
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Έγγραφο συνόδου

C5-0184/2004
2001/0229(COD)

EL
19/04/2004

Κοινή θέση
για την έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της απόφασης 1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την
ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών

Έγγρ.  5762/1/04
                     8073/04

COM(2004)0294

EL EL





5762/1/04 REV 1 CZV/as,mkr,nk
DG C III    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2004
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος:
2001/0229 (COD)

5762/1/04
REV 1

TRANS 47
ECOFIN 29
CODEC 120
OC 103

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση του Συµβουλίου της 14ης Απριλίου 2004 για την έκδοση

απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της απόφασης 1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών
προσανατολισµών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών



5762/1/04 REV 1 CZV/as,mkr,nk 1
DG C III    EL

ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/.../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της απόφασης 1692/96/EΚ περί των κοινοτικών προσανατολισµών

για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 156 εδάφιο πρώτο,

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης4,

                                                
1 ΕΕ C 362Ε, 18.12.2001, σ. 205 και ΕΕ C 20Ε, 28.1.2003, σ. 274.
2 ΕΕ C 125, 27.5.2002, σ. 75.
3 ΕΕ C 278, 14.11.2002, σ. 7.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2002 (ΕΕ C 187Ε, 7.8.2003, σ. 130),

κοινή θέση του Συµβουλίου της ... (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα)
και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η απόφαση 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 θέσπισε τους

κοινοτικούς προσανατολισµούς στον τοµέα του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών,

προσδιορίζοντας τα έργα κοινού ενδιαφέροντος των οποίων η υλοποίηση αναµένεται να

συµβάλει στην ανάπτυξη του εν λόγω δικτύου, και καθορίζοντας, στο οικείο παράρτηµα ΙΙΙ,

τα ειδικά έργα στα οποία το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις συνόδους της Έσσης το 1994 και του

∆ουβλίνου το 1996 έδωσε ιδιαίτερη σηµασία.

(2) Η αύξηση της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα λόγω του αυξανοµένου µεριδίου των βαρέων

φορτηγών οχηµάτων, έχει προκαλέσει την αύξηση της κυκλοφοριακής συµφόρησης και των

σηµείων συµφόρησης σε διεθνείς διαδρόµους µεταφορών. Προκειµένου να διασφαλισθεί η

διεθνής κινητικότητα εµπορευµάτων και επιβατών, απαιτείται να βελτιστοποιηθεί η

δυναµικότητα του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών.

(3) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ το 2001 κάλεσε τα θεσµικά όργανα της

Κοινότητας να εγκρίνουν αναθεωρηµένους προσανατολισµούς για το διευρωπαϊκό δίκτυο

µεταφορών, µε σκοπό να δοθεί προτεραιότητα, όπου κρίνεται σκόπιµο, στις επενδύσεις σε

υποδοµές για τους σιδηροδρόµους, τις οδούς εσωτερικής ναυσιπλοΐας, τις θαλάσσιες

µεταφορές µικρών αποστάσεων, τις διατροπικές µεταφορές και τις αποτελεσµατικές

διασυνδέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα πρέπει να υποτιµηθεί η συµβολή των λιµένων

εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των περιφερειακών αερολιµένων στην επίτευξη των στόχων του

διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών.

(4) Η προσεχής διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο στόχος της εξεύρεσης νέας ισορροπίας

µεταξύ τρόπων µεταφοράς και της δηµιουργίας δικτύου υποδοµών κατάλληλου να

ανταποκρίνεται στις αυξανόµενες ανάγκες, καθώς και το γεγονός ότι ο αναγκαίος χρόνος για

την υλοποίηση ορισµένων έργων προτεραιότητας ενδέχεται να υπερβεί τα δέκα έτη,

επιβάλλει την επανεξέταση του καταλόγου έργων που περιέχεται στο παράρτηµα ΙΙΙ της

απόφασης 1692/96/ΕΚ.

                                                
1 ΕΕ L 228, 9.9.1996, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση

1346/2001/ΕΚ (ΕΕ L 185, 6.7.2001, σ. 1).
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(5) Η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η

Πολωνία, η Ρουµανία, η Σλοβακική ∆ηµοκρατία, η Σλοβενία, η Τουρκία και η Τσεχική

∆ηµοκρατία έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης και ευρωπαϊκές συµφωνίες, στη συνέχεια δε

υπέβαλαν αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρµόδιες για τις µεταφορές αρχές

ένδεκα εκ των χωρών αυτών εκπόνησαν, µε την υποστήριξη της Επιτροπής, εκτίµηση των

αναγκών όσον αφορά τις υποδοµές µεταφορών µε σκοπό τον καθορισµό δικτύου βάσει των

ιδίων αρχών που ορίσθηκαν στην απόφαση 1692/96/ΕΚ.

(6) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης το 2002 υπογράµµισε τον στόχο της µείωσης της

συµφόρησης σε περιοχές όπως οι Άλπεις, τα Πυρηναία και η Βαλτική Θάλασσα.

(7) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών του ∆εκεµβρίου 2003 τόνισε ότι τα έργα

προτεραιότητας όπως προσδιορίζονται µε τους προσανατολισµούς έχουν καίρια σηµασία για

την ενίσχυση της συνοχής της εσωτερικής αγοράς, ιδίως ενόψει της επικείµενης διεύρυνσης

της Ένωσης και της ανάγκης να αρθούν τα σηµεία συµφόρησης και/ή να συµπληρωθούν

ελλείποντες σύνδεσµοι στην κυκλοφορία (διαµετακόµιση) των αγαθών διαµέσου φυσικών ή

άλλων εµποδίων ή διαµέσου συνόρων.

(8) Κατά τη δεύτερη Πανευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Μεταφορών στην Κρήτη το 1994 και την τρίτη

Πανευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Μεταφορών στο Ελσίνκι το 1997 δέκα πανευρωπαϊκοί διάδροµοι

µεταφορών και τέσσερις πανευρωπαϊκοί χώροι προσδιορίστηκαν ως προτεραιότητες για

συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των ενδιαφερόµενων τρίτων χωρών.
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(9) Στην έκθεση που υπέβαλε στην Επιτροπή στις 30 Ιουνίου 2003, η οµάδα υψηλού επιπέδου

για το διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών (εφεξής «η οµάδα υψηλού επιπέδου») προσδιόρισε

περιορισµένο αριθµό έργων προτεραιότητας, χρησιµοποιώντας µεθοδολογία τα κριτήρια της

οποίας περιλαµβάνουν, ιδίως, τη δυνητική οικονοµική βιωσιµότητα των έργων, τον βαθµό

δέσµευσης των ενδιαφεροµένων κρατών µελών όσον αφορά την τήρηση προσυµφωνηθέντος

κατά τον προγραµµατισµό του έργου χρονοδιαγράµµατος, τον αντίκτυπο των έργων στην

κινητικότητα εµπορευµάτων και προσώπων µεταξύ κρατών µελών και τον αντίκτυπό τους

στη συνοχή και την αειφόρο ανάπτυξη. Στην έκθεση περιλαµβάνονται επίσης έργα στα νέα

κράτη µέλη τα οποία θα προσχωρήσουν στην Ένωση την 1η Μαΐου 2004. Τα αποτελέσµατα

της συνεργασίας αυτής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

(10) Οι απαιτήσεις της προστασίας του περιβάλλοντος θα πρέπει να ενταχθούν στον καθορισµό

και την εφαρµογή της κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων, σύµφωνα

µε το άρθρο 6 της Συνθήκης. Αυτό συνεπάγεται την κατά προτεραιότητα προώθηση των

υποδοµών για περισσότερο φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους µεταφοράς, συγκεκριµένα

τους σιδηροδρόµους, τις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων και την εσωτερική

ναυσιπλοΐα.

(11) Είναι ανάγκη να τεθεί σε εφαρµογή ο κεντρικός στόχος να αποσυνδεθούν οι αρνητικές

συνέπειες της ανάπτυξης των µεταφορών από την αύξηση του ΑΕγχΠ, όπως πρότεινε η

Επιτροπή στην ανακοίνωσή της σχετικά µε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την

αειφόρο ανάπτυξη.
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(12) Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε την οδηγία 2001/42/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά µε την

εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων1, θα

διεξάγεται µελλοντικά για όλα τα σχέδια και προγράµµατα που καταλήγουν σε έργα κοινού

ενδιαφέροντος. Η χρηµατοδότηση για τις υποδοµές των µεταφορών θα πρέπει επίσης να

εξαρτάται από την τήρηση των διατάξεων της κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ιδίως

δε της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίµηση των

επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον2 και των

οδηγιών 79/409/ΕΟΚ της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών3 και

92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων

καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας4.

(13) Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών απαιτεί µια

ολοκληρωµένη προσέγγιση που να συνδυάζει, µεταξύ άλλων, µέτρα για την αναζωογόνηση

του σιδηροδροµικού τοµέα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις υπηρεσίες µεταφορών εµπορευµάτων,

την προώθηση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των θαλάσσιων µεταφορών µικρών

αποστάσεων, την παροχή κινήτρων για µεγαλύτερη συµπληρωµατικότητα µεταξύ του

σιδηροδρόµου υψηλής ταχύτητας και των εναέριων µεταφορών, την προώθηση της

ανάπτυξης διαλειτουργικών «ευφυών» συστηµάτων µεταφορών µε στόχο τη διασφάλιση

αυξηµένης αποτελεσµατικότητας και ασφάλειας του δικτύου.

                                                
1 ΕΕ L 197, 21.7.2001, σ. 30.
2 ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2003/35/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 156, 25.6.2003, σ. 17).
3 ΕΕ L 103, 25.4.1979, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 807/2003 του Συµβουλίου (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 36).
4 ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003,
σ. 1).
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(14) Η αποτελεσµατικότητα της κοινής πολιτικής µεταφορών εξαρτάται, µεταξύ άλλων, από τη

συνοχή των µέτρων για την αναζωογόνηση του σιδηροδροµικού τοµέα και την ανάπτυξη της

σιδηροδροµικής υποδοµής. Η οδηγία 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2001, για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του

Συµβουλίου για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων1 προβλέπει ∆ιευρωπαϊκό

∆ίκτυο Σιδηροδροµικών Μεταφορών Εµπορευµάτων ανοιχτό σε διεθνείς υπηρεσίες

µεταφοράς εµπορευµάτων µετά το 2003. Οι γραµµές του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου

Σιδηροδροµικών Μεταφορών Εµπορευµάτων θα πρέπει να θεωρούνται ως τµήµα του

σιδηροδροµικού δικτύου που καθορίζεται από τις κατευθυντήριες γραµµές της απόφασης

1692/96/ΕΚ, ώστε να µπορούν να επωφεληθούν από επενδύσεις και να προσελκύσουν µέρος

της οδικής κυκλοφορίας.

(15) Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της εξασφάλισης της βιώσιµης κινητικότητας των προσώπων

και των εµπορευµάτων, είναι σκόπιµο να συσταθούν µηχανισµοί στήριξης της ανάπτυξης

θαλάσσιων αρτηριών µεταξύ κρατών µελών, ώστε να περιοριστεί η οδική συµφόρηση και/ή

να βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβασης στις περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές και στα

περιφερειακά και νησιωτικά κράτη. Η σύσταση των µηχανισµών αυτών, πλαισιωµένη,

µεταξύ άλλων, από διαδικασίες διαγωνισµών, θα πρέπει να είναι διαφανής και

προσαρµοσµένη στις ανάγκες και δεν θα πρέπει να θίγει τις κοινοτικές διατάξεις περί

ανταγωνισµού ή περί κρατικών συµβάσεων προµηθειών.

(16) Η παροχή στήριξης για την ανάπτυξη των θαλάσσιων αρτηριών θα πρέπει να θεωρείται ως

συµπληρωµατική της παροχής κοινοτικής ενίσχυσης ως κινήτρου για την ανάπτυξη της

ναυσιπλοΐας µικρών αποστάσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος Marco Polo που συστάθηκε

µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1382/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,

της 22ας Ιουλίου 2003, για τη χορήγηση κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής µε σκοπό τη

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του συστήµατος µεταφορών εµπορευµάτων

(«πρόγραµµα Marco Polo»)2 και να βασίζεται στα ίδια κριτήρια. Ωστόσο, η χορήγηση

κοινοτικής χρηµατοδοτικής ενίσχυσης βάσει των δύο µέσων δεν θα πρέπει να είναι

σωρευτική.

                                                
1 ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 1.
2 ΕΕ L 196, 2.8.2003, σ. 1.
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(17) Είναι σκόπιµο τα έργα προτεραιότητας να ανακηρυχθούν έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

ώστε να επικεντρωθεί σε αυτά η κοινοτική χρηµατοδότηση και να συσταθούν µηχανισµοί

ενθάρρυνσης του συντονισµού µεταξύ κρατών µελών, µε στόχο τη διευκόλυνση της

υλοποίησης των εν λόγω έργων εντός του επιθυµητού χρονοδιαγράµµατος.

(18) Σύµφωνα µε το άρθρο 154 της Συνθήκης, η πολιτική για τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα πρέπει να

συµβάλλει στην ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής εντός της Κοινότητας.

Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να

µεγιστοποιηθεί η συνεκτικότητα µεταξύ των προσανατολισµών της Κοινότητας ως προς τα

διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών και του προγραµµατισµού των σχετικών χρηµατοδοτικών

µέσων που διατίθενται σε κοινοτικό επίπεδο.

(19) Η εκ των υστέρων αξιολόγηση των έργων προτεραιότητας θα πρέπει να διευκολύνει τις

µελλοντικές αναθεωρήσεις των προσανατολισµών και του καταλόγου έργων προτεραιότητας

και θα πρέπει να συµβάλλει στη βελτίωση των µεθόδων αξιολόγησης που εφαρµόζονται εκ

των προτέρων από τα κράτη µέλη.

(20) Το γεγονός ότι τα κράτη µέλη εφαρµόζουν µεµονωµένα εθνικές διαδικασίες εκτίµησης των

περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων ενός έργου µπορεί να αποδειχθεί

ασύµβατο µε την υπερεθνική διάσταση των έργων που έχουν ανακηρυχθεί έργα ευρωπαϊκού

ενδιαφέροντος. Για την αντιµετώπιση της κατάστασης, συνιστάται η ανάπτυξη, πέραν των

κοινών µεθόδων αξιολόγησης, συντονισµένων διαδικασιών εκτίµησης και δηµοσίου διαλόγου

ή διαδικασιών διακρατικής εξέτασης που να καλύπτουν τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και να

εστιάζουν τόσο στις κοινωνικοοικονοµικές όσο και στις περιβαλλοντικές πτυχές. Οι εν λόγω

διαδικασίες θα πρέπει να εφαρµόζονται χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από

την κοινοτική νοµοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος.



5762/1/04 REV 1 CZV/as,mkr,nk 8
DG C III    EL

(21) Η ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ των κρατών που µετέχουν σε έργα στον ίδιο άξονα

ενδέχεται να είναι αναγκαία για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των επενδύσεων και να

διευκολυνθεί ο συγχρονισµός των επενδύσεων και η διαµόρφωση της χρηµατοδοτήσεως.

(22) Τα διασυνοριακά τµήµατα θα πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη µέλη βάσει κριτηρίων

που θα καθοριστούν από την επιτροπή του άρθρου 18 παράγραφος 2 της απόφασης

1692/96/ΕΚ. Οι υπάρχουσες παραποµπές σε διασυνοριακά τµήµατα των έργων

προτεραιότητας του Παραρτήµατος ΙΙΙ της εν λόγω αποφάσεως δεν θα πρέπει να

προδικάζουν τον καθορισµό διασυνοριακών τµηµάτων σύµφωνα µε τα κριτήρια αυτά.

(23) Η Επιτροπή προέβη σε ανάλυση του αντίκτυπου που θα έχει η υλοποίηση των συστάσεων της

οµάδας υψηλού επιπέδου. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η υλοποίηση των έργων που

προσδιόρισε η οµάδα, σε συνδυασµό µε πολλά µέτρα που εντάσσονται στην κοινή πολιτική

µεταφορών, όπως είναι η τιµολόγηση της χρήσης των υποδοµών και το άνοιγµα στον

ανταγωνισµό της σιδηροδροµικής µεταφοράς εµπορευµάτων, αναµένεται να αποφέρουν

σηµαντικά οφέλη από πλευράς κέρδους χρόνου, περιορισµού των εκποµπών και της

συµφόρησης, βελτίωσης της δυνατότητας πρόσβασης σε περιφερειακά κράτη µέλη και στα

νέα κράτη µέλη, καθώς και αυξηµένης γενικής ευηµερίας.

(24) Προκειµένου να τηρηθούν οι στόχοι των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών και να

αντιµετωπισθούν οι προκλήσεις της πολιτικής µεταφορών που απορρέουν από τη διεύρυνση,

είναι αναγκαίο να αυξηθούν σηµαντικά οι πιστώσεις για τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών.
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(25) Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίζει να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συµβούλιο ότι είναι αναγκαίο να προωθήσει έργα διαφορετικά από τα έργα του

Παραρτήµατος ΙΙΙ της αποφάσεως 1692/96/ΕΚ προκειµένου να επιτύχει στόχους για την

τόνωση της οικονοµικής ανάπτυξης, την καλύτερη ολοκλήρωση της διευρυµένης Ευρώπης

και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών

επιχειρήσεων στις παγκόσµιες αγορές, καθώς και να συµβάλει στον στόχο της οικονοµικής,

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και στις διατροπικές µεταφορές. Στα έργα αυτά θα πρέπει

να δίδεται η δέουσα προτεραιότητα στο πλαίσιο των κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων.

(26) Η απόφαση 1692/96/ΕΚ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 1692/96/EΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, η ηµεροµηνία «2010» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία

«2020».

2) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

«2. Οι υποδοµές µεταφορών περιλαµβάνουν δίκτυα οδών, σιδηροδροµικών γραµµών και

πλωτών οδών, θαλάσσιες αρτηρίες, λιµένες θαλάσσιας και εσωτερικής ναυσιπλοΐας,

αερολιµένες, καθώς και άλλα σηµεία διασύνδεσης µεταξύ των δικτύων του συγκεκριµένου

τρόπου µεταφοράς.»,
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3) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

«Άρθρο 5

Προτεραιότητες

Λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους του άρθρου 2 και τις γενικές γραµµές των µέτρων που

καθορίζονται στο άρθρο 4, οι προτεραιότητες αφορούν:

(α) τη δηµιουργία και ανάπτυξη των κυρίων συνδέσεων και διασυνδέσεων που απαιτούνται

για την εξάλειψη των σηµείων συµφόρησης, την κάλυψη των ελλειπόντων τµηµάτων

και την ολοκλήρωση των µεγάλων αξόνων, ιδίως δε των διασυνοριακών τους

τµηµάτων, τη διέλευση µέσω φυσικών εµποδίων, και τη βελτίωση της

διαλειτουργικότητας των µεγάλων αξόνων,

(β) τη δηµιουργία και την ανάπτυξη υποδοµών που προωθούν τη διασύνδεση εθνικών

δικτύων προκειµένου να διευκολυνθεί η σύνδεση των νησιωτικών ή οιονεί νησιωτικών,

περίκλειστων, περιφερειακών και εξόχως απόκεντρων περιοχών µε τις κεντρικές

περιοχές της Κοινότητας και ιδίως να µειωθεί το υψηλό κόστος µεταφοράς από και

προς τις περιοχές αυτές,

(γ) τα αναγκαία µέτρα για τη βαθµιαία υλοποίηση διαλειτουργικού σιδηροδροµικού

δικτύου, συµπεριλαµβανοµένων, όπου αυτό είναι εφικτό, δροµολογίων

προσαρµοσµένων στη µεταφορά φορτίων,

(δ) τα αναγκαία µέτρα για την προαγωγή της ναυσιπλοΐας µεγάλων και µικρών

αποστάσεων και της εσωτερικής ναυσιπλοΐας,

(ε) τα µέτρα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σιδηροδροµικών και αεροπορικών

µεταφορών, ιδίως µε σιδηροδροµικές προσβάσεις σε αερολιµένες, ανάλογα µε την

περίπτωση, καθώς και τις απαιτούµενες υποδοµές και εγκαταστάσεις,
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(στ) τη βελτιστοποίηση της δυναµικότητας και της αποτελεσµατικότητας των υφιστάµενων

και των νέων υποδοµών, την προαγωγή των διατροπικών µεταφορών και τη βελτίωση

της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του δικτύου µέσω της δηµιουργίας και της

βελτίωσης τερµατικών σταθµών διατροπικών µεταφορών και της υποδοµής για την

πρόσβαση σε αυτούς και/ή µέσω της ανάπτυξης ευφυών συστηµάτων,

(ζ) την ενσωµάτωση των θεµάτων ασφάλειας και περιβάλλοντος στον σχεδιασµό και την

υλοποίηση του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών,

(η) την ανάπτυξη βιώσιµης κινητικότητας προσώπων και προϊόντων σύµφωνα µε τους

στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη.»

4) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

«Άρθρο 8

Προστασία του περιβάλλοντος

1. Κατά το στάδιο σχεδιασµού και εκτέλεσης των έργων, τα κράτη µέλη οφείλουν να

λαµβάνουν υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος προβαίνοντας, σύµφωνα µε την οδηγία

85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου, σε εκτιµήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων

κοινού ενδιαφέροντος που πρόκειται να υλοποιηθούν και εφαρµόζοντας τις οδηγίες του

Συµβουλίου 79/409/ΕΟΚ της 2ας Απριλίου 1979 περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών* και

92/43/ΕΟΚ.

Από την 21η Ιουλίου 2004 τα κράτη µέλη προβαίνουν σε περιβαλλοντική εκτίµηση των

σχεδίων και προγραµµάτων που αποβλέπουν στα έργα αυτά, ειδικότερα όταν αφορούν

ανάπτυξη νέων οδών ή άλλων σηµαντικών κοµβικών υποδοµών, σύµφωνα µε την οδηγία

2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001

σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και

προγραµµάτων**. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη τα αποτελέσµατα της περιβαλλοντικής

αυτής εκτίµησης κατά την προετοιµασία των σχετικών σχεδίων και προγραµµάτων, σύµφωνα

µε το άρθρο 8 της εν λόγω οδηγίας.
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2. Έως την 21η Ιουλίου 2004, η Επιτροπή, κατόπιν συµφωνίας µε τα κράτη µέλη,
αναπτύσσει κατάλληλες µεθόδους για την εφαρµογή της στρατηγικής εκτίµησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειµένου ιδίως να εξασφαλιστεί κατάλληλος συντονισµός,
να αποφευχθεί η επικάλυψη προσπαθειών και να απλουστευθούν και να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες προγραµµατισµού όσον αφορά διασυνοριακά έργα και διαδρόµους.

Τα αποτελέσµατα των εργασιών αυτών και της περιβαλλοντικής εκτίµησης των σχεδίων του
διευρωπαϊκού δικτύου που εκτελούνται από κράτη µέλη σύµφωνα µε την οδηγία 2001/42/ΕΚ
λαµβάνονται υπόψη, όπου ενδείκνυται, από την Επιτροπή στην έκθεσή της σχετικά µε την
υλοποίηση των προσανατολισµών και τις πιθανές συνοδευτικές νοµοθετικές προτάσεις για
αναθεώρηση των προσανατολισµών που προβλέπεται στο άρθρο 18, παράγραφος 3.
______________
* ΕΕ L 103, 25.4.1979, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό

(ΕΚ) αριθ. 807/2003 του Συµβουλίου (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 36).
** ΕΕ L 197, 21.7.2001, σ. 30.»

5) Στο άρθρο 9, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

«3. Το δίκτυο περιλαµβάνει την υποδοµή για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την
ενηµέρωση των χρηστών, την αντιµετώπιση συµβάντων και έκτακτων περιστατικών, και την
ηλεκτρονική είσπραξη τελών, η εν λόγω δε υποδοµή βασίζεται στην ενεργή συνεργασία
µεταξύ των συστηµάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και των παρεχόντων υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά µε τις διαδροµές
και την κυκλοφορία και υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, διασφαλίζοντας την αναγκαία
συµπληρωµατικότητα µε εφαρµογές των οποίων η ανάπτυξη διευκολύνεται στο πλαίσιο του
προγράµµατος για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνίας.»

6) Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

«Άρθρο 10
Χαρακτηριστικά

1. Το σιδηροδροµικό δίκτυο περιλαµβάνει σιδηροδροµικές γραµµές υψηλής ταχύτητας
και συµβατικές σιδηροδροµικές γραµµές.

2. Το σιδηροδροµικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας που χρησιµοποιεί σύγχρονες ή νέες
τεχνολογίες, αποτελείται από:

(α) γραµµές ειδικά κατασκευασµένες για υψηλή ταχύτητα και εξοπλισµένες για ταχύτητες
κατά κανόνα ίσες ή µεγαλύτερες των 250 km/h,
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(β) γραµµές ειδικά βελτιωµένες για υψηλή ταχύτητα και εξοπλισµένες για ταχύτητες της

τάξεως των 200 km/h,

(γ) γραµµές ειδικά βελτιωµένες για υψηλή ταχύτητα ή γραµµές ειδικά κατασκευασµένες

για υψηλή ταχύτητα, συνδεδεµένες µε το σιδηροδροµικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας που

παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες λόγω τοπογραφικών ή περιβαλλοντικών περιορισµών,

µορφολογίας του εδάφους ή χωροταξίας και των οποίων η ταχύτητα πρέπει να

προσαρµόζεται κατά περίπτωση.

Το εν λόγω σιδηροδροµικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας συνίσταται στις γραµµές που

προσδιορίζονται στο Παράρτηµα Ι. Οι βασικές απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές

διαλειτουργικότητας που ισχύουν για τις σιδηροδροµικές γραµµές υψηλής ταχύτητας που

χρησιµοποιούν σύγχρονη τεχνολογία καθορίζονται βάσει της οδηγίας 96/48/ΕΚ του

Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού

σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης ταχύτητας*. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν

προηγουµένως την Επιτροπή για τον εγκαινιασµό των γραµµών υψηλής ταχύτητας και τα

τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

3. Το συµβατικό σιδηροδροµικό δίκτυο αποτελείται από γραµµές για τη συµβατική

σιδηροδροµική µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των

σιδηροδροµικών τµηµάτων του διευρωπαϊκού δικτύου συνδυασµένης µεταφοράς του

άρθρου 14, των σηµείων πρόσβασης σε θαλάσσιους λιµένες και λιµένες εσωτερικής

ναυσιπλοΐας κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και των τερµατικών σταθµών για εµπορεύµατα

που είναι ανοικτοί σε όλους τους φορείς εκµετάλλευσης. Οι βασικές απαιτήσεις και οι

τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που ισχύουν για τις συµβατικές σιδηροδροµικές

γραµµές καθορίζονται σύµφωνα µε την οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για τη διαλειτουργικότητα του συµβατικού

διευρωπαϊκού σιδηροδροµικού συστήµατος**.

4. Το σιδηροδροµικό δίκτυο περιλαµβάνει τις υποδοµές και τις εγκαταστάσεις που

επιτρέπουν την ολοκλήρωση των σιδηροδροµικών, οδικών και, ανάλογα µε την περίπτωση,

θαλάσσιων και αεροπορικών υπηρεσιών µεταφορών. Συναφώς, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή

στη διασύνδεση των περιφερειακών αεροδροµίων µε το δίκτυο.
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5. Το σιδηροδροµικό δίκτυο επιτελεί τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες λειτουργίες:

(α) διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διακίνηση επιβατών σε µεγάλες αποστάσεις,

(β) επιτρέπει τη διασύνδεση µε αερολιµένες, ανάλογα µε την περίπτωση,

(γ) επιτρέπει την πρόσβαση σε περιφερειακά και τοπικά σιδηροδροµικά δίκτυα,

(δ) διευκολύνει τη µεταφορά εµπορευµάτων µε τον προσδιορισµό και την ανάπτυξη

διαδροµών µεγάλης κυκλοφορίας ειδικά προσαρµοσµένων στη µεταφορά

εµπορευµάτων ή διαδροµών στις οποίες έχουν προτεραιότητα οι εµπορικές

αµαξοστοιχίες,

(ε) διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στις συνδυασµένες µεταφορές,

(ζ) επιτρέπει τη διασύνδεση, µέσω λιµένων κοινού ενδιαφέροντος, µε τη ναυσιπλοΐα

µικρών αποστάσεων και τις οδούς εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

6. Το σιδηροδροµικό δίκτυο προσφέρει στους χρήστες υψηλό επίπεδο ποιότητας και

ασφάλειας, χάρη στη συνέχειά του και στην προοδευτική επίτευξη της διαλειτουργικότητάς

του, ιδίως µέσω της τεχνικής εναρµόνισης και του εναρµονισµένου συστήµατος ελέγχου και

χειρισµού ERTMS (Ευρωπαϊκό Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Σιδηροδροµικής Κυκλοφορίας) που

προτείνεται για το ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό δίκτυο. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή,

ύστερα από διαβούλευση µε τα κράτη µέλη, εκπονεί σχέδιο ανάπτυξης, που συντονίζεται µε

τα εθνικά σχέδια.

_______________
* ΕΕ L 235, 17.9.1996, σ. 6. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό

(ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284,
31.10.2003, σ. 1).

** ΕΕ L 110, 20.4.2001, σ. 1.»
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7) Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

(α) προστίθεται η εξής παράγραφος:

«3β. Οι λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας του δικτύου που διαθέτουν εγκαταστάσεις

µεταφόρτωσης για διατροπικές µεταφορές ή µε ετήσιο εµπορευµατικό κυκλοφοριακό

φορτίο τουλάχιστον 500 000 τόνων απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι.»,

(β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

«4. Το δίκτυο περιλαµβάνει επίσης την υποδοµή διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Σ� αυτήν περιλαµβάνεται συγκεκριµένα η σύσταση διαλειτουργικού ευφυούς

συστήµατος κυκλοφορίας και µεταφορών, γνωστού ως River Information Services

(Υπηρεσίες Πληροφοριών για τους Ποταµούς), προκειµένου να βελτιστοποιηθούν η

υφιστάµενη δυναµικότητα και ασφάλεια του δικτύου εσωτερικής ναυσιπλοΐας και η

διαλειτουργικότητα µε άλλους τρόπους µεταφορών.»

8) Προστίθεται το εξής άρθρο:

«Άρθρο 12α

Θαλάσσιες αρτηρίες

1. Το διευρωπαϊκό δίκτυο θαλάσσιων αρτηριών αποσκοπεί στην συγκέντρωση της ροής

των εµπορευµάτων ροών σε οργανωµένες θαλάσσιες διαδροµές κατά τρόπον ώστε να

βελτιωθούν οι υφιστάµενες ή να δηµιουργηθούν νέες βιώσιµες, τακτικές και συχνές

θαλάσσιες συνδέσεις µεταφοράς εµπορευµάτων µεταξύ κρατών µελών, προκειµένου να

µειωθεί η οδική συµφόρηση ή/και να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των περιφερειακών και

νησιωτικών περιοχών και κρατών. Οι θαλάσσιες αρτηρίες δεν θα πρέπει να αποκλείουν τη

συνδυασµένη µεταφορά προσώπων και εµπορευµάτων, εφόσον προέχει η µεταφορά φορτίων.
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2. Το διευρωπαϊκό δίκτυο θαλάσσιων αρτηριών αποτελείται από εγκαταστάσεις και

υποδοµές που αφορούν τουλάχιστον δύο λιµένες σε δύο διαφορετικά κράτη µέλη. Οι εν λόγω

εγκαταστάσεις και υποδοµές περιλαµβάνουν στοιχεία, τουλάχιστον σε ένα κράτος µέλος,

όπως οι λιµενικές εγκαταστάσεις, τα ηλεκτρονικά συστήµατα οργανωτικής υποστήριξης, οι

διαδικασίες ασφάλειας και προστασίας και οι διοικητικές και τελωνειακές διαδικασίες, καθώς

και η υποδοµή για την άµεση πρόσβαση στους λιµένες από ξηράς και θαλάσσης,

συµπεριλαµβανοµένης της εξασφάλισης της πλοϊµότητας καθ� όλη τη διάρκεια του έτους,

ιδίως δε της ύπαρξης εξοπλισµού για βυθοκόρηση και χειµέρια πρόσβαση µε παγοθραυστικά.

3. Οι πλωτές οδοί ή τα κανάλια, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτηµα Ι, που συνδέουν

δύο ευρωπαϊκές θαλάσσιες αρτηρίες ή δύο τµήµατα αυτών και συµβάλλουν ουσιαστικά στη

σύντµηση των θαλάσσιων οδών, αυξάνοντας την αποτελεσµατικότητα και εξοικονοµώντας

χρόνο πλεύσης, αποτελούν τµήµα του διευρωπαϊκού δικτύου θαλάσσιων αρτηριών.

4. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος του διευρωπαϊκού δικτύου θαλάσσιων αρτηριών

προτείνονται από δύο τουλάχιστον κράτη µέλη και είναι προσαρµοσµένα στις πραγµατικές

ανάγκες. Τα προτεινόµενα έργα λαµβάνουν, κατά κανόνα, τη µορφή συµπράξεων δηµόσιου

και ιδιωτικού τοµέα βάσει διαδικασιών που προβλέπουν, πριν από την χορήγηση ενίσχυσης

από τους εθνικούς προϋπολογισµούς συµπληρούµενης ενδεχοµένως από κοινοτικές

ενισχύσεις, διαδικασία διαγωνισµού µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) δηµόσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων που οργανώνεται από κοινού από τα

ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, µε σκοπό την δηµιουργία των συνδέσεων από τον λιµένα

κατηγορίας Α ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 12, παράγραφος 2 και τον οποίο επιλέγουν

εκ των προτέρων στο εσωτερικό κάθε θαλάσσιας περιοχής του έργου αριθ. 21 του

Παραρτήµατος ΙΙΙ,

(β) στο µέτρο που η θέση των λιµένων είναι συγκρίσιµη, δηµόσια πρόσκληση υποβολής

προτάσεων, που οργανώνεται από κοινού από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και

απευθύνεται σε κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχουν τουλάχιστον ναυτιλιακές

εταιρείες και λιµένες που βρίσκονται σε κάποια από τις θαλάσσιες περιοχές του έργου

αριθ. 21 του Παραρτήµατος ΙΙΙ.
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5. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος του διευρωπαϊκού δικτύου θαλάσσιων αρτηριών:

− επικεντρώνονται σε εγκαταστάσεις και υποδοµές που συγκροτούν το δίκτυο των
θαλάσσιων αρτηριών·

− ως αποτέλεσµα της διαδικασίας διαγωνισµού της παραγράφου 4, µπορούν να
περιλαµβάνουν, µε την επιφύλαξη των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης, εναρκτήριες
ενισχύσεις εφόσον οι κρατικές ενισχύσεις κρίνονται απαραίτητες για την οικονοµική
βιωσιµότητα του σχεδίου. Οι εναρκτήριες ενισχύσεις είναι διάρκειας δύο ετών και
χορηγούνται µόνον προς υποστήριξη δεόντως αιτιολογηµένου κόστους κεφαλαίων. Οι
ενισχύσεις δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ελάχιστο ποσό που κρίνεται ότι
απαιτείται για την έναρξη εκµετάλλευσης των συγκεκριµένων γραµµών. Οι ενισχύσεις
δεν επιτρέπεται να οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές
αντίθετα προς το κοινό συµφέρον·

− µπορούν επίσης να περιλαµβάνουν δραστηριότητες που παρέχουν ευρύτερα οφέλη και
δεν συνδέονται µε συγκεκριµένους λιµένες, όπως η ύπαρξη εγκαταστάσεων για
παγοθραυστικές και βυθοκορητικές εργασίες, καθώς και συστήµατα ενηµέρωσης,
συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας και
ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων.

6. Η Επιτροπή, εντός τριών ετών, υποβάλλει στην επιτροπή του άρθρου 18 αρχικό
κατάλογο συγκεκριµένων έργων κοινού ενδιαφέροντος, συγκεκριµενοποιώντας έτσι την
έννοια των θαλάσσιων αρτηριών. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

7. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος του διευρωπαϊκού δικτύου υποβάλλονται για έγκριση
στην Επιτροπή.»

9) Στο άρθρο 13, προστίθεται η εξής παράγραφος:

«3. Τα διεθνή και τα κοινοτικά σηµεία σύνδεσης θα συνδεθούν προοδευτικά µε τις γραµµές
υψηλής ταχύτητας του σιδηροδροµικού δικτύου, όπου κρίνεται σκόπιµο. Το δίκτυο
περιλαµβάνει τις υποδοµές και εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την ολοκλήρωση υπηρεσιών
σιδηροδροµικών και εναέριων µεταφορών και, ενδεχοµένως, υπηρεσιών θαλάσσιων
µεταφορών.»
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10) Προστίθεται το εξής Τµήµα:

«ΤΜΗΜΑ 10α

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 17α

Ευρωπαίος Συντονιστής

1. Για να διευκολυνθεί η συντονισµένη υλοποίηση ορισµένων έργων, ιδίως

διασυνοριακών έργων ή τµηµάτων διασυνοριακών έργων, µεταξύ των έργων που

χαρακτηρίζονται ως έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε το άρθρο 19α, η Επιτροπή

µπορεί να ορίσει, κατόπιν συµφωνίας µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και κατόπιν

διαβουλεύσεως µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρόσωπο επονοµαζόµενο «Ευρωπαίος

Συντονιστής». Ο Ευρωπαίος Συντονιστής ενεργεί εξ ονόµατος και για λογαριασµό της

Επιτροπής. Η εντολή του Ευρωπαίου Συντονιστή αφορά συνήθως ένα µόνον έργο, ιδίως στην

περίπτωση διασυνοριακού έργου, αλλά, εάν χρειάζεται, µπορεί να καλύπτει ολόκληρο τον

µείζονα άξονα. Ο Ευρωπαίος Συντονιστής εκπονεί µαζί µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη

πρόγραµµα εργασίας για τις δραστηριότητές του/της σε στενή συνεργασία µε τα

ενδιαφερόµενα κράτη µέλη.

2. Ο Ευρωπαίος Συντονιστής επιλέγεται, ιδίως, βάσει της πείρας του/της εν σχέσει µε

ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και των γνώσεών του/της όσον αφορά τη χρηµατοδότηση και την

κοινωνικοοικονοµική και περιβαλλοντική εκτίµηση µεγάλων έργων.

3. Η απόφαση της Επιτροπής για τον ορισµό του Ευρωπαίου Συντονιστή προσδιορίζει τον

τρόπο µε τον οποίον αυτός/αυτή εκτελεί τα καθήκοντα της παραγράφου 5.

4. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη συνεργάζονται µε τον Ευρωπαίο Συντονιστή και του/της

παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της

παραγράφου 5.
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5. Ο Ευρωπαίος Συντονιστής:

(α) προωθεί, σε συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, κοινές µεθόδους

αξιολόγησης έργων και συµβουλεύει, ανάλογα µε την περίπτωση, τους αρµόδιους

υλοποίησης των έργων σχετικά µε τη χρηµατοδοτική δέσµη των έργων,

(β) εκπονεί ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και τα

ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των έργων που

εµπίπτουν στην αρµοδιότητά του, τις νέες κανονιστικές ή άλλες εξελίξεις που ενδέχεται

να επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των έργων, καθώς και τις τυχόν δυσχέρειες και

εµπόδια που µπορούν να επιφέρουν σηµαντική καθυστέρηση ως προς τις ηµεροµηνίες

που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ,

(γ) διαβουλεύεται, µαζί µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, τις περιφερειακές και τοπικές

αρχές, τους φορείς εκµετάλλευσης, τους χρήστες µεταφορών και τους εκπροσώπους της

κοινωνίας των πολιτών, µε σκοπό την πληρέστερη γνώση της ζήτησης για υπηρεσίες

µεταφορών, των δυνατοτήτων για επενδυτικές χρηµατοδοτήσεις και του τύπου των

υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην εν λόγω

χρηµατοδότηση.

6. Με την επιφύλαξη των εφαρµοστέων διαδικασιών που προβλέπονται από το κοινοτικό

και το εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή µπορεί να ζητεί τη γνώµη του Ευρωπαίου Συντονιστή κατά

την εξέταση των αιτήσεων κοινοτικής χρηµατοδότησης σχετικά µε έργα ή οµάδες έργων που

εµπίπτουν στην αρµοδιότητά του».

11) Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:

(α) ο τίτλος αντικαθίσταται από τον εξής τίτλο:

«Επιτροπή για την παρακολούθηση των προσανατολισµών και την ανταλλαγή

πληροφοριών»
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(β) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

«1. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή περιλήψεις εθνικών σχεδίων και

προγραµµάτων που καταρτίζουν για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου

µεταφορών, ιδίως όσον αφορά τα έργα που χαρακτηρίζονται ως έργα κοινού

ενδιαφέροντος σύµφωνα µε το άρθρο 19α. Μετά την έγκρισή τους, τα κράτη µέλη

αποστέλλουν τα εθνικά σχέδια και προγράµµατα στην Επιτροπή προς ενηµέρωσή της.»

(γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

«3. Η Επιτροπή υποβάλλει, ανά διετία, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο,

την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των

Περιφερειών έκθεση σχετικά µε την υλοποίηση των προσανατολισµών που

περιγράφονται στην παρούσα απόφαση. Η επιτροπή που συστήνεται µε την

παράγραφο 2 επικουρεί την Επιτροπή κατά την εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Εφόσον

απαιτείται, η έκθεση συνοδεύεται από νοµοθετικές προτάσεις για την αναθεώρηση των

προσανατολισµών· οι εν λόγω νοµοθετικές προτάσεις µπορεί να περιλαµβάνουν,

εφόσον απαιτείται, τροποποιήσεις του καταλόγου των έργων προτεραιότητας του

Παραρτήµατος ΙΙΙ ή προσθήκες στον εν λόγω κατάλογο έργων που συνάδουν µε το

άρθρο 19, παράγραφος 1. Κατά την αναθεώρηση λαµβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη σχέδια

που συµβάλλουν στην εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε το

άρθρο 19, παράγραφος 1, στοιχείο (ε).»
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12) Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

«Άρθρο 19

Έργα προτεραιότητας

1. Τα έργα προτεραιότητας είναι έργα κοινού ενδιαφέροντος του άρθρου 7, κατά την

εξέταση των οποίων επιβεβαιώνεται ότι:

(α) αποσκοπούν στην εξάλειψη σηµείων συµφόρησης ή στη συµπλήρωση ελλείπουσας

σύνδεσης σε µείζονα άξονα του διευρωπαϊκού δικτύου, ιδίως δε έργα που είναι

διασυνοριακά έργα, διασχίζουν φυσικά εµπόδια ή έχουν διασυνοριακό τµήµα,

(β) είναι τέτοιας κλίµακας, ώστε ο µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός σε ευρωπαϊκό

επίπεδο προσδίδει σηµαντική προστιθέµενη αξία,

(γ) παρουσιάζουν, στο σύνολο του έργου, προοπτικές κοινωνικοοικονοµικών καθαρών

ωφεληµάτων και άλλα κοινωνικοοικονοµικά πλεονεκτήµατα,

(δ) προσφέρουν σηµαντική προστιθέµενη αξία για τη διευκόλυνση της κινητικότητας

αγαθών και προσώπων µεταξύ κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένης της συµβολής

τους στην διαλειτουργικότητα των εθνικών δικτύων,

(ε) συµβάλλουν στην εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την ενσωµάτωση των

δικτύων των νέων κρατών µελών και τη βελτίωση των συνδέσεων µε τις περιφερειακές

και τις νησιωτικές περιοχές,
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(στ) συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη των µεταφορών, βελτιώνοντας την ασφάλεια και

µειώνοντας τις περιβαλλοντικές ζηµίες που προκαλούνται από τις µεταφορές,

προωθώντας, ιδίως, τη µεταστροφή προς τη χρήση του σιδηροδρόµου, προς τις

διατροπικές µεταφορές, τις πλωτές εσωτερικές οδούς και τις θαλάσσιες µεταφορές,

(ζ) αποδεικνύουν τη δέσµευση των ενδιαφερόµενων κρατών µελών για την έγκαιρη

εκπόνηση των µελετών και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αξιολόγησης, έτσι ώστε

να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών στο πλαίσιο προσυµφωνηθείσας

προθεσµίας, βάσει εθνικών έργων ή τυχόν άλλου ισοδύναµου εγγράφου για το εν λόγω

έργο.

2. Τα έργα προτεραιότητας, οι εργασίες για τα οποία προβλέπεται να αρχίσουν πριν από το

2010, τα τµήµατά τους, καθώς και οι συµφωνηθείσες προθεσµίες ολοκλήρωσης των εργασιών

της παραγράφου 1, στοιχείο (ζ), ορίζονται στο Παράρτηµα III.

3. Έως το 2010, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση προόδου και, εφόσον απαιτείται, προτείνει

την τροποποίηση του καταλόγου των έργων προτεραιότητας που προσδιορίζονται στο

Παράρτηµα ΙΙΙ σύµφωνα µε την παράγραφο 1.»

13) Προστίθεται το εξής άρθρο:

«Άρθρο 19α

Χαρακτηρισµός έργου ως ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

1. Τα έργα προτεραιότητας που προσδιορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ χαρακτηρίζονται ως

έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ο χαρακτηρισµός αυτός αποδίδεται µόνον σύµφωνα µε τη

διαδικασία που καθορίζεται στη Συνθήκη και τις βασιζόµενες σε αυτήν νοµικές πράξεις.
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2. Με την επιφύλαξη της νοµικής βάσης των οικείων κοινοτικών χρηµατοδοτικών µέσων:

(α) όταν υποβάλλουν τα έργα τους στο πλαίσιο του Ταµείου Συνοχής, σύµφωνα µε το

άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94*, τα κράτη µέλη δίδουν προσήκουσα

προτεραιότητα στα έργα που χαρακτηρίζονται ως έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος,

(β) όταν υποβάλλουν τα έργα τους, στο πλαίσιο του προϋπολογισµού που διατίθεται για τα

διευρωπαϊκά δίκτυα, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 του κανονισµού (ΕΚ)

αριθ. 2236/95**, τα κράτη µέλη δίδουν προσήκουσα προτεραιότητα στα έργα που

χαρακτηρίζονται ως έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος,

(γ) η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να λαµβάνουν υπόψη τα έργα που

χαρακτηρίζονται ως έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος κατά τον σχεδιασµό του

προγραµµατισµού των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, ιδίως στις περιοχές του Στόχου 1,

λαµβάνοντας υπόψη τα εθνικά σχέδια µεταφορών που εµπίπτουν στα υφιστάµενα

πλαίσια κοινοτικής στήριξης,

(δ) η Επιτροπή µεριµνά ώστε οι χώρες που είναι επιλέξιµες για το προενταξιακό µέσο

διαρθρωτικών πολιτικών, να δίδουν, κατά την υποβολή των έργων τους στο πλαίσιο του

εν λόγω µέσου, σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1267/1999***,

προσήκουσα προτεραιότητα στα έργα που χαρακτηρίζονται ως έργα ευρωπαϊκού

ενδιαφέροντος.

3. Στο πλαίσιο των προβλέψεων των χρηµατοδοτικών της αναγκών, η Επιτροπή δίδει την

προσήκουσα προτεραιότητα στα έργα που χαρακτηρίζονται ως έργα ευρωπαϊκού

ενδιαφέροντος.
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4. Σε περίπτωση σηµαντικής καθυστέρησης, ως προς την προθεσµία του 2010, της
έναρξης των εργασιών ενός από τα έργα που χαρακτηρίζονται ως έργα ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος η Επιτροπή ζητά από τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη να της γνωστοποιήσουν
τους λόγους της εν λόγω καθυστέρησης εντός τριών µηνών. Βάσει της απάντησης που
δίδεται, η Επιτροπή ζητά τη γνώµη όλων των ενδιαφεροµένων κρατών µελών προκειµένου να
επιλύσει το πρόβληµα το οποίο προκάλεσε την καθυστέρηση.

Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν διαβουλεύσεως µε την επιτροπή του άρθρου 18, παράγραφος 2,
και στο πλαίσιο της ενεργού παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου που έχει
χαρακτηριστεί ως έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την
αρχή της αναλογικότητας, να αποφασίζει τη θέσπιση καταλλήλων µέτρων. Παρέχεται στα
θιγόµενα κράτη µέλη η δυνατότητα να υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά µε τα εν λόγω
µέτρα πριν από τη θέσπισή τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται αµέσως για κάθε µέτρο που λαµβάνεται.

Κατά τη θέσπιση των εν λόγω µέτρων, η Επιτροπή λαµβάνει δεόντως υπόψη την αντίστοιχη
ευθύνη των κρατών µελών που θίγονται από την καθυστέρηση και απέχει από τη λήψη
µέτρων που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την υλοποίηση του έργου σε κράτος µέλος που
δεν ευθύνεται για την εν λόγω καθυστέρηση.

5. Σε περίπτωση που ένα από τα έργα που έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος δεν έχει ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος µετά την
αναµενόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσής του που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, και που όλα
τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για αυτή τη καθυστέρηση, η Επιτροπή επανεξετάζει το έργο
σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 4, µε στόχο τον αποχαρακτηρισµό του µέσω της
διαδικασίας επανεξέτασης του άρθρου 18, παράγραφος 3. Η Επιτροπή επανεξετάζει,
οπωσδήποτε, το έργο µετά την παρέλευση περιόδου 15 ετών αφότου το έργο χαρακτηρίστηκε
ως έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος κατά την έννοια της παρούσας απόφασης.

6. Πέντε έτη από την ολοκλήρωση έργου που χαρακτηρίζεται ως έργο ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος, ή ενός εκ των τµηµάτων του, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη αξιολογούν τις
κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, συµπεριλαµβανοµένων των
επιπτώσεών του για το εµπόριο και την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και εµπορευµάτων
µεταξύ κρατών µελών, την εδαφική συνοχή και την αειφόρο ανάπτυξη. Τα κράτη µέλη
ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αυτής.

7. Όταν ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος περιλαµβάνει διασυνοριακό τµήµα το οποίο
είναι τεχνικώς και οικονοµικώς αδιαίρετο, τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη συντονίζουν τις
διαδικασίες τους για την αξιολόγηση των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεών του και
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διενέργεια διακρατικής έρευνας πριν
χορηγήσουν άδεια κατασκευής και εντός του υφισταµένου πλαισίου.
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8. Άλλα τµήµατα των έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος συντονίζονται σε διµερή ή

πολυµερή βάση από τα κράτη µέλη κατά περίπτωση.

9. Οι συντονισµένες δράσεις ή διακρατικές έρευνες της παραγράφου 7 εφαρµόζονται µε

την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινοτική νοµοθεσία προστασίας

του περιβάλλοντος, ιδίως όσον αφορά την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα

ενδιαφερόµενα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για την έναρξη και τα αποτελέσµατα

των εν λόγω συντονισµένων δράσεων ή διακρατικών ερευνών. Η Επιτροπή περιλαµβάνει τις

εν λόγω πληροφορίες στην έκθεση του άρθρου 18, παράγραφος 3.

Άρθρο 19β

∆ιασυνοριακά τµήµατα

Στο πλαίσιο ορισµένων έργων προτεραιότητας, εντοπίζονται τα διασυνοριακά τµήµατα

µεταξύ δύο κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένων των θαλασσίων αρτηριών, βάσει

κριτηρίων που ορίζονται από την επιτροπή που συστήνεται βάσει του άρθρου 18,

παράγραφος 2 και κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Τα τµήµατα αυτά είναι ιδίως τµήµατα

τεχνικώς και οικονοµικώς αδιαίρετα ή ως προς τα οποία τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη

αναλαµβάνουν από κοινού δέσµευση και συγκροτούν κοινή δοµή για τον σκοπό αυτόν.

______________
* Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου της 16ης Μαΐου 1994, για την ίδρυση

του Ταµείου Συνοχής (ΕΕ L 130, 25.5.1994, σ. 1). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1265/1999 (ΕΕ L 161, 26.6.1999, σ. 62).

** Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2236/1995 του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 1995, περί
καθορισµού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τοµέα
των διευρωπαϊκών δικτύων (ΕΕ L 228, 23.9.1995, σ. 1). Κανονισµός όπως
τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1655/1999 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 197, 29.7.1999, σ. 1).

*** Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1267/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999, για τη
θέσπιση µέσου προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ΕΕ L 161, 26.6.1999, σ. 73).
Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2500/2001
του Συµβουλίου (ΕΕ L 342, 27.12.2001, σ. 1).»
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14) Τα άρθρα 20 και 21 διαγράφονται.

15) Τα Παραρτήµατα τροποποιούνται ως εξής:

1. Στο Παράρτηµα Ι, τα τµήµατα 2, 3, 4 και 6 και οι προσαρτηµένοι χάρτες

αντικαθίστανται σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της παρούσας αποφάσεως.

2. Στο Παράρτηµα ΙΙΙ:

(α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το εξής κείµενο: «Έργα προτεραιότητας οι εργασίες

των οποίων προβλέπεται να αρχίσουν πριν από το 2010»,

(β) το περιεχόµενο αντικαθίσταται από το κείµενο του Παραρτήµατος ΙΙ της

παρούσας αποφάσεως.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Το Παράρτηµα Ι της απόφασης 1692/96/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Τα τµήµατα 2, 3, 4 αντικαθίστανται από το εξής κείµενο:

«Τµήµα 2: Το οδικό δίκτυο

2.0. Ευρώπη 2.4. Ελλάδα 2.8. Ιταλία 2.12. Πορτογαλία

2.1. Βέλγιο 2.5. Ισπανία 2.9. Λουξεµβούργο 2.13. Φινλανδία

2.2. ∆ανία 2.6. Γαλλία 2.10.  Κάτω Χώρες 2.14. Σουηδία

2.3. Γερµανία 2.7. Ιρλανδία 2.11.  Αυστρία 2.15. Ηνωµένο Βασίλειο

Τµήµα 3: Το σιδηροδροµικό δίκτυο

3.0. Ευρώπη 3.4. Ελλάδα 3.8. Ιταλία 3.12. Πορτογαλία

3.1. Βέλγιο 3.5. Ισπανία 3.9. Λουξεµβούργο 3.13. Φινλανδία

3.2. ∆ανία 3.6. Γαλλία 3.10. Κάτω Χώρες 3.14. Σουηδία

3.3. Γερµανία 3.7. Ιρλανδία 3.11. Αυστρία 3.15. Ηνωµένο Βασίλειο

Τµήµα 4: Το δίκτυο εσωτερικών πλωτών οδών και λιµένων»

2. Το τµήµα 6 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

«Τµήµα 6: Το δίκτυο αερολιµένων

6.0. Ευρώπη 6.4. Γαλλία

6.1. Βέλγιο/∆ανία/Γερµανία/ 6.5. Ιρλανδία/Ηνωµένο Βασίλειο

Λουξεµβούργο/Κάτω Χώρες/Αυστρία

6.2. Ελλάδα 6.6. Ιταλία

6.3 Ισπανία/Πορτογαλία 6.7. Φινλανδία/Σουηδία»

3. Οι ακόλουθοι χάρτες αντικαθιστούν τους αντίστοιχους χάρτες της αποφάσεως 1692/96/ΕΚ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το Παράρτηµα ΙΙΙ της απόφασης 1692/96/ΕΚ αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010

1. Σιδηροδροµικός άξονας Βερολίνο-Βερόνα/Μιλάνο-Μπολώνια-Νάπολη-Μεσίνα-Παλέρµο

•  Χάλλη/Λειψία-Νυρεµβέργη (2015),

•  Νυρεµβέργη-Μόναχο (2006),

•  Μόναχο-Κουφστάιν (2015),

•  Κουφστάιν-Ίνσµπρουκ (2009),

•  Σήραγγα Μπρένερ (2015), διασυνοριακό τµήµα,

•  Βερόνα-Νάπολη (2007),

•  Μιλάνο-Μπολώνια (2006),

•  Σιδηροδροµική/οδική γέφυρα στον πορθµό της Μεσσίνας (2015).

2. Σιδηροδροµικός άξονας µεγάλης ταχύτητας Παρίσι-Βρυξέλλες-Κολωνία-Άµστερνταµ-

Λονδίνο

•  Σήραγγα της Μάγχης-Λονδίνο (2007),

•  Βρυξέλλες-Λιέγη-Κολωνία (2007),

•  Βρυξέλλες-Ρότερνταµ-Άµστερνταµ(2007).1

                                                
1 Συµπεριλαµβανοµένων των δύο σταθµών τραίνων µεγάλης ταχύτητας στο Ρότερνταµ και στο

Άµστερνταµ, οι οποίοι δεν περιελήφθησαν στο έργο που επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Έσσης το 1994.
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3. Σιδηροδροµικός άξονας µεγάλης ταχύτητας της νοτιοδυτικής Ευρώπης

•  Λισσαβώνα/Πόρτο-Μαδρίτη (2011)1,

•  Μαδρίτη-Βαρκελώνη (2005),

•  Βαρκελώνη-Φιγέρας-Περπινιάν (2008),

•  Περπινιάν-Μονπελιέ (2015),

•  Μονπελιέ-Νιµ (2010),

•  Mαδρίτη-Βικτώρια-Ιρούν/Ενταί (2010),

•  Ιρούν/Ενταί-Νταξ, διασυνοριακό τµήµα (2010),

•  Νταξ-Μπορντώ (2020),

•  Μπορντώ-Τουρ (2015).

4. Σιδηροδροµικός άξονας µεγάλης ταχύτητας - ανατολικός κλάδος

•  Παρίσι-Μποντρεκούρ (2007),

•  Μετς-Λουξεµβούργο (2007),

•  Σααρµπρύκεν-Μανχάιµ (2007).

5. Γραµµή Betuwe (2007).

                                                
1 Συµπεριλαµβανοµένων των συνδέσεων Λισσαβώνα-Πόρτο (2013), Λισσαβώνα-Μαδρίτη

(2010) και Αβέιρο-Σαλαµάνκα (2015).
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6. Σιδηροδροµικός άξονας Λυών-Τεργέστη-Ντιβάτσα/Κόπερ-Ντιβάτσα-Λιουµπλιάνα-

Βουδαπέστη-Ουκρανικά σύνορα1

•  Λυών-Σαιν Ζαν ντε Μωριέν (2015),

•  Σήραγγα Mont-Cenis (2015-2017), διασυνοριακό τµήµα,

•  Μπουσολέν-Τορίνο (2011),

•  Τορίνο-Βενετία (2010),

•  Βενετία-νότιο Ρόντσι-Τεργέστη-Ντιβάτσα (2015),

•  Κόπερ-Ντιβάτσα-Λιουµπλιάνα (2015),

•  Λιουµπλιάνα-Βουδαπέστη (2015).

7. Οδικός άξονας Ηγουµενίτσα/Πάτρα-Αθήνα-Σόφια-Βουδαπέστη

•  Εγνατία οδός (2006),

•  ΠΑΘΕ (2008),

•  Aυτοκινητόδροµος Σόφια-Κουλάτα-ελληνοβουλγαρική µεθόριος (2010), µε το τµήµα

Προµαχώνας-Κουλάτα ως διασυνοριακό τµήµα,

•  Aυτοκινητόδροµος Ναντλάκ-Σίµπιου (κλάδος προς Βουκουρέστι και Κωστάντζα) (2007).

8. Πολυτροπικός άξονας Πορτογαλία/Ισπανία-υπόλοιπη Ευρώπη2

•  Σιδηρόδροµος Λα Κορούνια-Λισσαβώνα-Σίνες (2010),

•  Σιδηρόδροµος Λισσαβώνα-Βαλιαδολίδ (2010),

•  Σιδηρόδροµος Λισσαβώνα-Φάρο (2004),

•  Aυτοκινητόδροµος Λισσαβώνα-Βαλιαδολίδ (2010),

•  Aυτοκινητόδροµος Λα Κορούνια-Λισσαβώνα (2003),

•  Aυτοκινητόδροµος Σεβίλλη-Λισσαβώνα (ολοκληρώθηκε το 2001),

•  Νέο αεροδρόµιο Λισσαβώνας (2015).

                                                
1 Μέρη του εν λόγω άξονα αντιστοιχούν στον πανευρωπαϊκό διάδροµο V.
2 Συµπεριλαµβανοµένης της αναβάθµισης των λιµένων και των αερολιµένων (2015) όπως

επικυρώθηκε από τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Έσσης και του ∆ουβλίνου.
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9. Σιδηροδροµικός άξονας Κορκ-∆ουβλίνο-Μπέλφαστ-Στράνραρ1 (2001)

10. Μαλπένσα (ολοκληρώθηκε το 2001)2

11. Σταθερή ζεύξη Öresund (ολοκληρώθηκε το 2000)3

12. Σκανδιναβικό τρίγωνο (σιδηροδροµικός/οδικός άξονας)

•  Οδικά και σιδηροδροµικά έργα στη Σουηδία4 (2010),

•  Aυτοκινητόδροµος Ελσίνκι-Τούρκου (2010),

•  Σιδηρόδροµος Κέραβα-Λάχτι (2006),

•  Aυτοκινητόδροµος Ελσίνκι-Βάλιµα (2015),

•  Σιδηρόδροµος Ελσίνκι-Βαϊνίκαλα (ρωσικά σύνορα) (2014).

13. Οδικός άξονας ΗΒ/Ιρλανδία/Μπενελούξ (2010)

14. Κύριος άξονας δυτικής ακτής (2007)

15. Galileo (2008)

                                                
1 Το 2003 αποφασίστηκε περαιτέρω αύξηση του δυναµικού σε αυτή την γραµµή και

προστέθηκε ως χωριστό έργο.
2 Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
3 Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
4 Μερικά µικρά τµήµατα οδικών και σιδηροδροµικών γραµµών θα ολοκληρωθούν µεταξύ 2010

και 2015.
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16. Εµπορικός σιδηροδροµικός άξονας Σίνες/Αλγκεθίρας-Mαδρίτη-Παρίσι

•  Νέος σιδηροδροµικός άξονας υψηλής δυναµικότητας µέσω Πυρηναίων,

•  Σιδηροδροµική γραµµή Σίνες-Μπαδαχός (2010),

•  Σιδηροδροµική γραµµή Αλγκεθίρας-Μποµπαντίγια (2010).

17. Σιδηροδροµικός άξονας Παρίσι-Στρασβούργο-Στουτγάρδη-Βιέννη-Μπρατισλάβα

•  Μποντρεκούρ-Στρασβούργο-Στουτγάρδη (2015) µε τη γέφυρα Κελ ως διασυνοριακό

τµήµα,

•  Στουτγάρδη-Ουλµ (2012),

•  Μόναχο-Σάλτσµπουργκ (2015), διασυνοριακό τµήµα,

•  Σάλτσµπουργκ-Βιέννη (2012),

•  Βιέννη-Μπρατισλάβα (2010), διασυνοριακό τµήµα.

18. Άξονας εσωτερικής ναυσιπλοΐας Ρήνος/Μόζας-Μάιν-∆ούναβης1

•  Ρήνος-Μόζας (2019) µε τον υδατοφράκτη του Λαναί ως διασυνοριακό τµήµα,

•  Φιλσχόφεν-Στράουµπινγκ (2013),

•  Βιέννη-Μπρατισλάβα (2015), διασυνοριακό τµήµα,

•  Παλκοβίτσοβο-Μοχάτς (2014),

•  Σηµεία συµφόρησης στη Ρουµανία και στη Βουλγαρία (2011).

19. ∆ιαλειτουργικότητα σιδηροδρόµου µεγάλης ταχύτητας της ιβηρικής χερσονήσου

•  Μαδρίτη-Ανδαλουσία (2010),

•  Βορειοανατολικά (2010),

•  Mαδρίτη-Λεβάντε και Μεσόγειος (2010),

•  Βόρειο-βορειοδυτικός διάδροµος, συµπεριλαµβανοµένου του Βίγο-Πόρτο (2010),

•  Εξτρεµαδούρα (2010).

                                                
1 Μέρος του εν λόγω άξονα αντιστοιχεί στον πανευρωπαϊκό διάδροµο VII.
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20. Σιδηροδροµικός άξονας του Fehmarn Belt

•  Σταθερή σιδηροδροµική/οδική ζεύξη του Fehmarn Belt (2014),

•  Σιδηροδροµική γραµµή πρόσβασης στη ∆ανία από το Öresund (2015),

•  Σιδηροδροµική γραµµή πρόσβασης στη Γερµανία από το Αµβούργο (2015),

•  Σιδηροδροµική γραµµή Αννόβερο-Αµβούργο/Βρέµη (2015).

21. Θαλάσσιες αρτηρίες

Έργα κοινού ενδιαφέροντος που προσδιορίσθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 12α και αφορούν

τις ακόλουθες θαλάσσιες αρτηρίες:

•  Θαλάσσια αρτηρία της Βαλτικής Θάλασσας (που συνδέει τα κράτη µέλη της Βαλτικής

Θάλασσας µε τα κράτη µέλη της Κεντρικής και ∆υτικής Ευρώπης συµπεριλαµβανόµενης

της οδού µέσω της ∆ιώρυγας Βόρεια Θάλασσα/Βαλτική (κανάλι Κιέλου)) (2010),

•  Θαλάσσια αρτηρία της δυτικής Ευρώπης (που οδηγεί από την Πορτογαλία και την

Ισπανία, µέσω του Ατλαντικού Τόξου, στη Βόρεια Θάλασσα και τη Θάλασσα της

Ιρλανδίας) (2010),

•  Θαλάσσια αρτηρία της νοτιοανατολικής Ευρώπης (που συνδέει την Αδριατική Θάλασσα

µε το Ιόνιο Πέλαγος και την ανατολική Μεσόγειο, ώστε να συµπεριλαµβάνεται η

Κύπρος) (2010),

•  Θαλάσσια αρτηρία της νοτιοδυτικής Ευρώπης (δυτική Μεσόγειος), που συνδέει την

Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία µαζί µε τη Μάλτα, και έχει διασύνδεση µε τη θαλάσσια

αρτηρία της νοτιοανατολικής Ευρώπης1 (2010).

                                                
1 Συµπεριλαµβανοµένου του Ευξείνου Πόντου.
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22. Σιδηροδροµικός άξονας Αθήνα-Σόφια-Βουδαπέστη-Βιέννη-Πράγα-Νυρεµβέργη/∆ρέσδη1

•  Σιδηροδροµική γραµµή ελληνοβουλγαρικά σύνορα-Κουλάτα-Σόφια-Vidin/Calafat (2015),

•  Σιδηροδροµική γραµµή Κούρτιτσι-Μπρασόβ (προς Βουκουρέστι και Κωστάντζα) (2010),

•  Σιδηροδροµική γραµµή Bουδαπέστη-Βιέννη (2010), διασυνοριακό τµήµα,

•  Σιδηροδροµική γραµµή Μπρζέτσλαβ-Πράγα-Nυρεµβέργη (2010), µε το τµήµα

Νυρεµβέργη-Πράγα ως διασυνοριακό τµήµα,

•  Σιδηροδροµικός άξονας Πράγας-Λιντς (2016).

23. Σιδηροδροµικός άξονας Γκντάνσκ-Βαρσοβία-Μπρνο/Μπρατισλάβα-Βιέννη2

•  Σιδηροδροµική γραµµή Γκντάνσκ-Βαρσοβία-Κατοβίτσε (2015),

•  Σιδηροδροµική γραµµή Κατοβίτσε-Μπρζέτσλαβ (2010),

•  Γραµµή Κατοβίτσε-Ζίλινα-Νόβε Μέστο Ναντ Βάχοµ (2010).

24. Σιδηροδροµικός άξονας Λυών/Γένοβα-Βασιλεία-Ντούισµπουργκ-Ρότερνταµ/Αµβέρσα

•  Λυών-Mυλούζη-Μυλχάιµ3, µε το τµήµα Mυλούζη-Μυλχάιµ ως διασυνοριακό τµήµα

(2018),

•  Γένοβα-Mιλάνο/Nοβάρα-ελβετική µεθόριος (2013),

•  Bασιλεία-Kαρλσρούη (2015),

•  Φρανκφούρτη-Μανχάιµ (2012),

•  Ντούισµπουργκ-Έµεριχ (2009)4,

•  «Σιδηροδροµικό δίκτυο του Ρήνου» Ράιτ-Aµβέρσα, διασυνοριακό τµήµα (2010).

                                                
1 Ο συγκεκριµένος κύριος άξονας αντιστοιχεί, σε µεγάλο βαθµό, στον πανευρωπαϊκό

διάδροµο IV.
2 Ο συγκεκριµένος κύριος άξονας αντιστοιχεί, σε µεγάλο βαθµό, στον πανευρωπαϊκό

διάδροµο VI.
3 Περιλαµβάνει το ΤΜΤ Ρήνος-Ροδανός, χωρίς τον δυτικό κλάδο.
4 Το έργο αριθ. 5 (γραµµή Betuwe) συνδέει το Ρότερνταµ µε το Έµεριχ.
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25. Οδικός άξονας Γκντάνσκ-Μπρνο/Μπρατισλάβα-Βιέννη1

•  Aυτοκινητόδροµος Γκντανσκ-Κατοβίτσε (2010),

•  Aυτοκινητόδροµος Κατοβίτσε-Μπρνο/Ζίλινα (2010), διασυνοριακό τµήµα,

•  Αυτοκινητόδροµος Μπρνο-Βιέννη (2009), διασυνοριακό τµήµα.

26. Σιδηροδροµικός/οδικός άξονας Ιρλανδία/Ηνωµένο Βασίλειο/ηπειρωτική Ευρώπη

•  Οδικός/σιδηροδροµικός άξονας που συνδέει το ∆ουβλίνο µε τον βορρά (Μπέλφαστ-

Λαρν) και τον νότο (Κορκ) (2010)2,

•  Οδικός/σιδηροδροµικός άξονας Hull-Λίβερπουλ (2015),

•  Σιδηροδροµική γραµµή Felixstowe-Nuneaton (2011),

•  Σιδηροδροµική γραµµή Crewe-Holyhead (2008),

27. «Σιδηροδροµική γραµµή Βαλτικής», άξονας Βαρσοβία-Κάουνας-Ρίγα-Τάλιν-Ελσίνκι

•  Βαρσοβία-Κάουνας (2010),

•  Κάουνας-Ρίγα (2014),

•  Ρίγα-Τάλιν (2016).

28. «Eurocaprail» στον σιδηροδροµικό άξονα Βρυξέλλες-Λουξεµβούργο-Στρασβούργο

•  Βρυξέλλες-Λουξεµβούργο-Στρασβούργο (2012).

                                                
1 Ο συγκεκριµένος κύριος άξονας αντιστοιχεί, σε µεγάλο βαθµό, στον πανευρωπαϊκό

διάδροµο VI.
2 Συµπεριλαµβανοµένου του έργου Έσσεν αριθ. 13: οδικός άξονας Ιρλανδία/Ηνωµένο

Βασίλειο/Μπενελούξ.
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29. Σιδηροδροµικός άξονας του διατροπικού διαδρόµου Ιονίου/Αδριατικής

•  Κοζάνη-Καλαµπάκα-Ηγουµενίτσα (2012),

•  Ιωάννινα-Αντίρριο-Ρίο-Καλαµάτα(2014).

30. Εσωτερική πλωτή οδός Seine-Scheldt

•  Βελτιώσεις πλοϊµότητας Deulemont-Γάνδης ( 2012-2014-2016),

•  Compiègne-Cambrai (2012-2014-2016).

Μεταξύ παρενθέσεων αναγράφεται η προσυµφωνηθείσα ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας

ολοκλήρωσης των εργασιών. Οι ηµεροµηνίες ολοκλήρωσης των εργασιών των έργων αριθ. 1 έως

20 και 30, καθώς και τα λεπτοµερή στοιχεία των τµηµάτων, είναι οι αναφερόµενες στην έκθεση της

οµάδας υψηλού επιπέδου, εφόσον έχουν όντως προσδιορισθεί».

=====================
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης (Άρθρο 251 της ΣΕΚ), το Συµβούλιο κατέληξε,

στις 5 ∆εκεµβρίου 2003, σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε το σχέδιο απόφασης για την

τροποποίηση της απόφασης 1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την

ανάπτυξη του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών.1 Μετά την επιµέλεια του κειµένου από

την Οµάδα των Γλωσσοµαθών Νοµικών, το Συµβούλιο καθόρισε τη θέση του στις

14 Απριλίου 2004.

Κατά τον καθορισµό της θέσης του, το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τη γνώµη που έδωσε το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση στις 30 Μαΐου 20022 και κατόπιν δεύτερης

παραποµπής στις 11 Μαρτίου 20043, καθώς και τις γνώµες της Οικονοµικής και Κοινωνικής

Επιτροπής4 και της Επιτροπής των Περιφερειών5.

Σκοπός της απόφασης είναι η ενηµέρωση των από το 1996 προσανατολισµών της
Κοινότητας για τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών, ώστε να ληφθεί υπόψη η
προβλεπόµενη αύξηση της κυκλοφορίας έως το 2010 και τα απορρέοντα προβλήµατα
συµφόρησης, καθώς και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση
περιλαµβάνει κατάλογο έργων προτεραιότητας που προβλέπεται να υλοποιηθούν στον
ορίζοντα του 2020· ο ανωτέρω κατάλογος περιλαµβάνει και συµπληρώνει τα έργα που
ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Έσσεν το 1994, καταρτίστηκε δε βάσει των
συστάσεων που περιλαµβάνονται στην έκθεση της οµάδας υψηλού επιπέδου υπό την
προεδρία του κ. Karel Van Miert.

Η πρόταση περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα εξής νέα στοιχεία:

− οι κοινοτικές προτεραιότητες εστιάζονται στη διατροπικότητα και τους
υπάρχοντες βιώσιµους τρόπους µεταφοράς, όπως φερ� ειπείν ο σιδηρόδροµος, η
θαλάσσια ναυτιλία µικρών αποστάσεων και η εσωτερική ναυσιπλοΐα,

− τροποποιείται ο ορισµός του σιδηροδροµικού δικτύου, µε στόχο να τονιστεί ο
ρόλος των σιδηροδρόµων για τη µεταφορά εµπορευµάτων,

− εισάγεται η έννοια των «θαλάσσιων αρτηριών»,

                                                
1 Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της στις 9 Οκτωβρίου 2001 (ΕΕ C 362 E, 18.12.2001,

σ. 205) και τη συµπληρωµατική πρότασή της στις 17 Οκτωβρίου 2003 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

2 ΕΕ C 187 E, 07.08.2003, σ. 130.
3 έγγρ. 7033/04 CODEC 319 TRANS 100 ECOFIN 76 (η γνώµη δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
4 ΕΕ C 125, 27.05.2002, σ. 75.
5 ΕΕ C 278, 14.11.2002, σ. 3.
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− εισάγεται η έννοια των «έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος», για τα οποία
προβλέπεται καθεστώς προτεραιότητας όσον αφορά τις διαδικασίες
χρηµατοδότησης και διαβούλευσης,

− δηµιουργείται νέος µηχανισµός για το συντονισµό σε κοινοτικό επίπεδο, µε
σκοπό τη διευκόλυνση ιδίως της επιχειρησιακής και χρηµατοοικονοµικής
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών που υφίστανται τον αντίκτυπο ενός και
του αυτού διασυνοριακού έργου,

− παρατείνεται η προθεσµία για την ολοκλήρωση των έργων έως το 2020 και
επεκτείνεται η γεωγραφική έκταση των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών ώστε
να περιληφθούν τα νέα κράτη µέλη.

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Το Συµβούλιο παραδέχεται την ανάγκη προσαρµογής του κοινοτικού νοµικού πλαισίου που

διέπει την ανάπτυξη του ∆ικτύου ∆ιευρωπαϊκών Μεταφορών στις ανάγκες µιας διευρυµένης

Ευρώπης κατά τρόπον ώστε να υλοποιηθεί ένα ενιαίο, αποτελεσµατικό και βιώσιµο σύστηµα

µεταφορών. Εποµένως, µπορεί να υποστηρίξει πλήρως τους γενικότερους στόχους της

πρότασης της Επιτροπής, βασικά δε και το συγκεκριµένο περιεχόµενό της. Οι τροποποιήσεις

του κειµένου που αποφάσισε το Συµβούλιο για ορισµένες ειδικές πτυχές αποσκοπούν κυρίως

να καταστήσουν το κείµενο σαφέστερο, απλούστερο και εναργέστερο.

Όσον αφορά τις «Προτεραιότητες» για το διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών (άρθρο 5), το

Συµβούλιο τονίζει τη σπουδαιότητα της βελτίωσης της διασύνδεσης µεταξύ εθνικών δικτύων,

ενώ λαµβάνει επίσης υπόψη το υψηλό κόστος µεταφοράς από και προς τα νησιά και τις

απόκεντρες περιοχές. Η κοινή θέση αναφέρεται γενικότερα στη βαθµιαία υλοποίηση ενός

διαλειτουργικού σιδηροδροµικού δικτύου που θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων δροµολόγια

προσαρµοσµένα στη µεταφορά φορτίων. Το Συµβούλιο συµφωνεί επίσης µε την προώθηση

της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας µεγάλων ή µικρών αποστάσεων, καθώς και µε την ανάπτυξη της

µακροχρόνια βιώσιµης κινητικότητας προσώπων και προϊόντων.
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Το Συµβούλιο αποδίδει µεγάλη σηµασία στην προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια των

έργων µεταφορών (άρθρο 8). Ως εκ τούτου, δηλώνει ρητά ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να

λαµβάνουν δεόντως υπόψη τα αποτελέσµατα των περιβαλλοντικών εκτιµήσεων κατά την

κατάρτιση σχεδίων και προγραµµάτων. Η Επιτροπή θα εξετάζει τα ανωτέρω αποτελέσµατα

στις εκθέσεις της σχετικά µε τους προσανατολισµούς και στις ενδεχόµενες νοµοθετικές της

προτάσεις για την αναθεώρησή τους.

Το Συµβούλιο δέχεται µε ικανοποίηση την εισαγωγή της νέας έννοιας των «θαλάσσιων

αρτηριών» (άρθρο 12α) µε στόχο την προαγωγή της µεταφοράς, µέσω της θαλάσσιας

ναυσιπλοΐας µικρών αποστάσεων, εµπορευµάτων που επί του παρόντος µεταφέρονται µέσω

των οδικών αρτηριών. Τα συγκεκριµένα έργα - µε τα οποία πραγµατώνεται η έννοια των

«θαλάσσιων αρτηριών» - θα καθοριστούν από την Επιτροπή εντός τριετίας. Κατά την άποψη

του Συµβουλίου, το νέο πλαίσιο θα πρέπει επίσης να επιτρέπει τη βελτίωση των υφιστάµενων

συνδέσεων· στη συνάρτηση αυτή, θα πρέπει να είναι δυνατή η προαγωγή της µεταφοράς

προσώπων και εµπορευµάτων, εφόσον προέχει η µεταφορά φορτίων. Η κοινή θέση δηλώνει

απερίφραστα ότι η δηµόσια χρηµατοδότηση (ενίσχυση εκκίνησης) δεν θα είναι δυνατό να

οδηγεί σε στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Η εν λόγω ενίσχυση θα χορηγείται βάσει των

ίδιων κριτηρίων µε τα ισχύοντα στα πλαίσια του προγράµµατος Marco Polo, ενώ η χορήγηση

κοινοτικής χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στα πλαίσια των δύο νοµοθετηµάτων δεν θα πρέπει να

είναι σωρευτική.

Το Συµβούλιο συµφωνεί να προβλέπεται στο άρθρο 17α η δυνατότητα να ορίζεται

«Ευρωπαίος Συντονιστής» για το συντονισµό της υλοποίησης των έργων. Το Συµβούλιο

τονίζει στην κοινή θέση του την ειδική αρµοδιότητα του συντονιστή για τα διασυνοριακά

έργα, καθώς και τη σηµασία της συνεργασίας µε τα κράτη µέλη για την εκπλήρωση των

καθηκόντων του συντονιστή.

Όσον αφορά τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία θεωρούνται ως έργα προτεραιότητας,

στην κοινή θέση του Συµβουλίου τονίζεται η σηµασία των διασυνοριακών έργων και των

διασυνοριακών τµηµάτων των έργων (άρθρο 19 και νέο άρθρο 19β). Υπογραµµίζεται επίσης

ότι η δέσµευση των ενδιαφερόµενων κρατών µελών θα πρέπει να βασίζεται σε εθνικά σχέδια

ή ισοδύναµα έγγραφα.
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Λαµβάνοντας υπόψη το γενικό στόχο για την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων των

∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών, το Συµβούλιο δέχεται µε ικανοποίηση τις διατάξεις για

το χαρακτηρισµό διάφορων διεθνικών έργων ως έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

(άρθρο 19α), ο οποίος θα επιτρέψει την απόδοση προτεραιότητας στα έργα αυτά στα πλαίσια

της κοινοτικής χρηµατοδότησης. Το Συµβούλιο διευκρινίζει ότι η απόδοση του ανωτέρω

χαρακτηρισµού πρέπει να συνάδει µε τη Συνθήκη. Καθότι η συνεργασία µεταξύ όλων των

κρατών µελών αποτελεί βασικό στοιχείο για την υλοποίηση των έργων, το Συµβούλιο θεωρεί

σκόπιµο να διεξάγει η Επιτροπή διαβουλεύσεις µε όλα τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη σε

περίπτωση σηµαντικής καθυστέρησης. Λόγω της οικονοµικής και τεχνικής σηµασίας των

έργων, η κατάσταση θα εξετάζεται από την Επιτροπή στα πλαίσια ενεργού παρακολούθησης,

µε πιθανό αποτέλεσµα τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, ενώ τα κράτη µέλη θα έχουν την

ευκαιρία να υποβάλλουν παρατηρήσεις. Η Επιτροπή δεν θα πρέπει να λαµβάνει µέτρα που

ενδεχοµένως πλήττουν κάποιο κράτος µέλος το οποίο δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.

Όσον αφορά τις συντονισµένες δράσεις και τις διακρατικές έρευνες σχετικά µε διασυνοριακά

τµήµατα που είναι αδιαίρετα από οικονοµική και τεχνική άποψη, το Συµβούλιο εκτιµά ότι τα

ενδιαφερόµενα κράτη µέλη θα πρέπει να καταβάλλουν όλες τις δυνατές προσπάθειες εντός

του ισχύοντος πλαισίου.

Τέλος, το Συµβούλιο θα µπορούσε να συµφωνήσει µε τον κατάλογο έργων προτεραιότητας

τα οποία θα αρχίσουν να εκτελούνται πριν το 2010, βάσει της πρότασης της Επιτροπής που

στηρίζεται στις εργασίες της οµάδας υψηλού επιπέδου Van Miert. Για τεχνικούς λόγους

προστέθηκε ένα έργο στον κατάλογο αυτό.
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ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Στην κοινή θέση του Συµβουλίου ενσωµατώνονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των
τροπολογιών που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση της πρότασης
στις 30 Μαΐου 2002 και στη δεύτερη παραποµπή στις 11 Μαρτίου 2004 αντίστοιχα.
Εντούτοις, για λόγους αρχής, η κοινή θέση δεν περιέχει αναφορές σε συγκεκριµένα έργα ούτε
στις αιτιολογικές σκέψεις ούτε στο διατακτικό. Τέτοιες παραποµπές περιλαµβάνονται µόνο
στο Παράρτηµα ΙΙΙ, όπου ορίζονται λεπτοµερώς τα έργα.

□ Το Συµβούλιο συµµερίζεται την άποψη του Κοινοβουλίου ότι, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της Συνθήκης, οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε προσανατολισµούς της
Κοινότητας για την ανάπτυξη του ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών, καθώς και
σχετικά µε συγκεκριµένα έργα βασιζόµενα στους ίδιους προσανατολισµούς, θα πρέπει
να λαµβάνεται µέσω της διαδικασίας συναπόφασης. Οι αντίστοιχες τροποποιήσεις του
κειµένου έχουν ενσωµατωθεί στην κοινή θέση (αιτιολογική σκέψη 25, άρθρο 18
παράγραφος 3 και άρθρο 19α). Στη συνάρτηση αυτή µπορούν να αναφερθούν φερ�
ειπείν οι διατάξεις για την επανεξέταση έργων και το ενδεχόµενο του
αποχαρακτηρισµού τους ως έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Όσον αφορά την τροπολογία που προβλέπει τη διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε τα µέτρα που ενδέχεται να λάβει η Επιτροπή στα πλαίσια της
ενεργού παρακολούθησης των διαφόρων έργων που έχουν χαρακτηριστεί ως έργα
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (άρθρο 19α), άποψη του Συµβουλίου είναι ότι οι ήδη
υπάρχοντες µηχανισµοί είναι ικανοποιητικοί, αφού η κοινή θέση του Συµβουλίου
προβλέπει την εφαρµογή της διαδικασίας συναπόφασης για οποιαδήποτε µεταβολή
έργου ή προσθήκη νέου έργου, καθώς και την εφαρµογή της συνήθους δηµοσιονοµικής
διαδικασίας όταν φθάνει η στιγµή για την πραγµατική χρηµατοδότηση του έργου.
Τέλος, για θεσµικούς λόγους, δεν κατέστη δυνατό να γίνει αποδεκτή η τροπολογία του
Κοινοβουλίου που προβλέπει ότι ζητείται η γνώµη του κατά την κατάρτιση από την
Επιτροπή του αρχικού καταλόγου ειδικών έργων στα πλαίσια των «θαλάσσιων
αρτηριών» (άρθρο 12α).

□ Το Συµβούλιο συµµερίζεται τα µελήµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε
την προστασία του περιβάλλοντος κατά την προετοιµασία και υλοποίηση των έργων
µεταφορών. Οι διατάξεις για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση
αναπροσαρµόστηκαν αναλόγως (αιτιολογική σκέψη 12 και άρθρο 8).
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□ Λαµβάνοντας πλήρως υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο
εισήγαγε ορισµένες τροποποιήσεις στο κείµενο µε στόχο να υπογραµµιστεί η ανάγκη
εδαφικής συνοχής µε τη σύνδεση των νησιών, των απόκεντρων περιοχών και των
απόκεντρων αεροδροµίων στο δίκτυο (αιτιολογική σκέψη 3, άρθρο 5, άρθρο 10
παράγραφος 4, άρθρο 12α παράγραφος 1 και άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ε).
Επιπλέον, στην κοινή θέση αντικατοπτρίζεται η συµφωνία του Συµβουλίου µε το
Κοινοβούλιο όσον αφορά τη σηµασία των εσωτερικών πλωτών οδών (αιτιολογική
σκέψη 3, άρθρο 11 και άρθρο 12α παράγραφος 3).

□ Το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Κοινοβούλιο ότι η δηµόσια ενίσχυση υπό τη µορφή
ενίσχυσης εκκίνησης για τα έργα που αφορούν «θαλάσσιες αρτηρίες» δεν θα πρέπει
να συνεπάγεται στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Η αρχή αυτή διατυπώνεται ρητά στην
κοινή θέση (αιτιολογική σκέψη 16, άρθρο 12α παράγραφοι 4 και 5). Το Συµβούλιο
συµφωνεί επίσης να συµπεριληφθούν οι εσωτερικές πλωτές οδοί ή τα κανάλια που
συνδέουν δύο θαλάσσιες αρτηρίες ή δύο τµήµατα θαλάσσιων αρτηριών στα
∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών (άρθρο 12α παράγραφος 3), και να µπορούν να
θεωρηθούν ως ενιαίο έργο κατά την έννοια του άρθρου αυτού οι δραστηριότητες
που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα ναυσιπλοΐας ολόκληρο το χρόνο (άρθρο 12α
παράγραφοι 2 και 5).

□ Όσον αφορά τον Ευρωπαίο Συντονιστή (άρθρο 17α), το Συµβούλιο συµφωνεί µε την
άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραµατίζει ένα
ρόλο κατά το διορισµό του συντονιστή και να ενηµερώνεται σχετικά µε το έργο του.
Η κοινή θέση αποδίδει εξάλλου τη σηµασία στη διαβούλευση µε περιφερειακές και
τοπικές αρχές.

□ Τέλος, το παράρτηµα ΙΙΙ µε τον κατάλογο των έργων προτεραιότητας τροποποιήθηκε
για να ληφθούν υπόψη ορισµένες τεχνικές προδιαγραφές που συνάδουν µε τις
τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (έργα 6, 16, 21, 22 και 30). ∆εν ήταν
δυνατό να εξεταστούν οι τροπολογίες µε αντικείµενο την προσθήκη έργων ή την
εισαγωγή σηµαντικών τροποποιήσεων σε έργα. Στη συνάρτηση αυτή, θα πρέπει να
υπενθυµιστεί ότι η Οµάδα υψηλού επιπέδου Van Miert διενέργησε εκτεταµένη µελέτη
µε τις δέουσες τεχνικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τη σκοπιµότητα κάθε έργου, ενώ
έλαβε πλήρως υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερόµενων κρατών µελών.

ο
ο ο
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Το Συµβούλιο εκτιµά ότι τo κείµενo της κοινής θέσης του είναι προσήκον και ισόρροπο.
Όσον αφορά τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση,
το Συµβούλιο διαπιστώνει ότι οι περισσότερες από αυτές έχουν ενσωµατωθεί - ως προς το
γράµµα ή το πνεύµα, εν όλω ή εν µέρει - στην κοινή θέση. Εποµένως, το Συµβούλιο φρονεί
ότι το κείµενο της κοινής του θέσης διασφαλίζει τον επιδιωκόµενο στόχο των τροπολογιών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

_________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2004 (07.04)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0229 (COD)

8073/04

TRANS 149
ECOFIN 116
CODEC 503
OC 352

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων / το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 13244/03 TRANS 240 ECOFIN 284 CODEC 1306
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 7961/04 TRANS 147 ECOFIN 114 CODEC 488
Θέµα : Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για

την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών
προσανατολισµών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου
µεταφορών
= Απόφαση προσφυγής στη γραπτή διαδικασία
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων: 14 Απριλίου 2004

1. Στις 5 ∆εκεµβρίου 2003, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία για το σχέδιο

απόφασης ως έχει στο έγγρ. 5762/04 1.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση  στις 30 Μαΐου 2002 2

και στις 11 Μαρτίου 2004 κατόπιν δεύτερης παραποµπής 3.

                                                
1 Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της στις 9 Οκτωβρίου 2001 (ΕΕ C 362 Ε, 18.12.2001, σελ.

205) και την συµπληρωµατική της πρόταση στις 17 Οκτωβρίου 2003 (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

2 ΕΕ C 187 Ε, 07.08.2003, σελ. 130.
3 7033/04 CODEC 310 TRANS 100 ECOFIN 76, (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη

Εφηµερίδα).
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3. Μετά από ορισµένες ανεπίσηµες τριµερείς επαφές µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
του Συµβουλίου και της Επιτροπής βάσει του άρθρου 251 της Συνθήκης και έχοντας υπόψη
την κοινή δήλωση των τριών οργάνων σχετικά µε την εφαρµογή στην πράξη της διαδικασίας
συναπόφασης µε στόχο την προσέγγιση των θέσεών τους, συµφωνήθηκαν ορισµένες
τροποποιήσεις στο σχέδιο κοινής θέσης.

4. Οι γνώµες της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών
διατυπώθηκαν αντίστοιχα στις 21 Μαρτίου 2002 4 και στις 15 Μαΐου 2002 5.

5. Το κείµενο του σχεδίου κοινής θέσης διατυπώθηκε οριστικά από νοµική και γλωσσική
άποψη.

6. Στο πλαίσιο των ανεπίσηµων τριµερών επαφών µε το Κοινοβούλιο συµφωνήθηκε να
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση της απόφασης κατά
την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Ενδείκνυται λοιπόν να χρησιµοποιηθεί για τον
καθορισµό της κοινής θέσης του Συµβουλίου η γραπτή διαδικασία, δεδοµένου ότι δεν
προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί σύνοδος του Συµβουλίου εντός προθεσµίας που να
επιτρέπει να διαβιβαστεί η κοινή θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από την τελευταία
του σύνοδο από τις 19 έως τις 22 Απριλίου.

7. Υπό αυτές τις περιστάσεις, η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων καλείται να
αποφασίσει, δυνάµει του άρθρου 19 παράγραφος 7, σηµείο (ε) του εσωτερικού κανονισµού
του Συµβουλίου, να χρησιµοποιηθεί η γραπτή διαδικασία, προκειµένου :
•  να εγκριθεί η εν λόγω κοινή θέση ως έχει στο έγγρ. 5762/04 TRANS 47 ECOFIN 29

CODEC 120 OC 103,
•  να εγκριθεί το σκεπτικό του Συµβουλίου ως έχει στο έγγρ. 5762/04 TRANS 47

ECOFIN 29 CODEC 120 OC 103 ADD 1 + ADD 1 COR 1,
•  να διαβιβαστεί η κοινή θέση, µαζί µε το σκεπτικό του Συµβουλίου, στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, τρίτη περίπτωση της
Συνθήκης.

Επισηµαίνεται ότι ως προθεσµία για την ολοκλήρωση της γραπτής διαδικασίας και της
διαβούλευσης µε τις προσχωρούσες χώρες ορίζεται η 14η Απριλίου, ώρα 17:00.

________________________

                                                
4 ΕΕ C 125, 27.05.2002, σ. 75.
5 ΕΕ C 278, 14.11.2002, σ. 3.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 16.4.2004 
COM(2004) 294 τελικό 

2001/0229 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 

 
σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της 
απόφασης 1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη του 

διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών 
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2001/0229 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 

 
σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της 
απόφασης 1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη του 

διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών 

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Πρόταση του 2001 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο  
(έγγραφο COM(2001) 544 τελικό – 2001/0229 (COD)): 

 
9 Οκτωβρίου 2001 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

 
21 Μαρτίου 2002 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση: 

 
30 Μαΐου 2002 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 
(έγγραφο COM(2002) 542 τελικό – 2001/0229 (COD)): 

 
26 Σεπτεµβρίου 2002 

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 16 Απριλίου 2004 

Πρόταση του 2003 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2003) 564 τελικό – 2001/0229 (COD)): 

 
16 Οκτωβρίου 2003 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση: 

 
11 Μαρτίου 2004 

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 14 Απριλίου 2004 

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η πρόταση του 2001 αποσκοπεί στην αναθεώρηση των προσανατολισµών για την ανάπτυξη 
του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών (απόφαση 1692/96/ΕΚ), σύµφωνα µε τη Λευκή Βίβλο 
για την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών, καθώς και διάφορα συµπεράσµατα του Συµβουλίου. 
Γενικός στόχος είναι να αποσυµφορηθούν τα σηµεία συµφόρησης, δίνοντας µεγαλύτερη 
βαρύτητα σε επενδύσεις για τους σιδηροδρόµους, τις εσωτερικές πλωτές οδούς, τις θαλάσσιες 
µεταφορές µικρών αποστάσεων, τις διατροπικές µεταφορές και τις αποτελεσµατικές 
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διασυνδέσεις. Λόγω των καθυστερήσεων που σηµειώθηκαν στην ολοκλήρωση του δικτύου, 
οι τροποποιήσεις επικεντρώνονται σε µικρότερο αριθµό θεµατικών προτεραιοτήτων 
(άρθρο 5) και σε συγκεκριµένα έργα (παράρτηµα ΙΙΙ για την επικαιροποίηση του καταλόγου 
που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Έσσεν το 1994), συµπεριλαµβανοµένου του 
προγράµµατος Galileo και µιας νέας σιδηροδροµικής διέλευσης µέσω των Πυρηναίων. 

Η πρόταση του 2001 εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση µε 
ορισµένες τροπολογίες, αλλά δεν προχώρησε στο Συµβούλιο. Για την απεµπλοκή της 
κατάστασης στο Συµβούλιο, η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει διεξοδικότερες 
τροποποιήσεις των προβλεποµένων για το 2004 προσανατολισµών και να συγκροτήσει 
Οµάδα Υψηλού Επιπέδου υπό την προεδρία του πρώην Επιτρόπου κ. Van Miert, 
αποτελούµενης από αντιπροσώπους των νυν και µελλοντικών κρατών µελών και της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Βασιζόµενη στις συστάσεις της Οµάδας Υψηλού 
Επιπέδου, η Επιτροπή υπέβαλε νέα συµπληρωµατική πρόταση1 την 1η Οκτωβρίου 2003. Τα 
βασικά στοιχεία της συµπληρωµατικής αυτής πρότασης έχουν ως εξής: 

Περιορισµένος αριθµός νέων έργων προτεραιότητας. Η πρόταση περιλαµβάνει κατάλογο 
29 αξόνων προτεραιότητας – που θα χαρακτηρισθούν ως έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος – 
στους οποίους ενσωµατώνονται τα δίκτυα των µελλοντικών κρατών µελών, ώστε να καταστεί 
η διεύρυνση επιτυχής και να δοθεί νέα ευκαιρία στην Ένωση να µειώσει την κυκλοφοριακή 
συµφόρηση και να ενθαρρύνει τη διατροπικότητα. 

Εστίαση της κοινοτικής ενίσχυσης. Το γεγονός, µεταξύ άλλων, ότι θα δηλωθεί ότι τα έργα 
προτεραιότητας είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θα έχει ως συνέπεια να εστιασθεί σ’ αυτά η 
ενίσχυση που χορηγείται για τα διευρωπαϊκά δίκτυα από το Ταµείο Συνοχής και από τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 

Προτείνεται νέος µηχανισµός στήριξης των θαλάσσιων αρτηριών, που θα ενθαρρύνει την 
ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών από τα κράτη µέλη για τη δροµολόγηση νέων τακτικών 
διακρατικών γραµµών θαλάσσιων εµπορευµατικών µεταφορών. Ο µηχανισµός αυτός θα 
επιτρέψει στα κράτη µέλη να στηρίξουν, µε τη βοήθεια της Κοινότητας, δέσµες µέτρων που 
θα καλύπτουν την υποδοµή, τα συστήµατα οργανωτικής υποστήριξης και τις εναρκτήριες 
ενισχύσεις. Θα προσδώσει στις θαλάσσιες αρτηρίες, οι οποίες βελτιώνουν τις συνδέσεις µε τις 
νησιωτικές και περιφερειακές χώρες που είναι αποµονωµένες λόγω φυσικών φραγµών, την 
ίδια σπουδαιότητα, στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού δικτύου, µε τους αυτοκινητοδρόµους και 
τους σιδηροδρόµους. 

Στενότερη διεθνής συνεργασία. Προκειµένου να ενθαρρύνει τον καλύτερο συγχρονισµό των 
επενδύσεων, η Επιτροπή προτείνει να ορίσει Ευρωπαίο Συντονιστή για έργα και οµάδες 
έργων που εκτελούνται στον ίδιο ευρωπαϊκό άξονα. Ο συντονιστής, ο οποίος θα ενεργεί εξ 
ονόµατος και για λογαριασµό της Επιτροπής, θα παρέχει επίσης συµβουλές σχετικά µε τη 
χρηµατοδοτική δέσµη των έργων. Για την αντιµετώπιση των δυσκολιών που οφείλονται στις 
διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη, η Επιτροπή πρότεινε 
στα κράτη µέλη συντονισµένες διαδικασίες εκτίµησης και δηµοσίου διαλόγου πριν από την 
έγκριση των έργων. Για ορισµένα διασυνοριακά τµήµατα, όπως γέφυρες ή σήραγγες, τα 
κράτη µέλη θα µπορούσαν, επί παραδείγµατι, να διεξαγάγουν κοινή διακρατική έρευνα. 

                                                 
1 COM(2003) 564 τελικό. 
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Η πρόταση συµβαδίζει µε παράλληλη πρόταση για την τροποποίηση των κανόνων 
χρηµατοδοτικής ενίσχυσης του ∆Ε∆-Μ, προκειµένου να αυξηθεί το ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης των διασυνοριακών τµηµάτων των έργων προτεραιότητας. 

3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Η κοινή θέση περιλαµβάνει πολλές τροποποιήσεις µε σκοπό να ληφθούν υπόψη οι 
περισσότερες τροπολογίες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη 
και δεύτερη ανάγνωση των προτάσεων. 

Όσον αφορά την πρόταση του 2001, στην κοινή θέση έχουν ενσωµατωθεί οι τροπολογίες 
αριθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 19, 21 (εν µέρει), 22, 24, 25, 26 (εν µέρει), 27, 28, 30 και 
46 (κατ’ αρχήν), 48 και 51, είτε εξ ολοκλήρου, είτε µε ορισµένες τροποποιήσεις. 

Όσον αφορά τη συµπληρωµατική πρόταση του 2003, στην κοινή θέση έχουν ενσωµατωθεί εξ 
ολοκλήρου ή µε µικρές διευκρινιστικές τροποποιήσεις οι τροπολογίες αριθ. 1, 3, 6, 9, 16, 20 
και 25, αλλά έχουν γίνει δεκτά µόνον ορισµένα µέρη των τροπολογιών αριθ. 33/αναθ. και 42, 
34 και 43, 7, 8, 10, 11, 13, 19, 22 και 26. Οι τροπολογίες αριθ. 2, 4, 5, 37 και 44, 38, 12, 14, 
15, 17, 18, 39/αναθ. και 45, 21, 23 και 24 δεν γίνονται δεκτές. 

Η κοινή θέση διαφέρει από τις τροπολογίες που ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στα ακόλουθα βασικά σηµεία: 

Ορισµός του δικτύου (άρθρο 1) – Σε πολλές τροπολογίες του Κοινοβουλίου προτείνεται 
τροποποίηση της γενικής περιγραφής του δικτύου ώστε να καταστεί λεπτοµερέστερη, 
προσθέτοντας στόχους πολιτικής που πρέπει να επιτευχθούν, σηµεία διασταύρωσης µεταξύ 
διαδρόµων και επιµελητειακές πλατφόρµες. Οι τροπολογίες αυτές δεν γίνονται δεκτές, καθώς 
υπερβαίνουν τους στόχους του άρθρου. Ωστόσο, ορισµένες από τις προτάσεις του 
Κοινοβουλίου περιλαµβάνονται στο άρθρο 5, στο οποίο καθορίζονται προτεραιότητες για το 
δίκτυο, προσθέτοντας αναφορές στη διατροπικότητα, την πρόσβαση σε περιφερειακές 
περιοχές, τη ναυσιπλοΐα µεγάλων αποστάσεων και τη βιώσιµη κινητικότητα. 

Περιβαλλοντική εκτίµηση (άρθρο 8) – Με τροπολογίες του Κοινοβουλίου στη πρόταση του 
2001 ζητείται από την Επιτροπή να πραγµατοποιεί στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση 
πριν από την έγκριση νοµοθεσίας στον σχετικό τοµέα (οδηγία 2001/42/ΕΚ), να προβεί σε 
τέτοιου είδους αξιολογήσεις στις 10 προσχωρούσες χώρες ή να πραγµατοποιήσει στρατηγική 
αξιολόγηση των διαδρόµων. Οι τροπολογίες αυτές δεν περιλαµβάνονται στην κοινή θέση, 
διότι θεωρούνται περιττές δεδοµένου ότι η οδηγία θα ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο τον 
Ιούλιο του 2004, ενώ οι 10 αυτές χώρες θα έχουν καταστεί κράτη µέλη τον Μάιο του 2004. Η 
Επιτροπή έχει επίσης εκπονήσει εκτεταµένη εκτίµηση επιπτώσεων, στην οποία 
περιλαµβάνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της πρότασης του 2003 (SEC(2003) 1060). 
Ωστόσο, έχουν συµπεριληφθεί πολλές τροπολογίες σχετικά µε την περιβαλλοντική εκτίµηση 
και ο ρόλος της ενισχύθηκε σηµαντικά στα ακόλουθα πεδία: Πρώτον, τα αποτελέσµατα της 
περιβαλλοντικής εκτίµησης, βάσει της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, λαµβάνονται υπόψη κατά την 
προετοιµασία των σχεδίων και προγραµµάτων από τα κράτη µέλη, καθώς και κατά την 
αναθεώρηση των προσανατολισµών. ∆εύτερον, τα αποτελέσµατα αυτά λαµβάνονται επίσης 
υπόψη από την Επιτροπή στις εκθέσεις της σχετικά µε την εκτέλεση των έργων, και ιδίως 
στις νοµοθετικές προτάσεις της για την αναθεώρηση των προσανατολισµών. Τρίτον, στην 
κοινή θέση έχει περιληφθεί η οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. 
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Θαλάσσιες αρτηρίες (άρθρο 12a) – Περιλαµβάνονται διάφορα τµήµατα της τροπολογίας 7: 
πέρα από τα κράτη, αναφέρονται οι περιφέρειες των κρατών ως µέρος αυτής της έννοιας, οι 
πλωτές οδοί ή τα κανάλια που συνδέουν δύο θαλάσσιες αρτηρίες εντάσσονται στον ορισµό, 
καθώς και έργα ευρύτερου οφέλους, όπως παγοθραυστικές εργασίες. Στην αιτιολογική 
σκέψη 16 περιλαµβάνεται αναφορά στα κριτήρια του προγράµµατος Marco Polo. Άλλα 
στοιχεία της τροπολογίας 7 δεν έχουν περιληφθεί. Κρίνεται ότι οι παραποµπές στα άρθρα 87 
και 88 της Συνθήκης και ο περιορισµός της εναρκτήριας ενίσχυσης σε "δεόντως 
αιτιολογηµένο κόστος κεφαλαίων", που τροποποιούν την αρχική πρόταση της Επιτροπής, 
εξασφαλίζουν ισότιµους όρους ανταγωνισµού µεταξύ των λιµένων και των επιχειρήσεων. 

Υποβολή εκθέσεων (άρθρο 18 παράγραφος 3) – Στην κοινή θέση έχει ενσωµατωθεί το πρώτο 
µέρος της τροπολογίας 28, σύµφωνα µε το οποίο η έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των 
προσανατολισµών θα υποβάλλεται σε διετή βάση. Εντούτοις, το δεύτερο µέρος της 
τροπολογίας, στο οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις για το περιεχόµενο της έκθεσης, δεν είναι 
αποδεκτό, δεδοµένου ότι η πρόβλεψη τέτοιων λεπτοµερών απαιτήσεων δεν θεωρείται 
απαραίτητη. Εξ άλλου, οι δηµοσιονοµικές πληροφορίες περιλαµβάνονται ήδη σε άλλες 
εκθέσεις που υποβάλλονται τακτικά από την Επιτροπή. 

Χαρακτηρισµός έργου ως ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (άρθρο 19a) – Η Επιτροπή δεν είναι σε 
θέση να δεχθεί να συµβουλεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού προτείνει µέτρα σε 
περίπτωση σοβαρών καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των έργων προτεραιότητας, διότι 
αυτό δεν συνάδει µε το δικαίωµα πρωτοβουλίας της Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο, ωστόσο, θα 
ενηµερώνεται σχετικά µε τέτοιου είδους µέτρα. Η ανά δεκαπενταετία επανεξέταση των 
έργων, µε σκοπό την ενδεχόµενη αφαίρεσή τους από τον κατάλογο, ενώ δεν είχε γίνει δεκτή 
στην αναθεωρηµένη πρόταση του 2002, τώρα έχει ενσωµατωθεί στην κοινή θέση. 

Παράρτηµα III σχετικά µε τα έργα προτεραιότητας – Έχουν γίνει δεκτές αρκετές τροπολογίες 
του Κοινοβουλίου που αφορούν τα έργα προτεραιότητας του παραρτήµατος ΙΙΙ: αποσαφήνιση 
της διαδροµής µέσω Ντιβάτσα και νότιου Ρόντσι στο έργο 6· ρητή µνεία της εµπορικής 
σιδηροδροµικής γραµµής Αλγκεθίρας-Μποµπαντίγια ως µέρους του έργου 16·ρητή µνεία 
της ∆ιώρυγας Βόρειας Θάλασσας/Βαλτικής· συµπερίληψη του σιδηροδροµικού άξονα 
Πράγας-Λιντς ως κλάδου του έργου 22. Γίνεται επίσης δεκτό το έργο εσωτερικής πλωτής 
οδού Seine-Scheldt (Σηκουάνα-Σκάλδη) ως νέο έργο αριθ. 30, αφού υποστηρίζεται τόσο 
στην κοινή θέση, όσο και από το Κοινοβούλιο. Άλλες τροπολογίες δεν γίνονται δεκτές, 
εφόσον είτε δεν υποστηρίζονται από τα σχετικά κράτη µέλη (πρβλ. άρθρο 156 της συνθήκης), 
είτε µεγάλο µέρος των έργων είναι εκτός του εδάφους της ΕΕ των 27 (τροπολογίες 19 (εν 
µέρει), 21, 23, 24, 25 (εν µέρει)). 

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση, που εγκρίθηκε µε οµοφωνία στις 14 Απριλίου 2004, δεν 
προδίδει ούτε τους στόχους, ούτε το πνεύµα της πρότασής της. Είναι, κατά συνέπεια, σε θέση 
να την αποδεχθεί. 

Η κοινή θέση περιλαµβάνει, κατά γράµµα ή κατά το πνεύµα, µεγάλο αριθµό τροπολογιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ψηφίσθηκαν στις δύο πρώτες αναγνώσεις. Υπάρχει άρα 
υψηλός βαθµός σύγκλισης επί των ουσιωδών πλευρών της πρότασης µεταξύ του Συµβουλίου, 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή καλεί, εποµένως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δεχθεί την κοινή θέση. 


