Hovednett 

 Sneek   Samlet nett  

 Stein   Samlet nett  

 Terneuzen, Vlissingen  Hovednett (Terneuzen) 

Hovednett (Vlissingen) 

Hovednett (Terneuzen) 

Hovednett (Vlissingen) 
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 Tiel   Samlet nett  

 Tilburg   Samlet nett  

 Utrecht   Hovednett  

 Veghel   Samlet nett  

 Velsen/IJmuiden  Samlet nett   

 Venlo   Samlet nett Samlet nett (Trade Port Noord 

Limburg) 

 Vlaardingen  Samlet nett   

 Wageningen   Samlet nett  

 Wanssum   Samlet nett  

 Zaandam   Samlet nett  

 Zaltbommel   Samlet nett  

 Zevenaar   Samlet nett  

 Zuidhorn   Samlet nett  

 Zwijndrecht   Samlet nett  

 Zwolle   Samlet nett  

AT Graz Samlet nett   Hovednett (Werndorf) 

 Innsbruck Samlet nett    

 Klagenfurt–Villach Samlet nett (Klagenfurt)   Samlet nett (Villach–Fürnitz) 

 Krems   Samlet nett  

 Linz–Wels Samlet nett (Linz)  Hovednett (Enns), 

Samlet nett (Linz) 

Hovednett (Wels) 

 Salzburg Samlet nett   Samlet nett 



   

 

N
r. 1

7
/1

0
4

0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
1

.3
.2

0
2
1
 

 
MS NAVN PÅ KNUTEPUNKT LUFTHAVN SJØHAVN INNLANDSHAVN BANE-VEI-TERMINAL 

 Wien Hovednett (Schwechat)*  Hovednett Hovednett 

 Wolfurt    Samlet nett 

 Wörgl    Samlet nett 

PL Białystok    Samlet nett 

 Braniewo    Samlet nett 

 Bydgoszcz Samlet nett   Samlet nett 

 Dorohusk/Okopy    Samlet nett 

 Ełk    Samlet nett 

 Gdańsk, Gdynia Hovednett (Gdańsk) Hovednett (Gdańsk) 

Hovednett (Gdynia) 

 Hovednett 

 Katowice Hovednett (Pyrzowice)   Hovednett (Slawków) 

Samlet nett (Gliwice/Pyrzowice) 

 Kraków Hovednett   Hovednett 

 Łódź Hovednett   Hovednett (Łódź/Stryków) 

 Małaszewicze/Terespol    Samlet nett 

 Medyka/Żurawica    Samlet nett 

 Police  Samlet nett Samlet nett  

 Poznań Hovednett   Hovednett 

 Rzepin    Samlet nett 

 Rzeszów Samlet nett    

 Szczecin, Świnoujście Hovednett (Szczecin) Hovednett (Szczecin) 

Hovednett (Świnoujście) 

Hovednett (Szczecin) 

Hovednett (Świnoujście) 

Hovednett (Szczecin) 

Hovednett (Świnoujście) 

 Warszawa Hovednett*   Hovednett 

 Wrocław Hovednett   Hovednett 
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PT Abrantes/Entroncamento    Samlet nett 

 Aveiro  Samlet nett   

 Bragança Samlet nett    

 Caniçal  Samlet nett   

 Corvo Samlet nett    

 Elvas    Samlet nett 

 Faro Samlet nett   Samlet nett (Loulé) 

 Flores Samlet nett    

 Funchal Samlet nett Samlet nett   

 Horta Samlet nett Samlet nett   

 Lajes das Flores  Samlet nett   

 Lajes (Terceira) Samlet nett    

 Lisboa Hovednett* Hovednett   

 Pico Samlet nett    

 Ponta Delgada Samlet nett Samlet nett   

 Portimão  Samlet nett   

 Porto Hovednett (Sá Carneiro) Hovednett (Leixões) Hovednett  

 Poceirão    Hovednett 

 Porto Santo Samlet nett Samlet nett   

 Praia da Vitória  Samlet nett   

 Santa Maria Samlet nett    

 São Jorge Samlet nett    

 Setúbal  Samlet nett   

 Sines  Hovednett  Hovednett (Grândola) 

 Vila Real Samlet nett    
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RO Bacău Samlet nett    

 Baia Mare Samlet nett    

 Brăila  Samlet nett Samlet nett  

 Brașov    Samlet nett 

 București Hovednett (Henri Coandă)  Samlet nett (1 Decembrie) 

Samlet nett (Glina) 

Hovednett 

 Calafat   Hovednett  

 Călărași   Samlet nett  

 Cernavodă   Hovednett  

 Cluj-Napoca Samlet nett   Samlet nett 

 Constanța Samlet nett Hovednett Hovednett  

 Craiova Samlet nett   Hovednett 

 Drobeta Turnu Severin   Hovednett  

 Galați  Hovednett Hovednett  

 Giurgiu   Hovednett  

 Iași Samlet nett    

 Medgidia   Samlet nett  

 Moldova Veche   Samlet nett  

 Oltenița   Samlet nett  

 Oradea Samlet nett    

 Sibiu Samlet nett    

 Suceava Samlet nett   Samlet nett 

 Sulina  Samlet nett Samlet nett  

 Timișoara Hovednett   Hovednett 

 Tulcea Samlet nett Samlet nett Samlet nett  
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 Turda    Samlet nett 

SI Koper  Hovednett   

 Ljubljana Hovednett   Hovednett 

 Maribor Samlet nett   Samlet nett 

 Portorož Samlet nett    

SK Bratislava Hovednett  Hovednett Hovednett 

 Komárno   Hovednett  

 Košice Samlet nett   Samlet nett 

 Leopoldov–Šulekovo    Samlet nett 

 Poprad Tatry Samlet nett    

 Žilina    Hovednett 

FI Eckerö  Samlet nett   

 Enontekiö Samlet nett    

 Hanko  Samlet nett   

 Helsinki Hovednett (Vantaa)* Hovednett   

 Ivalo Samlet nett    

 Joensuu Samlet nett    

 Jyväskylä Samlet nett    

 Kajaani Samlet nett    

 Kaskinen  Samlet nett   

 Kemi Samlet nett (Kemi-Tornio) Samlet nett   

 Kilpilahti (Sköldvik)  Samlet nett   

 Kittilä Samlet nett    
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 Kokkola  Samlet nett   

 Kotka-Hamina  Hovednett (Hamina) 

Hovednett (Kotka) 

  

 Kouvola    Hovednett 

 Kruunupyy Samlet nett    

 Kuopio Samlet nett    

 Kuusamo Samlet nett    

 Lappeenranta Samlet nett    

 Maarianhamina Samlet nett Samlet nett   

 Oulu Samlet nett Samlet nett   

 Pietarsaari  Samlet nett   

 Pori Samlet nett Samlet nett   

 Rauma  Samlet nett   

 Rautaruukki/Raahe  Samlet nett   

 Rovaniemi Samlet nett    

 Savonlinna Samlet nett    

 Tampere Samlet nett   Samlet nett 

 Turku–Naantali Hovednett (Turku) Hovednett (Turku) 

Hovednett (Naantali) 

  

 Vaasa Samlet nett    

SE Ängelholm Samlet nett    

 Älmhult    Samlet nett 

 Arvidsjaur Samlet nett    

 Gällivare Samlet nett    

 Gävle  Samlet nett   
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 Göteborg Hovednett (Landvetter) Hovednett Hovednett Hovednett 

 Grisslehamn  Samlet nett   

 Hagfors Samlet nett    

 Halmstad  Samlet nett   

 Helsingborg  Samlet nett   

 Hemavan Samlet nett    

 Jönköping Samlet nett   Samlet nett 

 Kalmar Samlet nett    

 Kapellskär  Samlet nett   

 Karlshamn  Samlet nett   

 Karlskrona  Samlet nett   

 Kiruna Samlet nett    

 Köping  Samlet nett Samlet nett  

 Luleå Samlet nett Hovednett   

 Lycksele Samlet nett    

 Malmö Hovednett (Sturup) Hovednett  Hovednett 

 Mora Samlet nett    

 Norrköping  Samlet nett   

 Nyköping Samlet nett (Stockholm Skavsta)    

 Oskarshamn  Samlet nett   

 Örebro Samlet nett   Hovednett (Hallsberg) 

 Östersund Samlet nett    

 Oxelösund  Samlet nett   

 Pajala Samlet nett    
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 Ronneby Samlet nett    

 Skellefteå Samlet nett    

 Stenungsund  Samlet nett   

 Stockholm Hovednett (Arlanda)* 

Samlet nett (Bromma) 

Hovednett (Stockholm) 

Samlet nett (Nynäshamn) 

Hovednett Hovednett 

 Strömstad  Samlet nett   

 Sundsvall Samlet nett Samlet nett   

 Sveg Samlet nett    

 Trelleborg  Hovednett  Hovednett 

 Umeå Samlet nett Samlet nett   

 Rosersberg    Samlet nett 

 Varberg  Samlet nett   

 Västerås  Samlet nett Samlet nett  

 Vilhelmina Samlet nett    

 Visby Samlet nett Samlet nett   

 Ystad  Samlet nett   

UK Aberdeen Samlet nett Samlet nett   

 Barra Samlet nett    

 Belfast Samlet nett (City) 

Samlet nett (International) 

Hovednett   

 Benbecula Samlet nett    

 Birmingham Hovednett*   Hovednett 

 Bournemouth Samlet nett    

 Bristol Hovednett Hovednett   

 Loch Ryan Ports  Samlet nett   

 Campbeltown Samlet nett    
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MS NAVN PÅ KNUTEPUNKT LUFTHAVN SJØHAVN INNLANDSHAVN BANE-VEI-TERMINAL 

 Cardiff–Newport Samlet nett Hovednett (Cardiff) 

Hovednett (Newport) 

  

 Corby    Samlet nett (Eurohub) 

 Cromarty Firth  Samlet nett   

 Daventry    Samlet nett (Intl. Rail Freight 

Terminal) 

 Dover/Folkestone  Hovednett   

 Durham Samlet nett    

 Edinburgh Hovednett* Hovednett (Forth, Grangemouth, 

Rosyth og Leith) 

  

 Exeter Samlet nett    

 Felixstowe–Harwich  Hovednett (Felixstowe) 

Hovednett (Harwich) 

  

 Fishguard  Samlet nett   

 Glasgow Hovednett* Hovednett (Clydeport, King George 

V dock, Hunterston og Greenock) 

 Hovednett (Mossend/Coatbridge) 

 Glensanda  Samlet nett   

 Goole  Samlet nett   

 Grimsby/Immingham  Hovednett (Grimsby og Immingham)   

 Heysham  Samlet nett   

 Holyhead  Samlet nett   

 Skrog  Samlet nett   

 Inverness Samlet nett    

 Ipswich  Samlet nett   

 Islay Samlet nett    

 Kirkwall Samlet nett    
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 Larne  Samlet nett   

 Leeds Hovednett (Leeds/Bradford)   Hovednett (Leeds/Wakefield RRT) 

 Liverpool Samlet nett Hovednett  Hovednett 

 London Hovednett (City) 

Hovednett (Gatwick)* 

Hovednett (Heathrow)* 

Hovednett (Luton)* 

Hovednett (Stansted)* 

Hovednett (London, London 

Gateway, Tilbury) 

  

 Londonderry Samlet nett Samlet nett   

 Manchester Hovednett* Samlet nett (Manchester og Port 

Salford) 

  

 Medway  Samlet nett (Thamesport, Sheerness)   

 Milford Haven  Hovednett   

 Newcastle Samlet nett    

 Newquay Samlet nett    

 Norwich Samlet nett    

 Nottingham Hovednett (East Midlands)    

 Orkney  Samlet nett   

 Plymouth  Samlet nett   

 Poole  Samlet nett   

 Port Salford  Samlet nett   

 Port Talbot  Samlet nett   

 Prestwick Samlet nett    

 Ramsgate Samlet nett (Kent International) Samlet nett   

 River Hull and Humber  Samlet nett   

 Scilly Isles Samlet nett    
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 Scrabster  Samlet nett   

 Selby    Samlet nett 

 Sheffield Samlet nett (Doncaster–Sheffield)   Hovednett (Doncaster RRT) 

 Shetland Samlet nett Samlet nett (Sullom Voe)   

 Southampton, Portsmouth Samlet nett (Southampton) Hovednett (Southampton) 

Samlet nett (Portsmouth) 

  

 Stornoway Samlet nett Samlet nett   

 Sumburgh Samlet nett    

 Teesport  Hovednett   

 Tiree Samlet nett    

 Tyne  Samlet nett   

 Ullapool  Samlet nett   

 Warrenpoint  Samlet nett   

 Wick Samlet nett    
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3.  Hovednettets grenseoverganger til nabostater: 

EU-medlemsstat Nabostat Grenseovergang (vei) Grenseovergang (jernbane) 

FINLAND RUSSLAND Vaalimaa Vainikkala 

ESTLAND RUSSLAND Luhamaa Koidula 

LATVIA RUSSLAND Terehova Zilupe 

 HVITERUSSLAND Pāternieki Indra 

LITAUEN RUSSLAND Kybartai Kybartai 

 HVITERUSSLAND Medininkai Kena 

POLEN RUSSLAND Grzechotki Braniewo 

 HVITERUSSLAND Kukuryki Terespol 

 UKRAINA Korczowa Przemyśl 

SLOVAKIA UKRAINA Vyšné Nemecké Čierna nad Tisou 

UNGARN UKRAINA Beregsurány Záhony 

 SERBIA Röszke Kelebia 

KROATIA SERBIA Lipovac Tovarnik 

 BOSNIA-HERZEGOVINA Svilaj Slavonski Šamac 

 MONTENEGRO Karasovići / 

ROMANIA UKRAINA Siret Vicșani 

MOLDOVA Ungheni Cristești Jijia 

SERBIA Stamora Moravița Stamora Moravița 

BULGARIA SERBIA Kalotina Kalotina 

 MAKEDONIA Gueshevo Gueshevo 

 TYRKIA Svilengrad Svilengrad 

HELLAS ALBANIA Kakavia Krystallopigi 

 MAKEDONIA Evzoni Idomeni 

 TYRKIA Kipi Pythion 
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VEDLEGG III 

VEILEDENDE KART OVER DET TRANSEUROPEISKE TRANSPORTNETTET UTVIDET TIL SÆRLIGE 

TREDJESTATER 

 

Kartoversikt for nabostater 
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11.1.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett og hovednett: Innlands vannveier og havner 

 Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg – Lýðveldið Ísland 

11 
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11.2.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

 Hovednett: jernbaner (passasjerer), havner og bane-vei-terminaler 

 Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg – Lýðveldið Ísland 

11 
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11.3.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

 Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg – Lýðveldið Ísland 

11 
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11.4.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett og hovednett: 

 Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg – Lýðveldið Ísland 

11 
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12.1.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett og hovednett: Innlands vannveier og havner 

 Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizra – Liechtenstein 

12 
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12.2.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

 Hovednett: Jernbaner (gods), havner og bane-vei-terminaler 

 Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizra – Liechtenstein 

12 
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12.3.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

 Hovednett: Jernbaner (passasjerer) og lufthavner 

 Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizra – Liechtenstein 

12 
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12.4.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett og hovednett: 

 Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizra – Liechtenstein 

12 
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13.1.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Innlands vannveier og havner 

 Vest-Balkan-regionen 

13 
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13.2.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

 Vest-Balkan-regionen 

13 
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13.3.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

 Vest-Balkan-regionen 

13 
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13.4.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 Vest-Balkan-regionen 

13 
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14.1.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Innlands vannveier og havner 

 Türkiye 

14 

 

  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/1065 

 

 

14.2.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Jernbaner, havner og bane-vei-terminaler 

 Türkiye 

14 
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14.3.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Jernbaner og lufthavner 

 Türkiye 

14 
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14.4.  Veiledende utvidelse til nabostater 

 Samlet nett: Veier, havner, bane-vei-terminaler og lufthavner 

 Türkiye 

14 
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Erklæringer fra Kommisjonen 

1.  «Kommisjonen minner om at beslutningen om å legge fram prosjekter for finansiering i henhold til Ordningen for 

et sammenkoplet Europa er en rettighet som medlemsstatene har. Denne rettigheten berøres ikke på noen måte av 

de veiledende prosentdelene for særlige transportformål oppført under nr. IV i vedlegget.» 

2.  «Kommisjonen finner det ytterst beklagelig at artikkel 18 er innbefattet, som omfatter framgangsmåten for 

undersøkelse nevnt i artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 for tildeling av økonomisk bistand fra Unionen til 

prosjekter eller deler av prosjekter som utvelges etter hver forslagsinnbydelse på grunnlag av de flerårige eller 

årlige arbeidsprogrammene nevnt i artikkel 17 i forordningen om Ordningen for et sammenkoplet Europa. 

Kommisjonen minner om at den ikke fremmet forslag om denne framgangsmåten i noen av sektorrettsaktene 

tilknyttet en flerårig finansiell ramme. Formålet var å forenkle programmene tilknyttet en flerårig finansiell ramme 

til fordel for mottakerne av EU-finansiering. Godkjenning av beslutninger om tilskudd uten komitékontroll skulle 

framskynde prosedyren og redusere behandlingstiden for tildeling av støtte for initiativtakere til prosjekter, slik at 

unødvendig byråkrati og unødvendige kostnader kunne unngås. Videre minner Kommisjonen om at beslutninger 

om å tildele støtte inngår i dens institusjonelle rettigheter tilknyttet gjennomføringen av budsjettet og følgelig ikke 

bør vedtas gjennom en komitéframgangsmåte. Kommisjonen finner også at denne innbefatningen ikke kan skape 

presedens for andre finansieringsordninger på grunn av de særlige kjennetegnene til infrastrukturprosjekter i form 

av virkning på medlemsstatenes territorium.» 

3.  «Kommisjonen beklager at artikkel 2 nr. 5 og artikkel 5 nr. 2 omfatter henvisninger til kostnadene til det utøvende 

organet som Kommisjonen har gitt i oppgave å gjennomføre særlige deler av Ordningen for et sammenkoplet 

Europa, i tilknytning til tiltak til støtte for programmet. Kommisjonen minner om at det er Kommisjonens rettighet, 

etter en nytte- og kostnadsanalyse, å nedsette et utøvende organ med sikte på å pålegge det særlige oppgaver 

tilknyttet forvaltningen av et program, i samsvar med bestemmelsene i Rådsforordning (EF) nr. 58/2003. 

Utførelsen av en nytte- og kostnadsanalyse med det formål å pålegge et utøvende organ oppgaver i tilknytning til 

gjennomføringen av Ordningen for et sammenkoplet Europa bør ikke foregripes av teksten i forordningen om 

Ordningen for et sammenkoplet Europa. Kommisjonen finner også at terskelen ikke kan skape presedens for andre 

finansieringsordninger på grunn av de særlige kjennetegnene til infrastrukturprosjekter som Kontoret forvalter.» 

 ____________  


