
R˜TTELSER

RÐttelse till Europaparlamentets och rådets beslut nr 884/2004/EG av den 29 april 2004 om Ðndring av beslut
nr 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnÐtet

(Europeiska unionens officiella tidning L 167 av den 30 april 2004)

Beslut 884/2004/EG skall vara som följer:

EUROPAPARLAMENTETS OCH R¯DETS BESLUT nr 884/2004/EG

av den 29 april 2004

om Ðndring av beslut nr 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av
det transeuropeiska transportnÐtet

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS R¯D HAR
ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprÐttandet av Europeiska
gemenskapen, sÐrskilt artikel 156 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-
tØns yttrande (2),

med beaktande av RegionkommittØns yttrande (3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (4), och

av följande skÐl:

(1) Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/
96/EG (5) faststÐlls gemenskapens riktlinjer för det trans-
europeiska transportnÐtet och projekt av gemensamt
intresse vars syfte Ðr att bidra till att utveckla nÐtet; i
bilaga III anges de sÐrskilda projekt som Europeiska rådet
vid mötena i Essen 1994 och Dublin 1996 ansåg vara
sÐrskilt viktiga.

(2) Den ökade trafiken och framför allt den allt större
andelen tunga lastbilar, har lett till fler trafikstockningar
och flaskhalsar i de internationella transportkorridorerna.
För att sÐkra den internationella rörligheten för varor
och mÐnniskor krÐvs dÐrför åtgÐrder för att optimera det
transeuropeiska transportnÐtets kapacitet.

(3) Vid Europeiska rådet i Göteborg 2001 uppmanades
gemenskapens institutioner att anta reviderade riktlinjer
för det transeuropeiska transportnÐtet i syfte att dÐr det
Ðr lÐmpligt prioritera infrastrukturinvesteringar i jÐrn-
vÐgar, inre vattenvÐgar, nÐrsjöfart, intermodala trans-
porter och effektiva övergångar. Inom denna ram bör
inlandshamnarnas och de regionala flygplatsernas bidrag
till uppfyllandet av målen för det transeuropeiska trans-
portnÐtet inte underskattas.

(4) Den kommande utvidgningen av Europeiska unionen,
målet att omfördela trafiken mellan transportsÐtten och
att åstadkomma ett infrastrukturnÐt som kan uppfylla de
vÐxande behoven, samt det faktum att det kan ta mer Ðn
tio år att förverkliga vissa prioriterade projekt innebÐr
att förteckningen i bilaga III till beslut nr 1692/96/EG
måste ses över på nytt.

(5) Bulgarien, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta,
Polen, RumÐnien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet
och Ungern har ingått associerings- och Europaavtal och
ansökt om medlemskap i Europeiska unionen. Trans-
portförvaltningen i elva av dessa lÐnder har med stöd
från kommissionen gjort en bedömning av behovet av
transportinfrastruktur i syfte att utforma ett nÐt enligt de
principer som faststÐlls i beslut nr 1692/96/EG.

(6) Europeiska rådet i Barcelona 2002 underströk målet att
undanröja flaskhalsar i sådana områden som Alperna,
PyrenØerna och Östersjön.
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(7) Europeiska rådet i Bryssel i 2003 betonade att de priori-
terade projekten enligt riktlinjerna Ðr avgörande för att
stÐrka sammanhållningen på den inre marknaden, i
synnerhet med tanke på Europeiska unionens före-
stående utvidgning och behovet av att avlÐgsna flask-
halsar och/eller komma till rÐtta med sådana brister i
rörligheten för varor (transit) som beror på naturliga
hinder eller andra hinder eller grÐnser.

(8) Vid den andra alleuropeiska transportkonferensen på
Kreta 1994 och den tredje alleuropeiska transportkonfe-
rensen i Helsingfors 1997 faststÐlldes tio alleuropeiska
transportkorridorer och fyra alleuropeiska transportre-
gioner som skall prioriteras i samarbetet mellan Euro-
peiska gemenskapen och berörda tredjelÐnder.

(9) I den rapport som högnivågruppen för det transeuro-
peiska transportnÐtet (nedan kallad �högnivågruppen�)
lÐmnade till kommissionen den 30 juni 2003 faststÐlls
ett begrÐnsat antal prioriterade projekt med hjÐlp av en
metod som bygger på kriterier för i synnerhet projektens
ekonomiska bÐrkraft, de berörda medlemsstaternas enga-
gemang för att följa en i förvÐg uppgjord tidsplan för
planeringen av projekt, effekterna på personers och
varors rörlighet mellan medlemsstaterna, sammanhåll-
ningen och en hållbar utveckling. Rapporten inkluderar
Ðven projekt i de nya medlemsstater som ansluter sig till
unionen den 1 maj 2004. HÐnsyn bör tas till resultatet
av detta samarbete.

(10) Miljöskyddskraven skall enligt artikel 6 i fördraget inte-
greras i utformningen och genomförandet av gemenska-
pens politik inom området transeuropeiska nÐt. Detta
förutsÐtter att man prioriterar frÐmjandet av infrastruktur
för transportsÐtt som skadar miljön mindre, såsom jÐrn-
vÐgstransporter, nÐrsjöfart och sjöfart på inre vatten-
vÐgar.

(11) Det Ðr nödvÐndigt att uppfylla det grundlÐggande målet
att bryta sambandet mellan de negativa effekterna av
transportsektorns tillvÐxt och bruttonationalproduktens
tillvÐxt i enlighet med kommissionens förslag i dess
meddelande om en strategi för hållbar utveckling i Euro-
peiska unionen.

(12) Miljöbedömningar i enlighet med Europaparlamentets
och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001
om bedömning av vissa planers och programs miljöpå-
verkan (1) kommer i framtiden att göras avseende alla

planer och program som utgör grunden för projekt av
gemensamt intresse. Finansiering av infrastrukturen för
transporter bör Ðven villkoras med hÐnsyn till efterlev-
naden av bestÐmmelserna i gemenskapens miljölagstift-
ning, sÐrskilt rådets direktiv 85/337/EEG av
den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön
av vissa offentliga och privata projekt (2) samt rådets
direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande
av vilda fåglar (3) och 92/43/EEG av den 21 maj 1992
om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och
vÐxter (4).

(13) I vitboken om den gemensamma transportpolitiken
efterlyser kommissionen ett integrerat tillvÐgagångssÐtt
som bland annat kombinerar åtgÐrder för att förnya jÐrn-
vÐgssektorn, sÐrskilt betrÐffande godstransporter,
uppmuntra sjöfart på inre vattenvÐgar och nÐrsjöfart,
frÐmja en större komplementaritet mellan höghastighets-
tåg och lufttransporter samt frÐmja utbyggnaden av drift-
skompatibla intelligenta transportsystem i syfte att
garantera en ökad effektivitet och sÐkerhet i nÐtet.

(14) Den gemensamma transportpolitikens effektivitet avgörs
bland annat av samstÐmmigheten av de åtgÐrder som
syftar till att förnya jÐrnvÐgssektorn och bygga ut infra-
strukturen i denna sektor. I Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/12/EG av den 26 februari 2001 om
Ðndring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen
av gemenskapens jÐrnvÐgar (5) föreskrivs ett transeuro-
peiskt jÐrnvÐgsnÐt för godstransporter som skall vara
öppet för internationella godstransporter efter 2003.
Banorna inom det transeuropeiska jÐrnvÐgsnÐtet för
godstransporter bör betraktas som en del av det jÐrn-
vÐgsnÐt som definieras i de nuvarande riktlinjerna, vilka
faststÐlls i beslut nr 1692/96/EG, för att kunna bli
föremål för investeringar och locka till sig trafik från
vÐgarna.

(15) Inom ramen för det allmÐnna målet att sÐkerstÐlla ett
hållbart system för rörlighet för personer och varor bör
mekanismer införas för att frÐmja utvecklingen av
höghastighetsleder till sjöss mellan medlemsstater för att
minska trafikstockningarna på vÐgarna och/eller
förbÐttra tillgÐngligheten till randområden samt
öregioner och östater. Införandet av sådana mekanismer,
bland annat inom ramen för anbudsförfaranden, bör
vara öppet och anpassat till behoven och bör inte på
något sÐtt strida mot gemenskapens konkurrenslagstift-
ning eller bestÐmmelserna om offentlig upphandling.
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(16) Stödet för utvecklingen av höghastighetsleder till sjöss
bör ses som ett komplement till bestÐmmelsen om
gemenskapsstöd för att stimulera utvecklingen av nÐrsjö-
farten enligt Marco Polo-programmet, inrÐttat genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1382/
2003 av den 22 juli 2003 om beviljande av ekonomiskt
gemenskapsstöd till förbÐttring av godstransportsyste-
mets miljöprestanda (1), och bör bygga på samma krite-
rier. Beviljandet av finansiellt bistånd från gemenskapen
enligt de båda instrumenten bör dock inte kunna kumu-
leras.

(17) Prioriterade projekt bör förklaras vara av europeiskt
intresse i syfte att koncentrera gemenskapsfinansieringen
till sådana projekt samt införa mekanismer för att
uppmuntra samordningen mellan medlemsstaterna så att
projekten kan bli klara i tid.

(18) Enligt artikel 154 i fördraget bör politiken för det trans-
europeiska nÐtet bidra till att stÐrka den ekonomiska och
sociala sammanhållningen i gemenskapen. För att detta
mål skall uppnås bör det vidtas åtgÐrder för att gemen-
skapens riktlinjer för det transeuropeiska transportnÐtet i
så stor utstrÐckning som möjligt skall stÐmma överens
med planeringen för relevanta finansiella instrument på
gemenskapsnivå.

(19) UtvÐrderingen i efterhand av de prioriterade projekten
bör underlÐtta framtida revideringar av riktlinjerna och
förteckningen över prioriterade projekt, och bör under-
lÐtta en förbÐttring av de metoder för förhandsbedöm-
ningar som anvÐnds av medlemsstaterna.

(20) Om nationella miljökonsekvensbedömningar och socio-
ekonomiska konsekvensutredningar genomförs utan
samordning mellan medlemsstaterna, kan detta visa sig
vara olÐmpligt för projekt av grÐnsöverskridande
karaktÐr som har förklarats vara av europeiskt intresse.
För att lösa det problemet Ðr det lÐmpligt att utöver de
gemensamma utvÐrderingsmetoderna införa samordnade
förfaranden för bedömning och offentliga samråd, eller
grÐnsöverskridande utredningsförfaranden som omfattar
de berörda medlemsstaterna och tar upp både miljömÐs-
siga och socioekonomiska aspekter. Dessa förfaranden
bör inte påverka förpliktelser enligt gemenskapens miljö-
skyddslagstiftning.

(21) Det kan visa sig nödvÐndigt med en förbÐttrad samo-
rdning mellan de medlemsstater som berörs av projekt
lÐngs samma trafikled för att öka investeringarnas
lönsamhet och underlÐtta synkronisering och finansie-
ring.

(22) Medlemsstaterna bör faststÐlla grÐnsöverskridande
strÐckor på grundval av kriterier som skall faststÐllas av
den kommittØ som inrÐttats genom artikel 18.2 i beslut
nr 1692/96/EG. De befintliga hÐnvisningarna till grÐns-
överskridande strÐckor i de prioriterade projekten i
bilaga III till det beslutet bör inte påverka faststÐllandet
av grÐnsöverskridande strÐckor enligt dessa kriterier.

(23) Kommissionen har gjort en konsekvensanalys av högni-
vågruppens rekommendationer. Resultaten visar att
genomförandet av de projekt som faststÐllts av gruppen i
kombination med flera åtgÐrder inom ramen för den
gemensamma transportpolitiken, exempelvis att avgifts-
belÐgga anvÐndningen av infrastrukturen och
konkurrensutsÐtta jÐrnvÐgstransporter av varor, kan ge
avsevÐrda tidsvinster och innebÐra minskade utslÐpp,
fÐrre trafikstockningar, ökad tillgÐnglighet till medlems-
stater i randområden och till de nya medlemsstaterna,
och dÐrmed förbÐttra situationen för alla.

(24) För att kunna uppnå målen för det transeuropeiska tran-
sportnÐtet och anta de transportpolitiska utmaningarna i
samband med utvidgningen Ðr det nödvÐndigt att avse-
vÐrt öka medlen till de transeuropeiska nÐten.

(25) Kommissionen kan komma att besluta att föreslå Euro-
paparlamentet och rådet att det Ðr nödvÐndigt att lÐgga
fram andra projekt Ðn de som ingår i bilaga III för att
söka nå målet att öka tillvÐxten, frÐmja integreringen i
ett utvidgat Europeisk union och öka europeiska företags
produktivitet och konkurrenskraft på den internationella
marknaden och att bidra till målet ekonomisk, social och
territoriell sammanhållning samt intermodalitet. Dessa
projekt bör ges lÐmplig prioritet inom ramen för gemen-
skapens finansiella instrument.

(26) Beslut nr 1692/96/EG bör Ðndras i enlighet med detta.

H˜RIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut nr 1692/96/EG Ðndras hÐrmed på följande sÐtt:

1) I artikel 2.1 skall årtalet �2010� ersÐttas med �2020�.

2) Artikel 3.2 skall ersÐttas med följande:

�2. Transportinfrastrukturerna omfattar vÐgnÐt, jÐrn-
vÐgsnÐt och nÐt av inre vattenvÐgar, höghastighetsleder till
sjöss, kusthamnar och inlandshamnar, flygplatser och
andra förbindelsepunkter mellan olika transportnÐt.�

7.6.2004 L 201/3Europeiska unionens officiella tidningSV

(1) EUT L 196, 2.8.2003, s. 1. Förordningen Ðndrad genom förordning
(EG) nr 788/2001 (EUT L 138, 30.4.2004, s. 17).



3) Artikel 5 skall ersÐttas med följande:

�Artikel 5

Prioriteringar

Med beaktande av de mål som anges i artikel 2 och de
huvudlinjer som anges i artikel 4 skall prioriteringarna
gÐlla

a) skapande och utbyggnad av viktiga förbindelselÐnkar
och utveckling av samtrafikförmåga som behövs för att
avlÐgsna flaskhalsar, fÐrdigstÐlla strÐckor som saknas
och komplettera de viktiga förbindelselederna, sÐrskilt
de strÐckor som går över grÐnserna eller över naturliga
hinder, samt förbÐttra driftskompatibiliteten på de stora
förbindelselederna,

b) skapande och utbyggnad av infrastruktur som frÐmjar
de nationella nÐtens samtrafikförmåga för att göra det
möjligt att knyta samman öar eller öliknande områden,
samt inlandsområden, randområden och yttersta
randområden med gemenskapens centrala regioner
sÐrskilt för att minska dessa områdens höga transport-
kostnader,

c) nödvÐndiga åtgÐrder för att gradvis uppnå ett drifts-
kompatibelt jÐrnvÐgsnÐt, inklusive dÐr så Ðr möjligt
banor anpassade för godstransporter,

d) nödvÐndiga åtgÐrder för att frÐmja fjÐrrsjöfart, nÐrsjö-
fart och inlandssjöfart,

e) nödvÐndiga åtgÐrder för att integrera jÐrnvÐgs- och flyg-
transporter, sÐrskilt genom jÐrnvÐgsförbindelser till flyg-
platser nÐr så Ðr lÐmpligt, samt den infrastruktur och de
anlÐggningar som behövs,

f) optimering av kapacitet och effektivitet hos befintlig
och ny infrastruktur, frÐmjande av intermodalitet samt
förbÐttring av nÐtets sÐkerhet och tillförlitlighet, genom
inrÐttande och upprustning av intermodala terminaler
och deras infrastruktur för tillgång och/eller genom
utveckling av intelligenta system,

g) integrering av sÐkerhets- och miljöfrågor i utform-
ningen och genomförandet av det transeuropeiska
transportnÐtet,

h) utveckling av hållbar rörlighet för personer och varor i
enlighet med Europeiska unionens mål för hållbar
utveckling.�

4) Artikel 8 skall ersÐttas med följande:

�Artikel 8

Miljöskydd

1. Vid planeringen och genomförandet av projekt skall
medlemsstaterna ta hÐnsyn till skyddet av miljön genom

att företa miljökonsekvensbedömningar av de projekt av
gemensamt intresse som skall genomföras, i enlighet med
direktiv 85/337/EEG och med tillÐmpning av rådets
direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande
av vilda fåglar (*) och direktiv 92/43/EEG.

Från och med den 21 juli 2004 skall medlemsstaterna i
enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/
42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa
planers och programs miljöpåverkan (**), genomföra en
miljöbedömning av de planer och program som ligger till
grund för sådana projekt, sÐrskilt om de rör nya förbin-
delser eller annan viktig utbyggnad av knutpunkter.
Medlemsstaterna skall ta hÐnsyn till resultatet av denna
miljöbedömning vid förberedelserna av de berörda
planerna och programmen enligt artikel 8 i det direktivet.

2. Senast den 21 juli 2004 skall kommissionen, i
samförstånd med medlemsstaterna, utveckla lÐmpliga
metoder för att genomföra strategiska miljöbedömningar i
syfte att bland annat sÐkerstÐlla en lÐmplig samordning,
undvika dubbelarbete samt förenkla och påskynda plane-
ringsprocesser för grÐnsöverskridande projekt och korri-
dorer.

Resultatet av detta arbete och av miljöbedömningen av de
projekt för transeuropeiska nÐt som genomförts av
medlemsstaterna enligt direktiv 2001/42/EG skall vid
behov beaktas av kommissionen i dess rapport om riktlin-
jerna och de eventuella åtföljande lagstiftningsförslagen,
som syftar till revidering av riktlinjerna enligt artikel 18.3 i
beslutet.

(*) EGT L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktivet senast Ðndrat
genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122,
16.5.2003, s. 36).

(**) EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.�

5) Artikel 9.3 skall ersÐttas med följande:

�3. NÐtet skall också omfatta infrastruktur för trafikstyr-
ning, information till anvÐndarna, hantering av incidenter
och nödsituationer samt elektronisk uppbörd av vÐgav-
gifter, på grundval av ett aktivt samarbete mellan euro-
peiska, nationella och regionala trafikstyrningssystem samt
aktörer som tillhandahåller rese- och trafikinformation och
mervÐrdestjÐnster, för att sÐkerstÐlla erforderlig komple-
mentaritet med tillÐmpningar vilkas utbyggnad underlÐttas
genom programmet för det transeuropeiska telekommuni-
kationsnÐtet.�
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6) Artikel 10 skall ersÐttas med följande:

�Artikel 10

Beskrivning

1. JÐrnvÐgsnÐtet skall bestå av jÐrnvÐgsbanor för högha-
stighetståg och konventionella jÐrnvÐgsbanor.

2. HöghastighetsnÐtet som utnyttjar befintlig eller ny
teknik skall bestå av

a) banor sÐrskilt konstruerade för höghastighetståg och
utrustade för hastigheter på i allmÐnhet 250 km/tim
eller dÐröver,

b) banor sÐrskilt anpassade för höghastighetståg och utru-
stade för hastigheter på cirka 200 km/tim,

c) banor sÐrskilt anpassade eller konstruerade för högha-
stighetståg och anslutna till höghastighetsnÐtet och av
en specifik karaktÐr på grund av topografiska eller
miljömÐssiga förhållanden, terrÐng eller stadsplanering,
dÐr hastigheten måste anpassas i varje enskilt fall.

HöghastighetsnÐtet skall utgöras av de banor som anges i
bilaga I. De vÐsentliga krav och tekniska specifikationer för
driftskompatibilitet som Ðr tillÐmpliga på jÐrnvÐgsbanor
för höghastighetståg utrustade med befintlig teknik skall
faststÐllas i enlighet med rådets direktiv 96/48/EG av
den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det trans-
europeiska jÐrnvÐgssystemet för höghastighetståg (*).
Medlemsstaterna skall före öppnandet underrÐtta kommis-
sionen om varje ny höghastighetsbana och om dess
tekniska egenskaper.

3. Det konventionella jÐrnvÐgsnÐtet skall bestå av banor
för konventionell passagerar- och godstransport, inklusive
jÐrnvÐgsavsnitt avsedda för det transeuropeiska nÐtet för
kombinerade transporter enligt artikel 14, anslutningsför-
bindelser till kusthamnar och inlandshamnar av gemen-
samt intresse samt de godsterminaler som Ðr öppna för alla
aktörer. De vÐsentliga krav och tekniska specifikationer för
driftskompatibilitet som Ðr tillÐmpliga på konventionella
jÐrnvÐgsbanor skall faststÐllas i enlighet med Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2001/16/EG av
den 19 mars 2001 om driftskompatibiliteten hos det tran-
seuropeiska jÐrnvÐgssystemet för konventionella tåg (**).

4. JÐrnvÐgsnÐtet skall omfatta infrastruktur och anlÐgg-
ningar som gör det möjligt att integrera jÐrnvÐgs-, vÐg-
och, nÐr så Ðr lÐmpligt, sjö- och flygtransporttjÐnster. I
detta avseende skall sÐrskild uppmÐrksamhet Ðgnas åt
regionala flygplatsers samtrafik med nÐtet.

5. JÐrnvÐgsnÐtet skall fylla åtminstone en av följande
funktioner:

a) Att spela en viktig roll i fjÐrrtrafiken för passagerare.

b) Att möjliggöra samtrafik med flygplatser nÐr så Ðr
lÐmpligt.

c) Att möjliggöra tillgång till regionala och lokala jÐrn-
vÐgsnÐt.

d) Att underlÐtta godstransporter genom faststÐllande och
utbyggnad av stambanor för godstrafik eller banor dÐr
godståg har prioritet.

e) Att spela en viktig roll för kombinerade transporter.

f) Att möjliggöra samtrafik via hamnar av gemensamt
intresse med nÐrsjöfart och inlandssjöfart.

6. JÐrnvÐgsnÐtet skall erbjuda anvÐndarna en hög kvali-
tets- och sÐkerhetsnivå, tack vare sin kontinuitet och en
gradvis införd driftskompatibilitet, som erhålls sÐrskilt
genom teknisk harmonisering och det harmoniserade
trafikstyrningssystem (ERTMS) som rekommenderas för det
europeiska jÐrnvÐgsnÐtet. I detta syfte skall kommissionen
upprÐtta en utbyggnadsplan i samordning med nationella
planer och i samråd med medlemsstaterna.

(*) EGT L 235, 17.9.1996, s. 6. Direktivet senast Ðndrat
genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003).

(**) EGT L 110, 20.4.2001, s. 1.�

7) Artikel 11 skall Ðndras på följande sÐtt:

a) Följande punkt skall lÐggas till:

�3b. De inlandshamnar i nÐtet som Ðr utrustade med
omlastningsanordningar för intermodala transporter
eller som har en årlig fraktvolym på minst 500 000 ton
anges i bilaga I.�

b) Punkt 4 skall ersÐttas med följande:

�4. NÐtet skall också omfatta infrastrukturen för
trafikstyrningen. Denna skall framför allt omfatta infö-
randet av ett driftskompatibelt och intelligent trafik-
och transportsystem, �InformationstjÐnster för flodsjö-
fart�, som Ðr avsett att optimera den befintliga kapaci-
teten och sÐkerheten inom nÐtet av inre vattenvÐgar
samt förbÐttra driftskompatibiliteten med andra trans-
portslag.�

7.6.2004 L 201/5Europeiska unionens officiella tidningSV



8) Följande artikel skall införas:

�Artikel 12a

Höghastighetsleder till sjöss

1. Det transeuropeiska nÐtet av höghastighetsleder till
sjöss skall vara avsett att koncentrera godsflödet till logi-
stikförbindelser till sjöss för att förbÐttra befintliga eller
upprÐtta nya lönsamma, regelbundna och tÐta förbindelser
för varutransporter mellan medlemsstater och dÐrigenom
minska trafikstockningarna på vÐgarna och/eller förbÐttra
tillgÐngligheten till randområden samt öregioner och
östater. Höghastighetsleder till sjöss skall inte utesluta
kombinerade person- och godstransporter, om godstrans-
porterna övervÐger.

2. Det transeuropeiska nÐtet av höghastighetsleder till
sjöss skall bestå av utrustning och infrastruktur som berör
åtminstone två hamnar i olika medlemsstater. I denna
utrustning och infrastruktur skall åtminstone i en
medlemsstat exempelvis ingå hamnutrustning, elektroniska
styrsystem för logistik, sÐkerhet och trygghet samt förvalt-
nings- och tullförfaranden, liksom infrastruktur för direkt
tilltrÐde land- och sjövÐgen, inklusive sÐkerstÐllande av att
sjövÐgarna hålls öppna hela året, sÐrskilt tillgången till
muddringsutrustning och tillgång till isbrytare vintertid.

3. VattenvÐgar eller kanaler enligt bilaga I som
förbinder två europeiska höghastighetsleder till sjöss, eller
två avsnitt av dessa, och bidrar vÐsentligt till att förkorta
sjövÐgarna, öka effektiviteten och spara transporttid, skall
ingå i det transeuropeiska nÐtet av höghastighetsleder till
sjöss.

4. Projekt av gemensamt intresse som avser det transeu-
ropeiska nÐtet av höghastighetsleder till sjöss skall föreslås
av minst två medlemsstater och anpassas till de faktiska
behoven. De föreslagna projekten skall i allmÐnhet enga-
gera både den offentliga sektorn och den privata sektorn
enligt förfaranden som, innan stöd som beviljas från natio-
nella budgetar, vid behov kan kompletteras med stöd från
gemenskapen, krÐver att ett anbudsförfarande genomförs,
antingen

a) i form av offentliga anbudsinfordringar som anordnas
gemensamt av de berörda medlemsstaterna för att
upprÐtta nya förbindelser från en i förvÐg utvald kate-
gori A-hamn enligt artikel 12.2 i var och en av de
havsområden som anges i projekt nr 21 i bilaga III,
eller

b) om hamnarnas lÐge Ðr jÐmförbart, i form av offentliga
anbudsinfordringar som anordnas gemensamt av de
berörda medlemsstaterna och som riktar sig till konsor-
tier med åtminstone rederier och hamnar som Ðr
belÐgna i någon av de havsområden som anges i
projekt nr 21 i bilaga III.

5. Följande skall gÐlla för projekt av gemensamt intresse
som avser det transeuropeiska nÐtet av höghastighetsleder
till sjöss:

� Projekten skall inriktas på utrustning och infrastruktur
som ingår i nÐtet av höghastighetsleder till sjöss.

� Projekten får, utan att det påverkar tillÐmpningen av
artiklarna 87 och 88 i fördraget, inbegripa startbidrag
om statligt stöd som ett resultat av det upphandlings-
förfarande som avses i punkt 4 anses nödvÐndigt för
projektets lönsamhet. Startbidrag får utgå under högst
två år och får endast beviljas för att tÐcka vederbörligen
styrkta kapitalkostnader. Bidraget får inte överstiga det
lÐgsta belopp som bedöms nödvÐndigt för att starta
driften av de berörda förbindelserna. Bidraget får inte
leda till att konkurrensen på de berörda marknaderna
snedvrids på ett sÐtt som strider mot det gemensamma
intresset.

� Projekten får också omfatta verksamhet som medför
fördelar i ett större sammanhang och som inte Ðr
knuten till sÐrskilda hamnar, exempelvis tillgången till
utrustning för isbrytning och muddringsarbeten samt
informationssystem, inklusive system för trafikstyrning
och elektronisk registrering.

6. Kommissionen skall inom tre år för den kommittØ
som avses i artikel 18 lÐgga fram en första förteckning
över sÐrskilda projekt av gemensamt intresse och dÐri-
genom ge begreppet höghastighetsleder till sjöss konkret
form. Denna förteckning skall också sÐndas till Europapar-
lamentet.

7. Projekt av gemensamt intresse som avser det transeu-
ropeiska nÐtet av höghastighetsleder till sjöss skall
godkÐnnas av kommissionen.�

9) I artikel 13 skall följande punkt lÐggas till:

�3. Internationella knutpunkter och gemenskapsknut-
punkter skall dÐr så Ðr lÐmpligt gradvis anslutas till jÐrn-
vÐgsnÐtets höghastighetsbanor. NÐtet skall omfatta infra-
struktur och utrustning som möjliggör integrering av flyg-
och jÐrnvÐgstransporttjÐnster och vid behov sjötrans-
porttjÐnster.�
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10) Följande avsnitt 10a skall införas:

�AVSNITT 10a

SAMORDNING MELLAN MEDLEMSSTATER

Artikel 17a

Europeisk samordnare

1. För att underlÐtta ett samordnat genomförande av
vissa projekt, sÐrskilt grÐnsöverskridande projekt eller delar
av grÐnsöverskridande projekt inbegripet bland de projekt
som förklarats vara av europeiskt intresse enligt artikel 19a,
får kommissionen efter överenskommelse med de berörda
medlemsstaterna och efter att ha hört Europaparlamentet
utse en person till europeisk samordnare. Den europeiska
samordnaren skall handla i kommissionens namn och för
dess rÐkning. Den europeiska samordnarens ansvarsom-
råde skall vanligen omfatta ett enda projekt, sÐrskilt nÐr
det gÐller grÐnsöverskridande projekt, men får vid behov
utvidgas till att omfatta hela huvudlinjen. Den europeiska
samordnaren skall tillsammans med de berörda medlems-
staterna utarbeta en arbetsplan för sin verksamhet.

2. Den europeiska samordnaren skall utses sÐrskilt på
grundval av sin erfarenhet av europeiska institutioner och
sina kunskaper om finansiering och samhÐllsekonomiska
och miljömÐssiga utvÐrderingar av storskaliga projekt.

3. I kommissionens beslut om utnÐmning av en euro-
peisk samordnare skall anges hur denne skall utföra de
arbetsuppgifter som anges i punkt 5.

4. De berörda medlemsstaterna skall samarbeta med
den europeiska samordnaren och ge denne nödvÐndig
information för att utföra de arbetsuppgifter som anges i
punkt 5.

5. Den europeiska samordnaren skall

a) i samarbete med de berörda medlemsstaterna frÐmja
gemensamma metoder för utvÐrdering av projekt och
vid behov fungera som finansiell rådgivare åt projektfö-
respråkare,

b) årligen utarbeta en rapport till Europaparlamentet,
kommissionen och de berörda medlemsstaterna om
framstegen i arbetet med att genomföra projekt som
denne ansvarar för, om ny lagstiftning eller annan
utveckling som kan påverka projektens karaktÐr samt
om svårigheter och hinder som kan leda till avsevÐrda
förseningar i förhållande till de datum som anges i
bilaga III,

c) tillsammans med de berörda medlemsstaterna samråda
med regionala och lokala myndigheter, aktörer, trans-
portanvÐndare samt företrÐdare för det civila samhÐllet
för att få ökad kunskap om efterfrågan på transport-

tjÐnster, möjligheter till finansiering av investeringar
och den typ av tjÐnster som skall tillhandahållas för att
underlÐtta tillgången till sådan finansiering.

6. Utan att det påverkar tillÐmpliga förfaranden enligt
gemenskapslagstiftning och nationell lagstiftning får
kommissionen anmoda den europeiska samordnaren om
ett yttrande vid handlÐggningen av ansökningar om
gemenskapsbidrag till projekt eller grupper av projekt som
ingår i den europeiska samordnarens uppdrag.�

11) Artikel 18 skall Ðndras på följande sÐtt:

a) Rubriken skall ersÐttas med följande:

�KommittØ för övervakning av riktlinjer och utbyte av
information�.

b) Punkt 1 skall ersÐttas med följande:

�1. Medlemsstaterna skall förse kommissionen med
de sammanfattningar av nationella planer och program
som de utarbetar för utbyggnaden av det transeuro-
peiska transportnÐtet, sÐrskilt om de projekt som har
förklarats vara av europeiskt intresse enligt artikel 19a.
Efter antagande skall medlemsstaterna överlÐmna de
nationella planerna och programmen till kommissionen
för kÐnnedom.�

c) Punkt 3 skall ersÐttas med följande:

�3. Kommissionen skall vartannat år rapportera till
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittØn och RegionkommittØn om genomfö-
randet av de riktlinjer som beskrivs i detta beslut. Vid
upprÐttandet av rapporten skall kommissionen bitrÐdas
av den kommittØ som avses i punkt 2. Rapporten skall
vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag som syftar till
revidering av riktlinjerna, inbegripet vid behov
Ðndringar i eller tillÐgg till förteckningen över priorite-
rade projekt i bilaga III av projekt som Ðr i överens-
stÐmmelse med artikel 19.1. Revideringen skall sÐrskilt
avse projekt som bidrar till den territoriella samman-
hållningen i unionen i enlighet med artikel 19.1 e.�

12) Artikel 19 skall ersÐttas med följande:

�Artikel 19

Prioriterade projekt

1. Prioriterade projekt Ðr sådana projekt av gemensamt
intresse som avses i artikel 7 och som enligt utredningen

a) syftar till att undanröja en flaskhals eller lÐgga till en
lÐnk som saknas på en viktig trafikled i det transeuro-
peiska transportnÐtet, i synnerhet projekt som Ðr grÐns-
överskridande, går över naturliga hinder eller har en
grÐnsöverskridande strÐcka,
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b) Ðr av en sådan storlek att långsiktig planering på euro-
peisk nivå tillför ett avsevÐrt mervÐrde,

c) i sin helhet kan medföra socioekonomiska nettovinster
och andra socioekonomiska fördelar,

d) avsevÐrt förbÐttrar personers och varors rörlighet
mellan medlemsstaterna och dÐrigenom Ðven bidrar till
de nationella nÐtens driftskompatibilitet,

e) bidrar till att öka den territoriella sammanhållningen i
Europeiska unionen genom att integrera de nya
medlemsstaternas transportnÐt och förbÐttra förbindel-
serna med regionerna i gemenskapens randområden
och öregioner,

f) bidrar till en hållbar utveckling av transporterna genom
att förbÐttra sÐkerheten och minska den transportrelate-
rade miljöförstöringen, bland annat genom att frÐmja
att trafik styrs över till jÐrnvÐg, intermodala transporter
och transporter på inre vattenvÐgar och till sjöss,

g) visar att de berörda medlemsstaterna åtar sig att
genomföra utredningar och utvÐrderingar inom en tid
som gör att arbetet kan avslutas inom utsatt tid, på
grundval av en nationell plan eller något annat likvÐr-
digt dokument för projektet i fråga.

2. De prioriterade projekt som skall inledas före 2010,
de strÐckor som ingår i dessa och de tidpunkter för nÐr
arbetet skall vara avslutat som avses i punkt 1 g anges i
bilaga III.

3. Kommissionen skall före 2010 utarbeta en lÐgesrap-
port och vid behov föreslå Ðndringar i förteckningen över
de prioriterade projekt som faststÐlls i bilaga III i enlighet
med punkt 1.�

13) Följande artikel skall införas:

�Artikel 19a

Förklaring om europeiskt intresse

1. De prioriterade projekt som anges i bilaga III
förklaras vara av europeiskt intresse. Denna förklaring
avges endast i enlighet med det förfarande som anges i
fördraget och i de rÐttsakter som grundar sig på detta.

2. Utan att det påverkar den rÐttsliga grunden för
gemenskapens berörda finansieringsorgan gÐller följande:

a) Medlemsstaterna skall vid presentationen av sina
projekt för finansiering inom ramen för sammanhåll-
ningsfonden, enligt artikel 10 i rådets förordning (EG)
nr 1164/94 av den 16 maj 1994 om inrÐttandet av en

sammanhållningsfond (*), ge lÐmplig prioritet åt projekt
som har förklarats vara av europeiskt intresse.

b) Medlemsstaterna skall vid presentationen av sina
projekt för finansiering inom ramen för den budget
som avdelats för transeuropeiska nÐt, enligt artiklarna 9
och 10 i rådets förordning (EG) nr 2236/95 av
den 18 september 1995 om allmÐnna regler för gemen-
skapens finansiella stöd på området för transeuropeiska
nÐt (**), ge lÐmplig prioritet åt projekt som har förkla-
rats vara av europeiskt intresse.

c) Kommissionen skall uppmana medlemsstaterna att vid
programplaneringen för strukturfonderna fÐsta vikt vid
de projekt som förklarats vara av europeiskt intresse,
sÐrskilt i de regioner som omfattas av mål 1, med beak-
tande av nationella transportplaner som omfattas av
gemenskapens befintliga stödramar

d) Kommissionen skall se till att de lÐnder som mottar
stöd från det strukturpolitiska föranslutningsinstru-
mentet vid presentationen av projekt för finansiering
inom ramen för det instrumentet och i enlighet med
bestÐmmelserna i artiklarna 2 och 7 i rådets förordning
(EG) nr 1267/1999 av den 21 juni 1999 om upprÐt-
tande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstru-
ment (***) ger lÐmplig prioritet åt projekt som har
förklarats vara av europeiskt intresse.

3. Kommissionen skall i samband med prognoserna
över sina finansiella behov ge lÐmplig prioritet åt projekt
som har förklarats vara av europeiskt intresse.

4. Om arbetet med något av de projekt som har förkla-
rats vara av europeiskt intresse inleds eller kommer att
inledas med en avsevÐrd försening i förhållande till
tidsgrÐnsen 2010, skall kommissionen uppmana de
berörda medlemsstaterna att inom tre månader förklara
denna försening. På grundval av det svar som ges skall
kommissionen samråda med alla berörda medlemsstater
för att lösa det problem som lett till förseningen.

Kommissionen får, i samråd med den kommittØ som
inrÐttas genom artikel 18.2, och inom ramen för en aktiv
övervakning av genomförandet av det projekt som har
förklarats vara av europeiskt intresse och med vederbörligt
beaktande av proportionalitetsprincipen, besluta att vidta
lÐmpliga åtgÐrder. De medlemsstater som berörs skall ges
tillfÐlle att lÐgga fram synpunkter om sådana åtgÐrder
innan de antas.

Europaparlamentet skall omedelbart informeras om varje
åtgÐrd som vidtas.
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NÐr kommissionen beslutar om åtgÐrderna skall den ta
vederbörlig hÐnsyn till varje berörd medlemsstats ansvar
för förseningen och avstå från att vidta åtgÐrder som skulle
påverka genomförandet av projektet i en medlemsstat som
inte Ðr ansvarig för förseningen.

5. NÐr något av de projekt som förklarats vara av euro-
peiskt intresse inte Ðr vÐsentligen avslutat inom en rimlig
tidsperiod efter det förvÐntade slutförandedatum som
anges i bilaga III och samtliga berörda medlemsstater Ðr
ansvariga för förseningen, skall kommissionen revidera
projektet i enlighet med det förfarande som avses i punkt 4
i syfte att återkalla klassificeringen som ett projekt som
förklarats vara av europeiskt intresse genom det revide-
ringsförfarande som avses i artikel 18.3. Kommissionen
skall under alla förhållanden se över projektet i slutet av en
femtonårsperiod efter det att projektet har förklarats vara
av europeiskt intresse i detta besluts mening.

6. Fem år efter det att ett projekt eller en strÐcka i ett
projekt som har förklarats vara av europeiskt intresse har
avslutats, skall de berörda medlemsstaterna utvÐrdera dess
socioekonomiska effekter och miljöeffekter, inbegripet
effekterna på handeln och den fria rörligheten för personer
och varor mellan medlemsstaterna, den territoriella
sammanhållningen och den hållbara utvecklingen.
Medlemsstaternas skall meddela kommissionen resultatet
av denna utvÐrdering.

7. Om ett projekt av europeiskt intresse innehåller en
grÐnsöverskridande strÐcka som inte kan delas upp
tekniskt och ekonomiskt, skall de berörda medlemsstaterna
samordna sina förfaranden för bedömning av de socioeko-
nomiska konsekvenserna av detta och efter bÐsta förmåga
strÐva efter att genomföra en grÐnsöverskridande utredning
innan byggnadstillstånd beviljas och inom den befintliga
ramen.

8. Andra strÐckor av projekt av europeiskt intresse
kommer att samordnas bilateralt eller multilateralt av
medlemsstaterna från fall till fall.

9. De samordnade åtgÐrder eller grÐnsöverskridande
utredningar som avses i punkt 7 påverkar inte förplik-
telser enligt gemenskapens miljöskyddslagstiftning, sÐrskilt
nÐr det gÐller miljökonsekvensbedömningar. De berörda
medlemsstaterna skall meddela kommissionen nÐr sådana
samordnade åtgÐrder eller grÐnsöverskridande utredningar
inleds och resultatet av dessa. Kommissionen skall ta med
den informationen i den rapport som avses i artikel 18.3.�

Artikel 19b

GrÐnsöverskridande strÐckor

I samband med vissa prioriterade projekt skall grÐnsövers-
kridande strÐckor mellan två medlemsstater, inbegripet
höghastighetsleder till sjöss, identifieras av medlemssta-
terna på grundval av kriterier som faststÐlls i den kommittØ
som inrÐttas genom artikel 18.2 och meddelas till kommis-
sionen. Dessa skall i synnerhet vara strÐckor som inte kan
delas upp tekniskt och ekonomiskt eller för vilka de
berörda medlemsstaterna skall ha ett gemensamt åtagande
och upprÐtta en gemensam struktur.

(*) EGT L 130, 25.5.1994, s. 1. Förordningen senast Ðndrad
genom 2003 års anslutningsakt.

(**) EGT L 228, 23.9.1995, s. 1. Förordningen senast Ðndrad
genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 807/2004 (EGT L 143, 30.4.2004, s. 46).

(***) EGT L 161, 26.6.1999, s. 73. Förordningen senast Ðndrad
genom förordning (EG) nr 769/2004
(EGT L 123, 27.4.2004, s. 1).

14) Artiklarna 20 och 21 skall utgå.

15) Bilagorna skall Ðndras på följande sÐtt:

1. I bilaga I skall avsnitten 2, 3, 4 och 6 samt bifogade
kartor ersÐttas enligt bilaga I till det hÐr beslutet.

2. Bilaga III skall Ðndras på följande sÐtt:

a) Rubriken skall ersÐttas med följande: �Prioriterade
projekt dÐr arbetet skall inledas före 2010�.

b) Innehållet skall Ðndras i enlighet med bilaga II till
det hÐr beslutet.

Artikel 2

Detta beslut trÐder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

UtfÐrdat i Strasbourg den 29 april 2004.

På Europaparlamentets vÐgnar
P. COX

Ordförande

På rådets vÐgnar
M. McDOWELL

Ordförande
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BILAGA I

Bilaga I till beslut nr 1692/96/EG skall Ðndras på följande sÐtt:

1. Avsnitten 2, 3 och 4 skall ersÐttas med följande:

�Avsnitt 2: VÐgnÐtet

2.0 Europa

2.1 Belgien

2.2 Danmark

2.3 Tyskland

2.4 Grekland

2.5 Spanien

2.6 Frankrike

2.7 Irland

2.8 Italien

2.9 Luxemburg

2.10 NederlÐnderna

2.11 Österrike

2.12 Portugal

2.13 Finland

2.14 Sverige

2.15 Förenade kungariket

Avsnitt 3: JÐrnvÐgsnÐtet

3.0 Europa

3.1 Belgien

3.2 Danmark

3.3 Tyskland

3.4 Grekland

3.5 Spanien

3.6 Frankrike

3.7 Irland

3.8 Italien

3.9 Luxemburg

3.10 NederlÐnderna

3.11 Österrike

3.12 Portugal

3.13 Finland

3.14 Sverige

3.15 Förenade kungariket

Avsnitt 4: NÐtet för inre vattenvÐgar och inlandshamnar�

2. Avsnitt 6 skall ersÐttas med följande:

�Avsnitt 6: FlygplatsnÐtet

6.0 Europa

6.1 Belgien/Danmark/Tyskland/Luxemburg/
NederlÐnderna/Österrike

6.2 Grekland

6.3 Spanien/Portugal

6.4 Frankrike

6.5 Irland/Förenade kungariket

6.6 Italien

6.7 Finland/Sverige�

3. Följande kartor skall ersÐtta motsvarande kartor i beslut nr 1692/96/EG.�
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BILAGA II

Bilaga III till beslut nr 1692/96/EG skall Ðndras på följande sÐtt:

�BILAGA III

PRIORITERADE PROJEKT D˜R ARBETET SKALL INLEDAS FÖRE 2010

1. JÐrnvÐgsförbindelsen Berlin � Verona/Milano � Bologna � Neapel � Messina � Palermo

� Halle/Leipzig-Nþrnberg (2015)

� Nþrnberg-Mþnchen (2006)

� Mþnchen-Kufstein (2015)

� Kufstein-Innsbruck (2009)

� Brennertunneln (2015), grÐnsöverskridande strÐckan

� Verona-Neapel (2007)

� Milano-Bologna (2006)

� Bil- och jÐrnvÐgsbro över Messinasundet-Palermo (2015)

2. JÐrnvÐgsförbindelsen för höghastighetståg Paris-Bryssel-Köln-Amsterdam-London

� Kanaltunneln-London (2007)

� Bryssel-LiŁge-Köln (2007)

� Bryssel-Rotterdam-Amsterdam (2007) (1)

3. JÐrnvÐgsförbindelsen för höghastighetståg i sydvÐstra Europa

� Lissabon/Porto-Madrid (2011) (2)

� Madrid-Barcelona (2005)

� Barcelona-Figueras-Perpignan (2008)

� Perpignan-Montpellier (2015)

� Montpellier-Nîmes (2010)

� Madrid-Vitoria-Irœn/Hendaye (2010)

� Irœn/Hendaye-Dax, grÐnsöverskridande strÐckan (2010)

� Dax-Bordeaux (2020)

� Bordeaux-Tours (2015)

4. JÐrnvÐgsförbindelsen för höghastighetståg österut

� Paris-Baudrecourt (2007)

� Metz-Luxemburg (2007)

� Saarbrþcken-Mannheim (2007)

5. Betuwelinjen (2007)
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(1) Inklusive de två stationerna för höghastighetståg i Rotterdam och Amsterdam som inte ingick i det projekt som fick stöd av Euro-
peiska rådet i Essen 1994.

(2) Inklusive linjerna Lissabon�Porto (2013), Lissabon�Madrid (2010) och Aveiro�Salamanca (2015).



6. JÐrnvÐgsförbindelsen Lyon-Trieste-DivaŁa/Koper-DivaŁa-Ljubljana-Budapest-grÐnsen till Ukraina (1)

� Lyon-St Jean de Maurienne (2015)

� Mont-Cenistunneln (2015-2017), grÐnsöverskridande strÐckan

� Bussoleno-Turin (2011)

� Turin-Venedig (2010)

� Venedig-södra Ronchi-Trieste-DivaŁa (2015)

� Koper-DivaŁa-Ljubljana (2015)

� Ljubljana-Budapest (2015)

7. MotorvÐgsförbindelsen Igoumenitsa/Patra � Aten � Sofia � Budapest

� Via Egnatia (2006)

� Pathe (2008)

� MotorvÐgen Sofia � Kulata � grÐnsen mellan Grekland och Bulgarien (2010), med Promahon � Kulata som
grÐnsöverskridande strÐcka

� MotorvÐgen Nadlac � Sibiu�(strÐckningen mot Bukarest och Constanþa) (2007)

8. Förbindelsen för kombinerade transporter Portugal/Spanien � övriga Europa (2)

� JÐrnvÐgen La Coruæa-Lissabon-Sines (2010)

� JÐrnvÐgen Lissabon-Valladolid (2010)

� JÐrnvÐgen Lissabon-Faro (2004)

� MotorvÐgen Lissabon-Valladolid (2010)

� MotorvÐgen La Coruæa-Lissabon (2003)

� MotorvÐgen Sevilla-Lissabon (fÐrdig 2001)

� Lissabons nya flygplats (2015)

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

10. Malpensa (fÐrdig 2001) (4)

11. Den fasta Öresundsförbindelsen (fÐrdig 2000) (5)

12. JÐrnvÐgs-/vÐgförbindelsen i den nordiska triangeln

� VÐg- och jÐrnvÐgsprojekt i Sverige (6) (2010)

� MotorvÐgen Helsingfors-¯bo (2010)

� JÐrnvÐgen Kervo-Lahtis (2006)

� MotorvÐgen Helsingfors-Vaalimaa (2015)

� JÐrnvÐgen Helsingfors-Vainikkala (ryska grÐnsen) (2014)

13. VÐgförbindelsen Förenade kungariket/Irland/Benelux (2010)

14. Huvudlinjen lÐngs vÐstkusten (2007)

15. Galileo (2008)

16. JÐrnvÐgsförbindelsen för godstransport Sines/Algeciras � Madrid � Paris

� Ny jÐrnvÐgsförbindelse med hög kapacitet genom PyrenØerna

� JÐrnvÐgen Sines � Badajoz (2010)

� JÐrnvÐgen Algeciras � Bobadilla (2010)
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(1) Delar av denna led ingår i den alleuropeiska korridoren nr V.
(2) Inklusive uppgradering av hamnar och flygplatser (2015) i enlighet med det innehåll som fick stöd av Europeiska rådet i Essen respek-

tive Dublin.
(3) 2003 beslutades det om en ytterligare ökning av kapaciteten på denna linje och den lades till som ett separat projekt.
(4) Avslutat projekt.
(5) Avslutat projekt.
(6) Några få korta vÐg- och jÐrnvÐgsstrÐckor kommer att vara fÐrdiga mellan 2010 och 2015.



17. JÐrnvÐgsförbindelsen Paris � Strasbourg � Stuttgart � Wien � Bratislava

� Baudrecourt � Strasbourg � Stuttgart (2015) med bron i Kehl som grÐnsöverskridande strÐcka

� Stuttgart-Ulm (2012)

� Mþnchen-Salzburg (2015), grÐnsöverskridande strÐckan

� Salzburg-Wien (2012)

� Wien � Bratislava (2010), grÐnsöverskridande strÐckan

18. VattenvÐgen Rhen/Maas � Main � Donau (1)

� Rhen � Maas (2019) med slussen i Lanay som grÐnsöverskridande strÐcka

� Vilshofen-Straubing (2013)

� Wien � Bratislava (2015), grÐnsöverskridande strÐckan

� Palkovicovo � MohÆcs (2014)

� Flaskhalsar i RumÐnien och Bulgarien (2011)

19. Driftskompatibel höghastighetsjÐrnvÐg på Iberiska halvön

� Madrid-Andalusien (2010)

� Nord-öst (2010)

� Madrid-Levante och Medelhavet (2010)

� Nord-nordvÐstkorridoren, inklusive Vigo-Porto (2010)

� Extremadura (2010)

20. JÐrnvÐgsförbindelsen Fehmarn bÐlt

� Fast förbindelse för vÐg/jÐrnvÐg över Fehmarn bÐlt (2014)

� AnslutningsjÐrnvÐg i Danmark från Öresund (2015)

� AnslutningsjÐrnvÐg i Tyskland från Hamburg (2015)

� JÐrnvÐgen Hannover � Hamburg/Bremen (2015)

21. Höghastighetsleder till sjöss

Projekt av gemensamt intresse som faststÐllts i enlighet med artikel 12a och som rör följande höghastighetsleder till
sjöss:

� Farleden i Östersjön (som förenar medlemsstaterna vid Östersjön med medlemsstaterna i Central- och VÐsteu-
ropa, inbegripet leden genom Nord-Östersjökanalen [Kielkanalen]) (2010)

� Farleden i vÐstra Europa (som via atlantiska bågen förenar Portugal och Spanien med Nordsjön och IrlÐndska
sjön) (2010)

� Farleden i sydöstra Europa (som förenar Adriatiska havet med Joniska havet och östra Medelhavet och inkluderar
Cypern) (2010)

� Farleden i sydvÐstra Europa (vÐstra Medelhavet) som förenar Spanien, Frankrike, Italien och Malta och hÐnger
samman med farleden i sydöstra Europa (2) (2010)

22. JÐrnvÐgsförbindelsen Aten � Sofia � Budapest � Wien � Prag � Nþrnberg/Dresden (3)

� JÐrnvÐgen från grÐnsen mellan Grekland och Bulgarien � Kulata � Sofia � Vidin/Calafat (2015)

� JÐrnvÐgen Curtici � Brasov (mot Bukarest och Constanþa) (2010)

� JÐrnvÐgen Budapest � Wien (2010), grÐnsöverskridande strÐckan

� JÐrnvÐgen Breclav � Prag � Nþrnberg (2010), med Nþrnberg � Prag som grÐnsöverskridande strÐcka

JÐrnvÐgsförbindelsen Prag-Linz (2016)
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(1) En del av denna led motsvarar till stor del definitionen av alleuropeiska korridoren nr VII.
(2) Inbegripet till Svarta havet.
(3) Denna viktiga led motsvarar till stor del definitionen av alleuropeiska korridoren nr IV.



23. JÐrnvÐgsförbindelsen Gdansk � Warszawa � Brno/Bratislava � Wien (1)

� JÐrnvÐgen Gdansk � Warszawa � Katowice (2015)

� JÐrnvÐgen Katowice � Breclav (2010)

� JÐrnvÐgen Katowice � Zilina � Nove Mesto n.V. (2010)

24. JÐrnvÐgsförbindelsen Lyon/Genua � Basel � Duisburg � Rotterdam/Antwerpen

� Lyon � Mulhouse � Mþlheim (2) med Mulhouse-Mþlheim som grÐnsöverskridande strÐcka (2018)

� Genua � Milano/Novara � schweiziska grÐnsen (2013)

� Basel � Karlsruhe (2015)

� Frankfurt � Mannheim (2012)

� Duisburg � Emmerich (2009) (3)

� �JÐrn�Rhen� Rheidt�Antwerpen, grÐnsöverskridande strÐckan (2010)

25. MotorvÐgsförbindelsen Gdansk-Brno/Bratislava � Wien (4)

� MotorvÐgen Gdansk � Katowice (2010)

� MotorvÐgen Katowice � Brno/Zilina (2010), grÐnsöverskridande strÐckan

� MotorvÐgen Brno � Wien (2009), grÐnsöverskridande strÐckan

26. JÐrnvÐgs- och vÐgförbindelsen Irland/Förenade kungariket/kontinenten

� JÐrnvÐgs- och vÐgförbindelsen som förenar Dublin med Nordirland (Belfast � Larne) och södra Irland (Cork)
(2010) (5)

� JÐrnvÐgs- och vÐgförbindelsen Hull � Liverpool (2015)

� JÐrnvÐgen Felixstowe � Nuneaton (2011)

� JÐrnvÐgen Crewe � Holyhead (2008)

27. Rail Baltica: Förbindelsen Warszawa � Kaunas � Riga � Tallinn-Helsingfors

� Warszawa � Kaunas (2010)

� Kaunas � Riga (2014)

� Riga � Tallinn (2016)

28. �Eurocaprail� på jÐrnvÐgsförbindelsen Bryssel � Luxemburg � Strasbourg

� Bryssel � Luxemburg � Strasbourg (2012)

29. JÐrnvÐgsförbindelsen i den intermodala jonisk/adriatiska korridoren

� Kozani � Kalambaka � Igoumenitsa (2012)

� Ioannina � Antirrio � Rio � Kalamata (2014)

30. Inre vattenvÐgen Seine-Schelde

FörbÐttrad farbarhet mellan Deulemont-Gent (2012-2014-2016)

CompiŁgne-Cambrai (2012-2014-2016)

Inom parentes anges nÐr arbetet skall vara klart. Tidsangivelserna för projekten 1�20 och 30 samt detaljerna om strÐc-
korna Ðr hÐmtade ur högnivågruppens rapport (i den mån rapporten innehåller sådana uppgifter).�.
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(1) Denna viktiga led motsvarar till stor del definitionen av alleuropeiska korridoren nr VI.
(2) Inbegripet TGV Rhen�Rhðne utom den vÐstra strÐckningen.
(3) Projekt nr 5 (Betuwelinjen) förbinder Rotterdam med Emmerich.
(4) Denna viktiga led motsvarar till stor del definitionen av alleuropeiska korridoren nr VI.
(5) Inklusive Essenprojekt nr 13: vÐgförbindelse Irland/Förenade kungariket/Benelux.


