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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Tento návrh Komise řeší konkrétní soubor okolností v souvislosti se zamýšleným 

vystoupením Spojeného království z Evropské unie. 

Pokud Spojené království z EU vystoupí s dohodou o vystoupení, která zachovává acquis EU 

během přechodného období do 31. prosince 2020, povede severomořský/středomořský 

koridor i nadále přes Spojené království jako v současnosti. Cílem je, aby nové právní 

předpisy v rámci Nástroje pro propojení Evropy vstoupily v platnost s vhodnými úpravami 

pro síť TEN-T dne 1. ledna 2021. 

Pokud však Spojené království vystoupí z Unie v plánovaném termínu ke dni 29. března 2019 

bez dohody, na sítích TEN-T NSM mezi přístavy v Lamanšském průlivu/v Severním moři a 

v přístavech Irské republiky může potenciálně dojít k přerušení. Podobně by za takových 

okolností i koridor TEN-T skončil na hranici Spojeného království s Irskem a přístav 

v Belfastu by nebyl jeho součástí.  

Návrh Komise nabízí vhodné řešení případné legislativní anomálie, která by mohla 

potenciálně vzniknout, a podporuje určení přístavů Zeebrugge, Antverpy a Rotterdam jako 

propojení v koridoru sítě TEN-T NSM s přístavy v Irské republice, přičemž vychází 

ze stávajícího objemu dopravy mezi těmito místy. Přístavy v Dunkirk a Calais, které se 

nacházejí v Lamanšském průlivu, zůstanou i nadále určenými přístavy tohoto koridoru, 

v tomto případě přístavy výstupu a vstupu do Evropské unie. 

Toto technické označení nemá žádný podstatný vliv na postavení těchto přístavů a neovlivní 

ani objem přepravy. Poukazuje však na potencionální narušení fungování přístavů – uvedené 

ve vícerých studiích, k němuž by mohlo dojít po zavedení celních kontrol v případě, že by 

Spojené království opustilo Unii bez dohody, nebo kdyby Spojené království následně 

přestalo uplatňovat dohodu o otevřených hranicích.  

Přístav Le Havre není v současné době součástí koridoru TEN-T, který zajišťuje spojení 

s Irskou republikou, a ostatní přístavy severozápadní Francie v současnosti nesplňují kritéria 

TEN-T. Přehodnocení vztahu Irska k severomořskému/středomořskému koridoru pro koridor 

TEN-T je pouze jedním z aspektů nové situace v oblasti dopravy, s níž se Irsko bude potýkat. 

V této souvislosti se považuje za důležité zvážit vztah k Atlantskému koridoru, čímž by se 

zajistilo přímější spojení mezi Irskem a ostatními členskými státy, včetně určení přístavů 

ve Francii a v Irsku samotném, jakož i těch, které jsou určeny v Belgii a Nizozemsku. Proto 

by s ohledem na zlepšení přímých spojení mezi Irskem a zbytkem Unie měl být v rámci 

revize Nástroje pro propojení Evropy za účelem přijetí VFR na období 2021–27 naléhavě 

zvážen vztah Irské republiky ke koridorům sítě TEN-T, jakož i možné vztahy s přístavy. 

V souladu se zprávou Výboru pro regionální rozvoj o úloze politiky soudržnosti v Severním 

Irsku se zdůrazňuje význam pokračující hospodářské činnosti a pohybu osob mezi Irskou 

republikou a Severním Irskem, jakož i úloha posíleného dopravního spojení, včetně koridoru 

TEN-T při dodržování Velkopáteční/belfastské dohody z roku 1998. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 
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Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, 

aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) „Nástroj pro propojení Evropy“ byl 

jako nástroj financování ze strany Unie 

zřízen nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1316/20138. Cílem Nástroje 

pro propojení Evropy je umožnit přípravu 

a realizaci projektů společného zájmu 

v rámci politiky transevropských sítí 

v odvětvích dopravy, telekomunikací 

a energetiky. 

(2) „Nástroj pro propojení Evropy“ byl 

jako nástroj financování ze strany Unie 

zřízen nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1316/20138. Cílem Nástroje 

pro propojení Evropy je umožnit přípravu 

a realizaci projektů přeshraničního 

a společného zájmu v rámci politiky 

transevropských sítí v odvětvích dopravy, 

telekomunikací a energetiky. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) s ohledem na vystoupení 

Spojeného království z Unie je třeba 

aktualizovat části hlavní sítě 

„atlantického“ koridoru související 

s irským ostrovem; 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Aby se zabránilo tomu, že 

severomořsko-středomořský koridor hlavní 

sítě bude rozdělen na dvě samostatné 

a nepropojené části, a zajistila propojenost 

Irska s kontinentální Evropou, měl by 

severomořsko-středomořský koridor hlavní 

sítě zahrnovat námořní spojnice mezi 

(6) Aby se zabránilo tomu, že 

severomořsko-středomořský koridor hlavní 

sítě bude rozdělen na dvě samostatné 

a nepropojené části, a zajistila propojenost 

Irska s kontinentální Evropou, je nezbytné 

vytvořit přímá spojení s územími, která 

leží nejblíže Irsku na stávajícím koridoru. 
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irskými hlavními přístavy a hlavními 

přístavy Belgie a Nizozemska. 

Severomořsko-středomořský koridor 

hlavní sítě by měl zahrnovat námořní 

spojnice mezi irskými hlavními přístavy 

a hlavními přístavy Belgie, Nizozemska 

a Francie. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) V rámci EU-27, kdy se Francie 

stane členským státem Unie, který bude 

Irsku zeměpisně nejblíže, by mělo dojít 

k přenastavení atlantského koridoru 

s cílem připojit k němu Irsko. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Zajištění spojení mezi Irskem 

a dalšími členskými státy v severomořsko-

středomořském koridoru hlavní sítě má 

zásadní význam pro probíhající a budoucí 

investice do infrastruktury a pro zajištění 

právní srozumitelnosti a jistoty pro 

plánování infrastruktury. 

(7) Zajištění spojení mezi Irskem, 

Severním Irskem (v souladu 

s Velkopáteční/belfastskou dohodou 

z roku 1998) a dalšími členskými státy 

v severomořsko-středomořském koridoru 

hlavní sítě má zásadní význam pro 

probíhající a budoucí investice 

do infrastruktury a pro zajištění právní 

srozumitelnosti a jistoty pro plánování 

infrastruktury a pro zabezpečení toho, aby 

dopravní politika i nadále ulehčovala 

plnění stanovení uvedené dohody 

v souladu s politikami Evropské unie. Tím 

není dotčeno budoucí 

posouzení vhodného umístění Irské 

republiky v rámci koridoru hlavní sítě 

nebo posouzení tohoto umístění 

a budoucího vztahu s přístavy, které 

v současné době nejsou součástí hlavní 

sítě, aby se zlepšilo propojení mezi Irskou 

republikou a zbytkem Unie jako součást 
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následných nástrojů v rámci Nástroje pro 

propojení Evropy. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Příloha I – bod 1 

Nařízení (EU) č. 1316/2013 

Příloha I – bod 2 – oddíl „Severomořsko-středomořský“ – řádek 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – 

Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“. 

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – 

Le Havre/Calais/Dunkerque – 

Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“ 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Příloha I – bod 1 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 1316/2013 

Příloha I – bod 2 – část „Atlantický“ 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V části I přílohy I oddílu 2 („koridory 

hlavní sítě“) v části „Atlantický“ koridor 

se za úsek „Aveiro – Valladolid – Vitoria 

– Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paříž – Le 

Havre/Méty – Mannheim/Štrasburk“ 

vkládají tyto úseky: 

 „Shannon Foynes - Dublin – Rosselare – 

Waterford - Cork – Brest – Roscoff – 

Cherbourg – Caen - Le Havre – Rouen - 

Paříž“ 

 „Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes 

– Tours“ 
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