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Ændringsforslag 588
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra a

Kommissionens forslag

Innovativ styring og tjenester Fælles europæisk luftrum – SESAR

Innovativ styring og tjenester Trafikstyringssystemer til vej, jernbane og 
indre vandveje (ITS, ERTMS og RIS)

Innovativ styring og tjenester Havne og lufthavne i hovednettet
Ændringsforslag

Innovativ styring og tjenester Fælles europæisk luftrum – SESAR

Innovativ styring og tjenester

Trafikstyringssystemer til vej, jernbane og 
indre vandveje (ITS, ERTMS og 
forbedring af jernbaneinteroperabiliteten, 
RIS og VTMIS)

Innovativ styring og tjenester Havne og lufthavne i hovednettet og 
motorveje til søs

Or. en

Begrundelse

Interoperabilitet er et afgørende element i et velfungerende indre marked, navnlig hvad angår 
jernbanesektoren. Eftersom motorveje til søs og VTMIS er centrale elementer i EU's 
transportsystem, bør de medtages i de horisontale prioriteter.

Ændringsforslag 589
Michael Cramer

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra a

Kommissionens forslag

Innovativ styring og tjenester Fælles europæisk luftrum – SESAR

Innovativ styring og tjenester Trafikstyringssystemer til vej, jernbane og 
indre vandveje (ITS, ERTMS og RIS)

Innovativ styring og tjenester Havne og lufthavne i hovednettet



PE497.891v01-00 4/93 AM\915491DA.doc

DA

Ændringsforslag

Innovativ styring og tjenester Fælles europæisk luftrum – SESAR

Innovativ styring og tjenester Trafikstyringssystemer til vej, jernbane og 
indre vandveje (ITS, ERTMS og RIS)

Innovativ styring og tjenester Havne og lufthavne i hovednettet

Støjreduktion ved kilden Opgradering af jernbanegodsvogne til 
mindre støjende godstog

Or. en

Begrundelse

Reduktion af jernbanestøj ved kilden fører til færre investeringer i jernbaneinfrastruktur.

Ændringsforslag 590
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra a

Kommissionens forslag

Innovativ styring og tjenester Fælles europæisk luftrum – SESAR

Innovativ styring og tjenester Trafikstyringssystemer til vej, jernbane og 
indre vandveje (ITS, ERTMS og RIS)

Innovativ styring og tjenester Havne og lufthavne i hovednettet
Ændringsforslag

Innovativ styring og tjenester Fælles europæisk luftrum – SESAR

Innovativ styring og tjenester

Trafikstyringssystemer til vej, jernbane og 
indre vandveje (ITS, ERTMS og RIS) og 
alternative brændstoffer, herunder den 
nødvendige infrastruktur til forsyning af 
køretøjet/fartøjet

Innovativ styring og tjenester Havne og lufthavne i hovednettet

Or. de

Begrundelse

Målet for EU's transportpolitik er at fremme alternative drivmidler. Derfor bør 
forudsætningerne også inddrages i de horisontale prioriteter for det centrale net, og 
samfinansieringsmulighederne for en sådan infrastruktur inden for det centrale net langs 
hovedkorridorerne bør øges. Dette er en forudsætning for, at alternative drivmidler kan 
anvendes i hele området.
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Ændringsforslag 591
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra a

Kommissionens forslag

Innovativ styring og tjenester Fælles europæisk luftrum – SESAR

Innovativ styring og tjenester Trafikstyringssystemer til vej, jernbane og
indre vandveje (ITS, ERTMS og RIS)

Innovativ styring og tjenester Havne og lufthavne i hovednettet
Ændringsforslag

Innovativ styring og tjenester Fælles europæisk luftrum – SESAR

Innovativ styring og tjenester

Trafikstyringssystemer til vej, jernbane,
indre vandveje og søfart (ITS, ERTMS,
RIS, VTMIS og elektroniske 
søfartstjenester)

Innovativ styring og tjenester Havne i hovednettet, motorveje til søs og 
lufthavne

Or. en

Begrundelse

Eftersom motorveje til søs, VTMIS og elektroniske søfartstjenester er centrale elementer i 
EU's transportsystem, bør de medtages i de horisontale prioriteter.

Ændringsforslag 592
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra a

Kommissionens forslag

Innovativ styring og tjenester Fælles europæisk luftrum – SESAR

Innovativ styring og tjenester Trafikstyringssystemer til vej, jernbane og 
indre vandveje (ITS, ERTMS og RIS)

Innovativ styring og tjenester Havne og lufthavne i hovednettet
Ændringsforslag

Innovativ styring og tjenester Fælles europæisk luftrum – SESAR
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Innovativ styring og tjenester
Trafikstyringssystemer til vej, jernbane og 
indre vandveje (ITS, ERTMS, RIS og 
VTMIS)

Innovativ styring og tjenester Havne og lufthavne i hovednettet og 
motorveje til søs

Ny teknologi og innovation

Or. en

Ændringsforslag 593
Paul Rübig

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra a

Kommissionens forslag

Innovativ styring og tjenester Fælles europæisk luftrum – SESAR

Innovativ styring og tjenester Trafikstyringssystemer til vej, jernbane og 
indre vandveje (ITS, ERTMS og RIS)

Innovativ styring og tjenester Havne og lufthavne i hovednettet
Ændringsforslag

Innovativ styring og tjenester Fælles europæisk luftrum – SESAR

Innovativ styring og tjenester
Trafikstyringssystemer til vej, jernbane og 
indre vandveje (ITS, ERTMS og RIS) samt 
infrastruktur for innovative teknologier

Innovativ styring og tjenester Havne og lufthavne i hovednettet

Or. de

Begrundelse

Det bør betragtes som en horisontal prioritet at fremme innovationer, også på 
transportområdet. Især med hensyn til reduktion af drivhusgasudledningerne bør der skabes 
mulighed for at udvikle infrastruktur for alternative drivmidler langs hovedkorridorerne.

Ændringsforslag 594
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
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Bilag – del I – litra a

Kommissionens forslag

Innovativ styring og tjenester Fælles europæisk luftrum – SESAR

Innovativ styring og tjenester Trafikstyringssystemer til vej, jernbane og 
indre vandveje (ITS, ERTMS og RIS)

Innovativ styring og tjenester Havne og lufthavne i hovednettet
Ændringsforslag

Innovativ styring og tjenester Fælles europæisk luftrum – SESAR

Innovativ styring og tjenester Trafikstyringssystemer til vej, jernbane og 
indre vandveje (ITS, ERTMS og RIS)

Innovativ styring og tjenester Havne og lufthavne i hovednettet og i det 
globale net

Or. ro

Ændringsforslag 595
Alejo Vidal-Quadras, Lambert van Nistelrooij, Judith A. Merkies, Kathleen Van 
Brempt, Jim Higgins

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra a

Kommissionens forslag

Innovativ styring og tjenester Fælles europæisk luftrum – SESAR

Innovativ styring og tjenester Trafikstyringssystemer til vej, jernbane og 
indre vandveje (ITS, ERTMS og RIS)

Innovativ styring og tjenester Havne og lufthavne i hovednettet
Ændringsforslag

Innovativ styring og tjenester Fælles europæisk luftrum – SESAR

Innovativ styring og tjenester

Trafikstyringssystemer til vej, jernbane og 
indre vandveje (ITS, ERTMS og RIS), 
infrastruktur til levering af alternativ 
energi og især med lav eller ingen CO2-
udledning til transport 

Innovativ styring og tjenester Havne og lufthavne i hovednettet

Or. en
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Ændringsforslag 596
Tanja Fajon

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Wien Katowice – Ostrava – Brno – Wien
Katowice – Žilina – Bratislava – Wien Katowice – Žilina – Bratislava – Wien

Wien – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venezia – Bologna – Ravenna

Wien – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venezia – Bologna – Ravenna

Graz – Maribor – Ljubljana –
Koper/Trieste

Or. en

Begrundelse

Korridoren mellem Østersøen og Adriaterhavet bør bringes på linje med 
jernbanegodskorridoren (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 af 
22. september 2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret 
godstransport) og således omfatte havnen i Koper som en af de nordadriatiske havne, der 
samarbejder via sammenslutningen af nordadriatiske havne (NAPA) .

Ændringsforslag 597
Carlo Fidanza, Antonio Cancian, David-Maria Sassoli, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Wien Katowice – Ostrava – Brno – Wien
Katowice – Žilina – Bratislava – Wien Katowice – Žilina – Bratislava – Wien

Wien – Graz – Klagenfurt – Villach – Wien – Graz – Klagenfurt – Villach –
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Udine – Venezia – Bologna – Ravenna Udine – Venezia – Bologna – Ravenna –
Ancona

Or. it

Ændringsforslag 598
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Wien Katowice – Ostrava – Brno – Wien
Katowice – Žilina – Bratislava – Wien Katowice – Žilina – Bratislava – Wien

Wien – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venezia – Bologna – Ravenna

Wien – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venezia – Bologna – Ravenna

Graz – Maribor – Ljubljana –
Koper/Trieste

Or. sl

Ændringsforslag 599
Michael Cramer

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Wien Katowice – Ostrava – Wien
Katowice – Žilina – Bratislava – Wien Katowice – Žilina – Bratislava – Wien

Wien – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venezia – Bologna – Ravenna

Wien – Sopron – Szombathely –
Koprivnica – Zagreb – Rijeka/Koper
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Or. en

Ændringsforslag 600
Jelko Kacin

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Wien Katowice – Ostrava – Brno – Wien
Katowice – Žilina – Bratislava – Wien Katowice – Žilina – Bratislava – Wien

Wien – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venezia – Bologna – Ravenna

Wien – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venezia – Bologna – Ravenna

Graz – Maribor – Ljubljana –
Koper/Trieste

Or. en

Begrundelse

Korridoren mellem Østersøen og Adriaterhavet bør bringes på linje med 
jernbanegodskorridoren (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 af 
22. september 2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret 
godstransport) og således omfatte havnen i Koper som en af de nordadriatiske havne, der 
samarbejder via sammenslutningen af nordadriatiske havne (NAPA) .

Ændringsforslag 601
Bogusław Liberadzki, Artur Zasada, Piotr Borys, Sławomir Witold Nitras, Andrzej 
Grzyb, Filip Kaczmarek, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, Jacek Protasiewicz, 
Marek Józef Gróbarczyk, Tadeusz Zwiefka

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice
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Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Wien Katowice – Ostrava – Brno – Wien

Katowice – Žilina – Bratislava – Wien Katowice – Žilina – Bratislava – Wien
Wien – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venezia – Bologna – Ravenna

Wien – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venezia – Bologna – Ravenna

Graz – Ljubljana – Koper/Trieste Graz – Ljubljana – Koper/Trieste

Szczecin/Świnoujście – Poznań/Zielona 
Góra – Wrocław – Ostrava

Or. en

Begrundelse

Rådet støtter allerede medtagelsen af Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrava i 
korridoren mellem Østersøen og Adriaterhavet. Eftersom hovednetkorridorerne skal være 
multimodale (artikel 48) bør godsbanekorridoren Szczecin/Świnoujscie – Zielona Góra –
Wrocław (CE 59) også medtages. Jernbaneforbindelsen Szczecin/Świnoujście – Poznań –
Wrocław (E 59) anvendes hovedsageligt af persontog.

Ændringsforslag 602
Bogusław Liberadzki, Piotr Borys, Jacek Protasiewicz, Sławomir Witold Nitras

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Wien Katowice – Ostrava – Brno – Wien
Katowice – Žilina – Bratislava – Wien Katowice – Žilina – Bratislava – Wien

Wien – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venezia – Bologna – Ravenna

Wien – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venezia – Bologna – Ravenna

Graz – Ljubljana – Koper/Trieste Graz – Ljubljana – Koper/Trieste

Szczecin/Świnoujście – Poznań –
Wrocław – Ostrava

Or. en
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Begrundelse

Rådet støtter allerede medtagelsen af Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrava i 
korridoren mellem Østersøen og Adriaterhavet.

Ændringsforslag 603
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Wien Katowice – Ostrava – Brno – Wien
Katowice – Žilina – Bratislava – Wien Katowice – Žilina – Bratislava – Wien

Wien – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venezia – Bologna – Ravenna

Wien – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venezia – Bologna – Ravenna

Graz – Maribor –Ljubljana –
Koper/Trieste

Or. en

Begrundelse

Korridoren mellem Østersøen og Adriaterhavet bør bringes på linje med 
jernbanegodskorridoren (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 af 
22. september 2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret 
godstransport) og således omfatte havnen i Koper som en af de nordadriatiske havne, der 
samarbejder via sammenslutningen af nordadriatiske havne (NAPA), og som den eneste på 
forhånd udpegede havn i Slovenien . Den grænsekrydsende strækning Graz – Maribor –
Pragersko flyttes blot fra listen over "Andre strækninger" til korridoren mellem Østersøen og 
Adriaterhavet.

Ændringsforslag 604
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák

Forslag til forordning



AM\915491DA.doc 13/93 PE497.891v01-00

DA

Bilag – del I – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Wien Katowice – Ostrava – Brno – Wien
Katowice – Žilina – Bratislava – Wien Katowice – Žilina – Bratislava – Wien

Wien – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venezia – Bologna – Ravenna

Wien – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Venezia – Bologna – Ravenna

Graz – Ljubljana – Koper/Trieste Graz – Ljubljana – Koper/Trieste

Szczecin/Świnoujście – Poznań/Zielona 
Góra – Wrocław – Ostrava

Or. en

Begrundelse

Rådet støtter allerede medtagelsen af Szczecin/Swinoujscie – Poznan – Wroclaw – Ostrava i 
korridoren mellem Østersøen og Adriaterhavet. Eftersom hovednetkorridorerne skal være 
multimodale (artikel 48) bør godsbanekorridoren Szczecin/Świnoujscie – Zielona Góra –
Wrocław (CE 59) også medtages. Jernbaneforbindelsen Szczecin/Świnoujście – Poznań –
Wrocław (E 59) anvendes hovedsageligt af persontog.

Ændringsforslag 605
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1

Kommissionens forslag

Forhåndsudpegede 
strækninger 

Transportform Beskrivelse/datoer 

Helsinki – Tallinn Havne, motorvej til søs forbindelser mellem 
havne og indland, 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme og 
forbindelser mellem disse, 
motorveje til søs 
(herunder 
isbryderkapacitet)
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Tallinn – Riga – Kaunas –
Warszawa 

Jernbane (detail)undersøgelser med 
henblik på en fuldt 
interoperabel 
banestrækning med UIC-
sporvidde; anlægsarbejde 
på en ny strækning vil 
blive påbegyndt før 2020; 
forbindelser mellem 
jernbane og 
lufthavne/havne

Gdynia – Katowice Jernbane opgradering

Gdynia, Gdansk Havne forbindelser mellem 
havne og indland og 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Warszawa – Katowice Jernbane opgradering

Katowice – Ostrava –
Brno – Wien & Katowice
– Žilina – Bratislava –
Wien 

Jernbane opgradering, navnlig af de 
grænsekrydsende 
strækninger PL-CZ, PL-
SK og SK-AT; 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Wien – Graz – Klagenfurt
– Udine – Venezia –
Ravenna 

Jernbane opgradering og 
anlægsarbejde i gang 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Trieste, Venice, Ravenna Havne forbindelser mellem 
havne og indland og 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Ændringsforslag

Forhåndsudpegede 
strækninger 

Transportform Beskrivelse/datoer 

Helsinki – Tallinn Havne, motorvej til søs forbindelser mellem 
havne og indland, 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme og 
forbindelser mellem disse, 
motorveje til søs 
(herunder 
isbryderkapacitet)

Tallinn – Riga – Kaunas – Jernbane (detail)undersøgelser med 
henblik på en fuldt 
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Warszawa interoperabel 
banestrækning med UIC-
sporvidde; anlægsarbejde 
på en ny strækning vil 
blive påbegyndt før 2020; 
forbindelser mellem 
jernbane og 
lufthavne/havne

Gdynia – Katowice Jernbane opgradering

Gdynia, Gdansk Havne forbindelser mellem 
havne og indland og 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Warszawa – Katowice Jernbane opgradering

Katowice – Ostrava –
Brno – Wien & Katowice
– Žilina – Bratislava –
Wien 

Jernbane opgradering, navnlig af de 
grænsekrydsende 
strækninger PL-CZ, PL-
SK og SK-AT; 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Wien – Graz – Klagenfurt
– Udine – Venezia –
Ravenna 

Jernbane opgradering og 
anlægsarbejde i gang 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Graz – Maribor –
Pragersko

Jernbane undersøgelser og 
anlægsarbejder med 
henblik på et spor 
nummer to

Trieste, Venice, Ravenna Havne forbindelser mellem 
havne og indland og 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Or. sl

Begrundelse

V Baltsko – jadranski koridor se vključi povezava Gradec-Maribor-Pragersko ter pristanišče 
Koper, s čemer se potek koridorja uskladi s potekom tovornega koridora skladno z Uredbo 
(EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22 september o evropskem 
železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet. Jedrno pristanišče Koper je s tem v 
koridorjih IPE obravnavano enakopravno z preostalimi pristanišči Združenja severno 
jadranskih pristanišč (NAPA). Predlog ne spreminja navor odsekov, ki je vključen v prilogo 
IPE, saj je zadevna povezava Gradec-Maribor-Pragersko zgolj premeščena iz seznama 
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"drugih odsekov jedrnega omrežja", kjer je bila navedena v prvotnem predlogu Komisije.

Ændringsforslag 606
Zigmantas Balčytis

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – række 2 a-b (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Klaipėda – Kaunas Jernbane opgradering, forbindelser 
mellem havne, motorvej 
til søs

Via Baltica-korridoren Vej opgradering (EE, LV, 
LT, PL)

Or. en

Ændringsforslag 607
Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – række 6

Kommissionens forslag

Katowice – Ostrava –
Brno – Wien & Katowice
– Žilina – Bratislava –
Wien 

Jernbane opgradering, navnlig af de 
grænsekrydsende 
strækninger PL-CZ, PL-
SK og SK-AT; 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Ændringsforslag

Katowice – Ostrava –
Brno – Wien & Katowice
– Žilina – Bratislava –
Wien 

Jernbane opgradering, navnlig af de 
grænsekrydsende 
strækninger PL-CZ, PL-
SK, CZ-AT, og SK-AT, 
jernbaneknudepunkt i 
Brno, Brno-Přerov-
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strækningen; (yderligere) 
udvikling af multimodale 
platforme

Or. cs

Begrundelse

Brno ligger ved skæringspunktet for to korridorer (korridoren mellem Østersøen og 
Adriaterhavet og Hamburg – Roztoky – Burgas/tyrkiske grænse samt korridoren mellem 
Piraeus og Nicosia), hvorfor det er afgørende for driften af hovednettet, at byens 
jernbaneknudepunkt og den grænsekrydsende strækning CZ-AT opgraderes. Opgradering af 
Brno-Přerov-strækningen er inkluderet på kortet i bilag II til forordning (EU) nr. XXXX/2012 
[TEN-T-retningslinjer] og bør derfor også medtages på denne liste. 

Ændringsforslag 608
Michael Cramer

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – række 7

Kommissionens forslag

Katowice – Ostrava –
Brno – Wien & Katowice
– Žilina – Bratislava –
Wien 

Jernbane opgradering, navnlig af de 
grænsekrydsende 
strækninger PL-CZ, PL-
SK og SK-AT; 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Ændringsforslag

Katowice – Ostrava –
Wien & Katowice – Žilina
– Bratislava – Wien 

Jernbane opgradering, navnlig af de 
grænsekrydsende 
strækninger PL-CZ, PL-
SK og SK-AT; 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Or. en

Ændringsforslag 609
Michael Cramer

Forslag til forordning
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Bilag – del I – nr. 1 – række 8

Kommissionens forslag

Wien – Graz – Klagenfurt
– Udine – Venezia –
Ravenna

Jernbane opgradering og 
anlægsarbejde i gang 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Ændringsforslag

Wien – Wiener Neustadt 
– Sopron – Szombathely
– Koprivnica – Zagreb –
Koper/Rijeka

Jernbane opgradering og 
anlægsarbejde i gang 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Or. en

Begrundelse

Eftersom fristen frem til 2030 for gennemførelsen af hovednettet ikke kan overholdes i 
forbindelse med den alternative forbindelse mellem Wiener Neustadt og Graz, skal der findes 
en mere effektiv løsning, herunder anvendelse af eksisterende infrastruktur, såsom 
forbindelsen mellem Sopron og Szombathely. Dette ville ikke kun forbinde to byer, men to 
hele regioner, der krydser grænser. Dette ville desuden sikre Kroatiens inddragelse i 
hovednettet.

Ændringsforslag 610
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – række 8

Kommissionens forslag

Wien – Graz – Klagenfurt
– Udine – Venezia –
Ravenna 

Jernbane opgradering og 
anlægsarbejde i gang; 
(yderligere) udvikling af
multimodale platforme

Ændringsforslag

Wien – Graz – Klagenfurt
– Udine – Venezia –
Ravenna 

Jernbane opgradering og 
anlægsarbejde i gang på 
eksisterende strækninger; 
rationalisering af 
eksisterende multimodale 
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platforme

Or. en

Begrundelse

Investeringer i anlægsarbejde og opgradering er allerede i gang på eksisterende 
konventionelle jernbanelinjer, mens de eksisterende terminaler skal rationaliseres som 
reaktion på den begrænsede markedsefterspørgsel og godstrafikstrøm.

Ændringsforslag 611
Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – række 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ravenna – Ancona Jernbane opgradering

Or. en

Ændringsforslag 612
Jelko Kacin

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – række 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Graz – Maribor –
Pragersko

Jernbane undersøgelser og 
anlægsarbejde med 
henblik på et spor 
nummer to

Or. en
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Begrundelse

Korridoren mellem Østersøen og Adriaterhavet bør bringes på linje med 
jernbanegodskorridoren (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 af 
22. september 2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret 
godstransport) og således omfatte havnen i Koper som en af de nordadriatiske havne, der 
samarbejder via sammenslutningen af nordadriatiske havne (NAPA).

Ændringsforslag 613
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – række 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Graz – Maribor –
Pragersko

Jernbane undersøgelser og 
anlægsarbejde med 
henblik på et spor 
nummer to

Or. en

Begrundelse

Korridoren mellem Østersøen og Adriaterhavet bør bringes på linje med 
jernbanegodskorridoren (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 af 
22. september 2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret 
godstransport) og således omfatte havnen i Koper som en af de nordadriatiske havne, der 
samarbejder via sammenslutningen af nordadriatiske havne (NAPA), og som den eneste på 
forhånd udpegede havn i Slovenien. Den grænsekrydsende strækning Graz – Maribor –
Pragersko flyttes blot fra listen over "Andre strækninger" til korridoren mellem Østersøen og 
Adriaterhavet.

Ændringsforslag 614
Tanja Fajon

Forslag til forordning
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Bilag – del I – nr. 1 – række 9

Kommissionens forslag

Trieste, Venezia, Ravenna Havne forbindelser mellem 
havne og indland og 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Ændringsforslag

Koper, Trieste, Venezia, 
Ravenna 

Havne forbindelser mellem 
havne og indland og 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Or. en

Begrundelse

Korridoren mellem Østersøen og Adriaterhavet bør bringes på linje med 
jernbanegodskorridoren (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 af 
22. september 2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret 
godstransport) og således omfatte havnen i Koper som en af de nordadriatiske havne, der 
samarbejder via sammenslutningen af nordadriatiske havne (NAPA).

Ændringsforslag 615
Jelko Kacin

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – række 9

Kommissionens forslag

Trieste, Venezia, Ravenna Havne forbindelser mellem 
havne og indland og 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Ændringsforslag

Trieste, Venezia, Ravenna, 
Koper

Havne forbindelser mellem 
havne og indland og 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Or. en
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Begrundelse

Korridoren mellem Østersøen og Adriaterhavet bør bringes på linje med 
jernbanegodskorridoren (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 af 
22. september 2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret 
godstransport) og således omfatte havnen i Koper som en af de nordadriatiske havne, der 
samarbejder via sammenslutningen af nordadriatiske havne (NAPA).

Ændringsforslag 616
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – række 9

Kommissionens forslag

Trieste, Venezia, Ravenna Havne forbindelser mellem 
havne og indland og 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Ændringsforslag

Trieste, Venezia, Ravenna, 
Koper

Havne forbindelser mellem 
havne og indland og 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Or. en

Begrundelse

Korridoren mellem Østersøen og Adriaterhavet bør bringes på linje med 
jernbanegodskorridoren (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 af 
22. september 2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret 
godstransport) og således omfatte havnen i Koper som en af de nordadriatiske havne, der 
samarbejder via sammenslutningen af nordadriatiske havne (NAPA), og som den eneste på 
forhånd udpegede havn i Slovenien. Den grænsekrydsende strækning Graz – Maribor –
Pragersko flyttes blot fra listen over "Andre strækninger" til korridoren mellem Østersøen og 
Adriaterhavet.

Ændringsforslag 617
Sabine Wils

Forslag til forordning
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Bilag – del I – nr. 1 – række 9

Kommissionens forslag

Trieste, Venezia, Ravenna Havne forbindelser mellem 
havne og indland og 
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Ændringsforslag

Trieste, Venezia, Ravenna Havne forbindelser mellem 
havne og indland, 
rationalisering af 
multimodale platforme og 
konventionelle 
jernbaneforbindelser

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sætte fokus på de indbyrdes forbundne havnes udfordringer og at udvikle de
synergier, der forbinder dem med jernbanegodstrafikstrømmene.

Ændringsforslag 618
Tanja Fajon

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – række 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Graz – Maribor –
Pragersko

Jernbane undersøgelser og 
anlægsarbejde med 
henblik på et spor 
nummer to

Or. en

Begrundelse

Korridoren mellem Østersøen og Adriaterhavet bør bringes på linje med 
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jernbanegodskorridoren (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 af 
22. september 2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret 
godstransport) og således omfatte havnen i Koper som en af de nordadriatiske havne, der 
samarbejder via sammenslutningen af nordadriatiske havne (NAPA).

Ændringsforslag 619
Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian, Roberta Angelilli, Marco Scurria

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – række 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ancona Havne forbindelser mellem 
havne og indland,
(yderligere) udvikling af 
multimodale platforme

Or. en

Ændringsforslag 620
Bogusław Liberadzki

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – række 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Wrocław – Poznań –
Szczecin/Świnoujście

Jernbane anlægsarbejde 

Or. en

Begrundelse

Rådet støtter allerede medtagelsen af Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrava i 
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korridoren mellem Østersøen og Adriaterhavet.

Ændringsforslag 621
Bogusław Liberadzki, Artur Zasada

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – række 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Wrocław –
Poznań/Zielona Góra –
Szczecin/Świnoujście

Jernbane anlægsarbejde 

Or. en

Begrundelse

Rådet støtter allerede medtagelsen af Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrava i 
korridoren mellem Østersøen og Adriaterhavet. Eftersom hovednetkorridorerne skal være 
multimodale (artikel 48) bør godsbanekorridoren Szczecin/Świnoujscie – Zielona Góra –
Wrocław (CE 59) også medtages. Jernbaneforbindelsen Szczecin/Świnoujście – Poznań –
Wrocław (E 59) anvendes hovedsageligt af persontog.

Ændringsforslag 622
Bogusław Liberadzki

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 1 – række 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Świnoujście, Szczecin Havn forbindelser mellem 
havne og indland

Or. en
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Ændringsforslag 623
Michael Cramer

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Warszawa – Berlin –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Midlands 

2. Warszawa – Berlin –
Antwerpen/Rotterdam – Felixstowe –
Midlands

Or. en

Ændringsforslag 624
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Grænsen til Hviderusland – Warszawa –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool 

Grænsen til Ukraine – Lublin – Warszawa 
– Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Or. en

Ændringsforslag 625
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 2 – række 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ukrainske grænse –
Lublin – Warszawa –

Jernbane opgradering af 
eksisterende strækning 
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Poznań – tyske grænse og undersøgelser med 
henblik på udvidelse

Or. en

Ændringsforslag 626
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 2 – række 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rhinen-Waal-
Noordzeekanaal

Indre vandveje multimodale forbindelser

Or. en

Ændringsforslag 627
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 2 – række 5

Kommissionens forslag

Slusesystem Amsterdam Indre vandveje undersøgelser i gang 

Ændringsforslag

Slusesystem Amsterdam 
og ny havsluse 
Amsterdam Rijnkanaal-
IJmuiden

Indre vandveje undersøgelser i gang, 
havn, herunder 
opgradering af 
Beatrixslusen

Or. en

Ændringsforslag 628
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Verónica Lope Fontagné
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Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Zaragoza –
Tarragona

Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milano – Venezia – Ljubljana –
Budapest – ukrainske grænse

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milano – Venezia – Ljubljana –
Budapest – ukrainske grænse

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilføje den primære logistiske platform på den iberiske halvø, der ligger i 
Zaragoza.

Ændringsforslag 629
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Tarragona

Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona
Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milano – Venezia – Ljubljana –
Budapest – ukrainske grænse

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milano – Venezia – Ljubljana –
Budapest – ukrainske grænse

Barcelona/Valencia – Livorno/Pisa –
Firenze

Or. it

Ændringsforslag 630
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Forslag til forordning
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Bilag – del I – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Tarragona

Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona
Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milano – Venezia – Ljubljana –
Budapest – ukrainske grænse

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milano – Venezia – Ljubljana –
Budapest – ukrainske grænse

Livorno/Pisa – Grosseto – Siena – Arezzo 
– Fano – Ancona

Or. it

Ændringsforslag 631
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Tarragona

Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona
Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milano – Venezia – Ljubljana –
Budapest – ukrainske grænse

Tarragona – Barcelona – Perpignan –
Marseille – Lyon – Torino – Milano –
Venezia – Ljubljana – Budapest –
ukrainske grænse

Or. fr

Ændringsforslag 632
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 3 – række 5

Kommissionens forslag

Barcelona Havn jernbaneforbindelser til 
havn og lufthavn
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Ændringsforslag

Barcelona Havn jernbaneforbindelser til 
havn (opførelse af de nye 
adgangsveje) og lufthavn

Or. en

Ændringsforslag 633
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 3 – række 6

Kommissionens forslag

Barcelona – Perpignan Jernbane grænsekrydsende 
strækning, anlægsarbejde i 
gang, ny strækning færdig 
senest i 2015, opgradering 
af eksisterende strækning

Ændringsforslag

Barcelona – Perpignan Jernbane grænsekrydsende 
strækning, anlægsarbejde i 
gang, ny strækning færdig 
senest i 2015, opgradering 
af eksisterende strækning. 
Indførelse af UIC på den 
eksisterende iberiske 
strækning gennem Port 
Bou. Tilpasning af 
strækningen til 750-m-
tog. Udvikling af 
intermodale platforme og 
forbindelser med 
jernbanenettet på UIC + 
den iberiske sporvidde

Or. en

Ændringsforslag 634
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
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Bilag – del I – nr. 3 – række 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Madrid-Zaragoza-
Barcelona

Jernbane opgradering af 
eksisterende strækninger:
Indførelse af UIC på den 
eksisterende iberiske 
strækning. Tilpasning af 
strækning og sidespor til 
750-m-tog. Udvikling af
intermodale platforme og 
forbindelse med 
jernbanenettet på UIC + 
den iberiske sporvidde 

Or. en

Ændringsforslag 635
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 3 – række 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Lyon – Avignon -
Marseille (via Miramas 
og Fos)

Jernbane modernisering

Or. fr

Ændringsforslag 636
Michael Cramer

Forslag til forordning
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Bilag – del I – nr. 3 – række 8

Kommissionens forslag

Lyon – Torino Jernbane grænsekrydsende 
strækning, anlægsarbejde 
på basistunnel vil blive 
påbegyndt før 2020;
undersøgelser vedrørende 
adgangsveje

Ændringsforslag

Lyon – Torino Jernbane grænsekrydsende 
strækning, herunder 
historiske ruter,
undersøgelser vedrørende 
adgangsveje

Or. en

Begrundelse

Fristen frem til 2030 for gennemførelsen af hovednettet kan ikke overholdes i dette tilfælde.
Der skal derfor vælges mere effektive løsninger: Den eksisterende infrastruktur, som allerede 
er blevet moderniseret, anvender en ottendedel af sin kapacitet og kan derfor være til 
økonomisk fordel for EU og medlemsstaterne.

Ændringsforslag 637
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 3 – række 8

Kommissionens forslag

Lyon – Torino Jernbane grænsekrydsende 
strækning; anlægsarbejde 
på basistunnel vil blive 
påbegyndt før 2020; 
undersøgelser vedrørende 
adgangsveje

Ændringsforslag

Lyon – Torino Jernbane opgradering af den 
eksisterende 
grænsekrydsende 
strækning
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Or. en

Begrundelse

Anlægsarbejde til forbedring af tunnelprofilmål blev allerede udført på vegne af FS og SNCF 
i 2011 for over 400 mio. EUR: Yderligere forbedringer, også af adgangsveje og bymæssige 
jernbaneknudepunkter, kunne samfinansieres med CEF.

Ændringsforslag 638
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 3 – række 10

Kommissionens forslag

Brescia – Venezia –
Trieste

Jernbane anlægsarbejde på flere 
strækninger påbegyndes 
inden 2014

Ændringsforslag

Brescia – Venezia –
Trieste

Jernbane anlægsarbejde på flere 
strækninger påbegyndes 
inden 2014 i synergi med 
opgraderinger af 
sammenfaldende 
strækninger som i 
korridor 1

Or. en

Begrundelse

Der skal sikres en synergi, der forhindrer dobbeltinvestering og –omkostninger.

Ændringsforslag 639
Tanja Fajon

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 3 – række 13

Kommissionens forslag

Koper – Divača –
Ljubljana – Maribor

Jernbane undersøgelser og 
opgradering / delvis ny 
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strækning
Ændringsforslag

Koper – Divača –
Ljubljana – Pragersko

Jernbane undersøgelser og 
opgradering / delvis ny 
strækning

Or. en

Begrundelse

På strækningen Koper – Divača – Ljubljana – Maribor erstattes Maribor af Pragersko, som 
er den præcise linjeføring. Byen Maribor er forbundet gennem korridoren mellem Østersøen 
og Adriaterhavet, som foreslået i ændringsforslag 5.

Ændringsforslag 640
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 3 – række 13

Kommissionens forslag

Koper – Divača –
Ljubljana – Maribor

Jernbane undersøgelser og 
opgradering / delvis ny 
strækning

Ændringsforslag

Koper – Divača –
Ljubljana – Pragersko

Jernbane undersøgelser og 
opgradering / delvis ny 
strækning

Or. sl

Begrundelse

På dele af Koper-Divača-Ljubljana-Maribor-netværket udskiftes Maribor med Pragersko, 
som ligger, hvor Middelhavskorridoren møder Østersø-Adriaterhavs-korridoren. Maribor er 
allerede forbundet som del af Østersø-Adriaterhavs-korridoren. Formålet med dette forslag 
er at undgå, at der laves to korridorer for Pragersko-Maribor-strækningen.

Ændringsforslag 641
Jelko Kacin
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Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 3 – række 13

Kommissionens forslag

Koper – Divača –
Ljubljana – Maribor

Jernbane undersøgelser og 
opgradering / delvis ny 
strækning

Ændringsforslag

Koper – Divača –
Ljubljana – Pragersko

Jernbane undersøgelser og 
opgradering / delvis ny 
strækning

Or. en

Begrundelse

På strækningen Koper – Divača – Ljubljana – Maribor erstattes Maribor af Pragersko, som 
er den præcise linjeføring. Byen Maribor er forbundet gennem korridoren mellem Østersøen 
og Adriaterhavet, som foreslået i ændringsforslaget.

Ændringsforslag 642
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 3 – række 13

Kommissionens forslag

Koper – Divača –
Ljubljana – Maribor

Jernbane undersøgelser og 
opgradering / delvis ny 
strækning

Ændringsforslag

Koper – Divača –
Ljubljana – Pragersko

Jernbane undersøgelser og 
opgradering / delvis ny 
strækning

Or. en

Begrundelse

På strækningen Koper – Divača – Ljubljana – Maribor erstattes Maribor af Pragersko, som 
er den nøjagtige linjeføring. Pragersko er skæringspunktet mellem middelhavskorridoren og 
korridoren mellem Østersøen og Adriaterhavet.
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Ændringsforslag 643
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 3 – række 17 a-i (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Barcelona/Valencia/Livo
rno

Motorveje til søs opgradering

Livorno Havn/banegårdsterminal havnesystemet Livorno 
og Piombino:
undersøgelser og 
anlægsarbejde

jernbanesammenkobling:
undersøgelser og 
anlægsarbejde

Pisa, Firenze Lufthavn jernbanesammenkobling:
undersøgelser og 
anlægsarbejde

Livorno/Pisa-Firenze 
(collegamento al 
corridoio Helsinki-
Valletta)

Jernbane og veje jernbane: Opgradering 
af strækningen Firenze-
Pisa

jernbane: opgradering af 
strækningen Firenze-
Prato-Pistoia-Lucca-
Viareggio 

veje: opgradering

Livorno-Grosseto Jernbane og veje opgradering af 
jernbane/veje

Grosseto-Siena-Arezzo-
Fano-Ancona

Vej
Havn

opgradering

Or. xm

Begrundelse

L'emendamento propone il potenziamento della proposta di corridoio n. 3 "Mediterraneo", 
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tramite l'inserimento di una diramazione Sud che sviluppi in modo specifico le relazioni Est-
Ovest al livello di bacino mediterraneo, in particolare per il potenziamento delle relazioni tra 
balcani, Italia centrale e Spagna meridionale. L'emendamento propone quindi l'inclusione 
delle opere infrastrutturali connesse e necessarie allo sviluppo di tale diramazione anche in 
vista dell'ingresso della Croazia nell'Unione europea a partire dal Luglio 2013. Lo sviluppo 
di tale diramazione permette un alleggerimento dei corridoi est-ovest esistenti ed offre una 
prospettiva di crescita socio-economica e di rafforzamento della coesione territoriale fra le 
aree del su europa.

Ændringsforslag 644
Michael Cramer

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hamburg / Rostock – Berlin – Praha – Brno –
Bratislava – Budapest – Arad – Timişoara –
Sofia

Hamburg / Rostock – Berlin – Praha –
Bratislava – Budapest – Arad – Timişoara –
Sofia

Sofia – Burgas/tyrkiske grænse Sofia – Burgas/tyrkiske grænse

Sofia – Thessaloniki – Piraeus – Limassol –
Lefkosia

Sofia – Thessaloniki – Piraeus – Limassol –
Lefkosia

Or. en

Ændringsforslag 645
Michael Cramer

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 4 – række 4

Kommissionens forslag

Hamburg – Prag –
Dresden – Pardubice

Indre vandveje opgradering Elben

Ændringsforslag

Hamburg – Prag –
Dresden – Pardubice

Jernbane opgradering og 
multimodale platforme

Or. en
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Ændringsforslag 646
Ismail Ertug

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 4 – række 4

Kommissionens forslag

Hamburg – Prag –
Dresden – Pardubice

Indre vandveje opgradering Elben

Ændringsforslag

Dresden – Pardubice Indre vandveje opgradering Elben

Or. en

Begrundelse

For at nå målene i hvidbogen om transport med hensyn til reduktion af CO2-emissioner fra 
transport er det vigtigt at anerkende og styrke den rolle, som infrastrukturen for de indre 
vandveje spiller i Europa. Udviklingen af infrastrukturen bør imidlertid ikke ske til skade for 
flodsystemerne, men i stedet anerkende og respektere de økologiske krav. Delvist naturlige, 
fritflydende floder spiller en vigtig rolle i forhold til at opnå modstandsdygtighed over for 
klimaændringer. I disse områder er det derfor afgørende, at skibene tilpasses floderne, og 
ikke omvendt.

Ændringsforslag 647
Michael Cramer

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 4 – række 5

Kommissionens forslag

Slusesystem Děčín Indre vandveje undersøgelser
Ændringsforslag

udgår udgår udgår

Or. en
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Ændringsforslag 648
Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 4 – række 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Brno-knudepunkt Jernbane jernbaneknudepunkt 
Brno og herunder 
multimodale platforme

Or. cs

Begrundelse

.Brno ligger ved skæringspunktet for to korridorer (korridoren mellem Østersøen og 
Adriaterhavet og Hamburg – Roztoky – Burgas/tyrkiske grænse samt korridoren mellem 
Piraeus og Nicosia), hvorfor det er afgørende for driften af hovednettet, at byens 
jernbaneknudepunkt opgraderes

Ændringsforslag 649
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 4 – række 8

Kommissionens forslag

Budapest – Arad –
Timişoara – Calafat

Jernbane opgradering i Ungarn, 
næsten afsluttet, i gang i 
Rumænien

Ændringsforslag

Budapest – Arad –
Timişoara – Craiova –
Calafat

Jernbane opgradering i Ungarn, 
næsten afsluttet, i gang i 
Rumænien

Or. en

Begrundelse

Craiova Calafat indgår i hovednettet.
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Ændringsforslag 650
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 4 – række 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Craiova-Bucharest Jernbane undersøgelser

Or. en

Begrundelse

Craiova Calafat indgår i hovednettet.

Ændringsforslag 651
Michael Cramer, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmø –
København – Femern – Hamburg –
Hannover

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmø –
København – Gedser

Bremen – Hannover – Nürnberg –
München – Brenner – Verona – Bologna –
Rom – Napoli – Bari

Rostock – Berlin – Nürnberg – München –
Brenner – Verona – Bologna – Rom –
Napoli – Bari

Napoli – Palermo – Valletta Napoli – Palermo – Valletta

Or. en

Begrundelse

En del af korridor 5 skal som nævnt ovenfor tilpasses for at undgå flaskehalse i Hamburg, 
Bremen og Hannover og bruge den eksisterende færgeforbindelse mellem Gedser og Rostock, 
hvor der er indsat skibe med lav CO2-udledning. Denne linjeføring af korridor 5 ville medføre 
en hurtigere og billigere gennemførelse.
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Ændringsforslag 652
Joachim Zeller

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmø –
København – Femern – Hamburg –
Hannover

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmø –
København – Femern – Hamburg –
Hannover

Bremen – Hannover – Nürnberg –
München – Brenner – Verona – Bologna –
Rom – Napoli – Bari

Bremen – Hannover – Nürnberg –
Øresund/København – Rostock – Berlin –
Nürnberg – München – Brenner – Verona 
– Bologna – Rom – Napoli – Bari

Napoli – Palermo – Valletta Napoli – Palermo – Valletta

Or. en

Begrundelse

En del af korridor 5 skal som nævnt ovenfor tilpasses for at undgå flaskehalse i Hamburg, 
Bremen og Hannover og bruge den eksisterende færgeforbindelse mellem 
Øresund/København, Gedser og Rostock, hvor der er indført skibe med lav CO2-udledning. 
Denne linjeføring af korridor 5 ville medføre en hurtigere og billigere gennemførelse.

Ændringsforslag 653
Knut Fleckenstein

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmø –
København – Femern – Hamburg –
Hannover

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmø –
København – Lübeck – Femern –
Hamburg – Hannover

Bremen – Hannover – Nürnberg –
München – Brenner – Verona – Bologna –
Rom – Napoli – Bari

Bremen – Hannover – Nürnberg –
München – Brenner – Verona – Bologna –
Rom – Napoli – Bari

Napoli – Palermo – Valletta Napoli – Palermo – Valletta

Or. de
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Begrundelse

Lübeck åbner som en central havn i de transeuropæiske transportnet mulighed for at 
inddrage "Motorways of the Sea" i transportpotentialet for korridor 5, parallelt til Femern 
Bælt-forbindelsen, så der bliver mulighed for en omfattende transport ad jernbane/vej eller 
med skib.

Ændringsforslag 654
Joachim Zeller, Michael Cramer

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 5 – række 7-9

Kommissionens forslag

Femern Jernbane undersøgelser i gang, 
anlægsarbejde 
vedrørende den faste 
forbindelse over Femern 
Bælt mellem 2014 og 
2020

København – Hamburg 
via Femern: adgangsveje

Jernbane adgangsveje i Danmark
fuldført inden 2020, 
adgangsveje i Tyskland 
anlægges i to etaper (2020 
- 2027)

Hamburg/Bremen –
Hannover

Jernbane anlægsarbejdet 
påbegyndes før 2020

Ændringsforslag

Nykøbing – Gedser Jernbane undersøgelser og 
opgradering

Gedser – Rostock Havne, motorvej til søs forbindelser mellem 
jernbane og havne;
lavemissionsfærger;
isbryderkapacitet

Rostock – Berlin –
Nürnberg

Jernbane undersøgelser;
opgradering

Or. en

Begrundelse

En del af korridor 5 skal som nævnt ovenfor tilpasses for at undgå flaskehalse i Hamburg, 
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Bremen og Hannover og bruge den eksisterende færgeforbindelse mellem Gedser og Rostock, 
hvor der er indsat skibe med lav CO2-udledning. Denne linjeføring af korridor 5 ville medføre 
en hurtigere og billigere gennemførelse.

Ændringsforslag 655
Michael Cramer

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 5 – række 7

Kommissionens forslag

Femern Jernbane undersøgelser i gang, 
anlægsarbejde 
vedrørende den faste 
forbindelse over Femern 
Bælt mellem 2014 og 
2020

Ændringsforslag

udgår udgår udgår

Or. en

Ændringsforslag 656
Michael Cramer

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 5 – række 11

Kommissionens forslag

Basistunnel under 
Brenner

Jernbane undersøgelser og 
anlægsarbejde

Ændringsforslag

Basistunnel Jernbane undersøgelser og 
anlægsarbejde på tunnel 
og opgradering af 
eksisterende fødelinjer

Or. en
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Begrundelse

Hvis basistunnellen under Brenner ikke kan færdiggøres senest i 2030, f.eks. af økonomiske 
årsager, bør man overveje mindre bekostelige og mere kortfristede eksisterende strækninger 
som et mere levedygtigt alternativ.

Ændringsforslag 657
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 5 – række 11

Kommissionens forslag

Basistunnel under Brenner Jernbane undersøgelser og 
anlægsarbejde

Ændringsforslag

Basistunnel under Brenner Jernbane undersøgelser

Or. en

Begrundelse

Der er stadig undersøgelser i gang til forbedring af den eksisterende, konventionelle 
jernbanelinje.

Ændringsforslag 658
Michael Cramer

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Genova – Rotterdam 6. Genova – Rotterdam/Antwerpen

Or. en

Ændringsforslag 659
Michael Cramer
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Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genova – Milano/Novara –
Simplon/Lötschberg/Gotthard – Basel –
Mannheim – Köln

Genova – Milano/Novara –
Simplon/Lötschberg/Gotthard – Basel –
Mannheim – Köln

Köln– Düsseldorf – Rotterdam/Amsterdam Köln– Düsseldorf – Rotterdam/Antwerpen
Köln– Liège – Bruxelles/Brussel–
Zeebrugge

Köln– Liège – Bruxelles/Brussel–
Zeebrugge

Or. en

Ændringsforslag 660
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 6 – række 2

Kommissionens forslag

Genova – Milano/Novara
– schweiziske grænse

Jernbane undersøgelser; 
anlægsarbejde 
påbegyndes før 2020

Ændringsforslag

Genova – Milano/Novara
– schweiziske grænse

Jernbane undersøgelser og
anlægsarbejde til 
forbedring af 
eksisterende konventionel 
jernbanelinje

Or. en

Begrundelse

Der er stadig undersøgelser i gang til forbedring af kapaciteten af eksisterende, konventionel 
jernbanelinje.

Ændringsforslag 661
Christine De Veyrac

Forslag til forordning
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Bilag – del I – nr. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sines/Lissabon – Madrid – Valladolid Sines/Lissabon – Madrid – Valladolid

Lissabon – Aveiro – Oporto Lissabon – Aveiro – Oporto
Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paris – Mannheim/Strasbourg

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paris – Mannheim/Strasbourg

Toulouse – Bordeaux – Paris –
Mannheim/Strasbourg

Or. fr

Ændringsforslag 662
Joachim Zeller

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sines/Lissabon – Madrid – Valladolid Gran Canaria/Tenerife – Sines/Lissabon –
Madrid – Valladolid

Lissabon – Aveiro – Oporto Lissabon – Aveiro – Oporto
Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paris – Mannheim/Strasbourg

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paris – Mannheim/Strasbourg

Or. de

Ændringsforslag 663
Dominique Riquet

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sines/Lissabon – Madrid – Valladolid Sines/Lissabon – Madrid – Valladolid
Lissabon – Aveiro – Oporto Lissabon – Aveiro – Oporto

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paris – Mannheim/Strasbourg

Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Paris – Mannheim/Strasbourg
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Le Havre – Rouen – Paris –
Mannheim/Strasbourg

Or. fr

Begrundelse

Le Havre bør tilsluttes til hovednetkorridor nr. 7, så den er i overensstemmelse med 
godstogskorridor nr. 4, "atlanterhavskorridoren". 

Ændringsforslag 664
Joachim Zeller

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 7 – række 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gran Canaria/Tenerife –
Sines/Lissabon – Madrid

Havne, lufthavne, 
motorveje til søs

undersøgelser og 
anlægsarbejde i havne og 
lufthavne, forbindelser 
mellem De Kanariske Øer 
og Lines/Lissabon

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringerne til Kommissionens forslag om TEN-T bør Gran 
Canaria og Tenerife som urbane knudepunkter inddrages i korridoren. I bilaget til 
Kommissionens meddelelse COM(2007)0032 trækkes linjen for den atlantiske korridor fra 
Lissabon til De Kanariske Øer.

Ændringsforslag 665
Christine De Veyrac

Forslag til forordning
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Bilag – del I – nr. 7 – række 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Toulouse – Bordeaux Jernbane offentlig høring i gang

Or. fr

Ændringsforslag 666
Dominique Riquet

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 7 – række 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Le Havre-Paris (via 
Serqueux-Gisors)

Jernbane opgradering

Or. xm

Begrundelse

Le Havre bør tilsluttes til hovednetkorridor nr. 7, så den er i overensstemmelse med 
godstogskorridor nr. 4, "atlanterhavskorridoren". 

Ændringsforslag 667
Martina Anderson

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Belfast – Dublin – Holyhead –
Birmingham

Belfast – Dublin – Holyhead –
Birmingham
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Sligo – Derry – Belfast
Glasgow/Edinburgh – Birmingham Glasgow/Edinburgh – Birmingham
Birmingham – London – Lille –
Brussel/Bruxelles

Birmingham – London – Lille –
Brussel/Bruxelles

Dublin/Cork/Southampton – Le Havre –
Paris

Dublin/Cork/Southampton – Le Havre –
Paris

London – Dover – Calais – Paris London – Dover – Calais – Paris

Or. en

Ændringsforslag 668
Martina Anderson

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 8 – række 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sligo – Derry – Belfast Jernbane undersøgelser ("Western 
Arc" jernbanenet, som 
strækker sig fra Belfast 
gennem Derry, Sligo, 
Knock og Galway til 
Limerick/Foynes og 
Cork)

Or. en

Ændringsforslag 669
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 8 – række 2 a (ny)

Kommissionens forslag
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Ændringsforslag

Larne – Belfast Havne, veje opgradering 

Or. en

Begrundelse

Godstransport i Nordirland bør ikke udelukkes fra CEF på grund af de unikke 
omstændigheder i Nordirland og dets geografiske situation. Dette ændringsforslag forbedrer 
vejforbindelserne fra baglandet til havne, hvor der ikke er alternative forbindelser med 
jernbane, indre vandveje.

Ændringsforslag 670
Michael Cramer

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 9 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Amsterdam – Basel/Lyon – Marseille 9. Rotterdam/Antwerpen – Basel/Lyon –
Marseille

Or. en

Ændringsforslag 671
Michael Cramer

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Amsterdam – Rotterdam – Antwerp –
Brussel/Bruxelles – Luxembourg

Rotterdam – Antwerp – Brussel/Bruxelles 
– Luxembourg

Luxembourg – Dijon – Lyon Luxembourg – Dijon – Lyon

Luxembourg – Strasbourg – Basel Luxembourg – Strasbourg – Basel

Or. en
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Ændringsforslag 672
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 9 – række 2

Kommissionens forslag

Maas Indre vandveje opgradering

Ændringsforslag

Maas Indre vandveje opgradering, multimodale 
forbindelser

Or. en

Ændringsforslag 673
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 9 – række 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rhin-Schelde-
korridoren: Volkeraklock 
og Kreekraklock, 
Krammerlock og Lock 
Hansweert

Sluse opgradering

Or. en

Ændringsforslag 674
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
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Bilag – del I – nr. 9 – række 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rotterdam – Antwerpen Jernbane opgradering af 
godstogsforbindelse

Or. en

Ændringsforslag 675
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 9 – række 7

Kommissionens forslag

Canal Seine – Escaut Indre vandveje planerne færdige, 
udbudsdialog sat i gang, 
samlet færdiggørelse i 
2018

Ændringsforslag

Canal Seine Nord –
forbindelsen Seine-
Scheldt

Indre vandveje planerne færdige, 
udbudsdialog sat i gang, 
samlet færdiggørelse i 
2018, opgradering 
omfattende 
grænsekrydsende og 
multimodale forbindelser

Or. en

Ændringsforslag 676
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
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Bilag – del I – nr. 9 – række 7

Kommissionens forslag

Canal Seine – Escaut Indre vandveje planerne færdige, 
udbudsdialog sat i gang, 
samlet færdiggørelse i 
2018

Ændringsforslag

Canal Seine – Nord;
Seine – Escaut

Indre vandveje planerne færdige, 
udbudsdialog sat i gang, 
samlet færdiggørelse i 
2020, opgradering 
omfattende 
grænsekrydsende 
forbindelser

Or. en

Ændringsforslag 677
Dominique Riquet
Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 9 – række 11-12

Kommissionens forslag

Jernbaneforbindelser 
Luxembourg – Dijon 
Lyon (TGV Rhin –
Rhône)

Jernbane undersøgelser og 
anlægsarbejde

Lyon Jernbane østlig omfartsvej: 
undersøgelser og 
anlægsarbejde

Ændringsforslag

Strasbourg – Dijon –
Lyon 

Jernbane undersøgelser og 
anlægsarbejde

Luxembourg-Dijon-
Ambérieu

opgradering

Lyon Jernbane omfartsvej i Lyons 
byområde: undersøgelser 
og anlægsarbejde
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Or. en

Ændringsforslag 678
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 9 – række 14 a-b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Lyon – Avignon – havnen 
i Marseille -Fos

Jernbane opgradering

Marseille Havn forbindelser med 
oplandet og multimodale 
terminaltilslutninger

Or. fr

Ændringsforslag 679
Markus Ferber

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 10 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Strasbourg – Stuttgart – München –
Wels/Linz

Strasbourg – Stuttgart – München –
Wels/Linz

Strasbourg – Mannheim – Frankfurt –
Würzburg – Nürnberg – Regensburg –
Passau – Wels/Linz

udgår

Wels/Linz – Wien – Budapest – Arad –
Brašov – Bucurešti – Constanta – Sulina

Wels/Linz –Wien – Budapest – Arad –
Brašov – Bucurešti – Constanta – Sulina

Or. de
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Ændringsforslag 680
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 10 – række 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Budapest – Arad Jernbane undersøgelser af 
muligheden for 
højhastighedsnetværk 
mellem Budapest og Arad

Or. ro

Ændringsforslag 681
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 10 – række 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Buzău – Brăila – Galați Veje:
motortrafikvej/motorvej

opgradering af specifikke 
strækninger;
undersøgelser og 
anlægsarbejde

Or. ro

Begrundelse

Byområdet Galati-Braila-Macin har omkring 700 000 indbyggere og er et vigtigt rumænsk 
industricenter beliggende på grænsen mellem Moldova og Ukraine med tre søhavne langs 
Donau. Inddragelsen af søhavnene i Galati og Braila og strækningerne Buzau-Braila-Galati 
(vej og jernbane) og Drajna-Braila-Galati (vej) i korridor 10 vil derfor effektivt forbinde 
EU's, Moldovas og Ukraines transportinfrastrukturer i et integreret system.



PE497.891v01-00 56/93 AM\915491DA.doc

DA

Ændringsforslag 682
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 10 – række 8 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Drajna – Brăila – Galați Veje:
motortrafikvej/motorvej

opgradering af specifikke 
strækninger;
undersøgelser og 
anlægsarbejde

Or. ro

Begrundelse

Byområdet Galati-Braila-Macin har omkring 700 000 indbyggere og er et vigtigt rumænsk 
industricenter beliggende på grænsen mellem Moldova og Ukraine med tre søhavne langs 
Donau. Inddragelsen af søhavnene i Galati og Braila og strækningerne Buzau-Braila-Galati 
(vej og jernbane) og Drajna-Braila-Galati (vej) i korridor 10 vil derfor effektivt forbinde
EU's, Moldovas og Ukraines transportinfrastrukturer i et integreret system.

Ændringsforslag 683
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 10 – række 9

Kommissionens forslag

Arad – Brașov – București 
– Constanța

Jernbane opgradering af specifikke 
strækninger; 
undersøgelser 
højhastighedstog

Ændringsforslag

Arad – Brașov – București 
– Constanța

Jernbane opgradering af specifikke 
strækninger; 
undersøgelser og 
anlægsarbejder
højhastighedstog
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Or. ro

Ændringsforslag 684
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 10 – række 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bucurešti – Buzău –
Brăila – Galați

Jernbane opgradering af specifikke 
strækninger;
undersøgelser 
højhastighedstog

Or. ro

Begrundelse

Byområdet Galati-Braila-Macin har omkring 700 000 indbyggere og er et vigtigt rumænsk 
industricenter beliggende på grænsen mellem Moldova og Ukraine med tre søhavne langs 
Donau. Inddragelsen af søhavnene i Galati og Braila og strækningerne Buzau-Braila-Galati 
(vej og jernbane) og Drajna-Braila-Galati (vej) i korridor 10 vil derfor effektivt forbinde 
EU's, Moldovas og Ukraines transportinfrastrukturer i et integreret system.

Ændringsforslag 685
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 10 – række 10

Kommissionens forslag

Main – Main-Donau-
Canal – Danube

Indre vandveje undersøgelser og 
anlægsarbejde på flere 
strækninger og 
flaskehalse; havne på 
indre vandveje: 
forbindelser med oplandet
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Ændringsforslag

Main – Main-Donau-
Canal (Kelheim -
Constanța/Midia/Sulina) 
+ Bucurešti-Dunăre –
Donau-kanalen 

Indre vandveje undersøgelser og 
anlægsarbejde på flere 
strækninger og 
flaskehalse; havne på 
indre vandveje: 
forbindelser med oplandet

Or. ro

Ændringsforslag 686
Michael Cramer

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 10 – række 10

Kommissionens forslag

Main – Main-Donau-
kanalen – Donau

Indre vandveje undersøgelser og 
anlægsarbejde på flere 
strækninger og 
flaskehalse; havne på 
indre vandveje: 
forbindelser med oplandet

Ændringsforslag

Main – Main-Donau-
kanalen – Donau

Indre vandveje og 
jernbane

undersøgelser på flere 
strækninger og 
flaskehalse; havne på 
indre vandveje: 
forbindelser med oplandet 
med jernbane

Or. en

Ændringsforslag 687
Ismail Ertug

Forslag til forordning
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Bilag – del I – nr. 10 – række 10

Kommissionens forslag

Main – Main-Donau-
kanalen – Donau

Indre vandveje undersøgelser og 
anlægsarbejde på flere 
strækninger og 
flaskehalse; havne på 
indre vandveje: 
forbindelser med oplandet

Ændringsforslag

Main – Main-Donau-
kanalen – Donau

Indre vandveje undersøgelser og 
anlægsarbejde på flere 
strækninger og 
flaskehalse; havne på 
indre vandveje: 
forbindelser med 
oplandet, undtagen 
anlægsarbejde på 
opgraderingen af 
Donauflodens strækning 
Straubing-Vilshofen

Or. en

Begrundelse

For at nå målene i hvidbogen om transport med hensyn til reduktion af CO2-emissioner fra 
transport er det vigtigt at anerkende og styrke den rolle, som infrastrukturen for de indre 
vandveje spiller i Europa. Udviklingen af infrastrukturen bør imidlertid ikke ske til skade for 
flodsystemerne, men i stedet anerkende og respektere de økologiske krav. Delvist naturlige, 
fritflydende floder spiller en vigtig rolle i forhold til at opnå modstandsdygtighed over for 
klimaændringer. I disse områder er det derfor afgørende, at skibene tilpasses floderne, og 
ikke omvendt.

Ændringsforslag 688
Paul Rübig

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 10 – række 10

Kommissionens forslag

Main – Main-Donau- Indre vandveje undersøgelser og 
anlægsarbejde på flere 
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Canal – Danube strækninger og 
flaskehalse; havne på 
indre vandveje: 
forbindelser med oplandet

Ændringsforslag

Main – Main-Donau-
Canal – Danube 
(Kehlheim – Sulina eller 
Constanta)

Indre vandveje undersøgelser og 
anlægsarbejde på flere 
strækninger og 
flaskehalse; havne på 
indre vandveje: 
forbindelser med oplandet

Or. xm

Begrundelse

Havnen i Constanta er meget vigtig for udviklingen af Donaus skibsfart. Kanalen mellem 
Donau og Sortehavet bør derfor integreres i korridor 10.

Ændringsforslag 689
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 10 – række 11

Kommissionens forslag

Constanta Havn forbindelser med oplandet

Ændringsforslag

Constanta Havn, MA (motorveje til 
søs)

forbindelser med 
oplandet, MA (inklusive 
isbrydertjenester)

Or. ro

Ændringsforslag 690
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
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Bilag – del I – nr. 10 – række 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Giurgiu Havn forbedring og reparation 
af havneinfrastruktur og 
reparation og 
forbindelser med 
oplandet: undersøgelser 
og anlægsarbejde

Or. ro

Ændringsforslag 691
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 10 – række 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Galați Havn forbedring og reparation 
af havneinfrastruktur og 
reparation og 
forbindelser med 
oplandet: undersøgelser 
og anlægsarbejde

Or. ro

Begrundelse

Byområdet Galati-Braila-Macin har omkring 700 000 indbyggere og er et vigtigt rumænsk 
industricenter beliggende på grænsen mellem Moldova og Ukraine med tre søhavne langs 
Donau. Inddragelsen af søhavnene i Galati og Braila og strækningerne Buzau-Braila-Galati 
(vej og jernbane) og Drajna-Braila-Galati (vej) i korridor 10 vil derfor effektivt forbinde 
EU's, Moldovas og Ukraines transportinfrastrukturer i et integreret system.
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Ændringsforslag 692
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 10 – række 11 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Brăila Havn forbedring og reparation 
af havneinfrastruktur og 
reparation og 
forbindelser med 
oplandet: undersøgelser 
og anlægsarbejde

Or. ro

Begrundelse

Byområdet Galati-Braila-Macin har omkring 700 000 indbyggere og er et vigtigt rumænsk 
industricenter beliggende på grænsen mellem Moldova og Ukraine med tre søhavne langs 
Donau. Inddragelsen af søhavnene i Galati og Braila og strækningerne Buzau-Braila-Galati 
(vej og jernbane) og Drajna-Braila-Galati (vej) i korridor 10 vil derfor effektivt forbinde 
EU's, Moldovas og Ukraines transportinfrastrukturer i et integreret system.

Ændringsforslag 693
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 10 – række 11 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tulcea Havn forbedring og reparation 
af havneinfrastruktur og 
reparation og 
forbindelser med 
oplandet: undersøgelser 
og anlægsarbejde



AM\915491DA.doc 63/93 PE497.891v01-00

DA

Or. ro

Ændringsforslag 694
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – nr. 10 – række 11 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sulina Havn forbedring og reparation 
af havneinfrastruktur og 
reparation og 
forbindelser med 
oplandet: undersøgelser 
og anlægsarbejde

Or. ro

Ændringsforslag 695
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 8

Kommissionens forslag

Graz – Maribor –
Pragersko

Grænse-
krydsende

Jernbane undersøgelser

Ændringsforslag

Ljubljana –
kroatiske grænse

Grænse-
krydsende

Jernbane undersøgelser

Or. sl

Begrundelse

Tilføjelse af grænsestrækningen mellem Ljubljana og Kroatien (undersøgelser). Dette er den 
eneste hovednetforbindelse mellem Slovenien og Kroatien, som snart bliver ny medlemsstat.
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Strækningen Graz – Maribor – Pragersko er flyttet til Østersø-Adriaterhavskorridoren.

Ændringsforslag 696
Tanja Fajon

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 8

Kommissionens forslag

Graz – Maribor –
Pragersko

Grænse-
krydsende

Jernbane undersøgelser

Ændringsforslag

Ljubljana – den 
kroatiske grænse

Andre hovednet Jernbane undersøgelser

Or. en

Begrundelse

Den grænsekrydsende strækning Graz – Maribor – Pragersko bør fjernes fra listen over 
"Andre strækninger" og indarbejdes som en del af korridoren mellem Østersøen og 
Adriaterhavet. Der bør tilføjes en ny grænsekrydsende strækning fra hovednettet Ljubljana –
den kroatiske grænse (undersøgelser).

Ændringsforslag 697
Jelko Kacin

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 8

Kommissionens forslag

Graz – Maribor –
Pragersko

Grænse-
krydsende

Jernbane undersøgelser

Ændringsforslag

Ljubljana – den 
ungarske grænse

Grænse-
krydsende

Jernbane undersøgelser

Or. en
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Begrundelse

Den grænsekrydsende strækning Graz- Maribor – Pragersko bør fjernes fra listen over 
"Andre strækninger" og indarbejdes som en del af korridoren fra Østersøen til Adriaterhavet. 
En ny grænsekrydsende strækning fra hovednettet Ljubljana – den ungarske grænse 
(undersøgelser) bør tilføjes.

Ændringsforslag 698
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 8

Kommissionens forslag

Graz – Maribor –
Pragersko

Grænse-
krydsende

Jernbane undersøgelser

Ændringsforslag

udgår udgår udgår udgår

Or. en

Begrundelse

Udelukkelsen er nødvendig, fordi strækningen Graz – Maribor – Pragersko flyttes til 
korridoren mellem Østersøen og Adriaterhavet.

Ændringsforslag 699
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sebeş – Turda –
Târgu-Mureş –
Paşcani – Iaşi –
Ungheni 
(rumænske/mold

Andre hovednet 
på tværs af 
landegrænser

Vej undersøgelser og 
anlægsarbejder
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oviske grænse)

Or. xm

Begrundelse

Med denne vejtilslutning forbindes Timisoara byknudepunktet med Ungheni 
grænseovergangen til Moldova.

Ændringsforslag 700
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Calafat –
Craiova –
Alexandria –
Bucurešti

Andre hovednet Vej undersøgelser og 
anlægsarbejder

Or. ro

Ændringsforslag 701
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 9 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Constanta –
Tulcea – Galaţi

Andre hovednet Vej undersøgelser og 
anlægsarbejder

Or. ro



AM\915491DA.doc 67/93 PE497.891v01-00

DA

Ændringsforslag 702
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 9 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alba-Iulia –
Turda – Dej –
Suceava –
Paşcani – Iaşi –
Ungheni 
(rumænske/mold
oviske grænse)

Andre hovednet 
på tværs af 
landegrænser

Jernbane undersøgelser og 
anlægsarbejder

Or. ro

Ændringsforslag 703
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Carmen Fraga 
Estévez, Salvador Garriga Polledo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antolín 
Sánchez Presedo, Iratxe García Pérez, María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip 
Hidalgo

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 10

Kommissionens forslag

Nordvestspanien 
og Portugal

Flaskehals Jernbane anlægsarbejde i 
gang

Ændringsforslag

A Coruña – Vigo
– Palencia

Flaskehals Jernbane anlægsarbejde i 
gang

Gijón – Palencia Flaskehals Jernbane anlægsarbejde i 
gang

A Coruña –
Madrid 

Flaskehals Jernbane anlægsarbejde i 
gang
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(højhastighedsto
g for passagerer)

Or. es

Begrundelse

Der er tale om et teknisk ændringsforslag, eftersom hovednetkorridorerne er forskellige for 
gods og for passagerer (jf. bind 16 og 17 til bilag I i forordningen om retningslinjerne), og 
det er derfor hensigtsmæssigt at specificere dette. Endvidere gennemføres anlægsarbejdet 
inden 2020.

Ændringsforslag 704
Markus Pieper

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ruhrområdet –
Münster –
Osnabrück –
Hamburg

Andre hovednet Jernbane opgradering af 
strækningen 
Münster – Lünen 
(dobbeltspor)

Or. en

Ændringsforslag 705
Zigmantas Balčytis

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 23 a-b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kybartai –
Kaunas

Andre hovednet Jernbane opgradering
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Kybartai/Klaipèd
a – Kaunas –
Vilnius –
hviderussiske 
grænse

Andre hovednet Vej opgradering

Or. en

Ændringsforslag 706
Dominique Riquet

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Nantes – Tours –
Lyon 

Andre hovednet Jernbane undersøgelser og 
anlægsarbejde

Or. en

Begrundelse

Denne forbindelse skal tilføjes, da det er den eneste måde, hvorpå der kan etableres 
forbindelse mellem den atlantiske facade og middelhavskorridoren tillige med de nordlige 
korridorer.

Ændringsforslag 707
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Warszawa –
Lublin – Zamość

Grænse-
krydsende

Jernbane anlægsarbejde
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– Bełżec – Rawa 
Ruska – den 
ukrainske 
grænse (længere 
mod Lviv)

Or. en

Ændringsforslag 708
Antonio Cancian, Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Jernbanen La 
Spezia – Parma

Andre hovednet Jernbane undersøgelser og 
anlægsarbejde

Or. en

Begrundelse

Denne strækning forbinder hovednethavnen La Spezia med Milan via Parma, sekundært 
knudepunkt.

Ændringsforslag 709
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Lviv – den Grænse- Jernbane opgradering af 
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ukrainske 
grænse – Lublin
– Warszawa

krydsende strækning

Or. en

Ændringsforslag 710
Isabelle Durant

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 28 a-b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Valenciennes –
Mons

Grænse-
krydsende

Jernbane undersøgelser og 
anlægsarbejde

Mons – Liège Flaskehals Jernbane undersøgelser og 
anlægsarbejde

Or. en

Begrundelse

Det centrale net i Vallonien er en eksisterende linje, som skal være en stor tung 
jernbanegodsrute, der forbinder de franske havne Le Havre og Dunkirk med Tyskland. Der 
mangler 2 km spor, og lidt flere skal opgraderes for at genåbne den 35 km lange strækning 
Mons-Valenciennes af linjen og forbinde Nordfrankrig med Tyskland uden en omvej gennem 
det travle parisiske område. Det er nødvendigt at øge kapaciteten på visse strækninger af 
linjen for at gøre den kombinerede brug til gods og passagerer lettere.

Ændringsforslag 711
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 28 a-e (ny)

Kommissionens forslag



PE497.891v01-00 72/93 AM\915491DA.doc

DA

Ændringsforslag

Iasi-Republikken 
Moldova

Grænse-
krydsende

Jernbane undersøgelser i 
gang

Suceava-den 
ukrainske 
grænse

Grænse-
krydsende

Jernbane undersøgelser

Oradea-den 
ungarske grænse

Grænse-
krydsende

Jernbane undersøgelser

Ploiesti-Suceava Andre hovednet Jernbane undersøgelser

Suceava-Dej-
Cluj Napoca-
Oradea

Andre hovednet Jernbane anlægsarbejde i 
gang

Or. en

Ændringsforslag 712
Artur Zasada, Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sulechów –
Nowa Sól –
Hradec Králové

Grænse-
krydsende

Vej anlægsarbejder

Or. xm

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer Rådets forslag. Det vedrører den 40 km lange strækning 
mellem Sulechów og Nowa Sól og er et teknisk ændringsforslag, der har til formål at sikre, at 
arbejdet langs hele S3-motortrafikvejen fortsættes.
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Ændringsforslag 713
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bucurešti –
Buzău – Brăila –
Galaţi

Andre hovednet Jernbane forbedring og 
reparation af 
jernbaneinfrastr
uktur og 
reparation og 
forbindelser med 
oplandet:
undersøgelser 
højhastighedsnet

Or. ro

Begrundelse

Byområdet Galati-Braila-Macin har omkring 700 000 indbyggere og er et vigtigt rumænsk 
industricenter beliggende på grænsen mellem Moldova og Ukraine med tre søhavne langs 
Donau. Inddragelsen af søhavnene i Galati og Braila og strækningerne Buzau-Braila-Galati 
(vej og jernbane) og Drajna-Braila-Galati (vej) i korridor 10 vil derfor effektivt forbinde 
EU's, Moldovas og Ukraines transportinfrastrukturer i et integreret system.

Ændringsforslag 714
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 28 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Halmeu – Cluj-
Napoca –
Timisoara

Andre hovednet Jernbane undersøgelser og 
anlægsarbejde
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Or. en

Begrundelse

Denne jernbanesektor udgør en diskontinuitet af jernbanesporet Gdansk-Constanta. I 2001 
blev der undertegnet en protokol mellem: Polen, Slovakiet, Ukraine og Rumænien om at
fremme denne jernbanekorridor, der forbinder Nord- og Østeuropa.

Ændringsforslag 715
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 28 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bihor – Oradea –
Cluj-Napoca –
Suceava – Iaşi –
Ungheni (mod 
Chisinau)

Andre hovednet Jernbane undersøgelser og 
anlægsarbejder

Or. xm

Begrundelse

Jernbanesektoren vil forbinde de paneuropæiske korridorer IV, V og IX.

Ændringsforslag 716
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 28 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Drajna – Brăila – Andre hovednet Vej:
motortrafikvej/m

forbedring og 
reparation af 



AM\915491DA.doc 75/93 PE497.891v01-00

DA

Galați otorvej vejinfrastruktur

Or. ro

Begrundelse

Byområdet Galati-Braila-Macin har omkring 700 000 indbyggere og er et vigtigt rumænsk 
industricenter beliggende på grænsen mellem Moldova og Ukraine med tre søhavne langs 
Donau. Inddragelsen af søhavnene i Galati og Braila og strækningerne Buzau-Braila-Galati 
(vej og jernbane) og Drajna-Braila-Galati (vej) i korridor 10 vil derfor effektivt forbinde 
EU's, Moldovas og Ukraines transportinfrastrukturer i et integreret system.

Ændringsforslag 717
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 28 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Buzău – Brăila –
Galaţi

Andre hovednet Veje:
motortrafikvej/
motorvej

forbedring og 
reparation af 
vejinfrastruktur

Or. ro

Begrundelse

Byområdet Galati-Braila-Macin har omkring 700 000 indbyggere og er et vigtigt rumænsk 
industricenter beliggende på grænsen mellem Moldova og Ukraine med tre søhavne langs 
Donau. Inddragelsen af søhavnene i Galati og Braila og strækningerne Buzau-Braila-Galati 
(vej og jernbane) og Drajna-Braila-Galati (vej) i korridor 10 vil derfor effektivt forbinde 
EU's, Moldovas og Ukraines transportinfrastrukturer i et integreret system.

Ændringsforslag 718
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
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Bilag – del I – litra b – række 28 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Iasi – Targu-
Mures – (øst-
vest-motorvej)

Andre hovednet motorvej/motor-
trafikvej

undersøgelser og 
anlægsarbejde

Or. en

Ændringsforslag 719
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Ricardo Cortés Lastra, Iratxe García 
Pérez, Carmen Romero López, Antolín Sánchez Presedo, Esther Herranz García, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar del Castillo Vera, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 28 a-c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Palencia –
Santander

Andre hovednet Jernbane undersøgelser og 
anlægsarbejde

Castejón –
Logroño –
Miranda

Andre hovednet Jernbane undersøgelser og 
anlægsarbejde

Almería –
Málaga –
Algeciras (via 
kysten)

Andre hovednet Jernbane undersøgelser og 
anlægsarbejde

Or. es

Begrundelse

Disse strækninger indføres i overensstemmelse med de fremlagte ændringsforslag i EN-T-
retningslinjerne, da de fungerer som et vigtigt supplement til Atlanterhavskorridoren og 
Middelhavskorridoren.
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Ændringsforslag 720
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Bilag – del I – litra b – række 29 a-c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Jern-Rhinen" 
(Rheidt-
Antwerpen), 
grænsekrydsende 
strækning

Grænse-
krydsende

Jernbane undersøgelser i 
gang

Ny jernbane med 
høj kapacitet:
Central 
forbindelse 
gennem 
Pyrenæerne

Grænse-
krydsende

Jernbane undersøgelser i 
gang

Jernbane-
korridor i den 
jonisk/adriatiske 
intermodale 
korridor

Grænse-
krydsende

Jernbane undersøgelser i 
gang

Or. xm

Begrundelse

Dette ændringsforslag muliggør integrationen af undersøgelserne af de prioriterede 
strækninger og/eller projekter i den gældende beslutning 661/2010, der ikke er omfattet af de 
andre afsnit i bilaget, med henblik på at muliggøre finansiel støtte fra EU og ikke spilde de 
gennemførte investeringer og indsatser. Der er tale om grænseoverskridende 
jernbanestrækninger, der er af stor europæisk interesse, og/eller som øger jernbanenettets 
kapacitet, og det skyldes udelukkende den aktuelle økonomiske krise, at gennemførelsen af 
denne strækning endnu ikke er blevet gennemført.

Ændringsforslag 721
António Fernando Correia de Campos
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Forslag til forordning
Bilag – del II – litra a – nr. 1

Kommissionens forslag

1. Offshoreelnettet i de 
nordlige have ("NSOG")

Udvikle et integreret 
offshoreelnet i Nordsøen, 
Det Irske Hav, Den 
Engelske Kanal, 
Østersøen og de 
omkringliggende have til 
at transportere elektricitet 
fra vedvarende offshore-
energikilder til 
forbrugscentre og lagre, 
og til at øge udveksling af 
el på tværs af 
landegrænser

Belgien, Danmark, 
Frankrig, Tyskland, 
Irland, Luxembourg, 
Nederlandene, Sverige og 
Det Forenede Kongerige

Ændringsforslag

1. Offshoreelnettet i de 
nordlige have ("NSOG")

Udvikle et integreret 
offshoreelnet i Nordsøen, 
Det Irske Hav, Den 
Engelske Kanal, 
Østersøen og de 
omkringliggende have og 
tilknyttede net 
(sammenkoblinger, 
intern, landbaseret 
netforstærkning) til at 
transportere elektricitet fra 
vedvarende offshore-
energikilder til 
forbrugscentre og lagre, 
og til at øge udveksling af 
el på tværs af 
landegrænser

Belgien, Danmark, 
Frankrig, Tyskland, 
Irland, Luxembourg, 
Nederlandene, Sverige og 
Det Forenede Kongerige

Or. en

Ændringsforslag 722
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
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Bilag – del II – litra a – nr. 2

Kommissionens forslag

2. Nord-syd elforbindelser 
i det sydvestlige Europa 
("NSI West Electricity")

Udvikle sammenkoblinger 
mellem medlemsstaterne i 
regionen og med 
tredjelande i 
Middelhavsområdet, 
navnlig for at integrere 
elektricitet fra vedvarende 
energikilder

Belgien, Frankrig, 
Tyskland, Irland, Italien, 
Luxembourg, 
Nederlandene, Malta, 
Portugal, Spanien og Det 
Forenede Kongerige

Ændringsforslag

2. Nord-syd elforbindelser 
i det sydvestlige Europa 
("NSI West Electricity")

Udvikle interne ledninger 
og sammenkoblinger 
mellem medlemsstaterne i 
regionen (nemlig mellem 
Den Iberiske Halvø og 
Frankrig) og yderligere 
sammenkoblinger med 
Centraleuropa og med 
tredjelande for at fuldføre 
det indre marked, navnlig 
for at integrere elektricitet 
fra vedvarende 
energikilder og gøre det 
muligt at transportere 
dem til forbrugscentre og 
oplagringspladser

Belgien, Frankrig, 
Tyskland, Irland, Italien, 
Luxembourg, 
Nederlandene, Malta, 
Portugal, Spanien og Det 
Forenede Kongerige

Or. en

Ændringsforslag 723
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Bilag – del II – litra a – nr. 3

Kommissionens forslag

3. Nord-syd 
gasforbindelser i det 
vestlige Europa ("NSI 
West Gas") 

Forøge 
samkøringslinjernes 
kapacitet til nord-
sydgående gasstrømme i 

Belgien, Irland, 
Luxembourg, Frankrig, 
Tyskland, Italien, Malta, 
Nederlandene, Portugal, 
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Vesteuropa for yderligere 
at diversificere 
forsyningsveje og øge 
kortfristet 
gasforsyningskapacitet 

Spanien og Det Forenede 
Kongerige

Ændringsforslag

3. Nord-syd 
gasforbindelser i det 
vestlige Europa ("NSI 
West Gas") 

Forøge 
samkøringslinjernes 
kapacitet og anden 
relevant infrastruktur til 
nord-sydgående, 
reversible gasstrømme i 
Vesteuropa for at fjerne 
flaskehalse, yderligere at 
diversificere 
forsyningsveje, forbedre 
forsyningssikkerheden og 
øge kortfristet 
gasforsyningskapacitet, og 
således udnytte de
alternative, eksterne 
forsyninger fuldt ud og 
optimere LNG-terminaler 
og gaslagerinfrastruktur

Belgien, Irland, 
Luxembourg, Frankrig, 
Tyskland, Italien, Malta, 
Nederlandene, Portugal, 
Spanien og Det Forenede 
Kongerige

Or. en

Ændringsforslag 724
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – del II – litra a – nr. 3

Kommissionens forslag

3. Nord-syd 
gasforbindelser i det 
vestlige Europa ("NSI 
West Gas") 

Forøge 
samkøringslinjernes 
kapacitet til nord-
sydgående gasstrømme i 
Vesteuropa for yderligere 
at diversificere 
forsyningsveje og øge 
kortfristet 

Belgien, Irland, 
Luxembourg, Frankrig, 
Tyskland, Italien, Malta, 
Nederlandene, Portugal, 
Spanien og Det Forenede 
Kongerige
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gasforsyningskapacitet 
Ændringsforslag

udgår udgår udgår

Or. en

Ændringsforslag 725
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Bilag – del II – litra a – nr. 4

Kommissionens forslag

4. Nord-syd elforbindelser 
i det centrale Øst- og
Sydøsteuropa ("NSI East 
Electricity"):

Styrke Unionens 
sammenkoblinger og 
linjer i nord-sydgående 
retning og øst-vestgående 
retning for at fuldføre det 
indre marked og integrere 
produktionen fra 
vedvarende energikilder

Østrig, Bulgarien, 
Tjekkiet, Cypern,
Tyskland, Grækenland, 
Ungarn, Italien, Polen, 
Rumænien, Slovakiet og 
Slovenien

Ændringsforslag

4. Nord-syd elforbindelser 
i det centrale Øst- og 
Sydøsteuropa ("NSI East 
Electricity"):

Styrke Unionens 
sammenkoblinger og 
linjer i nord-sydgående 
retning og øst-vestgående 
retning og med 
tredjelande for at fuldføre 
det indre marked og 
integrere produktionen fra 
vedvarende energikilder

Østrig, Bulgarien, 
Tjekkiet, Cypern, 
Tyskland, Grækenland, 
Ungarn, Italien, Polen, 
Rumænien, Slovakiet og 
Slovenien

Or. en

Ændringsforslag 726
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
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Bilag – del II – litra a – nr. 5

Kommissionens forslag

5. Nord-syd 
gasforbindelser i det 
centrale Øst- og 
Sydøsteuropa ("NSI East 
Gas"): 

Styrke regionale 
gasforbindelser mellem 
Østersøområdet, 
Adriaterhavet, Det 
Ægæiske Hav og 
Sortehavet for navnlig at 
forbedre diversificeringen 
og
gasforsyningssikkerheden

Østrig, Bulgarien, 
Tjekkiet, Cypern, 
Tyskland, Grækenland, 
Ungarn, Italien, Polen, 
Rumænien, Slovakiet og 
Slovenien

Ændringsforslag

5. Nord-syd 
gasforbindelser i det 
centrale Øst- og 
Sydøsteuropa ("NSI East 
Gas"): 

Styrke regionale 
gasforbindelser og andre 
relevante infrastrukturer, 
herunder LNG og CNG, i 
det østlige 
middelhavsområde og
mellem Østersøområdet, 
Adriaterhavet, Det 
Ægæiske Hav og 
Sortehavet for navnlig at 
forbedre diversificeringen 
og 
gasforsyningssikkerheden

Østrig, Bulgarien, 
Tjekkiet, Cypern, 
Tyskland, Grækenland, 
Ungarn, Italien, Polen, 
Rumænien, Slovakiet og 
Slovenien

Or. en

Ændringsforslag 727
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – del II – litra a – nr. 5

Kommissionens forslag

5. Nord-syd 
gasforbindelser i det 
centrale Øst- og 
Sydøsteuropa ("NSI East 
Gas"): 

Styrke regionale 
gasforbindelser mellem 
Østersøområdet, 
Adriaterhavet, Det 
Ægæiske Hav og 

Østrig, Bulgarien, 
Tjekkiet, Cypern, 
Tyskland, Grækenland, 
Ungarn, Italien, Polen, 
Rumænien, Slovakiet og 
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Sortehavet for navnlig at 
forbedre diversificeringen 
og gasforsyningssikker-
heden

Slovenien

Ændringsforslag

udgår udgår udgår 

Or. en

Ændringsforslag 728
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Bilag – del II – litra a – nr. 6

Kommissionens forslag

6. Sammenkoblingsplan 
for det baltiske 
elektricitetsmarked 
("BEMIP Electricity") 

Udvikle sammenkoblinger 
mellem medlemsstaterne i 
Østersøområdet og styrke 
de interne 
netinfrastrukturer for at 
bringe isolationen af 
Baltikum til ophør og 
fremme 
markedsintegrationen i 
regionen

Danmark, Estland, 
Finland, Letland, Litauen, 
Polen, Sverige og 
Tyskland

Ændringsforslag

6. Sammenkoblingsplan 
for det baltiske 
elektricitetsmarked 
("BEMIP Electricity") 

Udvikle sammenkoblinger 
mellem medlemsstaterne i 
Østersøområdet og styrke 
de interne 
netinfrastrukturer for at 
bringe isolationen af 
Baltikum til ophør og 
fremme 
markedsintegrationen i 
regionen og integrere 
produktionen fra 
vedvarende energikilder

Danmark, Estland, 
Finland, Letland, Litauen, 
Polen, Sverige og 
Tyskland

Or. en
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Ændringsforslag 729
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Bilag – del II – litra a – nr. 7

Kommissionens forslag

7. Sammenkoblingsplan 
for det baltiske gasmarked 
("BEMIP Gas") 

Isolationen af Baltikum 
og Finland bringes til 
ophør ved at fjerne 
afhængigheden af en 
enkelt leverandør og 
styrke diversificeringen af 
forsyninger i 
Østersøområdet 

Danmark, Estland, 
Finland, Letland, Litauen, 
Polen, Sverige og 
Tyskland

Ændringsforslag

7. Sammenkoblingsplan 
for det baltiske gasmarked 
("BEMIP Gas") 

Gasinfrastruktur mellem 
medlemsstaterne i den 
baltiske region, styrke 
interne 
gasnetinfrastrukturer i 
overensstemmelse 
hermed, således at 
isolationen af Baltikum 
og Finland bringes til 
ophør og deres 
afhængighed af en enkelt 
leverandør og styrke 
diversificeringen og 
sikkerheden af 
gasforsyning og -ruter i 
Østersøområdet

Danmark, Estland, 
Finland, Letland, Litauen, 
Polen, Sverige og 
Tyskland

Or. en

Ændringsforslag 730
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
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Bilag – del II – litra a – nr. 8

Kommissionens forslag

8. Den sydlige gaskorridor 
("SGC"): 

Transmission af gas fra
området omkring Det 
Kaspiske Hav, 
Centralasien, 
Mellemøsten og det 
østlige Middelhavsområde 
til Unionen for at styrke 
diversificeringen af 
gasforsyningerne

Østrig, Bulgarien, 
Tjekkiet, Cypern, 
Frankrig, Tyskland, 
Grækenland, Ungarn, 
Italien, Polen, Rumænien, 
Slovakiet og Slovenien

Ændringsforslag

8. Den sydlige gaskorridor 
("SGC"): 

Infrastruktur til 
transmission og 
oplagring af gas, 
herunder terminaler til 
flydende og komprimeret 
naturgas, fra området 
omkring Det Kaspiske 
Hav, Centralasien, 
Mellemøsten og det 
østlige Middelhavsområde 
til Unionen for at styrke 
diversificeringen af 
gasforsyningerne og 
-ruterne

Østrig, Bulgarien, 
Tjekkiet, Cypern, 
Frankrig, Tyskland, 
Grækenland, Ungarn, 
Italien, Polen, Rumænien, 
Slovakiet og Slovenien

Or. en

Ændringsforslag 731
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – del II – litra a – nr. 8

Kommissionens forslag

8. Den sydlige 
gaskorridor ("SGC"): 

Transmission af gas fra 
området omkring Det 
Kaspiske Hav, 
Centralasien, 

Østrig, Bulgarien, 
Tjekkiet, Cypern, 
Frankrig, Tyskland, 
Grækenland, Ungarn, 
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Mellemøsten og det 
østlige 
Middelhavsområde til 
Unionen for at styrke 
diversificeringen af 
gasforsyningerne

Italien, Polen, 
Rumænien, Slovakiet og 
Slovenien

Ændringsforslag

udgår udgår udgår

Or. en

Ændringsforslag 732
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag – del II – litra a – nr. 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Diversificerings-
korridorer for 
olieforsyningen i det 
centrale Østeuropa:

Interoperabilitet i 
olierørnettet i det centrale 
Østeuropa for at øge 
forsyningssikkerheden og 
mindske miljørisici.

Østrig, Den Tjekkiske 
Republik, Tyskland, 
Ungarn, Polen, Slovakiet.

Or. en

Begrundelse

Denne korridor er omfattet af retningslinjerne for TEN-E, og der er ingen grund til ikke at 
medtage den i denne liste.

Ændringsforslag 733
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Bilag – del II – litra b – nr. 5

Kommissionens forslag

CO2-net på tværs af 
landegrænser

Forberede opførelsen af 
CO2-
transportinfrastruktur 
mellem medlemsstaterne 
med sigte på at indføre 
CO2-separation og 
lagring

alle

Ændringsforslag

udgår udgår udgår

Or. en

Ændringsforslag 734
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag – del II – litra b – nr. 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Energieffektivitet Sikre, at forbruget i EU 
topper og derefter med 
tiden reduceres

alle

Or. en

Ændringsforslag 735
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del III a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Liste over projekter, som indebærer 
synergier mellem mindst to af de sektorer, 
der er omfattet af CEF
Implementering af intelligente net 
gennem udnyttelse af nyt eller 
eksisterende transportinfrastruktur eller 
telekommunikationsinfrastruktur
Udnyttelse af eksisterende 
transportinfrastrukturer til udnyttelse af 
elnet til transmission og distribution eller 
telekommunikationsnet

Or. en

Ændringsforslag 736
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag – del III – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indsatsen på bredbåndsområdet skal 
bidrage til intelligent og inklusiv vækst ved 
at opbygge en afbalanceret og geografisk 
diversificeret portefølje af 
bredbåndsprojekter, herunder både 30 
Mbps- og 100 Mbps plus-projekter; dette 
suppleres med projekter i by- og 
forstadsområder samt i landdistrikter for at 
nå en tilfredsstillende internetdækning i 
alle medlemsstater.

Indsatsen på bredbåndsområdet skal 
bidrage til intelligent og inklusiv vækst ved 
at opbygge en afbalanceret og geografisk 
diversificeret portefølje af 
bredbåndsprojekter, som tilstræber 
allestedsnærværende Gbps-net og opnår 
en basiskapacitet på mindst 100 Mbps;
dette suppleres med projekter i by- og 
forstadsområder samt i landdistrikter for at 
nå en tilfredsstillende internetdækning i 
alle medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 737
Gunnar Hökmark
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Forslag til forordning
Bilag – del III – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indsatsen på bredbåndsområdet skal 
bidrage til intelligent og inklusiv vækst ved 
at opbygge en afbalanceret og geografisk 
diversificeret portefølje af 
bredbåndsprojekter, herunder både 30 
Mbps- og 100 Mbps plus-projekter; dette 
suppleres med projekter i by- og 
forstadsområder samt i landdistrikter for at 
nå en tilfredsstillende internetdækning i 
alle medlemsstater.

Indsatsen på bredbåndsområdet skal 
bidrage til intelligent og inklusiv vækst ved 
at opbygge en afbalanceret og geografisk 
diversificeret portefølje af 
bredbåndsprojekter, og senest i 2020 søge 
at sikre, at alle europæere får adgang til 
100 Mbps og 50 % af EU's 
holdholdninger har adgang til 1 Gbit eller 
flere; dette suppleres med projekter i by-
og forstadsområder samt i landdistrikter for 
at nå en tilfredsstillende internetdækning i 
alle medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 738
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag – del III – litra b – række 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Indsatsen inden for bredbåndsnet omfatter: Investeringer i bredbåndsnet, der åbner 
mulighed for at opfylde den digitale 
dagsordens 2020-mål om almen dækning 
med 30 Mbps; eller
Investeringer i bredbåndsnet, der åbner 
mulighed for at opfylde den digitale 
dagsordens 2020-mål, og hvor mindst 50 % 
af husstande abonnerer på hastigheder på 
over 100 Mbps.

Ændringsforslag

Indsatsen inden for bredbåndsnet omfatter: Investeringer i bredbåndsnet, der åbner 
mulighed for at opfylde målet om almen 
dækning med 100 Mbps; eller
Investeringer i bredbåndsnet, der åbner 
mulighed for at opfylde den digitale 
dagsordens 2020-mål, og hvor mindst 50 % 
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af husstande abonnerer på hastigheder på 
over 100 Mbps.

Or. en

Ændringsforslag 739
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag – del III – litra b – række 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Indsatsen inden for bredbåndsnet omfatter: Investeringer i bredbåndsnet, der åbner 
mulighed for at opfylde den digitale 
dagsordens 2020-mål om almen dækning 
med 30 Mbps; eller
Investeringer i bredbåndsnet, der åbner 
mulighed for at opfylde den digitale 
dagsordens 2020-mål, og hvor mindst 50 % 
af husstande abonnerer på hastigheder på 
over 100 Mbps.

Ændringsforslag

Indsatsen inden for bredbåndsnet omfatter: Investeringer i bredbåndsnet, der åbner 
mulighed for at opfylde målet om almen 
dækning med 100 Mbps; eller
Investeringer i bredbåndsnet, der åbner 
mulighed for at opfylde den digitale 
dagsordens 2020-mål, og hvor mindst 50 % 
af husstande abonnerer på hastigheder på 
over 100 Mbps.

Or. en

Ændringsforslag 740
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
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Bilag – del III – litra b – række 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Indsatsen inden for bredbåndsnet omfatter: Investeringer i bredbåndsnet, der åbner 
mulighed for at opfylde den digitale 
dagsordens 2020-mål om almen dækning 
med 30 Mbps; eller
Investeringer i bredbåndsnet, der åbner 
mulighed for at opfylde den digitale 
dagsordens 2020-mål, og hvor mindst 
50 % af husstande abonnerer på 
hastigheder på over 100 Mbps.

Ændringsforslag

Indsatsen inden for bredbåndsnet omfatter: Investeringer i bredbåndsnet, der åbner 
mulighed for at opfylde den digitale 
dagsordens 2020-mål om almen dækning 
med 30 Mbps; eller
Investeringer i bredbåndsnet, der åbner 
mulighed for at opfylde målet, hvor mindst 
50 % af husstande abonnerer på 
hastigheder på 1 Gbps og derover.

Or. en

Ændringsforslag 741
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag – del III – litra b – række 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Indsatsen inden for bredbåndsnet omfatter: Investeringer i bredbåndsnet, der åbner 
mulighed for at opfylde den digitale 
dagsordens 2020-mål om almen dækning 
med 30 Mbps; eller
Investeringer i bredbåndsnet, der åbner 
mulighed for at opfylde den digitale 
dagsordens 2020-mål, og hvor mindst 
50 % af husstande abonnerer på 
hastigheder på over 100 Mbps.
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Ændringsforslag

Indsatsen inden for bredbåndsnet omfatter: Investeringer i bredbåndsnet, der åbner 
mulighed for at opfylde den digitale 
dagsordens 2020-mål om almen dækning 
med 30 Mbps; eller
Investeringer i bredbåndsnet, der åbner 
mulighed for at opfylde målet, hvor mindst 
50 % af husstande abonnerer på 
hastigheder på 1 Gbps og derover.

Or. en

Ændringsforslag 742
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag – del III – litra c – række 4

Kommissionens forslag

Åbne for adgang til information fra den 
offentlige sektor og flersprogede tjenester

Digitalisering af store samlinger af 
europæiske kulturelle ressourcer og 
fremme af tredjeparters genbrug heraf. 

Opnå uindskrænket adgang med henblik på 
at genbruge alle ikke-fortrolige oplysninger 
hos den offentlige sektor i EU inden 2020.
Alle virksomheder i EU gives mulighed for 
på deres eget sprog at tilbyde online-
tjenester, der er frit tilgængelige og 
brugbare på alle EU-sprog

Ændringsforslag

Åbne for adgang til information fra den 
offentlige sektor og flersprogede tjenester

Digitalisering af store samlinger af 
europæiske kulturelle ressourcer og 
fremme af tredjeparters frie adgang til de 
offentlige og fri genbrug heraf.

Opnå uindskrænket adgang med henblik på 
at genbruge alle ikke-fortrolige oplysninger 
hos den offentlige sektor i EU inden 2020.
Alle virksomheder i EU gives mulighed for 
på deres eget sprog at tilbyde online-
tjenester, der er frit tilgængelige og 
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brugbare på alle EU-sprog

Or. en

Ændringsforslag 743
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Bilag – del III – litra c – række 5

Kommissionens forslag

Sikkerhed og security Fælles computeranlæg, databaser og 
software værktøjer til Safer Internet-centre 
(SIC) i medlemsstaterne samt 
forvaltningsopgaver med henblik på at 
håndtere indberetning af materiale på 
nettet om seksuelt misbrug
Kritiske infrastrukturer for tjenesteydelser, 
herunder kommunikationskanaler og 
platforme, som udvikles og ibrugtages for 
at styrke beredskab, 
informationsudveksling, koordinering og 
indsats i hele EU.

Ændringsforslag

Sikkerhed og security Fælles computeranlæg og databaser til 
Safer Internet-centre (SIC) i 
medlemsstaterne 
Kritiske infrastrukturer for tjenesteydelser, 
herunder kommunikationskanaler og 
platforme, som udvikles og ibrugtages for 
at styrke beredskab, 
informationsudveksling, koordinering og 
indsats i hele EU.

Or. en


