
AM\915491HU.doc PE497.891v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2011/0302(COD)

17.10.2012

MÓDOSÍTÁSOK – 3. rész
588 - 743

Jelentéstervezet
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender
(PE491.110v02-00)

az európai összekapcsolódási eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2011)0665 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))



PE497.891v01-00 2/97 AM\915491HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\915491HU.doc 3/97 PE497.891v01-00

HU

Módosítás 588
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Innovatív irányítás és szolgáltatások Egységes európai égbolt - SESAR

Innovatív irányítás és szolgáltatások Közúti, vasúti és belvízi hajózási 
forgalomirányítási rendszerek (ITS, 
ERTMS és RIS)

Innovatív irányítás és szolgáltatások A törzshálózathoz tartozó kikötők és 
repülőterek

A Parlament módosítása

Innovatív irányítás és szolgáltatások Egységes európai égbolt - SESAR

Innovatív irányítás és szolgáltatások Közúti, vasúti és belvízi hajózási 
forgalomirányítási rendszerek (ITS, 
ERTMS és a vasút kölcsönös 
átjárhatóságának növelése, RIS és 
VTMIS)

Innovatív irányítás és szolgáltatások A törzshálózathoz tartozó kikötők, 
repülőterek és tengeri gyorsforgalmi utak

Or. en

Indokolás

Az átjárhatóság a belső piac megfelelő működésének alapvető tényezője, különösen a vasúti 
ágazatban. Mivel a tengeri gyorsforgalmi utak és a VTMIS az uniós közlekedési rendszer 
kulcsfontosságú elemeit képezik, azoknak szerepelniük kell a horizontális prioritások között.

Módosítás 589
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Innovatív irányítás és szolgáltatások Egységes európai égbolt - SESAR
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Innovatív irányítás és szolgáltatások Közúti, vasúti és belvízi hajózási 
forgalomirányítási rendszerek (ITS, 
ERTMS és RIS)

Innovatív irányítás és szolgáltatások A törzshálózathoz tartozó kikötők és 
repülőterek

A Parlament módosítása

Innovatív irányítás és szolgáltatások Egységes európai égbolt - SESAR

Innovatív irányítás és szolgáltatások Közúti, vasúti és belvízi hajózási 
forgalomirányítási rendszerek (ITS, 
ERTMS és RIS)

Innovatív irányítás és szolgáltatások A törzshálózathoz tartozó kikötők és 
repülőterek

A kibocsátó forrásnál alkalmazott 
zajcsökkentés

A tehervonatok alacsony zajkibocsátása 
érdekében a teherkocsik utólagos 
felszerelése

Or. en

Indokolás

A vasúti szállítóhálózat által kibocsátott zaj forrásánál alkalmazott zajcsökkentés a vasúti 
infrastrukturális beruházások jelentős csökkenéséhez vezet.

Módosítás 590
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Innovatív irányítás és szolgáltatások Egységes európai égbolt - SESAR

Innovatív irányítás és szolgáltatások Közúti, vasúti és belvízi hajózási 
forgalomirányítási rendszerek (ITS, 
ERTMS és RIS)

Innovatív irányítás és szolgáltatások A törzshálózathoz tartozó kikötők és 
repülőterek

A Parlament módosítása

Innovatív irányítás és szolgáltatások Egységes európai égbolt - SESAR
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Innovatív irányítás és szolgáltatások Közúti, vasúti és belvízi hajózási 
forgalomirányítási rendszerek (ITS, 
ERTMS és RIS), valamint alternatív 
tüzelőanyagok, beleértve a jármű 
ellátáshoz szükséges infrastruktúrát is

Innovatív irányítás és szolgáltatások A törzshálózathoz tartozó kikötők és 
repülőterek

Or. de

Indokolás

Az uniós közlekedéspolitika célja az alternatív tüzelőanyagok támogatása. Ezért a feltételeket 
a törzshálózat horizontális prioritásaiba is be kell vonni, és növelni kell az ilyen 
infrastruktúra társfinanszírozási lehetőségeit, amely a törzshálózaton belül a fő folyosók 
mentén helyezkedik el. Ez a feltétele az alternatív tüzelőanyagok teljes lefedettségű 
alkalmazásának.

Módosítás 591
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Innovatív irányítás és szolgáltatások Egységes európai égbolt - SESAR

Innovatív irányítás és szolgáltatások Közúti, vasúti és belvízi hajózási 
forgalomirányítási rendszerek (ITS, 
ERTMS és RIS)

Innovatív irányítás és szolgáltatások A törzshálózathoz tartozó kikötők és 
repülőterek

A Parlament módosítása

Innovatív irányítás és szolgáltatások Egységes európai égbolt - SESAR

Innovatív irányítás és szolgáltatások Közúti, vasúti, belvízi és tengerhajózási
forgalomirányítási rendszerek (ITS, 
ERTMS, RIS, VTMIS és elektronikus 
tengerhajózási szolgáltatások)

Innovatív irányítás és szolgáltatások A törzshálózathoz tartozó kikötők, tengeri 
gyorsforgalmi utak és repülőterek 

Or. en
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Indokolás

Mivel a tengeri gyorsforgalmi utak, a VTMIS és az elektronikus tengerhajózási szolgáltatások 
az uniós közlekedési rendszer kulcsfontosságú elemeit képezik, azoknak szerepelniük kell a 
horizontális prioritások között.

Módosítás 592
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Innovatív irányítás és 
szolgáltatások

Egységes európai égbolt - SESAR

Innovatív irányítás és 
szolgáltatások

Közúti, vasúti és belvízi hajózási forgalomirányítási 
rendszerek (ITS, ERTMS és RIS)

Innovatív irányítás és 
szolgáltatások

A törzshálózathoz tartozó kikötők és repülőterek

A Parlament módosítása

Innovatív irányítás és 
szolgáltatások

Egységes európai égbolt - SESAR 

Innovatív irányítás és 
szolgáltatások

Közúti, vasúti és belvízi hajózási forgalomirányítási 
rendszerek (ITS, ERTMS, RIS és VTMIS)

Innovatív irányítás és 
szolgáltatások

A törzshálózathoz tartozó kikötők, repülőterek és 
tengeri gyorsforgalmi utak

Új technológiák és innováció A(z) XXX/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet [TEN-T iránymutatás] 39. cikkének a)–d) 
pontja szerinti új technológiák és innováció

Or. en

Módosítás 593
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
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Melléklet – I rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Innovatív irányítás és 
szolgáltatások

Egységes európai égbolt - SESAR

Innovatív irányítás és 
szolgáltatások

Közúti, vasúti és belvízi hajózási forgalomirányítási 
rendszerek (ITS, ERTMS és RIS

Innovatív irányítás és 
szolgáltatások

A törzshálózathoz tartozó kikötők és repülőterek

A Parlament módosítása

Innovatív irányítás és 
szolgáltatások

Egységes európai égbolt - SESAR

Innovatív irányítás és 
szolgáltatások

Közúti, vasúti és belvízi hajózási forgalomirányítási 
rendszerek (ITS, ERTMS és RIS), valamint az 
innovatív technológiák infrastruktúrája

Innovatív irányítás és 
szolgáltatások

A törzshálózathoz tartozó kikötők és repülőterek

Or. de

Indokolás

A közlekedés területén az innováció ösztönzését horizontális prioritásnak kell tekinteni. 
Különösen az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése tekintetében kellene megteremteni a 
lehetőséget az alternatív tüzelőanyagok infrastruktúrájának fejlesztésére a fő folyosók mentén.

Módosítás 594
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Innovatív irányítás és szolgáltatások Egységes európai égbolt – SESAR

Innovatív irányítás és szolgáltatások Közúti, vasúti és belvízi hajózási 
forgalomirányítási rendszerek (ITS, 
ERTMS és RIS)

Innovatív irányítás és szolgáltatások A törzshálózathoz tartozó kikötők és 
repülőterek
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A Parlament módosítása

Innovatív irányítás és szolgáltatások Egységes európai égbolt – SESAR

Innovatív irányítás és szolgáltatások Közúti, vasúti és belvízi hajózási 
forgalomirányítási rendszerek (ITS, 
ERTMS és RIS)

Innovatív irányítás és szolgáltatások A törzshálózathoz és az átfogó hálózathoz
tartozó kikötők és repülőterek 

Or. ro

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

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Innovatív irányítás és 
szolgáltatások

Egységes európai égbolt - SESAR

Innovatív irányítás és 
szolgáltatások

Közúti, vasúti és belvízi hajózási forgalomirányítási 
rendszerek (ITS, ERTMS és RIS)

Innovatív irányítás és 
szolgáltatások

A törzshálózathoz tartozó kikötők és repülőterek

A Parlament módosítása

Innovatív irányítás és 
szolgáltatások

Egységes európai égbolt - SESAR

Innovatív irányítás és 
szolgáltatások

Közúti, vasúti és belvízi hajózási forgalomirányítási 
rendszerek (ITS, ERTMS és RIS), infrastruktúra a 
közlekedésnek alternatív és különösen nulla szén-
dioxid-kibocsátású energiával való ellátásához

Innovatív irányítás és 
szolgáltatások

A törzshálózathoz tartozó kikötők és repülőterek

Or. en

Módosítás 596
Tanja Fajon
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Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó – Katowice

Gdanszk – Katowice Gdanszk – Katowice

Katowice – Osztrava – Brno – Bécs Katowice – Osztrava – Brno – Bécs
Katowice – Zsolna (Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Katowice – Zsolna (Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Bécs – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Velence – Bologna – Ravenna

Bécs – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Velence – Bologna – Ravenna

Graz – Maribor – Ljubljana –
Koper/Trieszt

Or. en

Indokolás

A Balti- és Adriai-tenger közötti folyosót a vasúti árufuvarozási folyosóhoz kell igazítani (az 
Európai Parlament és a Tanács 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU rendelete a versenyképes 
árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról) az Észak-adriai Kikötők Szövetségén 
(NAPA) keresztül együttműködő egyik észak-adriai kikötő, Koper bevonásával.

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

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice

Katowice – Ostrava – Brno – Bécs Katowice – Ostrava – Brno – Bécs
Katowice – Zsolna (Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Katowice – Zsolna (Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Bécs – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Velence – Bologna – Ravenna

Bécs – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Velence – Bologna – Ravenna –
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Ancona

Or. it

Módosítás 598
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó – Katowice

Gdynia – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Bécs Katowice – Ostrava – Brno – Bécs

Katowice – Zsolna (Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Katowice – Zsolna (Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Bécs – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Velence – Bologna – Ravenna

Bécs – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Velence – Bologna – Ravenna

Gradec – Maribor – Ljubljana –
Koper/Trieszt

Or. sl

Módosítás 599
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó – Katowice

Gdanszk – Katowice Gdanszk – Katowice

Katowice – Osztrava – Brno – Bécs Katowice – Osztrava – Bécs
Katowice – Zsolna (Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Katowice – Zsolna (Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Bécs – Graz – Klagenfurt – Villach – Bécs – Sopron – Szombathely –
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Udine – Velence – Bologna – Ravenna Koprivnica – Zágráb – Rijeka/Koper

Or. en

Módosítás 600
Jelko Kacin

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó – Katowice

Gdanszk – Katowice Gdanszk – Katowice
Katowice – Osztrava – Brno – Bécs Katowice – Osztrava – Brno – Bécs

Katowice – Zsolna (Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Katowice – Zsolna (Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Bécs – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Velence – Bologna – Ravenna

Bécs – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Velence – Bologna – Ravenna

Graz – Maribor – Ljubljana –
Koper/Trieszt

Or. en

Indokolás

A Balti- és Adriai-tenger közötti folyosót a vasúti árufuvarozási folyosóhoz kell igazítani (az 
Európai Parlament és a Tanács 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU rendelete a versenyképes 
árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról) az Észak-adriai Kikötők Szövetségén 
(NAPA) keresztül együttműködő észak-adriai kikötő, Koper bevonásával.

Módosítás 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

Rendeletre irányuló javaslat
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Melléklet – I rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó – Katowice

Gdanszk – Katowice Gdanszk – Katowice

Katowice – Osztrava – Brno – Bécs Katowice – Osztrava – Brno – Bécs
Katowice – Zsolna (Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Katowice – Zsolna (Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Bécs – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Velence – Bologna – Ravenna

Bécs – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Velence – Bologna – Ravenna

Graz – Maribor – Ljubljana –
Koper/Trieszt

Graz – Maribor – Ljubljana –
Koper/Trieszt

Szczecin/Świnoujście – Poznań/Zielona 
Góra – Wrocław - Osztrava 

Or. en

Indokolás

A Tanács eddig is támogatta Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Osztrava bevonását 
a Balti- és Adriai-tenger közötti folyosóba. Mivel a törzshálózat részét képező folyosók 
kötelezően multimodálisak (48. cikk) a Szczecin/Świnoujscie – Zielona Góra – Wrocław (CE 
59) vasúti szállítóhálózati folyosót is be kell vonni. A Szczecin/Świnoujście –Poznań –
Wrocław (E 59) vasúti összeköttetést főként személyszállító vonatok használják.

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

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó – Katowice

Gdanszk – Katowice Gdynia – Katowice
Katowice – Osztrava – Brno – Bécs Katowice – Osztrava – Brno – Bécs

Katowice – Zsolna (Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Katowice – Zsolna (Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Bécs – Graz – Klagenfurt – Villach – Bécs – Graz – Klagenfurt – Villach –
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Udine – Velence – Bologna – Ravenna Udine – Velence – Bologna – Ravenna
Graz – Ljubljana – Koper/Trieszt Graz – Ljubljana – Koper/Trieszt

Szczecin/Świnoujście - Poznań/Zielona 
Góra - Wrocław - Osztrava

Or. en

Indokolás

A Tanács eddig is támogatta Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Osztrava bevonását 
a Balti- és Adriai-tenger közötti folyosóba.

Módosítás 603
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó – Katowice

Gdanszk – Katowice Gdanszk – Katowice
Katowice – Osztrava – Brno – Bécs Katowice – Osztrava – Brno – Bécs

Katowice – Zsolna (Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Katowice – Zsolna (Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Bécs – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Velence – Bologna – Ravenna

Bécs – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Velence – Bologna – Ravenna

Graz – Maribor – Ljubljana –
Koper/Trieszt 

Or. en

Indokolás

A Balti- és Adriai-tenger közötti folyosót a vasúti árufuvarozási folyosóhoz kell igazítani (az 
Európai Parlament és a Tanács 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU rendelete a versenyképes 
árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról) az Észak-adriai Kikötők Szövetségén 
(NAPA) keresztül együttműködő, az egyik észak-adriai és az egyetlen előre meghatározott 
szlovéniai kikötő, Koper bevonásával. A Graz – Maribor – Pragersko határokon átnyúló 
szakasz csak átkerült az „Egyéb szakaszok” listájából a Balti- és Adriai-tenger közötti 
folyosóba.
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Módosítás 604
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó – Katowice

Helsinki – Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó – Katowice

Gdanszk – Katowice Gdanszk – Katowice
Katowice – Osztrava – Brno – Bécs Katowice – Osztrava – Brno – Bécs

Katowice – Zsolna (Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Katowice – Zsolna (Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Bécs – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Velence – Bologna – Ravenna

Bécs – Graz – Klagenfurt – Villach –
Udine – Velence – Bologna – Ravenna

Graz – Ljubljana – Koper/Trieszt Graz – Ljubljana – Koper/Trieszt

Szczecin/Świnoujście - Poznań/Zielona 
Góra - Wrocław - Osztrava

Or. en

Indokolás

A Tanács eddig is támogatta Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Osztrava bevonását 
a Balti- és Adriai-tenger közötti folyosóba. Mivel a törzshálózat részét képező folyosók 
kötelezően multimodálisak (48. cikk) a Szczecin/Świnoujscie – Zielona Góra – Wrocław (CE 
59) vasúti szállítóhálózati folyosót is be kell vonni. A Szczecin/Świnoujście – Poznań –
Wrocław (E 59) vasúti összeköttetést főként személyszállító vonatok használják.

Módosítás 605
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Tervezett szakaszok Mód Leírás/időpontok

Helsinki – Tallinn Kikötők, tengeri 
gyorsforgalmi utak (MoS)

összekötések a kikötők 
között, multimodális 
platformok és azok 
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összeköttetéseinek 
(tovább)fejlesztése, 
tengeri gyorsforgalmi utak 
(beleértve a jégtörő 
kapacitás növelését)

Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó Vasút

(részletes) vizsgálatok az 
új, teljes mértékben 
átjárható UIC-nyomtávú 
vonalról; az új vonal 2020 
előtti beindítását célzó 
munkálatok; vasút és 
repülőterek/kikötők 
közötti összeköttetések

Gdynia – Katowice Vasút korszerűsítés

Gdynia, Gdansk Kikötők

kikötők közötti 
összeköttetések, 
multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése

Varsó – Katowice Vasút korszerűsítés

Katowice – Ostrava –
Brno – Bécs és Katowice 
– Zsolna – Pozsony –
Bécs

Vasút

korszerűsítés, különösen a 
lengyel-cseh, a lengyel-
szlovák és a szlovák-
osztrák határon átnyúló 
szakaszok esetében; 
multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése

Bécs – Graz – Klagenfurt 
– Udine – Velence –
Ravenna

Vasút

korszerűsítés és 
munkálatok folyamatban; 
multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése

Trieszt, Velence, Ravenna Kikötők

kikötők közötti
összeköttetések, 
multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése

A Parlament módosítása

Tervezett szakaszok Mód Leírás/időpontok

Helsinki – Tallinn Kikötők, tengeri 
gyorsforgalmi utak (MoS)

összekötések a kikötők 
között, multimodális 
platformok és azok 
összeköttetéseinek 
(tovább)fejlesztése, 
tengeri gyorsforgalmi utak 
(beleértve a jégtörő 
kapacitás növelését)

Tallinn – Riga – Kaunas –
Varsó Vasút (részletes) vizsgálatok az 

új, teljes mértékben 
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átjárható UIC-nyomtávú 
vonalról; az új vonal 2020 
előtti beindítását célzó 
munkálatok; vasút és 
repülőterek/kikötők 
közötti összeköttetések

Gdynia – Katowice Vasút korszerűsítés

Gdynia, Gdansk Kikötők

kikötők közötti 
összeköttetések, 
multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése

Varsó – Katowice Vasút korszerűsítés

Katowice – Ostrava –
Brno – Bécs és Katowice 
– Zsolna – Pozsony –
Bécs

Vasút

korszerűsítés, különösen a 
lengyel-cseh, a lengyel-
szlovák és a szlovák-
osztrák határon átnyúló 
szakaszok esetében; 
multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése

Bécs – Graz – Klagenfurt 
– Udine – Velence –
Ravenna

Vasút

korszerűsítés és 
munkálatok folyamatban; 
multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése

Graz – Maribor –
Pragersko

Vasút a második vágányt érintő 
tanulmányok és 
munkálatok

Trieszt, Velence, 
Ravenna, Koper

Kikötők kikötők közötti 
összeköttetések, 
multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése

Or. sl

Indokolás

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 
"drugih odsekov jedrnega omrežja", kjer je bila navedena v prvotnem predlogu Komisije.
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Módosítás 606
Zigmantas Balčytis

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – 2 a és b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Klaipėda - Kaunas Vasút korszerűsítés, kikötők 
közötti összeköttetések, 
tengeri gyorsforgalmi 
utak

Via Baltica folyosó Közút korszerűsítés (Észtország,
Litvánia, Lettország, 
Lengyelország)

Or. en

Módosítás 607
Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – 6 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Katowice – Ostrava –
Brno – Bécs és Katowice 
– Zsolna – Pozsony –
Bécs

Vasút korszerűsítés, különösen a 
lengyel-cseh, a lengyel-
szlovák és a szlovák-
osztrák határon átnyúló 
szakaszok esetében; 
multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése;

A Parlament módosítása

Katowice – Ostrava –
Brno – Bécs és Katowice 
– Zsolna – Pozsony –
Bécs

Vasút korszerűsítés, különösen a 
lengyel–cseh, a lengyel–
szlovák, cseh–osztrák és a 
szlovák–osztrák határon 
átnyúló szakaszok, 
valamint a brnói vasúti 
csomópont és a Brno–
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Přerov vonal esetében; 
multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése;

Or. cs

Indokolás

Brnónál két folyosó (a balti–adriai folyosó, illetve a Hamburg–Rostock–Burgasz/török határ–
Pireusz–Lefkosia folyosó) keresztezi egymást, ezért a törzshálózat működése szempontjából 
elengedhetetlen a brnói vasúti csomópont, illetve a cseh–osztrák határon átnyúló szakasz 
korszerűsítésének beillesztése. A Brno–Přerov vonal korszerűsítése szerepel a(z) 
XXXX/2012/EU rendelet [TEN-T iránymutatás] II. mellékletében foglalt térképen, ezért azt itt 
is fel kell tüntetni.

Módosítás 608
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – 7 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Katowice – Ostrava –
Brno – Bécs és Katowice 
– Zsola (Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Vasút korszerűsítés, különösen a 
lengyel-cseh, a lengyel-
szlovák és a szlovák-
osztrák határon átnyúló 
szakaszok 
(tovább)fejlesztése;

A Parlament módosítása

Katowice – Ostrava –
Bécs és Katowice – Zsola 
(Žilina) – Pozsony 
(Bratislava) – Bécs

Vasút korszerűsítés, különösen a 
lengyel-cseh, a lengyel-
szlovák és a szlovák-
osztrák határon átnyúló 
multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése;

Or. en

Módosítás 609
Michael Cramer
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Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – 8 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Bécs – Graz – Klagenfurt 
– Udine – Velence –
Ravenna

Vasút korszerűsítés és 
munkálatok folyamatban; 
multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése

A Parlament módosítása

Bécs – Bécsújhely 
(Wiener Neustadt) –
Sopron – Szombathely –
Koprivnica – Zágráb –
Koper/Rijeka

Vasút korszerűsítés és 
munkálatok folyamatban; 
multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése

Or. en

Indokolás

A törzshálózat megvalósítására meghatározott 2030-as határidőt a Bécsújhely és Graz közötti 
alternatív csatlakozás esetében nem lehet betartani, ezért hatékonyabb megoldásokat kell 
választani, ilyen pl. a soproni és a szombathelyi csatlakozás is, amelyek meglévő 
infrastruktúráját fel lehet használni. Ezzel nem csupán két város, hanem két teljes, határokon 
átnyúló régió is kapcsolatba kerül egymással. Továbbá ez fogja biztosítani Horvátország 
integrációját a törzshálózatba.

Módosítás 610
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – 8 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Bécs – Graz – Klagenfurt 
– Udine – Velence –
Ravenna

Vasút korszerűsítés és 
munkálatok folyamatban; 
a multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése

A Parlament módosítása

Bécs – Graz – Klagenfurt 
– Udine – Velence –

Vasút korszerűsítés és 
munkálatok a meglévő 
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Ravenna irányokban folyamatban, 
a létező multimodális 
platformok ésszerűsítése

Or. en

Indokolás

A meglévő hagyományos vasútvonalakon már folynak kivitelezési munkálatok és 
korszerűsítési beruházások, a meglévő terminálokat viszont ésszerűsíteni kell, hogy meg 
tudjanak felelni a csökkent piaci igényeknek és a kisebb forgalomáramlásnak.

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

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – 8 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Ravenna – Ancona Vasút korszerűsítés

Or. en

Módosítás 612
Jelko Kacin

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – 8 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Graz – Maribor –
Pragersko

Vasút tervezési és kivitelezési 
munkálatok a második 
vágány kapcsán

Or. en
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Indokolás

A Balti- és Adriai-tenger közötti folyosót a vasúti árufuvarozási folyosóhoz kell igazítani (az 
Európai Parlament és a Tanács 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU rendelete a versenyképes 
árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról) az Észak-adriai Kikötők Szövetségén 
(NAPA) keresztül együttműködő észak-adriai kikötő, Koper bevonásával.

Módosítás 613
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – 8 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Graz – Maribor –
Pragersko 

Vasút tervezés és kivitelezési 
munkálatok a második 
vágány kapcsán 

Or. en

Indokolás

A Balti- és Adriai-tenger közötti folyosót a vasúti árufuvarozási folyosóhoz kell igazítani (az 
Európai Parlament és a Tanács 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU rendelete a versenyképes 
árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról) az Észak-adriai Kikötők Szövetségén 
(NAPA) keresztül együttműködő egyik észak-adriai kikötő, az egyetlen előre meghatározott 
szlovéniai kikötő, Koper bevonásával. A Graz – Maribor – Pragersko határokon átnyúló 
szakasz csak átkerült az „Egyéb szakaszok” listájából a Balti- és Adriai-tenger közötti 
folyosóba.

Módosítás 614
Tanja Fajon

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – 9 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Trieszt, Velence, Ravenna Kikötők kikötők közötti 
összeköttetések, 
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multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése

A Parlament módosítása

Koper, Trieszt, Velence, 
Ravenna

Kikötők kikötők közötti 
összeköttetések, 
multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése

Or. en

Indokolás

A Balti- és Adriai-tenger közötti folyosót a vasúti árufuvarozási folyosóhoz kell igazítani (az 
Európai Parlament és a Tanács 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU rendelete a versenyképes 
árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról) az Észak-adriai Kikötők Szövetségén 
(NAPA) keresztül együttműködő észak-adriai kikötő, Koper bevonásával.

Módosítás 615
Jelko Kacin

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – 9 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Trieszt, Velence, Ravenna Kikötők kikötők közötti 
összeköttetések, 
multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése

A Parlament módosítása

Trieszt, Velence, 
Ravenna, Koper

Kikötők kikötők közötti 
összeköttetések, 
multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése

Or. en

Indokolás

A Balti- és Adriai-tenger közötti folyosót a vasúti árufuvarozási folyosóhoz kell igazítani (az 
Európai Parlament és a Tanács 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU rendelete a versenyképes 
árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról) az Észak-adriai Kikötők Szövetségén 
(NAPA) keresztül együttműködő észak-adriai kikötő, Koper bevonásával.
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Módosítás 616
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – 9 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Trieszt, Velence, Ravenna Kikötők kikötők közötti 
összeköttetések, 
multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése

A Parlament módosítása

Trieszt, Velence, 
Ravenna, Koper

Kikötők kikötők közötti 
összeköttetések, 
multimodális platformok 
(tovább)fejlesztése

Or. en

Indokolás

A Balti- és Adriai-tenger közötti folyosót a vasúti árufuvarozási folyosóhoz kell igazítani (az 
Európai Parlament és a Tanács 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU rendelete a versenyképes 
árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról) az egyik észak-adriai kikötő, az Észak-
adriai Kikötők Szövetségén (NAPA) keresztül együttműködő és az egyetlen előre 
meghatározott szlovéniai kikötő, Koper bevonásával. A Graz – Maribor – Pragersko 
határokon átnyúló szakasz csak átkerült az „Egyéb szakaszok” listájából a Balti- és Adriai-
tenger közötti folyosóba.

Módosítás 617
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – 9 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Trieszt, Velence, Ravenna Vasút kikötők közötti 
összeköttetések, 
multimodális platformok 
(tovább) fejlesztése
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A Parlament módosítása

Trieszt, Velence, Ravenna Vasút kikötők közötti 
összeköttetések, a 
multimodális platformok 
és a hagyományos vasúti 
összeköttetések 
ésszerűsítése

Or. en

Indokolás

A figyelmet arra a kihívásra kell összpontosítani, hogy össze kell kapcsolni a kikötőket, és ki 
kell alakítani szinergiáikat, összekapcsolva a kikötőket a vasúti árufuvarozás 
forgalomáramlásával.

Módosítás 618
Tanja Fajon

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – 9 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Graz – Maribor –
Pragersko

Vasút tanulmányok és 
kivitelezési munkálatok a 
második vágány kapcsán

Or. en

Indokolás

A Balti- és Adriai-tenger közötti folyosót a vasúti árufuvarozási folyosóhoz kell igazítani (az 
Európai Parlament és a Tanács 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU rendelete a versenyképes 
árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról) az Észak-adriai Kikötők Szövetségén 
(NAPA) keresztül együttműködő észak-adriai kikötő, Koper bevonásával.

Módosítás 619
Carlo Fidanza, David-Maria Sassoli, Antonio Cancian, Roberta Angelilli, Marco Scurria
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Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – 9 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Ancona Kikötők kikötők közötti 
összeköttetések, 
multimodális platformok 
(tovább) fejlesztése

Or. en

Módosítás 620
Bogusław Liberadzki

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – 9 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Wrocław – Poznań –
Szczecin/Świnoujście

Vasút kivitelezési munkálatok 

Or. en

Indokolás

A Tanács eddig is támogatta Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrava bevonását 
a Balti- Adriai-tenger közötti folyosóba.

Módosítás 621
Bogusław Liberadzki, Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
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Melléklet – I rész – 1 pont – 9 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Wrocław –
Poznań/Zielona Góra -
Szczecin/Świnoujście

Vasút kivitelezési munkálatok 

Or. en

Indokolás

A Tanács eddig is támogatta Szczecin/Świnoujście – Poznań – Wrocław – Ostrava bevonását 
a Balti- Adriai-tenger közötti folyosóba. Mivel a törzshálózat részét képező folyosók 
kötelezően multimodálisak (48. cikk,) a Szczecin/Świnoujscie – Zielona Góra – Wrocław (CE 
59) vasúti szállítóhálózati folyosót is be kell vonni. A Szczecin/Świnoujście – Poznań –
Wrocław (E 59) vasúti összeköttetést főként személyszállító vonatok veszik igénybe.

Módosítás 622
Bogusław Liberadzki

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 1 pont – 9 b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Świnoujście, Szczecin Kikötő kikötők közötti 
összeköttetések

Or. en

Módosítás 623
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 2 pont – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Varsó – Berlin –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Midlands

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

Or. en

Módosítás 624
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Ukrán határ – Lublin – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Or. en

Módosítás 625
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 2 pont – 2 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Ukrán határ – Lublin –
Varsó – Poznań – német 
határ

Vasút meglévő vasútvonal 
korszerűsítése, bővítésről 
szóló tanulmányok

Or. en
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Módosítás 626
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 2 pont – 4 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Rajna – Waal – Északi-
tengeri csatorna

Belvízi hajózás multimodális 
csatlakozások

Or. en

Módosítás 627
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 2 pont – 5 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Amszterdami zsilipek Belvízi hajózás vizsgálatok folyamatban

A Parlament módosítása

Amszterdami zsilipek és 
az amszterdami 
Rijnkanaal – IJmuiden új 
tengerzsilipje

Belvízi hajózás tervezés folyamatban, 
kikötő; ideérte a Beatrix-
zsilip korszerűsítését is

Or. en

Módosítás 628
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Zaragoza –
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Tarragona
Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milánó – Velence - Ljubljana –
Budapest – ukrán határ

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milánó – Velence - Ljubljana –
Budapest – ukrán határ

Or. es

Indokolás

Ez a kiegészítés azért szükséges, mert az Ibériai-félsziget legfontosabb logisztikai platformja 
Zaragozában található.

Módosítás 629
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Tarragona

Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona
Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milánó – Velence - Ljubljana –
Budapest – ukrán határ

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milánó – Velence - Ljubljana –
Budapest – ukrán határ

Barcelona/Valencia – Livorno/Pisa –
Firenze

Or. it

Módosítás 630
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 3 pont – bevezető rész
Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Tarragona

Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona
Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milánó – Velence - Ljubljana –
Budapest – ukrán határ

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon 
– Torino – Milánó – Velence - Ljubljana –
Budapest – ukrán határ
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Livorno/Pisa – Grosseto – Siena – Arezzo 
– Fano – Ancona

Or. it

Módosítás 631
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Algeciras – Madrid – Tarragona Algeciras – Madrid – Tarragona
Sevilla – Valencia – Tarragona Sevilla – Valencia – Tarragona
Tarragona – Barcelona – Perpignan –
Lyon – Torino – Milánó – Velence -
Ljubljana – Budapest – ukrán határ

Tarragona – Barcelona – Perpignan –
Marseille – Lyon – Torino – Milánó –
Velence - Ljubljana – Budapest – ukrán 
határ

Or. fr

Módosítás 632
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 3 pont – 5 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Barcelona Kikötő vasút–kikötő és vasút–
repülőtér közötti 
átjárhatósági pályák

A Parlament módosítása

Barcelona Kikötő vasút–kikötő (új 
hozzáférések építése) és 
vasút–repülőtér közötti 
átjárhatósági pályák

Or. en
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Módosítás 633
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 3 pont – 6 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Barcelona - Perpignan Vasút határon átnyúló szakasz, 
kivitelezési munkálatok 
folyamatban, az új vonal 
2015-re készül el, 
meglévő vonal 
korszerűsítése 

A Parlament módosítása

Barcelona – Perpignan Vasút határon átnyúló szakasz, 
kivitelezési munkálatok 
folyamatban, az új vonal 
2015-re készül el, 
meglévő vonal 
korszerűsítése UIC-
nyomtávú vonal 
bevezetése a Port Bou-n 
átmenő meglévő ibériai 
vonalon A vágány 
adaptálása a 750 m-es 
vonatokhoz. Intermodális 
platformok és csatlakozás 
kifejlesztése az UIC + 
ibériai nyomtávú 
vasúthálózathoz

Or. en

Módosítás 634
Ramon Tremosa i Balcells

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 3 pont – 6 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg



PE497.891v01-00 32/97 AM\915491HU.doc

HU

A Parlament módosítása

Madrid–Zaragoza–
Barcelona

Vasút Meglévő vágányok 
korszerűsítése: UIC 
bevezetése a meglévő 
ibériai vonalon. A vágány 
és a mellékvágányok 
adaptálása a 750 m-es 
vonatokhoz. Intermodális 
platformok és csatlakozás 
kifejlesztése az UIC + 
ibériai nyomtávú 
vasúthálózathoz 

Or. en

Módosítás 635
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 3 pont – 7 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Lyon – Avignon-
Marseille (Miramas et 
Fos útvonalon)

Vasút korszerűsítés

Or. fr

Módosítás 636
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 3 pont – 8 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Lyon – Torino Vasút határon átnyúló szakasz, a 
bázisalagút 
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munkálatainak 2020 előtt 
le kell zárulniuk; a 
hozzáférési útvonalak 
tervezése

A Parlament módosítása

Lyon – Torino Vasút határon átnyúló szakasz, 
ideérve a történelmi 
útvonalakat is, a 
megközelítési útvonalak 
tervezése

Or. en

Indokolás

E csatlakozás vonatkozásában a törzshálózat megvalósításának 2030-as határideje nem 
teljesíthető. Ezért hatékonyabb megoldásokat kell választani: a meglévő, már korszerűsített 
infrastruktúra kapacitásának csupán egynyolcad részét használják, ezért használata 
gazdaságilag előnyös lehetne az EU és a tagállamok számára.

Módosítás 637
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 3 pont – 8 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Lyon – Torino Vasút határon átnyúló szakasz, a 
bázisalagút 
munkálatainak 2020 előtt 
le kell zárulniuk; a 
megközelítési útvonalak 
tervezése

A Parlament módosítása

Lyon – Torino Vasút a meglévő határon átnyúló 
szakasz korszerűsítése

Or. en

Indokolás

Már 2011-ben az FS és az SNCS megbízásából több mint 400 millió euró értékben végeztek az 
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alagutakon nyomtáv- és méretjavító munkálatokat: a megközelítési útvonalakon és a városi 
vasúti csomópontokon további javítások végezhetők a CEF társfinanszírozásában.

Módosítás 638
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 3 pont – 10 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Brescia – Velence –
Trieszt

Vasút a munkálatoknak számos 
szakaszon meg kell 
kezdődniük 2014 előtt

A Parlament módosítása

Brescia – Velence –
Trieszt

Vasút a munkálatoknak számos 
szakaszon meg kell 
kezdődniük 2014 előtt, 
szinergiában az egymást 
átfedő szakaszokban 
végzett korszerűsítő 
lépésekkel

Or. en

Indokolás

A párhuzamos beruházás és kiadások elkerülése érdekében biztosítani kell a szinergiát.

Módosítás 639
Tanja Fajon

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 3 pont – 13 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Koper - Divača -
Ljubljana - Maribor

Vasút tervezés és 
korszerűesítés/részben új 
vonal kiépítése
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A Parlament módosítása

Koper - Divača -
Ljubljana - Pragersko

Vasút tervezés és 
korszerűesítés/részben új 
vonal kiépítése

Or. en

Indokolás

A Koper – Divača – Ljubljana – Maribor szakaszon Maribor helyébe Pragersko lép, ami 
pontosan beillik a sorba. Maribor város az 5. módosításban szereplő javaslat szerint a Balti-
és Adriai-tenger közötti folyosón keresztül kapcsolódik.

Módosítás 640
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 3 pont – 13 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Koper – Divača –
Ljubljana – Maribor

Vasút tanulmányok készítése és 
korszerűesítés/részben új 
vonal kiépítése

A Parlament módosítása

Koper – Divača –
Ljubljana – Pragersko

Vasút tanulmányok készítése és 
korszerűesítés/részben új 
vonal kiépítése

Or. sl

Indokolás

A hálózat Koper – Divača – Ljubljana – Maribor szakaszán Maribor helyébe Pragersko lép, 
ahol a földközi-tengeri és a balti–adriai folyosó keresztezi egymást. Maribor városának neve 
már felmerült a balti–adriai folyosóra vonatkozó javaslattal összefüggésben. E javaslat 
igyekszik elkerülni a Pragersko–Maribor szakasz párhuzamos előfordulását két folyosó 
esetében.

Módosítás 641
Jelko Kacin
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Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 3 pont – 13 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Koper - Divača -
Ljubljana - Maribor

Vasút tervezés és 
korszerűesítés/részben új 
vonal kiépítése

A Parlament módosítása

Koper - Divača -
Ljubljana - Pragersko

Vasút tervezés és 
korszerűesítés/részben új 
vonal kiépítése

Or. en

Indokolás

A Koper – Divača – Ljubljana – Maribor szakaszon Maribor helyébe Pragersko lép, ami 
pontosan beillik a sorba. Maribor város, az 5. módosításban szereplő javaslat szerint a Balti-
és Adriai-tenger közötti folyosón keresztül kapcsolódik.

Módosítás 642
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 3 pont – 13 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Koper - Divača -
Ljubljana - Maribor

Vasút tervezés és 
korszerűesítés/részben új 
vonal kiépítése

A Parlament módosítása

Koper - Divača -
Ljubljana - Pragersko

Vasút tervezés és 
korszerűesítés/részben új 
vonal kiépítése

Or. en

Indokolás

A Koper – Divača – Ljubljana – Maribor szakaszon Maribor helyébe Pragersko lép, ami 
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pontosan beillik a sorba; Pragersko a Földközi-tenger és a Balti- és Adriai-tenger közötti 
folyosó metszéspontjában található. 

Módosítás 643
David-Maria Sassoli, Debora Serracchiani

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 3 pont – 17 a–i sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Barcelona/Valencia/Livo
rno

Tengeri gyorsforgalmi 
utak

korszerűsítés 

Livorno Kikötő/RRT livornói és piombinói 
kikötőrendszer tervezés 
és kivitelezési 
munkálatok

Vasúti összeköttetés; 
tervezés és kivitelezési 
munkálatok

Pisa, Firenze Repülőtér Vasúti összeköttetés; 
tervezés és kivitelezési 
munkálatok

Livorno/Pisa–Firenze (a 
Helsinki–Valletta 
folyosóval való 
összeköttetés)

Vasút és közút Vasút: Firenze – Pisa 
korszerűsítés

Vasút: Firenze – Prato –
Pisoia – Lucca –
Viareggio korszerűsítés

Közút: korszerűsítés

Livorno-Grosseto Vasút és közút Vasút/közút korszerűsítés

Grosseto – Siena – Arezzo 
– Fano – Ancona

Közút 
Kikötő

korszerűsítés

Or. xm



PE497.891v01-00 38/97 AM\915491HU.doc

HU

Indokolás

L'emendamento propone il potenziamento della proposta di corridoio n. 3 "Mediterraneo", 
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.

Módosítás 644
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hamburg / Rostock – Berlin – Prága –
Brno – Pozsony – Budapest – Arad –
Temesvár (Timisoara) – Szófia

Hamburg / Rostock – Berlin – Prága –
Pozsony – Budapest – Arad – Temesvár 
(Timisoara) – Szófia

Szófia – Burgasz/török határ Szófia – Burgasz/török határ

Szófia – Szaloniki – Pireusz – Limassol –
Nicosia

Szófia – Szaloniki – Pireusz – Limassol –
Nicosia

Or. en

Módosítás 645
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 4 pont – 4 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Hamburg – Drezda –
Prága – Pardubice

Belvízi hajózás elbai vonal korszerűsítése

A Parlament módosítása

Hamburg – Drezda –
Prága – Pardubice

Vasút korszerűsítés és 
multimodális platformok
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Or. en

Módosítás 646
Ismail Ertug

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 4 pont – 4 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Hamburg – Drezda –
Prága –Pardubice

Belvízi hajózás elbai vonal korszerűsítése

A Parlament módosítása

Prága – Pardubice Belvízi hajózás elbai vonal korszerűsítése

Or. en

Indokolás

A közlekedésről szóló fehér könyvnek a közlekedésből származó szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésére vonatkozó célkitűzései elérése érdekében fontos elismerni és megerősíteni az 
európai belvízi utak infrastruktúrájának szerepét. Az infrastruktúra fejlesztését azonban nem 
szabad a folyami rendszerek kárára folytatni, épp ellenkezőleg, el kell ismerni és tiszteletben 
kell tartani az ökológiai követelményeket. A majdnem természetes, szabad folyású folyók 
fontos szerepet játszanak az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség létrehozásában. 
Ezeken a területeken tehát fontos, hogy a hajókat igazítsák a folyóhoz és nem a folyót a 
hajóhoz.

Módosítás 647
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 4 pont – 5 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Děčíni hajózsilipek Belvízi hajózás tervezés
A Parlament módosítása

törölve törölve törölve

Or. en
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Módosítás 648
Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 4 pont – 5 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Brnói csomópont Vasút brnói vasúti csomópont, a 
multimodális 
platformokat is ideértve

Or. cs

Indokolás

Brnónál két folyosó (a balti–adriai folyosó, illetve a Hamburg–Rostock–Burgasz/török határ–
Pireusz–Lefkosia folyosó) keresztezi egymást, ezért a törzshálózat működése szempontjából 
elengedhetetlen a brnói vasúti csomópont korszerűsítésének beillesztése.

Módosítás 649
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 4 pont – 8 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Budapest – Arad –
Temesvár (Timisoara) –
Calafat

Vasút a korszerűsítés 
Magyarország területén 
majdnem kész, Románia 
területén folyamatban

A Parlament módosítása

Budapest – Arad –
Temesvár (Timisoara) –
Craiova – Calafat

Vasút a korszerűsítés 
Magyarország területén 
majdnem kész, Románia 
területén folyamatban

Or. en
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Indokolás

Craiova – Calafat beillesztése a törzshálózatba.

Módosítás 650
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 4 pont – 8 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Craiova – Bukarest Vasút tervezés

Or. en

Indokolás

Craiova – Calafat beillesztése a törzshálózatba.

Módosítás 651
Michael Cramer, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Koppenhága – Fehmarn – Hamburg –
Hannover

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Koppenhága – Gedser

Bréma – Hannover – Nürnberg –
München – Brenner – Verona – Bologna –
Róma – Nápoly – Bari

Rostock – Berlin – Nürnberg – München –
Brenner – Verona – Bologna – Róma –
Nápoly – Bari

Nápoly – Palermo – Valletta Nápoly – Palermo – Valletta

Or. en

Indokolás

A fent említettnek megfelelően az 5. folyosó egy részét a Hamburgban, Brémában és 
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Hannoverben kialakuló szűk keresztmetszetek elkerülése érdekében ki kell igazítani, és fel kell 
használni a Gedser és Rostock közötti meglévő kompkapcsolatot, amelynek révén alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású járműveket vezetnek be. Az 5. folyosó ilyen jellegű kiigazítását 
figyelembe kell venni, mivel gyorsabb és olcsóbb teljesítést tenne lehetővé.

Módosítás 652
Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Koppenhága – Fehmarn – Hamburg –
Hannover

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Koppenhága – Fehmarn – Hamburg –
Hannover

Bréma – Hannover – Nürnberg – München 
– Brenner – Verona – Bologna – Róma –
Nápoly – Bari

Bréma – Hannover – Nürnberg –
Øresund/Koppenhága – Rostock – Berlin 
– Nürnberg –München – Brenner –
Verona – Bologna – Róma – Nápoly – Bari

Nápoly – Palermo – Valletta Nápoly – Palermo – Valletta

Or. en

Indokolás

A fent említettnek megfelelően az 5. folyosó egy részét a Hamburgban, Brémában és 
Hannoverben kialakuló szűk keresztmetszetek elkerülése érdekében ki kell igazítani, és fel kell 
használni a Gedser és Rostock közötti meglévő kompkapcsolatot, amelynek révén alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású járműveket szállítanak. Az 5. folyosó ilyen jellegű kiigazítását 
figyelembe kell venni, mivel gyorsabb és olcsóbb teljesítést tenne lehetővé.

Módosítás 653
Knut Fleckenstein

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Koppenhága – Fehmarn – Hamburg –
Hannover

Helsinki – Turku – Stockholm – Malmö –
Koppenhága – Lübeck – Fehmarn –
Hamburg – Hannover
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Bréma – Hannover – Nürnberg – München 
– Brenner – Verona – Bologna – Róma –
Nápoly – Bari

Bréma – Hannover – Nürnberg – München 
– Brenner – Verona – Bologna – Róma –
Nápoly – Bari

Nápoly – Palermo – Valletta Nápoly – Palermo – Valletta

Or. de

Indokolás

A transzeurópai közlekedési hálózatok törzskikötőjeként Lübeck lehetővé teszi, hogy a tengeri 
gyorsforgalmi utakat bevonják az 5. folyosó közlekedési potenciáljába a Fehmarnbelt-
szorossal párhuzamosan, úgy hogy egy átfogó vasúti/közúti vagy vízi közlekedés válik 
lehetővé.

Módosítás 654
Joachim Zeller, Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 5 pont – 7–9 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Fehmarn Vasút tanulmányok készítése 
folyamatban, a 
Fehmarnbelt-szoroson 
áthaladó összeköttetés 
építési munkálataira 
2014 és 2020 között kerül 
sor

Koppenhága – Hamburg, 
Fehmarnon keresztül: 
megközelítési útvonalak

Vasút a dániai megközelítési 
útvonalaknak 2020-ra, a 
németországi 
megközelítési 
útvonalaknak két 
lépésben kell 
elkészülniük (2020–2027)

Hamburg/Bréma –
Hannover

Vasút a munkálatokat 2020 
előtt kell megkezdeni

A Parlament módosítása

Nykøbing – Gedser Vasút tervezés és korszerűsítés

Gedser – Rostock Kikötők, tengeri 
gyorsforgalmi utak

kikötők és a vasút közötti 
összeköttetés; alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású 
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kompok; jégtörő 
kapacitás

Rostock – Berlin –
Nürnberg

Vasút tanulmányok készítése, 
korszerűsítés

Or. en

Indokolás

A fent említettnek megfelelően az 5. folyosó egy részét a Hamburgban, Brémában és 
Hannoverben kialakuló szűk keresztmetszetek elkerülése érdekében ki kell igazítani, és fel kell 
használni a Gedser és Rostock közötti meglévő kompkapcsolatot, amelynek révén alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású járműveket szállítanak. Az 5. folyosó ilyen jellegű kiigazítása 
gyorsabb és olcsóbb teljesítést tenne lehetővé.

Módosítás 655
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 5 pont – 7 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Fehmarn Vasút tanulmányok készítése 
folyamatban, a 
Fehmarnbelt-szoroson 
áthaladó összeköttetés 
építési munkálataira 
2014 és 2020 között kerül 
sor

A Parlament módosítása

törölve törölve törölve

Or. en

Módosítás 656
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 5 pont – 11 sor
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A Bizottság által javasolt szöveg

Brenner-bázisalagút Vasút tervezés és kivitelezési 
munkálatok

A Parlament módosítása

Brenner Vasút az alagútra vonatkozó
tervezés és kivitelezési 
munkálatok, és a meglévő 
bekötő útvonalak 
korszerűsítése

Or. en

Indokolás

Amennyiben a Brenner-bázisalagút például pénzügyi okok miatt 2030-ig nem készülhet el, a 
kevésbé költséges és rövidebb idő alatt működőképes vonalak tekintendők kivitelezhetőbb 
alternatívának.

Módosítás 657
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 5 pont – 11 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Brenner-bázisalagút Vasút tervezés és kivitelezési 
munkálatok

A Parlament módosítása

Brenner-bázisalagút Vasút tervezés

Or. en

Indokolás

A meglévő hagyományos vonalak javítása céljából folyó tervezés még mindig folyamatban
van.
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Módosítás 658
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 6 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 659
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Genova – Milánó/Novara –
Simplon/Lötschberg/Gotthard – Bázel –
Mannheim – Köln

Genova – Milánó/Novara –
Simplon/Lötschberg/Gotthard – Bázel –
Mannheim – Köln

Köln– Düsseldorf –
Rotterdam/Amszterdam

Köln– Düsseldorf – Rotterdam/Antwerpen

Köln– Liège – Brüsszel – Zeebrugge Köln– Liège – Brüsszel – Zeebrugge

Or. en

Módosítás 660
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 6 pont – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Genova – Milánó/Novara 
– svájci határ

Vasút tervezés; a kivitelezési 
munkálatok 2020 előtt 
kezdődnek
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A Parlament módosítása

Genova – Milánó/Novara 
– svájci határ

Vasút tervezés és kivitelezési 
munkálatok a meglévő 
hagyományos 
vasútvonalak javítása 
érdekében

Or. en

Indokolás

A meglévő hagyományos vonalak javítása céljából folyó tervezés még mindig folyamatban
van.

Módosítás 661
Christine De Veyrac

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sines / Lisszabon – Madrid – Valladolid Sines / Lisszabon – Madrid – Valladolid
Lisszabon – Aveiro – Porto Lisszabon – Aveiro – Porto

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

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

Toulouse – Bordeaux – Párizs –
Mannheim/Strasbourg

Or. fr

Módosítás 662
Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sines / Lisszabon – Madrid – Valladolid Gran Canaria / Tenerife – Sines / 
Lisszabon – Madrid – Valladolid
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Lisszabon – Aveiro – Porto Lisszabon – Aveiro – Porto
Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux –
Párizs – Mannheim/Strasbourg

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

Or. de

Módosítás 663
Dominique Riquet

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sines / Lisszabon – Madrid – Valladolid Sines / Lisszabon – Madrid – Valladolid
Lisszabon – Aveiro – Oporto Lisszabon – Aveiro – Oporto

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

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

Le Havre - Rouen - Párizs-
Mannheim/Strasbourg

Or. fr

Indokolás

Le Havre várossal ki kell egészíteni a 7. törzshálózati folyosót, hogy összhangba kerüljön az 
„atlanti folyosó” néven emlegetett 4. szállítási folyosóval.

Módosítás 664
Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 7 pont – 1 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Gran Canaria / Tenerife 
– Sines / Lisszabon –
Madrid

Kikötők, repülőterek, 
tengeri gyorsforgalmi 
utak

tanulmányok és 
munkálatok kikötőkkel és 
repülőterekkel 
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kapcsolatban, 
összeköttetések a Kanári-
szigetek és Lines–
Lisszabon között 

Or. de

Indokolás

A Bizottság TEN-T hálózatra irányuló javaslatának módosításaival összhangban Gran 
Canariát / Tenerifét városi csomópontként integrálni kell a folyosóba. A Bizottság 
COM(2007)0032. sz. közleményében az atlanti folyosót Lisszabon és a Kanári-szigetek között 
húzták meg.

Módosítás 665
Christine De Veyrac

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 7 pont – 6 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Toulouse - Bordeaux Vasút nyilvános konzultáció 
folyamatban

Or. fr

Módosítás 666
Dominique Riquet

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 7 pont – 10 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Le Havre-Párizs 
(Serqueux-Gisors 

Vasút korszerűsítés
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útvonalon)

Or. xm

Indokolás

Le Havre várossal ki kell egészíteni a 7. törzshálózati folyosót, hogy összhangba kerüljön az 
„atlanti folyosó” néven emlegetett 4. szállítási folyosóval.

Módosítás 667
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Belfast – Dublin – Holyhead –
Birmingham

Belfast – Dublin – Holyhead –
Birmingham

Sligo – Derry – Belfast
Glasgow/Edinburgh – Birmingham Glasgow/Edinburgh – Birmingham
Birmingham – London – Lille – Brüsszel Birmingham – London – Lille – Brüsszel

Dublin/Cork/Southampton – Le Havre –
Párizs

Dublin/Cork/Southampton – Le Havre –
Párizs

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

Or. en

Módosítás 668
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 8 pont – 2 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Sligo – Derry – Belfast Vasút tanulmányok készítése (a 
„Nyugati ív” vasúti 
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hálózat bővítése 
Belfastból Derryn, 
Sligón, Knockon és 
Galwayn át 
Limerick/Foynesig és 
Corkig)

Or. en

Módosítás 669
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 8 pont – 2 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Larne - Belfast Kikötők, közutak korszerűsítés 

Or. en

Indokolás

Az észak-írországi a teherszállítást Észak-Írország egyedülálló körülményei és földrajzi 
helyzete miatt nem szabad kizárni az európai összekapcsolódási eszközből. E módosításon 
keresztül javulnak azon kikötők közúti kapcsolatai, amelyek nem rendelkeznek alternatív 
vasúti vagy belvízi kapcsolatokkal.

Módosítás 670
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 9 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Amszterdam – Bázel/Lyon – Marseille 9. Rotterdam/Antwerpen – Bázel/Lyon –
Marseille

Or. en
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Módosítás 671
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 9 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amszterdam – Rotterdam – Antwerpen –
Brüsszel – Luxemburg

Rotterdam – Antwerpen – Brüsszel –
Luxemburg

Luxemburg – Dijon – Lyon Luxemburg – Dijon – Lyon
Luxemburg – Strasbourg – Bázel Luxemburg – Strasbourg – Bázel

Or. en

Módosítás 672
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 9 pont – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Maas Belvízi hajózás korszerűsítés

A Parlament módosítása

Maas (Maaswerkennel 
együtt) Belvízi hajózás korszerűsítés, 

multimodális kapcsolatok

Or. en

Módosítás 673
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 9 pont – 2 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg
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A Parlament módosítása

Rajna–Scheldt folyosó: 
Volkerak- és Kreekrak-
zsilip, Krammer- és 
Hansweert-zsilip

Zsilip korszerűsítés

Or. en

Módosítás 674
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 9 pont – 6 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Rotterdam – Antwerpen Vasút vasúti áruszállítási
útvonal korszerűsítése

Or. en

Módosítás 675
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 9 pont – 7 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Szajna-csatorna – Escaut Belvízi hajózás a tervek elkészültek, a 
versenypárbeszéd 
elkezdődött, teljes 
befejezés 2018-ra

A Parlament módosítása

Szajna-csatorna északi 
szakasza – Szajna –
Scheldt kapcsolódás

Belvízi hajózás a tervek elkészültek, a 
versenypárbeszéd 
elkezdődött, teljes 
befejezés 2018-ra, 
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korszerűsítés, beleértve a 
határon átnyúló és 
multimodális 
kapcsolódásokat is

Or. en

Módosítás 676
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 9 pont – 7 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Szajna-csatorna – Escaut Belvízi hajózás a tervek elkészültek, a 
versenypárbeszéd 
elkezdődött, teljes 
befejezés 2018-ra

A Parlament módosítása

Északi Szajna-csatorna –; 
Szajna – Escaut 

Belvízi hajózás a tervek elkészültek, a 
versenypárbeszéd 
elkezdődött, teljes 
befejezés 2020-ra,
korszerűsítés, beleértve a 
határon átnyúló 
kapcsolódásokat is

Or. en

Módosítás 677
Dominique Riquet

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 9 pont – 11 és 12 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Vasúti összeköttetések: 
Luxembourg – Dijon –
Lyon (Rajna – Rhône 

Vasút tervezés és kivitelezési 
munkálatok
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TGV)
Lyon Vasút keleti elkerülő szakasz: 

tervezés és kivitelezési 
munkálatok

A Parlament módosítása

Strasbourg – Dijon-Lyon Vasút tervezés és kivitelezési 
munkálatok

Luxembourg – Dijon-
Ambérieu

korszerűsítés

Lyon Vasút Lyoni agglomerációt
elkerülő szakasz: tervezés 
és kivitelezési munkálatok

Or. en

Módosítás 678
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 9 pont – 14 a és b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Lyon – Avignon – Port de 
Marseille-Fos

Vasút korszerűsítés

Marseille Kikötők összeköttetés a 
hátországgal és a 
multimodális 
terminálokkal

Or. fr

Módosítás 679
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 10 pont – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Strasbourg – Stuttgart – München –
Wels/Linz

Strasbourg – Stuttgart – München –
Wels/Linz

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

törölve

Wels/Linz – Bécs – Budapest – Arad –
Brassó (Brașov) – Bukarest – Constanta –
Sulina

Wels/Linz – Bécs – Budapest – Arad –
Brassó (Brașov) – Bukarest – Constanta –
Sulina

Or. de

Módosítás 680
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 10 pont – 8 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Budapest – Arad Vasút Budapest–Arad közötti 
szakasz nagysebességű 
vasúthálózatára 
vonatkozó tanulmányok 
készítése

Or. ro

Módosítás 681
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 10 pont – 8 b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg
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A Parlament módosítása

Buzău – Brăila – Galaţi Közút: gyorsforgalmi 
út/autópálya

meghatározott szakaszok 
korszerűsítése; tervezés és 
kivitelezési munkálatok

Or. ro

Indokolás

A Galaţi-Brăila-Măcin konurbáció körülbelül 700 000 lakost számol, és Románia jelentős 
ipari központja, amely a Moldovai Köztársaság és Ukrajna határánál fekszik. A Galaţi-
Brăila-Măcin konurbáció három tengeri kikötővel rendelkezik a Duna torkolatában. Így ha a 
Galaţi és Brăila tengeri kikötők, valamint a Buzău-Brăila-Galaţi (közút és vasút) és Drajna-
Brăila-Galaţi (közút) szakaszok bekerülnek a 10-es folyosóba, akkor ez egy integrált 
rendszerben egyesíti az EU, a Moldovai Köztársaság és Ukrajna közlekedési 
infrastruktúráját.

Módosítás 682
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 10 pont – 8 c sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Drajna – Brăila – Galaţi Közút: gyorsforgalmi 
út/autópálya

meghatározott szakaszok 
korszerűsítése; tervezés és 
kivitelezési munkálatok

Or. ro

Indokolás

A Galaţi-Brăila-Măcin konurbáció körülbelül 700 000 lakost számol, és Románia jelentős 
ipari központja, amely a Moldovai Köztársaság és Ukrajna határánál fekszik. A Galaţi-
Brăila-Măcin konurbáció három tengeri kikötővel rendelkezik a Duna torkolatában. Így ha a 
Galaţi és Brăila tengeri kikötők, valamint a Buzău-Brăila-Galaţi (közút és vasút) és Drajna-
Brăila-Galaţi (közút) szakaszok bekerülnek a 10-es folyosóba, akkor ez egy integrált 
rendszerben egyesíti az EU, a Moldovai Köztársaság és Ukrajna közlekedési 
infrastruktúráját.
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Módosítás 683
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 10 pont – 9 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Arad – Brassó – Bukarest
– Constanţa

Vasút meghatározott szakaszok 
korszerűsítése; nagy 
sebességű vasútvonalra 
vonatkozó tanulmányok 
készítése

A Parlament módosítása

Arad – Brassó – Bukarest
– Constanţa

Vasút meghatározott szakaszok 
korszerűsítése; nagy 
sebességű vasútvonalra 
vonatkozó tanulmányok 
készítése és kivitelezési 
munkálatok

Or. ro

Módosítás 684
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 10 pont – 9 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Bukarest – Buzău –
Brăila – Galaţi

Vasút meghatározott szakaszok 
korszerűsítése; nagy 
sebességű vasútvonalra 
vonatkozó tanulmányok 
készítése

Or. ro
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Indokolás

A Galaţi-Brăila-Măcin konurbáció körülbelül 700 000 lakost számol, és Románia jelentős 
ipari központja, amely a Moldovai Köztársaság és Ukrajna határánál fekszik. A Galaţi-
Brăila-Măcin konurbáció három tengeri kikötővel rendelkezik a Duna torkolatában. Így ha a 
Galaţi és Brăila tengeri kikötők, valamint a Buzău-Brăila-Galaţi (közút és vasút) és Drajna-
Brăila-Galaţi (közút) szakaszok bekerülnek a 10-es folyosóba, akkor ez egy integrált 
rendszerben egyesíti az EU, a Moldovai Köztársaság és Ukrajna közlekedési 
infrastruktúráját.

Módosítás 685
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 10 pont – 10 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Majna – Majna-Duna-
csatorna – Duna

Belvízi hajózás néhány szakaszra és szűk 
keresztmetszetre 
vonatkozó tanulmányok 
készítése és munkálatok;
belvízi kikötők: hátországi 
összeköttetések

A Parlament módosítása

Majna – Majna-Duna-
csatorna (Kelheim -
Constanţa/Midia/Sulina) 
+ Bukarest-Duna 
csatorna – Duna-
csatorna

Belvízi hajózás néhány szakaszra és szűk 
keresztmetszetre 
vonatkozó tanulmányok 
készítése és munkálatok; 
belvízi kikötők: hátországi 
összeköttetések

Or. ro

Módosítás 686
Michael Cramer

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 10 pont – 10 sor
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A Bizottság által javasolt szöveg

Majna – Majna-Duna-
csatorna – Duna

Vasút néhány szakaszra és szűk 
keresztmetszetekre 
vonatkozóan tervezés és 
kivitelezési munkálatok;
belvízi hajózási kikötők: 
hátországi összeköttetések

A Parlament módosítása

Majna – Majna-Duna-
csatorna – Duna

Belvízi hajózás és vasút néhány szakaszra és szűk 
keresztmetszetekre 
vonatkozóan tervezés;
belvízi hajózási kikötők: 
hátországi vasúti
összeköttetések

Or. en

Módosítás 687
Ismail Ertug

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 10 pont – 10 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Majna – Majna-Duna-
csatorna – Duna

Belvízi hajózás néhány szakaszra és szűk 
keresztmetszetekre 
vonatkozóan tervezés és 
kivitelezési munkálatok;
belvízi hajózási kikötők: 
hátországi összeköttetések

A Parlament módosítása

Majna – Majna-Duna-
csatorna – Duna

Belvízi hajózás néhány szakaszra és szűk 
keresztmetszetekre 
vonatkozóan tervezés és 
kivitelezési munkálatok;
belvízi hajózási kikötők: 
hátországi 
összeköttetések; kivéve a 
Straubing – Vilshofen 
Duna-szakasz 
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korszerűsítési 
munkálatait

Or. en

Indokolás

A közlekedésről szóló fehér könyvnek a közlekedésből származó szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésére vonatkozó célkitűzései elérése érdekében fontos elismerni és megerősíteni az 
európai belvízi utak infrastruktúrájának szerepét. Az infrastruktúra fejlesztését azonban nem 
szabad a folyami rendszerek kárára végezni, épp ellenkezőleg, el kell ismerni és tiszteletben 
kell tartani az ökológiai követelményeket. A majdnem természetes, szabad folyású folyók 
fontos szerepet játszanak az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség létrehozásában. 
Ezeken a területeken tehát fontos, hogy a hajókat igazítsák a folyóhoz és nem a folyót a 
hajóhoz.

Módosítás 688
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 10 pont – 10 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Majna – Majna-Duna-
csatorna – Duna

Belvízi hajózás néhány szakaszra és szűk 
keresztmetszetekre 
vonatkozóan tervezés és 
kivitelezési munkálatok;
belvízi hajózási kikötők: 
hátországi összeköttetések

A Parlament módosítása

Majna – Majna-Duna-
csatorna – Duna 
(Kehlheim–Sulina, illetve 
Konstanca)

Belvízi hajózás néhány szakaszra és szűk 
keresztmetszetekre 
vonatkozóan tervezés és 
kivitelezési munkálatok;
belvízi hajózási kikötők: 
hátországi összeköttetések

Or. xm

Indokolás

A dunai hajózás fejlesztése szempontjából a konstancai kikötő nagyon fontos. Ezért a Duna–
Fekete-tenger csatornát integrálni kell a 10. folyosóba.
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Módosítás 689
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 10 pont – 11 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Constanţa Kikötő hátországi összeköttetések

A Parlament módosítása

Constanţa Kikötő, tengeri 
gyorsforgalmi utak

hátországi 
összeköttetések, tengeri 
gyorsforgalmi utak 
(beleértve jégtörő 
kapacitásokat is)

Or. ro

Módosítás 690
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 10 pont – 11 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Giurgiu Kikötő kikötői infrastruktúra 
korszerűsítése és 
felújítása és hátországi 
összeköttetések: tervezés 
és előkészítő munkálatok

Or. ro

Módosítás 691
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 10 pont – 11 b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Galaţi Kikötő kikötői infrastruktúra 
korszerűsítése és 
felújítása és hátországi 
összeköttetések: tervezés 
és előkészítő munkálatok

Or. ro

Indokolás

A Galaţi-Brăila-Măcin konurbáció körülbelül 700 000 lakost számol, és Románia jelentős 
ipari központja, amely a Moldovai Köztársaság és Ukrajna határánál fekszik. A Galaţi-
Brăila-Măcin konurbáció három tengeri kikötővel rendelkezik a Duna torkolatában. Így ha a 
Galaţi és Brăila tengeri kikötők, valamint a Buzău-Brăila-Galaţi (közút és vasút) és Drajna-
Brăila-Galaţi (közút) szakaszok bekerülnek a 10-es folyosóba, akkor ez egy integrált 
rendszerben egyesíti az EU, a Moldovai Köztársaság és Ukrajna közlekedési 
infrastruktúráját.

Módosítás 692
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 10 pont – 11 c sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Brăila Kikötő kikötői infrastruktúra 
korszerűsítése és 
felújítása és hátországi 
összeköttetések: tervezés 
és előkészítő munkálatok

Or. ro
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Indokolás

A Galaţi-Brăila-Măcin konurbáció körülbelül 700 000 lakost számol, és Románia jelentős 
ipari központja, amely a Moldovai Köztársaság és Ukrajna határánál fekszik. A Galaţi-
Brăila-Măcin konurbáció három tengeri kikötővel rendelkezik a Duna torkolatában. Így ha a 
Galaţi és Brăila tengeri kikötők, valamint a Buzău-Brăila-Galaţi (közút és vasút) és Drajna-
Brăila-Galaţi (közút) szakaszok bekerülnek a 10-es folyosóba, akkor ez egy integrált 
rendszerben egyesíti az EU, a Moldovai Köztársaság és Ukrajna közlekedési 
infrastruktúráját.

Módosítás 693
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 10 pont – 11 d sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Tulcea Kikötő kikötői infrastruktúra 
korszerűsítése és 
felújítása és hátországi 
összeköttetések: tervezés 
és előkészítő munkálatok

Or. ro

Módosítás 694
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 10 pont – 11 3 sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Sulina Kikötő kikötői infrastruktúra 
korszerűsítése és 
felújítása és hátországi 
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összeköttetések: tervezés 
és előkészítő munkálatok

Or. ro

Módosítás 695
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 8 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Graz – Maribor –
Pragersko

Határon átnyúló 
szakasz

vasút tanulmányok 
készítése

A Parlament módosítása

Ljubljana –
horvát határ

Határon átnyúló 
szakasz

vasút tanulmányok 
készítése

Or. sl

Indokolás

Ljubljana és a horvát határ közötti határon átnyúló szakasz beillesztése (vasúti tanulmányok), 
amely Szlovénia egyetlen törzshálózati összeköttetése az újonnan csatlakozó Horvátországgal. 
A Graz – Maribor – Pragersko szakaszt átsorolják a balti–adriai folyosóhoz.

Módosítás 696
Tanja Fajon

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 8 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Graz – Maribor –
Pragersko

Határon átnyúló 
szakasz

Vasút tanulmányok 
készítése

A Parlament módosítása

Ljubljana –
horvát határ

Egyéb 
törzshálózat

Vasút tanulmányok 
készítése
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Or. en

Indokolás

A Graz – Maribor – Pragersko határon átnyúló szakaszt ki kell emelni az „Egyéb szakaszok” 
listájáról, és át kell helyezni a Balti- és Adriai-tenger közötti folyosóba, annak részeként. A 
Ljubljana – horvát határ (tanulmányok készítése) törzshálózatból egy új, határon átnyúló 
szakaszt kell kialakítani.

Módosítás 697
Jelko Kacin

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 8 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Graz – Maribor –
Pragersko

Határon átnyúló 
szakasz

Vasút tanulmányok 
készítése

A Parlament módosítása

Ljubljana –
horvát határ

Határon átnyúló 
szakasz

Vasút tanulmányok 
készítése

Or. en

Indokolás

A Graz – Maribor – Pragersko határon átnyúló szakaszt ki kell emelni az „Egyéb szakaszok” 
listájáról, és át kell helyezni a Balti- és Adriai-tenger közötti folyosóba, annak részeként. A 
Ljubljana – horvát határ (tanulmányok készítése) törzshálózatból egy új, határon átnyúló 
szakaszt kell kialakítani.

Módosítás 698
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 8 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Graz – Maribor –
Pragersko

Határon átnyúló 
szakasz

Vasút tanulmányok 
készítése
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A Parlament módosítása

törölve törölve törölve törölve

Or. en

Indokolás

A törlés szükséges, mivel a Graz – Maribor – Pragersko szakasz átkerült a Balti- és Adriai-
tenger közötti folyosóba.

Módosítás 699
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 9 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Sebeş – Turda –
Târgu-Mureş –
Paşcani – Iaşi –
Ungheni 
(RO/MD határ)

Egyéb határon 
átnyúló 
törzshálózat

Közút tervezés és
előkészítő 
munkálatok

Or. xm

Indokolás

Ez a közúti csatlakozás biztosítani fogja a kapcsolatot Temesvár városi csomópontja és 
Ungheni moldovai határváros között.

Módosítás 700
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 9 b sor (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Calafat –
Craiova –
Alexandria –
Bukarest

Egyéb
törzshálózat

Közút tervezés és 
előkészítő 
munkálatok

Or. ro

Módosítás 701
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 9 c sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

 Constanţa –
Tulcea – Galaţi

Egyéb
törzshálózat

Közút tervezés és 
előkészítő 
munkálatok

Or. ro

Módosítás 702
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 9 d sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Alba-Iulia –
Turda – Dej –

Egyéb határon 
átnyúló 

Vasút tervezés és 
előkészítő 
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Suceava –
Paşcani – Iaşi –
Ungheni 
(RO/MD határ)

törzshálózat munkálatok

Or. ro

Módosítás 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

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 10 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Északnyugat-
Spanyolország és 
Portugália

Szűk 
keresztmetszet

Vasút kivitelezési 
munkálatok 
folyamatban

A Parlament módosítása

A Coruña – Vigo 
– Palencia

Szűk 
keresztmetszet

Vasút kivitelezési 
munkálatok 
folyamatban

Gijón – Palencia Szűk 
keresztmetszet

Vasút kivitelezési 
munkálatok 
folyamatban

A Coruña –
Madrid 
(nagysebességű 
személyszállító 
vonatok)

Szűk 
keresztmetszet

Vasút kivitelezési 
munkálatok 
folyamatban

Or. es

Indokolás

Technikai módosításról van szó, mivel a törzshálózat folyosói eltérnek teher- és utasszállítás
esetében (lásd az iránymutatásokról szóló rendelet I. mellékletének 16. és 17. kötetét), amit 
ajánlatos közölni. Továbbá a kivitelezési munkákat 2020 előtt végzik el..
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Módosítás 704
Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 11 a sor (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Ruhr-vidék –
Münster –
Osnabrück –
Hamburg

Egyéb 
törzshálózat

Vasút A Münster–
Lünen szakasz 
korszerűsítése 
(kétvágányos)

Or. en

Módosítás 705
Zigmantas Balčytis

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 23 a és b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Kybartai –
Kaunas

Egyéb 
törzshálózat

Vasút korszerűsítés

Kybartai 
/Klaipėda –
Kaunas –Vilnius 
– fehérorosz 
határ 

Egyéb 
törzshálózat

Közút korszerűsítés

Or. en

Módosítás 706
Dominique Riquet

Rendeletre irányuló javaslat
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Melléklet – I rész – b pont – 26 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Nantes – Tours –
Lyon 

Egyéb 
törzshálózat

Vasút tervezés és 
kivitelezési 
munkálatok

Or. en

Indokolás

Ez az összeköttetést fel kell venni, mivel ez az egyetlen mód arra, hogy létre lehessen hozni az 
atlanti homlokzat és a földközi-tengeri folyosó, valamint az északi folyosó közötti kapcsolatot.

Módosítás 707
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 28 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Varsó – Lublin –
Zamość - Bełżec -
Rawa Ruska –
ukrán határ 
(tovább Lviv felé)

Határon átnyúló 
szakasz

Vasút kivitelezési 
munkálatok

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 28 a sor (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

La Spezia –
Parma vasút

Egyéb 
törzshálózat

Vasút tervezés és 
kivitelezési 
munkálatok

Or. en

Indokolás

Ez az összeköttetés a Parma másodlagos csomóponton keresztül összekapcsolja a La Spezia 
törzshálózatot Milánóval.

Módosítás 709
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 28 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Lviv – ukrán 
határ – Lublin –
Varsó

Határon átnyúló 
szakasz

Vasút a vonal 
korszerűsítése

Or. en

Módosítás 710
Isabelle Durant

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 28 a és b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg
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A Parlament módosítása

Valenciennes –
Mons

Határon átnyúló 
szakasz

Vasút tervezés és 
kivitelezési 
munkálatok

Mons – Liège Szűk 
keresztmetszet

Vasút tervezés és 
kivitelezési 
munkálatok

Or. en

Indokolás

A „vallon vasúti gerincvonal” létező vonal, amelynek a legfontosabb nehéz-teherforgalmi 
útvonallá kell válnia Le Havre és Dunkerque francia kikötők és Németország között. 2 km 
vonal még hiányzik, és néhány kilométernyit korszerűsíteni kell ahhoz, hogy újra meg
lehessen nyitni a vonal 35 km hosszú Mons-Valenciennes szakaszát, amely a forgalmas 
Párizsi-medencében tett kitérő nélkül köti össze Észak-Franciaországot Németországgal. A 
vonal bizonyos szakaszain kapacitásnövelés szükséges a kombinált teher- és személyszállítás 
lehetővé tételéhez.

Módosítás 711
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 28 a–e sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Iasi – Moldovai 
köztársaság 
határa

Határon átnyúló 
szakasz

Vasút tervezés 
folyamatban

Suceava—ukrán 
határ

Határon átnyúló 
szakasz

Vasút tervezés

Arad (Oradea) –
magyar határ

Határon átnyúló 
szakasz

Vasút tervezés

Ploiesti –
Suceava

Egyéb 
törzshálózat

Vasút tervezés

Suceava – Dej –
Kolozsvár (Cluj 

Egyéb Vasút kivitelezési 
munkálatok 
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Napoca) – Arad 
(Oradea)

törzshálózat folyamatban

Or. en

Módosítás 712
Artur Zasada, Piotr Borys

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 28 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Sulechów –
Nowa Sól –
Hradec Králové

Határon átnyúló 
szakasz

Közút kivitelezési 
munkálatok

Or. xm

Indokolás

A módosítás kiegészíti a Tanács javaslatát. A Sulechów és Nowa Sola között 40 kilométeres 
szakaszt érinti, technikai jellegű, a munka folyamatosságának biztosítását célozza az S3 
gyorsforgalmi út teljes vonalán.

Módosítás 713
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 28 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Bukarest –
Buzău – Brăila –
Galaţi

Egyéb
törzshálózat

Vasút vasúti 
infrastruktúra 
korszerűsítése és 
felújítása; 
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nagysebességű 
szakaszra 
vonatkozó 
tanulmányok 
készítése

Or. ro

Indokolás

A Galaţi-Brăila-Măcin konurbáció körülbelül 700 000 lakost számol, és Románia jelentős 
ipari központja, amely a Moldovai Köztársaság és Ukrajna határánál fekszik. A Galaţi-
Brăila-Măcin konurbáció három tengeri kikötővel rendelkezik a Duna torkolatában. Így ha a 
Galaţi és Brăila tengeri kikötők, valamint a Buzău-Brăila-Galaţi (közút és vasút) és Drajna-
Brăila-Galaţi (közút) szakaszok bekerülnek a 10-es folyosóba, akkor ez egy integrált 
rendszerben egyesíti az EU, a Moldovai Köztársaság és Ukrajna közlekedési 
infrastruktúráját.

Módosítás 714
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 28 b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Halmeu –
Kolozsvár (Cluj-
Napoca) –
Temesvár 
(Timisoara)

Egyéb 
törzshálózat

Vasút tervezés és 
kivitelezési 
munkálatok

Or. en

Indokolás

Ez a vasútszakasz megbontja a Gdansk – Konstanca (Constanta) vasútvonal folytonosságát. 
2001-ben Lengyelország, Szlovákia, Ukrajna és Románia jegyzőkönyvet írt alá ennek az 
Észak- és Dél-Európát összekötő vasúti folyosónak az előmozdításáról.
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Módosítás 715
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 28 c sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Bihor (Bihar) –
Oradea 
(Nagyvárad) –
Cluj-Napoca 
(Kolozsvár) –
Suceava – Iaşi –
Ungheni 
(Chişinău felé)

Egyéb
törzshálózat

Vasút tervezés és 
kivitelezési 
munkálatok

Or. xm

Indokolás

Ez a vasútszakasz létrehozza a IV., V. és IX. páneurópai folyosó közötti kapcsolatot.

Módosítás 716
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 28 d sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Drajna – Brăila –
Galaţi

Egyéb
törzshálózat

Közút: 
gyorsforgalmi 
út/autópálya

közúti 
infrastruktúra 
korszerűsítése és 
felújítása

Or. ro
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Indokolás

A Galaţi-Brăila-Măcin konurbáció körülbelül 700 000 lakost számol, és Románia jelentős 
ipari központja, amely a Moldovai Köztársaság és Ukrajna határánál fekszik. A Galaţi-
Brăila-Măcin konurbáció három tengeri kikötővel rendelkezik a Duna torkolatában. Így ha a 
Galaţi és Brăila tengeri kikötők, valamint a Buzău-Brăila-Galaţi (közút és vasút) és Drajna-
Brăila-Galaţi (közút) szakaszok bekerülnek a 10-es folyosóba, akkor ez egy integrált 
rendszerben egyesíti az EU, a Moldovai Köztársaság és Ukrajna közlekedési 
infrastruktúráját.

Módosítás 717
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 28 e sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Buzău – Brăila –
Galaţi

Egyéb
törzshálózat

Közút: 
gyorsforgalmi 
út/autópálya

közúti 
infrastruktúra 
korszerűsítése és 
felújítása

Or. ro

Indokolás

A Galaţi-Brăila-Măcin konurbáció körülbelül 700 000 lakost számol, és Románia jelentős 
ipari központja, amely a Moldovai Köztársaság és Ukrajna határánál fekszik. A Galaţi-
Brăila-Măcin konurbáció három tengeri kikötővel rendelkezik a Duna torkolatában. Így ha a 
Galaţi és Brăila tengeri kikötők, valamint a Buzău-Brăila-Galaţi (közút és vasút) és Drajna-
Brăila-Galaţi (közút) szakaszok bekerülnek a 10-es folyosóba, akkor ez egy integrált 
rendszerben egyesíti az EU, a Moldovai Köztársaság és Ukrajna közlekedési 
infrastruktúráját.

Módosítás 718
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 28 f sor (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Iasi – Targu-
Mures – (kelet-
nyugati 
autópálya)

Egyéb 
törzshálózat

autópálya/gyorsf
orgalmi út

tervezés és 
kivitelezési 
munkálatok

Or. en

Módosítás 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

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 28 a–c sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Palencia –
Santander

Egyéb
törzshálózat

Vasút tervezés és 
kivitelezési 
munkálatok

Castejón –
Logroño –
Miranda

Egyéb 
törzshálózat

Vasút tervezés és 
kivitelezési 
munkálatok

Almería –
Málaga –
Algeciras (a 
partvonalon)

Egyéb 
törzshálózat

Vasút tervezés és 
kivitelezési 
munkálatok

Or. es

Indokolás

Ezeket a szakaszokat a TEN-T iránymutatásokra vonatkozóan benyújtott módosításokkal 
összhangban kell beilleszteni, mivel általuk válnak teljessé az atlanti folyosó és a földközi-
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tengeri folyosó szempontjából fontos szakaszok.

Módosítás 720
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual, Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – b pont – 29 a–c sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

„Iron Rhine”
Rheidt–
Antwerpen, 
határátkelési 
szakasz

Határon átnyúló 
szakasz

Vasút tervezés 
folyamatban

Új 
nagyteljesítmény
ű vasút: a 
Pireneusokat 
átszelő központi 
vasútvonal

Határon átnyúló 
szakasz

Vasút tervezés 
folyamatban

A Jón/Adria 
intermodális 
folyosó vasúti 
tengelye

Határon átnyúló 
szakasz

Vasút tervezés 
folyamatban

Or. xm

Indokolás

Ez a módosítás – az uniós pénzügyi támogatás lehetővé tétele céljából és azért, hogy ne 
fecséreljük el a már megtett erőfeszítéseket – lehetővé teszi a hatályos 661/2010/EU 
határozatban meghatározott, a melléklet más szakaszaiban nem szereplő elsőbbségi
vasútvonalakra és/vagy projektekre vonatkozó tervek figyelembevételét. A szóban forgó 
határon átnyúló vasútvonalak európai érdekeket szolgálnak és/vagy növelik a vasúthálózat 
kapacitását, és megvalósításukat csak a jelenlegi gazdasági válság késlelteti.

Módosítás 721
António Fernando Correia de Campos
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Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II rész – a pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

1. Északi-tengeri part 
menti hálózat („NSOG”)

Integrált part menti 
villamosenergia-hálózat 
az Északi-tengeren, az Ír-
tengeren, a La Manche-
csatornán, a Balti-
tengeren és a szomszédos 
tengereken a part menti 
megújuló 
energiaforrásokból 
származó villamos energia 
a fogyasztási és tárolási 
központokba történő 
szállításához és a 
határokon átnyúló 
villamosenergia-
kereskedelem 
fokozásához

Belgium, Dánia, Egyesült 
Királyság, Franciaország, 
Hollandia, Írország, 
Luxemburg, Németország, 
Svédország 

A Parlament módosítása

1. Északi-tengeri part 
menti hálózat („NSOG”)

Északi-tengeri szélerőmű-
hálózat (NSOG): integrált 
tengeri villamosenergia-
hálózat az Északi-
tengeren, az Ír-tengeren, a 
La Manche-csatornán, a 
Balti-tengeren és a 
szomszédos vizeken, 
valamint kapcsolódó 
hálózatfejlesztések 
(összeköttetések, belső 
parti hálózatmegerősítés), 
a part menti megújuló 
energiaforrásokból 
származó villamos energia 
a fogyasztási és tárolási 
központokba történő 
szállításához és a 
határokon átnyúló 
villamosenergia-
kereskedelem 
fokozásához.

Belgium, Dánia, Egyesült 
Királyság, Franciaország, 
Hollandia, Írország, 
Luxemburg, Németország, 
Svédország 
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Or. en

Módosítás 722
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II rész – a pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

2. Észak-déli 
villamosenergia-ellátási 
összeköttetések 
Délnyugat-Európában 
(„NSI West Electricity”)

Összeköttetések
kialakítása a régió 
tagállamai között és 
mediterrán harmadik 
országokkal, főként a 
megújuló 
energiaforrásokból 
származó villamos energia 
integrálásása céljából

Belgium, Egyesült 
Királyság, Franciaország, 
Hollandia, Írország, 
Luxembourg, Málta, 
Németország, 
Olaszország, Portugália, 
Spanyolország, 

A Parlament módosítása

2. Észak-déli 
villamosenergia-ellátási 
összeköttetések 
Délnyugat-Európában 
(„NSI West Electricity”)

Belső vonalak és
összeköttetések fejlesztése 
a régió tagállamai között 
(azaz az Ibériai félsziget 
és Franciaország között), 
és további összeköttetések 
Közép-Európával és 
harmadik országokkal
belső piacuk teljessé 
tétele, főként a megújuló 
energiaforrásokból 
származó villamos energia 
integrálása és 
szállításának a 
fogyasztási központokba 
és tárolási helyekre 
történő szállításának 
lehetővé tétele céljából

Belgium, Dánia, Egyesült 
Királyság, Franciaország, 
Hollandia, Írország, 
Luxemburg, Németország,
Svédország, 

Or. en

Módosítás 723
António Fernando Correia de Campos
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Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II rész – a pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

3. Észak-déli gázellátási 
összeköttetések Nyugat-
Európában („NSI West 
Gas”)

Az összeköttetési 
kapacitás növelése az 
észak-déli irányú 
gázáramlás számára
Nyugat-Európában, a 
szállítási útvonalak 
további diverzifikálása és 
a gáz rövid távú 
szállíthatóságának
fokozása céljából

Belgium, Egyesült 
Királyság, Franciaország, 
Hollandia, Írország, 
Luxembourg, Málta, 
Németország, 
Olaszország, Portugália, 
Spanyolország

A Parlament módosítása

3. Észak-déli gázellátási 
összeköttetések Nyugat-
Európában („NSI West 
Gas”)

Az összeköttetési 
kapacitás növelése és más 
fontos infrastruktúra a 
megfordítható észak-dél 
gázáramlások számára
Nyugat-Európában, a szűk 
keresztmetszetek 
megszüntetése érdekében, 
a szállítási útvonalak 
további diverzifikálása és 
a gáz rövid távú 
szállíthatósága 
biztonságának fokozása 
céljából, teljes mértékben
felhasználva ezáltal az 
alternatív külső 
szállításokat, és 
optimalizálva az LNG 
terminálok és gáztárolók 
infrastruktúráját

Belgium, Egyesült 
Királyság, Franciaország, 
Hollandia, Írország, 
Luxembourg, Málta, 
Németország, 
Olaszország, Portugália, 
Spanyolország, 

Or. en

Módosítás 724
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II rész – a pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

3. Észak-déli gázellátási 
összeköttetések Nyugat-
Európában („NSI West 
Gas”) 

Az összeköttetési 
kapacitás növelése az 
észak-déli irányú 
gázáramlás számára
Nyugat-Európában, a 
szállítási útvonalak 
további diverzifikálása és 
a gáz rövid távú 
szállíthatóságának 
fokozása céljából

Belgium, Egyesült 
Királyság, Franciaország, 
Hollandia, Írország, 
Luxembourg, Málta, 
Németország, 
Olaszország, Portugália, 
Spanyolország, 

A Parlament módosítása

törölve törölve törölve

Or. en

Módosítás 725
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II rész – a pont – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

4. Észak-déli 
villamosenergia-ellátási 
összeköttetések Kelet-
Közép- és Délkelet-
Európában („NSI East 
Electricity”):

Az észak-déli és kelet-
nyugati irányú 
összeköttetések és 
szárazföldi vezetékek 
megerősítése a belső piac 
megvalósítása és a 
megújuló 
energiaforrásokból 
származó áramtermelés 
integrálása érdekében

Ausztria, Bulgária, 
Csehország, Ciprus, 
Görögország, 
Lengyelország, 
Magyarország, 
Németország, 
Olaszország, Románia, 
Szlovákia, Szlovénia

A Parlament módosítása

4. Észak-déli 
villamosenergia-ellátási 
összeköttetések Kelet-
Közép- és Délkelet-

Az észak-déli és kelet-
nyugati irányú, illetve 
harmadik országokkal
kialakított összeköttetések 

Ausztria, Bulgária, 
Csehország, Ciprus, 
Görögország, 
Lengyelország, 
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Európában („NSI East 
Electricity”):

és szárazföldi vezetékek 
megerősítése a belső piac 
megvalósítása és a 
megújuló 
energiaforrásokból 
származó áramtermelés 
integrálása érdekében.

Magyarország, 
Németország, 
Olaszország, Románia, 
Szlovákia, Szlovénia

Or. en

Módosítás 726
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II rész – a pont – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

5. Észak-déli gázellátási 
összeköttetések Kelet-
Közép- és Délkelet-
Európában („NSI East 
Gas”):

A regionális gázellátási 
összeköttetések 
megerősítése a balti-
tengeri régió, az Adriai-, 
az Égei- és a Fekete-
tenger között, főként a 
diverzifikáció és a 
gázellátás biztonságának 
fokozása érdekében

Ausztria, Bulgária, 
Csehország, Ciprus, 
Görögország, 
Lengyelország, 
Magyarország, 
Németország, 
Olaszország, Románia, 
Szlovákia, Szlovénia

A Parlament módosítása

5. Észak-déli gázellátási 
összeköttetések Kelet-
Közép- és Délkelet-
Európában („NSI East 
Gas”):

A regionális gázellátási 
összeköttetések és más 
fontos infrastruktúrák 
megerősítése, az LNG-t és 
a CNG-t is beleértve, a 
Földközi-tenger 
medencéjének keleti 
részében és a balti-tengeri 
régió, az Adriai-, az Égei-
és a Fekete-tenger között, 
főként a diverzifikáció és 
a gázellátás biztonságának 
fokozása érdekében

Ausztria, Bulgária, 
Csehország, Ciprus, 
Görögország, 
Lengyelország, 
Magyarország, 
Németország, 
Olaszország, Románia, 
Szlovákia, Szlovénia

Or. en
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Módosítás 727
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II rész – a pont – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

5. Észak-déli gázellátási 
összeköttetések Kelet-
Közép- és Délkelet-
Európában („NSI East 
Gas”): 

A regionális gázellátási 
összeköttetések 
megerősítése a balti-
tengeri régió, az Adriai-, 
az Égei- és a Fekete-
tenger között, főként a 
diverzifikáció és a 
gázellátás biztonságának 
fokozása érdekében

Ausztria, Bulgária, 
Csehország, Ciprus, 
Görögország, 
Lengyelország, 
Magyarország, 
Németország, 
Olaszország, Románia, 
Szlovákia, Szlovénia

A Parlament módosítása

törölve törölve törölve

Or. en

Módosítás 728
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II rész – a pont – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

6. A balti energiapiac 
összekapcsolásának terve 
a villamosenergia-ellátás 
területén („BEMIP 
Electricity”):

Összeköttetések 
kialakítása a balti-tengeri 
régió tagállamai között és 
a belső hálózati 
infrastruktúrák ennek 
megfelelő megerősítése: a 
balti államok 
elszigeteltségének 
megszüntetése és a 
régióban a piaci integráció 
elősegítése érdekében

Dánia, Észtország, 
Finnország, 
Lengyelország, 
Lettország, Litvánia, 
Németország, Svédország
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A Parlament módosítása

6. A balti energiapiac 
összekapcsolásának terve 
a villamosenergia-ellátás 
területén („BEMIP 
Electricity”):

Összeköttetések 
kialakítása a balti-tengeri 
régió tagállamai között és 
a belső hálózati 
infrastruktúrák ennek 
megfelelő megerősítése: a 
balti államok 
elszigeteltségének 
megszüntetése és a 
régióban a piaci integráció 
elősegítése érdekében, 
valamint a megújuló 
forrásból történő 
energiatermelés 
integrálása céljából.

Dánia, Észtország, 
Finnország, 
Lengyelország, 
Lettország, Litvánia, 
Németország, Svédország

Or. en

Módosítás 729
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II rész – a pont – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

7. A balti energiapiac 
összekapcsolásának terve 
a gázellátás területén 
(„BEMIP Gas”):

A három balti állam és 
Finnország 
elszigeteltségének 
megszüntetése az egyetlen 
beszállítótól való 
függőség 
megszüntetésével, és az 
ellátás 
diverzifikációjának 
növelése a balti-tengeri 
régióban

Dánia, Észtország, 
Finnország, 
Lengyelország, 
Lettország, Litvánia, 
Németország, Svédország

A Parlament módosítása

7. A balti energiapiac 
összekapcsolásának terve 
a gázellátás területén 
(„BEMIP Gas”):

A balti régió tagállamai 
közötti gázinfrastruktúra, 
a belső gázhálózati 
infrastruktúra 

Dánia, Észtország, 
Finnország, 
Lengyelország, 
Lettország, Litvánia, 
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megerősítése a három 
balti állam és Finnország 
elszigeteltségének és
egyetlen ellátási forrástól 
való függésének
megszüntetése, továbbá a 
balti-tengeri régió
gázellátásának és ellátási 
útvonalainak fokozottabb 
diverzifikálása és 
biztonsága céljából.

Németország, Svédország

Or. en

Módosítás 730
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II rész – a pont – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

8. Déli gázszállítási 
folyosó („SGC”):

Gázszállítás a Kaszpi-
medencéből, Közép-
Ázsiából, a Közel-Keletről 
és a Földközi-tenger 
medencéjének keleti 
részéből az Unióba, a 
gázellátás 
diverzifikációjának 
növelése érdekében

Ausztria, Bulgária, 
Ciprus, Csehország, 
Franciaország, 
Görögország, 
Lengyelország, 
Magyarország, 
Németország, 
Olaszország, Románia, 
Szlovákia, Szlovénia

A Parlament módosítása

8. Déli gázszállítási 
folyosó („SGC”):

A gáz, beleértve a 
folyékony és a sűrített 
földgázt, szállítására és 
tárolására szolgáló 
infrastruktúra a 
gázellátás 
diverzifikációjának 
növelése érdekében, és a 
Kaszpi-medence, Közép-
Ázsia, a Közel-Kelet és a 
Földközi-tenger 
medencéjének keleti 

Ausztria, Bulgária, 
Ciprus, Csehország, 
Franciaország, 
Görögország, 
Lengyelország, 
Magyarország, 
Németország, 
Olaszország, Románia, 
Szlovákia, Szlovénia
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részéből az Unióba vezető
útvonalak

Or. en

Módosítás 731
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II rész – a pont – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

8. Déli gázszállítási 
folyosó („SGC”): 

Gázszállítás a Kaszpi-
medencéből, Közép-
Ázsiából, a Közel-Keletről 
és a Földközi-tenger 
medencéjének keleti 
részéből az Unióba a 
gázellátás 
diverzifikációjának 
növelése érdekében

Ausztria, Bulgária, 
Ciprus, Csehország, 
Franciaország, 
Görögország, 
Lengyelország, 
Magyarország, 
Németország, 
Olaszország, Románia, 
Szlovákia, Szlovénia

A Parlament módosítása

törölve törölve törölve

Or. en

Módosítás 732
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II rész – a pont – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Olajszállítást diverzifikáló 
folyosók Közép-Kelet-

A közép-kelet-európai 
olajvezeték-hálózat 
kölcsönös átjárhatósága 

Ausztria, a Cseh 
Köztársaság, 
Lengyelország, 
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Európában (OSC): az ellátás biztonságának 
javítása és a környezeti 
kockázatok csökkentése 
érdekében.

Magyarország, 
Németország, Szlovákia.

Or. en

Indokolás

Ez a folyosó szerepel a TEN-E iránymutatásban, és semmi nem indokolja, hogy ne szerepeljen 
ezen a listán.

Módosítás 733
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II rész – b pont – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Határon átnyúló szén-
dioxid-hálózat

A tagállamok közötti 
szén-dioxid-szállítási 
infrastruktúra 
kiépítésének előkészítése 
a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás beindítása 
érdekében

mind

A Parlament módosítása

törölve törölve törölve

Or. en

Módosítás 734
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – II rész – b pont – 5 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg
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A Parlament módosítása

Energiahatékonyság A z EU területén a 
fogyasztási csúcsok és az 
azt követő 
fogyasztáscsökkenések
időben való 
bekövetkezésének 
biztosítása 

mind

Or. en

Módosítás 735
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az CEF szerinti ágazatok közül legalább 
kettő közötti szinergiákat képviselő 
projektek listája
Intelligens hálózatoknak új vagy meglévő 
közlekedési és távközlési infrastruktúrák 
kiaknázása révén történő kialakítása
Meglévő közlekedési infrastruktúrák 
kiaknázása átviteli és elosztó 
villamosenergia-hálózatok vagy távközlési 
hálózatok létesítésére.

Or. en

Módosítás 736
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – III rész – b pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A széles sáv kiépítése terén a támogatás 
hozzájárul az intelligens és inkluzív 
növekedéshez a széles sávú projektek 
kiegyensúlyozott és földrajzilag 
diverzifikált portfóliójának kiépítése révén,
beleértve a 30 Mbps és a 100 Mbps-t 
meghaladó projekteket is, a városi, 
külvárosi és vidéki projektekkel együtt, 
valamennyi tagállamban a kielégítő szintű 
csatlakozás megvalósításához.

A széles sáv kiépítése terén a támogatás 
hozzájárul az intelligens és inkluzív 
növekedéshez a széles sávú projektek 
kiegyensúlyozott és földrajzilag 
diverzifikált portfóliójának kiépítése révén, 
amelyek célja a mindenütt jelen lévő 
Gbps-halózatok létrehozása és legalább 
100 Mbps báziskapacitás létrehozása, a 
városi, külvárosi és vidéki projektekkel 
együtt, a kielégítő szintű csatlakozás 
valamennyi tagállamban a kielégítő szintű 
csatlakozás megvalósításához.

Or. en

Módosítás 737
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – III rész – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A széles sáv kiépítése terén a támogatás 
hozzájárul az intelligens és inkluzív 
növekedéshez a széles sávú projektek 
kiegyensúlyozott és földrajzilag 
diverzifikált portfóliójának kiépítése révén,
beleértve a 30 Mbps és a 100 Mbps-t 
meghaladó projekteket is, a városi, 
külvárosi és vidéki projektekkel együtt, 
valamennyi tagállamban a kielégítő szintű 
csatlakozás megvalósításához.

A széles sáv kiépítése terén a támogatás 
hozzájárul az intelligens és inkluzív 
növekedéshez a széles sávú projektek 
kiegyensúlyozott és földrajzilag 
diverzifikált portfóliójának kiépítése révén, 
amellyel biztosítani kívánja, hogy 2020-ra 
az összes európai polgár rendelkezzék 100 
Mbps-os sávszélességet meghaladó 
internetkapcsolattal, és az uniós 
háztartások 50% rendelkezzék 1 Gbit-es 
vagy ennél nagyobb sebességű internetes 
kapcsolattal, a városi, külvárosi és vidéki 
projektekkel együtt, valamennyi 
tagállamban a kielégítő szintű csatlakozás 
megvalósításához.

Or. en



PE497.891v01-00 92/97 AM\915491HU.doc

HU

Módosítás 738
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – III rész – b pont – 2 sor – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

A széles sávú hálózatok kiépítése terén a 
támogatásnak a következőket kell 
tartalmaznia:

támogatják a széles sávú hálózatokkal 
kapcsolatos olyan beruházásokat, amelyek 
képesek megvalósítani a 2020-as digitális 
menetrendben meghatározott célt, azaz a 
30 Mbps sebességű teljes lefedettséget;
vagy
támogatják a széles sávú hálózatokkal 
kapcsolatos olyan beruházásokat, amelyek 
képesek megvalósítani a 2020-as digitális 
menetrendben meghatározott célt, és elérik, 
hogy a háztartások legalább 50 %-a 
előfizessen 100 Mbps-nál nagyobb 
sebességű szolgáltatásra;

A Parlament módosítása

A széles sávú hálózatok kiépítése terén a 
támogatásnak a következőket kell 
tartalmaznia:

támogatják a széles sávú hálózatokkal 
kapcsolatos olyan beruházásokat, amelyek 
képesek megvalósítani a 100 Mbps 
sebességű teljes lefedettséget; vagy

támogatják a széles sávú hálózatokkal 
kapcsolatos olyan beruházásokat, amelyek 
képesek megvalósítani a 2020-as digitális 
menetrendben meghatározott célt, és elérik, 
hogy a háztartások legalább 50 %-a 
előfizessen 100 Mbps-nál nagyobb 
sebességű szolgáltatásra;

Or. en

Módosítás 739
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – III rész – b pont – 2 sor – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg

A széles sávú hálózatok kiépítése terén a 
támogatásnak a következőket kell 
tartalmaznia:

támogatják a széles sávú hálózatokkal 
kapcsolatos olyan beruházásokat, amelyek 
képesek megvalósítani a 2020-as digitális 
menetrendben meghatározott célt, azaz a 
30 Mbps sebességű teljes lefedettséget;
vagy

támogatják a széles sávú hálózatokkal 
kapcsolatos olyan beruházásokat, amelyek 
képesek megvalósítani a 2020-as digitális 
menetrendben meghatározott célt, és elérik, 
hogy a háztartások legalább 50 %-a 
előfizessen 100 Mbps-nál nagyobb 
sebességű szolgáltatásra;

A Parlament módosítása

A széles sávú hálózatok kiépítése terén a 
támogatásnak a következőket kell 
tartalmaznia:

támogatják a széles sávú hálózatokkal 
kapcsolatos olyan beruházásokat, amelyek 
képesek megvalósítani a 100 Mbps 
sebességű teljes lefedettséget; vagy

támogatják a széles sávú hálózatokkal 
kapcsolatos olyan beruházásokat, amelyek 
képesek megvalósítani a 2020-as digitális 
menetrendben meghatározott célt, és elérik, 
hogy a háztartások legalább 50 %-a 
előfizessen 100 Mbps-nál nagyobb 
sebességű szolgáltatásra;

Or. en

Módosítás 740
Amelia Andersdotter

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – III rész – b pont – 2 sor – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

A széles sávú hálózatok kiépítése terén a 
támogatásnak a következőket kell 
tartalmaznia:

támogatják a széles sávú hálózatokkal 
kapcsolatos olyan beruházásokat, amelyek 
képesek megvalósítani a 2020-as digitális 
menetrendben meghatározott célt, azaz a 
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30 Mbps sebességű teljes lefedettséget; 
vagy

támogatják a széles sávú hálózatokkal 
kapcsolatos olyan beruházásokat, amelyek 
képesek megvalósítani a 2020-as digitális 
menetrendben meghatározott célt, és 
elérik, hogy a háztartások legalább 50 %-a 
előfizessen 100 Mbps-nál nagyobb 
sebességű szolgáltatásra;

A Parlament módosítása

A széles sávú hálózatok kiépítése terén a 
támogatásnak a következőket kell 
tartalmaznia:

támogatják a széles sávú hálózatokkal 
kapcsolatos olyan beruházásokat, amelyek 
képesek megvalósítani a 100 Mbps 
sebességű teljes lefedettséget; vagy

támogatják a széles sávú hálózatokkal 
kapcsolatos olyan beruházásokat, amelyek 
képesek megvalósítani, hogy a háztartások 
legalább 50 %-a előfizessen 1 Gbps-nál
nagyobb sebességű szolgáltatásra;

Or. en

Módosítás 741
Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – III rész – b pont – 2 sor – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

A széles sávú hálózatok kiépítése terén a 
támogatásnak a következőket kell 
tartalmaznia:

támogatják a széles sávú hálózatokkal 
kapcsolatos olyan beruházásokat, amelyek 
képesek megvalósítani a 2020-as digitális 
menetrendben meghatározott célt, azaz a 
30 Mbps sebességű teljes lefedettséget; 
vagy

támogatják a széles sávú hálózatokkal 
kapcsolatos olyan beruházásokat, amelyek 
képesek megvalósítani a 2020-as digitális 
menetrendben meghatározott célt, és 
elérik, hogy a háztartások legalább 50 %-a 
előfizessen 100 Mbps-nál nagyobb 
sebességű szolgáltatásra;



AM\915491HU.doc 95/97 PE497.891v01-00

HU

A Parlament módosítása

A széles sávú hálózatok kiépítése terén a 
támogatásnak a következőket kell 
tartalmaznia:

támogatják a széles sávú hálózatokkal 
kapcsolatos olyan beruházásokat, amelyek 
képesek megvalósítani a 2020-as digitális 
menetrendben meghatározott célt, azaz a 
30 Mbps sebességű teljes lefedettséget; 
vagy

támogatják a széles sávú hálózatokkal 
kapcsolatos olyan beruházásokat, amelyek 
képesek megvalósítani, hogy a háztartások 
legalább 50 %-a előfizessen legalább 1 
Gbps sebességű szolgáltatásra;
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A Bizottság által javasolt szöveg

A közszféra információinak és többnyelvű 
szolgáltatásoknak az elérhetővé tétele

Az európai kulturális források nagyméretű 
gyűjteményeinek digitalizálása, 
előmozdítva ezek harmadik fél által történő 
újbóli felhasználását.

Az EU-ban a közszféra nyilvánosságra 
hozható adataihoz az újbóli felhasználás 
céljából történő teljes körű hozzáférés 
megvalósítása 2020-ig.

Annak lehetővé tétele, hogy az EU-ban 
működő bármely vállalkozás által saját 
nyelvén nyújtott online szolgáltatások 
könnyen elérhetővé és felhasználhatóvá 
váljanak az EU minden hivatalos nyelvén.

A Parlament módosítása

A közszféra információinak és többnyelvű 
szolgáltatásoknak az elérhetővé tétele

Az európai kulturális források nagyméretű 
gyűjteményeinek digitalizálása, 
előmozdítva ezek ingyenes elérhetőségét a 
közönség számára és harmadik fél által 
történő ingyenes újbóli felhasználását.
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Az EU-ban a közszféra nyilvánosságra 
hozható adataihoz az újbóli felhasználás 
céljából történő teljes körű hozzáférés 
megvalósítása 2020-ig.

Annak lehetővé tétele, hogy az EU-ban 
működő bármely vállalkozás által saját 
nyelvén nyújtott online szolgáltatások 
könnyen elérhetővé és felhasználhatóvá 
váljanak az EU minden hivatalos nyelvén.
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A Bizottság által javasolt szöveg

Védelem és biztonság Közös használatú számítástechnikai 
eszközök, adatbázisok és szoftvereszközök
alkalmazása a tagállamokban található 
biztonságosabb internet központokban, 
valamint back-office szolgáltatások 
nyújtása a szexuális zaklatást közvetítő 
tartalmak bejelentésének kezelésére.

Kritikus szolgáltatási infrastruktúrák, 
többek között az európai szintű 
felkészülési, információ-megosztási, 
koordinációs és válaszadási képesség 
javítása érdekében kifejlesztett és telepített 
kommunikációs csatornák és platformok 
kiépítése.

A Parlament módosítása

Védelem és biztonság Közös használatú számítástechnikai 
eszközök és adatbázisok a tagállamokban 
található biztonságosabb internet 
központok számára. 

Kritikus szolgáltatási infrastruktúrák, 
többek között az európai szintű 
felkészülési, információ-megosztási, 
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koordinációs és válaszadási képesség 
javítása érdekében kifejlesztett és telepített 
kommunikációs csatornák és platformok 
kiépítése.
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