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(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 275/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 7ης Ιανουαρίου 2014 

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρω 
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2013, για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 
67/2010 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 21, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1316/2013, εντός του πρώτου έτους από την 
έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή εξου 
σιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον 
προσδιορισμό των προτεραιοτήτων χρηματοδότησης στον 
τομέα των μεταφορών που πρέπει να αποτυπώνονται στα 
προγράμματα εργασιών κατά τη διάρκεια της ΔΣΕ για τις 
επιλέξιμες δράσεις δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2. Ως 
εκ τούτου, είναι αναγκαίο η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για 
τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων χρηματοδότησης 
στον τομέα των μεταφορών να εκδοθεί πριν από την έγκριση 
των προγραμμάτων εργασιών. 

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3, στις προτεραι 
ότητες χρηματοδότησης στον τομέα των μεταφορών πρέπει 
να ληφθούν υπόψη οι επιλέξιμες δράσεις που συμβάλλουν 
στα έργα κοινού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου ( 2 ), οι οποίες απαριθμούνται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013. 

(3) Οι επιλέξιμες δράσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 

παρουσιάζονται λεπτομερέστερα στα άρθρα 10 και 11 του 
εν λόγω κανονισμού, τα οποία προβλέπουν τα μέγιστα εφαρ 
μοστέα ποσοστά χρηματοδότησης για τις εν λόγω δράσεις. 
Είναι επομένως σκόπιμο να αναφέρονται οι δράσεις που 
απαριθμούνται στα εν λόγω άρθρα, προκειμένου να προσ 
διοριστούν οι προτεραιότητες χρηματοδότησης στον τομέα 
των μεταφορών. 

(4) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που αναφέρονται στο παράρ 
τημα I μέρος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 είναι 
επιλέξιμα για τα πολυετή προγράμματα εργασιών που ανα 
φέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονι 
σμού. Τα έργα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I 
μέρος I, τα οποία όμως είναι επιλέξιμα σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, είναι 
επιλέξιμα για τα ετήσια προγράμματα εργασιών. 

(5) Λαμβανομένου υπόψη ότι το άρθρο 21 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 αναφέρεται στους ειδι 
κούς στόχους στον τομέα των μεταφορών που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, είναι 
σκόπιμο να αναφέρονται οι εν λόγω στόχοι για τους σκο 
πούς του παρόντος κανονισμού. 

(6) Λαμβανομένου υπόψη ότι στα χρηματοδοτικά μέσα πρόκει 
ται να διατεθεί ενωσιακή συνεισφορά στο πλαίσιο των ετή 
σιων προγραμμάτων εργασιών, είναι σκόπιμο να συμπεριλη 
φθεί αντίστοιχη προτεραιότητα με την παρούσα πράξη. 

(7) Οι υποστηρικτικές δράσεις των προγραμμάτων που απαριθ 
μούνται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονι 
σμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, οι οποίες συνίστανται σε δαπά 
νες τεχνικής και διοικητικής συνδρομής που βαρύνουν την 
Επιτροπή για τη διαχείριση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» και περιορίζονται στο 1 % του χρηματοδοτικού 
κονδυλίου, δεν θα καλυφθούν από τα προγράμματα εργα 
σιών. Ωστόσο, οι υποστηρικτικές δράσεις προγραμμάτων που 
συμβάλλουν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, οι οποίες προ 
βλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1316/2013, θα καλυφθούν από τα προγράμματα 
εργασιών και συμπεριλαμβάνονται με την παρούσα πράξη 
με αντίστοιχη προτεραιότητα.
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( 1 ) ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129. 
( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τις κατευθυ 
ντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 
661/2010/ΕΕ (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).



(8) Όλοι οι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, συμπε 
ριλαμβανομένων των πόρων που μεταβιβάζονται από το 
Ταμείο Συνοχής, θα καλυφθούν στο πλαίσιο των ίδιων προ 
γραμμάτων εργασιών. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του εν 
λόγω κανονισμού, οι πόροι που μεταβιβάζονται από το 
Ταμείο Συνοχής θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικών προ 
σκλήσεων υποβολής προτάσεων. 

(9) Ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επο 
μένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη 
έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1316/2013, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονι 
σμού προστίθεται ως μέρος VI του παραρτήματος I του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1316/2013. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευ 
σής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 2014. 

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 προστίθεται το ακόλουθο μέρος VI: 

«ΜΕΡΟΣ VI 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΗ 
ΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Προτεραιότητες χρηματοδότησης για τα πολυετή προγράμματα εργασιών 

1.1. Προτεραιότητες χρηματοδότησης με στόχο τη γεφύρωση των ελλειπόντων κρίκων, την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, 
την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων και, ιδίως, τη βελτίωση των διασυνοριακών τμημάτων: 

i) προκαθορισμένα έργα στους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου (σιδηροδρομικές μεταφορές, εσωτερική ναυσιπλοΐα, 
οδικές μεταφορές, θαλάσσιοι λιμένες και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας)· 

ii) προκαθορισμένα έργα σε άλλα τμήματα του κεντρικού δικτύου (σιδηροδρομικές μεταφορές, εσωτερική ναυσιπλοΐα, 
οδικές μεταφορές, θαλάσσιοι λιμένες και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας)· 

iii) διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων· 

iv) εγκατάσταση του ERTMS. 

1.2. Προτεραιότητες χρηματοδότησης με στόχο την εξασφάλιση μακροπρόθεσμα βιώσιμων και αποτελεσματικών συστημάτων 
μεταφορών, ενόψει της προετοιμασίας για τις αναμενόμενες μελλοντικές ροές μεταφορών, καθώς και την απαλλαγή όλων 
των τρόπων μεταφοράς από τον άνθρακα με τη μετάβαση σε καινοτόμες και ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες μεταφορών 
χαμηλού άνθρακα, με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της ασφάλειας: 

i) εγκατάσταση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, με έμφαση στην απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, στην ασφάλεια και στις καινοτόμες τεχνολογίες για την προώθηση της βιωσιμότητας, της 
λειτουργίας, της διαχείρισης, της προσβασιμότητας, της πολυτροπικότητας και της απόδοσης του δικτύου· 

ii) ασφαλείς και προστατευμένες από έκνομες ενέργειες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών και προστατευμένων 
χώρων στάθμευσης στο κεντρικό οδικό δίκτυο. 

1.3. Προτεραιότητες χρηματοδότησης με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς 
και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των μεταφορικών υπηρεσιών, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της προσβασιμότητας 
των μεταφορικών υποδομών: 

i) Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός – SESAR· 

ii) υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας· 

iii) ευφυείς οδικές μεταφορές· 

iv) συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας των σκαφών και σχετικής πληροφόρησης· 

v) θαλάσσιες αρτηρίες· 

vi) δράσεις για τη δημιουργία μεταφορικής υποδομής σε κόμβους του κεντρικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των 
αστικών κόμβων· 

vii) συνδέσεις και ανάπτυξη πολυτροπικών πλατφορμών υλικοτεχνικής υποστήριξης. 

1.4. Υποστηρικτικές δράσεις προγράμματος 

2. Προτεραιότητες χρηματοδότησης για τα ετήσια προγράμματα εργασιών 

2.1. Προτεραιότητες χρηματοδότησης με στόχο την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας 
των σιδηροδρόμων, τη γεφύρωση των ελλειπόντων κρίκων και, ιδίως, τη βελτίωση των διασυνοριακών τμημάτων: 

i) έργα σιδηροδρομικών μεταφορών, εσωτερικής ναυσιπλοΐας και οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνδέ 
σεων με εσωτερικούς και θαλάσσιους λιμένες και αερολιμένες, καθώς και ανάπτυξη λιμένων· 

ii) έργα στο εκτεταμένο δίκτυο (σιδηροδρομικές μεταφορές, εσωτερική ναυσιπλοΐα, οδικές μεταφορές, θαλάσσιοι λιμένες 
και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας)· 

iii) έργα για τη σύνδεση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών με τα δίκτυα υποδομών των γειτονικών χωρών, ιδίως στα 
διασυνοριακά τμήματα (σιδηροδρομικές μεταφορές, εσωτερική ναυσιπλοΐα, οδικές μεταφορές, θαλάσσιοι λιμένες και 
λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας).
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2.2. Προτεραιότητες χρηματοδότησης με στόχο την εξασφάλιση μακροπρόθεσμα βιώσιμων και αποτελεσματικών συστημάτων 
μεταφορών, ενόψει της προετοιμασίας για τις αναμενόμενες μελλοντικές ροές μεταφορών, καθώς και την απαλλαγή όλων 
των τρόπων μεταφοράς από τον άνθρακα με τη μετάβαση σε καινοτόμες και ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες μεταφορών 
χαμηλού άνθρακα, με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της ασφάλειας: 

i) εγκατάσταση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, εκτός αυτών που καλύπτονται από το πολυετές πρόγραμμα εργασιών· 

ii) εμπορευματικές μεταφορές· 

iii) δράσεις για τη μείωση του θορύβου από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, μεταξύ άλλων με μετασκευή 
του υπάρχοντος τροχαίου υλικού. 

2.3. Προτεραιότητες χρηματοδότησης με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενοποίησης και της διασύνδεσης των τρόπων μεταφοράς 
και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των μεταφορικών υπηρεσιών, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της προσβασιμότητας 
των μεταφορικών υποδομών: 

i) συστήματα τηλεπληροφορικών εφαρμογών, εκτός αυτών που καλύπτονται από το πολυετές πρόγραμμα εργασιών· 

ii) δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε υποδομές μεταφορών για άτομα με αναπηρία· 

iii) δράσεις για τη δημιουργία μεταφορικής υποδομής σε κόμβους του κεντρικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των 
αστικών κόμβων· 

iv) συνδέσεις και ανάπτυξη πολυτροπικών πλατφορμών υλικοτεχνικής υποστήριξης. 

2.4. Χρηματοδοτικά μέσα της ΔΣΕ: 

i) συνεισφορά στα χρηματοδοτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 14 και το μέρος III του παραρτήματος της ΔΣΕ· 

ii) υποστηρικτικές δράσεις προγράμματος για τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα.».
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