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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Niniejszy wniosek Komisji odnosi się do szczególnych okoliczności związanych z 

planowanym wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. 

Jeżeli Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE na podstawie umowy o wystąpieniu, która 

utrzymuje dorobek prawny UE w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r., korytarz 

Morze Północne – Morze Śródziemne (MPMŚ) będzie nadal przebiegał przez Zjednoczone 

Królestwo, jak obecnie. Planuje się, że nowe przepisy dotyczące instrumentu „Łącząc 

Europę” wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. wraz z odpowiednimi dostosowaniami do 

sieci TEN-T. 

Jeżeli jednak Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE zgodnie z obecnym harmonogramem w 

dniu 29 marca 2019 r., może wystąpić brak ciągłości w sieci TEN-T w korytarzu MPMŚ 

między portami na kanale La Manche/Morzu Północnym a portami w Irlandii. Podobnie, w 

takich okolicznościach korytarz TEN-T zakończyłby się na granicy między Zjednoczonym 

Królestwem a Republiką Irlandii i nie obejmowałby portu w Belfaście.  

Wniosek Komisji stanowi właściwe rozwiązanie potencjalnej nieprawidłowości legislacyjnej, 

która może się ewentualnie pojawić, i popiera wyznaczenie portów Zebrugge, Antwerpii i 

Rotterdamu jako połączeń w ramach sieci TEN-T korytarza MPMŚ z portami w Irlandii, 

zauważając, że wyznaczenie to opiera się na obecnym natężeniu ruchu między 

poszczególnymi miejscami. Na kanale La Manche porty w Dunkierce i w Calais nadal będą 

wyznaczonymi portami w korytarzu, w tym przypadku jako porty wyjścia z Unii Europejskiej 

i wejścia do niej. 

To wyznaczenie techniczne nie ma istotnego wpływu na sytuację jakiegokolwiek portu, ani 

też nie wpłynie na wielkość natężenia ruchu. Należy jednak zauważyć możliwość wystąpienia 

zakłóceń, o których mowa w szeregu badań, w portach znajdujących się na Kanale, w 

szczególności w wyniku nałożenia kontroli celnych, gdyby Zjednoczone Królestwo miało 

wystąpić z Unii bez porozumienia lub gdyby następnie przerwało stosowanie obowiązujących 

uzgodnień celnych z Unią.  

Port w Hawrze nie jest obecnie częścią korytarza TEN-T stanowiącego połączenie z 

Republiką Irlandii, a inne porty w północno-zachodniej Francji obecnie nie spełniają 

kryteriów TEN-T. Ponowne rozważenie związku Irlandii z korytarzem TEN-T Morze 

Północne – Morze Śródziemne stanowi tylko jeden z aspektów nowej sytuacji transportowej, 

z jaką będzie miała do czynienia Irlandia, i w tym kontekście istotne jest również rozważenie 

powiązań z korytarzem atlantyckim zapewniającym bardziej bezpośrednie połączenia Irlandii 

z innymi państwami członkowskimi, w tym wskazanie portów we Francji i samej Irlandii, jak 

również portów wyznaczonych w Belgii i w Niderlandach. Powiązanie Republiki Irlandii z 

korytarzami sieci TEN-T i w związku z tym potencjalne powiązania z poszczególnymi 

portami powinny zostać uznane za pilne w ramach przeglądu przepisów instrumentu „Łącząc 

Europę” w odniesieniu do WRF na lata 2021–2027 w celu poprawy bezpośrednich powiązań 

między Irlandią a resztą Unii. 

Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Rozwoju Regionalnego pt. „Wpływ polityki spójności w 

Irlandii Północnej” podkreśla się znaczenie ciągłej działalności gospodarczej i przepływu 

osób między Republiką Irlandii i Irlandią Północną oraz rolę usprawnionych połączeń 
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transportowych, w tym korytarza TEN-T w utrzymaniu porozumienia wielkopiątkowego z 

1998 r. 

POPRAWKI 

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Instrument „Łącząc Europę”, 

stanowiący instrument finansowania 

unijnego, został ustanowiony 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/20138. 

Celem instrumentu „Łącząc Europę” jest 

umożliwienie przygotowania i realizacji 

projektów będących przedmiotem 

wspólnego zainteresowania w ramach 

polityki w zakresie transeuropejskich sieci 

w sektorach transportu, telekomunikacji 

i energii. 

(2) Instrument „Łącząc Europę”, 

stanowiący instrument finansowania 

unijnego, został ustanowiony 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/20138. 

Celem instrumentu „Łącząc Europę” jest 

umożliwienie przygotowania i realizacji 

projektów transgranicznych i będących 

przedmiotem wspólnego zainteresowania 

w ramach polityki w zakresie 

transeuropejskich sieci w sektorach 

transportu, telekomunikacji i energii. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) W związku z wystąpieniem 

Zjednoczonego Królestwa z Unii należy 

uaktualnić części atlantyckiej sieci 

bazowej odnoszące się do wyspy Irlandii. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(6) Aby uniknąć rozpadu korytarza 

sieci bazowej Morze Północne – Morze 

Śródziemne na dwa odrębne i niepołączone 

ze sobą części oraz aby zapewnić Irlandii 

połączenie z Europą kontynentalną, 

korytarz sieci bazowej Morze Północne – 

Morze Śródziemne powinien obejmować 

połączenia morskie między irlandzkimi 

portami bazowymi a portami bazowymi 

Belgii i Niderlandów. 

(6) Aby uniknąć rozpadu korytarza 

sieci bazowej Morze Północne – Morze 

Śródziemne na dwa odrębne i niepołączone 

ze sobą części oraz aby zapewnić Irlandii 

połączenie z Europą kontynentalną 

konieczne jest utworzenie bezpośrednich 

połączeń z terytoriami położonymi 

najbliżej Irlandii wzdłuż istniejącego 

korytarza. Korytarz sieci bazowej Morze 

Północne – Morze Śródziemne powinien 

obejmować połączenia morskie między 

irlandzkimi portami bazowymi a portami 

bazowymi Belgii, Niderlandów i Francji. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) W Europie liczącej 27 państw, 

gdzie Francja staje się państwem 

członkowskim położonym najbliżej 

Irlandii, należy dostosować korytarz 

atlantycki, aby połączyć z nim Irlandię. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Zapewnienie połączenia między 

Irlandią a pozostałymi państwami 

członkowskimi w obrębie korytarza sieci 

bazowej Morze Północne – Morze 

Śródziemne ma zasadnicze znaczenie dla 

bieżących i przyszłych inwestycji 

w infrastrukturę oraz zapewnienia jasności 

i pewności prawa na potrzeby planowania 

infrastruktury. 

(7) Zapewnienie połączenia między 

Irlandią, Irlandią Północną (zgodnie z 

porozumieniem wielkopiątkowym z 

1998 r.) a pozostałymi państwami 

członkowskimi w obrębie korytarza sieci 

bazowej Morze Północne – Morze 

Śródziemne ma zasadnicze znaczenie dla 

bieżących i przyszłych inwestycji 

w infrastrukturę oraz zapewnienia jasności 

i pewności prawa na potrzeby planowania 

infrastruktury oraz zapewnienia, by 

polityka transportowa przyczyniała się do 

dalszego ułatwiania stosowania 
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postanowień wspomnianego 

porozumienia zgodnie z polityką Unii 

Europejskiej. Nie ma to wpływu na 

przyszłe rozważenie odpowiedniego 

rozmieszczenia Republiki Irlandii w 

ramach korytarza sieci bazowej lub 

rozważenie tego rozmieszczenia i 

przyszłych stosunków z portami 

znajdującymi się obecnie poza siecią 

bazową, aby poprawić łączność między 

Republiką Irlandii a pozostałą częścią 

Unii w ramach kolejnych instrumentów 

objętych instrumentem „Łącząc Europę”. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 

Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 

Załącznik I – punkt 2 – sekcja „Morze Północne – Morze Śródziemne” – wiersz 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„Dublin/Cork – 

Zeebrugge/Antwerpia/Rotterdam”. 

„Dublin/Cork – Le 

Havre/Calais/Dunkierka – 

Zeebrugge/Antwerpia/Rotterdam”. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – akapit 1 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 

Załącznik I – punkt 2 – sekcja „Atlantyk” 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W części I załącznika I punkt 2 

(„Korytarze sieci bazowej”) w sekcji 

„Atlantyk” po wierszu „Aveiro – 

Valladolid – Vitoria – Bergara – 

Bilbao/Bordeaux – Paryż – Hawr/Metz – 

Mannheim/Strasburg” dodaje się wiersze 

w brzmieniu: 

 „Shannon Foynes – Dublin – Rosslare – 

Waterford - Cork – Brest – Roscoff – 

Cherbourg – Caen - Hawr – Rouen – 
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Paryż” 

 “Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes 

– Tours” 

 

 



 

PE632.116v02-00 8/9 AD\1172902PL.docx 

PL 

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Tytuł Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z 

wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii 

Odsyłacze COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD) 

Komisja przedmiotowo właściwa 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

TRAN 

10.9.2018 
   

Opinia wydana przez 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

REGI 

10.9.2018 

Sprawozdawca(czyni) komisji 

opiniodawczej 

       Data powołania 

John Howarth 

9.10.2018 

Rozpatrzenie w komisji 22.11.2018    

Data przyjęcia 13.12.2018    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

26 

0 

1 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, 

Iratxe García Pérez, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, 

Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey 

Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, 

Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, 

Lambert van Nistelrooij 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Ivana Maletić, Damiano Zoffoli 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel 

 



 

AD\1172902PL.docx 9/9 PE632.116v02-00 

 PL 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
OPINIODAWCZEJ 

26 + 

ALDE Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg 

ECR Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić 

EFDD Rosa D'Amato 

GUE/NGL Emmanuel Maurel 

PPE Pascal Arimont, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey 

Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso 

S&D Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Jude Kirton-Darling, 

Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Damiano Zoffoli 

VERTS/ALE Terry Reintke, Monika Vana 

 

0 - 

  

 

1 0 

GUE/NGL Younous Omarjee 

 

Objaśnienie używanych znaków: 

+ : za 

- : przeciw 

0 : wstrzymało się 

 

 


