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Muudatusettepanek 18
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liikluse kasv on suurendanud 
rahvusvaheliste transpordikoridoride 
ummistumist. Kaupade ja reisijate 
rahvusvahelise liikuvuse tagamiseks tuleks 
optimeerida üleeuroopalise 
transpordivõrgu läbilaskevõimet ja selle 
kasutamist ning seda vajaduse korral 
suurendada, kõrvaldades taristu 
kitsaskohad ning rajades liikmesriikidesse 
ja nende vahele puuduvad 
taristuühendused.

(4) Liikluse kasv on suurendanud 
rahvusvaheliste transpordikoridoride 
ummistumist. See olukord esineb eelkõige 
uutes liikmesriikides vähearenenud 
taristu tõttu. Kaupade ja reisijate 
rahvusvahelise liikuvuse tagamiseks tuleks 
optimeerida üleeuroopalise 
transpordivõrgu läbilaskevõimet ja selle 
kasutamist ning seda vajaduse korral 
suurendada, kõrvaldades taristu 
kitsaskohad ning rajades liikmesriikidesse 
ja nende vahele puuduvad 
taristuühendused.

Or. ro

Muudatusettepanek 19
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Äärepoolseimad piirkonnad peavad 
endiselt kiiresti optimeerima oma 
ligipääsetavust, eelkõige lennuühenduste 
osas maismaa-Euroopaga ning reisijate ja 
kaupade mereveo osas, sest see on ainus 
viis, kuidas nad saaksid siseturuga 
täielikumalt integreeruda. 

Or. pt
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Muudatusettepanek 20
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Üldvõrk peaks olema 
üleeuroopaline transpordivõrk, mis tagab 
juurdepääsu kõikidele liidu piirkondadele, 
sh kaugetele ja äärepoolseimatele 
piirkondadele, nagu soodustatakse 
integreeritud merenduspoliitikaga, ja 
suurendab nende ühtekuuluvust.
Suunistega tuleks kehtestada üldvõrgu 
taristule esitatavad nõuded, et saavutada 
2050. aastaks kogu liidus kvaliteetne võrk.

(10) Üldvõrk peaks olema üleeuroopaline 
transpordivõrk, mis tagab juurdepääsu 
kõikidele liidu piirkondadele, sh kaugetele 
ja äärepoolseimatele piirkondadele, nagu 
soodustatakse integreeritud 
merenduspoliitikaga, ja suurendab nende 
ühtekuuluvust, võttes arvesse 
piirkondadevahelise transporditaristu 
erinevusi. Suunistega tuleks kehtestada 
üldvõrgu taristule esitatavad nõuded, et 
saavutada 2050. aastaks kogu liidus 
kvaliteetne võrk.

Or. ro

Muudatusettepanek 21
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel peaks olema võimalik teha 
erandeid seoses põhivõrgu taristule 
esitatavate nõuetega. See peaks hõlmama 
juhte, kui investeeringuid ei ole võimalik 
põhjendada.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Giommaria Uggias
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Tagamaks, et liidu saared on 
täielikult ligipääsetavad ning saavad 
kaasavast kasvust ja territoriaalsest 
ühtekuuluvusest kasu, tuleks põhivõrgu 
kindlakstegemiseks kehtestada täiendavad 
kriteeriumid, näiteks pindala ja 
elanikkond, et hõlmata igal saarel 
vähemalt ühte sadamat või lennujaama.

Or. it

Muudatusettepanek 23
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ühishuviprojektidel peaks olema selge 
lisandväärtus Euroopa jaoks. Piiriülestel 
projektidel on tavaliselt suur lisandväärtus 
Euroopa jaoks, kuid nende otsene 
majanduslik mõju võib olla väiksem kui 
puhtalt siseriiklikel projektidel. Seepärast
jäävad need liidu sekkumiseta tõenäoliselt 
ellu viimata.

(14) Ühishuviprojektidel peaks olema selge 
lisandväärtus Euroopa jaoks. Piiriülestel 
projektidel on tavaliselt suur lisandväärtus 
Euroopa jaoks ning piiriülestel 
transpordiühendustel võib olla 
piirkondadele otsene majanduslik mõju.
Seepärast peaks piiriüleste projektide 
toetuseks esmalt sekkuma liit.

Or. ro

Muudatusettepanek 24
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Arukad transpordisüsteemid on (20) Arukad transpordisüsteemid on
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vajalikud liikluse ja vedude 
optimeerimiseks ning nendega seotud 
teenuste parandamiseks.

vajalikud liikluse ja vedude 
optimeerimiseks ning nendega seotud 
teenuste parandamiseks, nagu ka liikluse 
ja vedude ohutuse parandamisele 
kaasaaitamiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 25
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Üleeuroopaline transpordivõrk peaks 
tänu oma suurusele olema aluseks uute 
tehnoloogialahenduste ja innovatsiooni 
ulatuslikule kasutamisele, mis võib näiteks 
aidata suurendada Euroopa 
transpordisektori üldist tõhusust ja 
vähendada selle CO2-jalajälge. See aitab 
järgida Euroopa 2020. aasta strateegiat ja 
saavutada transpordi valge raamatu 
eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside 
heiteid 2050. aastaks 60 % (võrreldes 
1990. aasta tasemetega) ning samal ajal 
suurendada liidu varustatust kütusega.

(22) Üleeuroopaline transpordivõrk peaks 
tänu oma suurusele olema aluseks uute 
tehnoloogialahenduste ja innovatsiooni 
ulatuslikule kasutamisele, mis võib näiteks 
aidata suurendada Euroopa 
transpordisektori üldist tõhusust ning 
transpordiohutust ja transpordi turvalisust 
ning vähendada selle CO2-jalajälge. See 
aitab järgida Euroopa 2020. aasta 
strateegiat ja saavutada transpordi valge 
raamatu eesmärk vähendada 
kasvuhoonegaaside heiteid 2050. aastaks 
60 % (võrreldes 1990. aasta tasemetega) 
ning samal ajal suurendada liidu 
varustatust kütusega.

Or. ro

Muudatusettepanek 26
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kvaliteetse ja tõhusa transporditaristu 
saavutamiseks kõikide transpordiliikide 

(24) Kvaliteetse ja tõhusa transporditaristu 
saavutamiseks kõikide transpordiliikide 
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puhul peaksid suunised sisaldama sätteid 
reisijate ja kauba liikumise turvalisuse ja 
ohutuse kohta, kliimamuutuste ning 
võimalike loodus- ja inimtegevusest 
tingitud õnnetuste mõju kohta taristule ning 
juurdepääsu tagamise kohta kõigi 
transpordikasutajate jaoks.

puhul peaksid suunised sisaldama sätteid 
reisijate ja kauba liikumise turvalisuse ja 
ohutuse kohta, majandus-, ühiskonna- ja 
keskkonnamõju kohta piirkondadele, kus 
vastavad taristuprojektid asuvad,
kliimamuutuste ning võimalike loodus- ja 
inimtegevusest tingitud õnnetuste mõju 
kohta taristule ning juurdepääsu tagamise 
kohta kõigi transpordikasutajate jaoks.

Or. ro

Muudatusettepanek 27
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kvaliteetse ja tõhusa transporditaristu 
saavutamiseks kõikide transpordiliikide 
puhul peaksid suunised sisaldama sätteid 
reisijate ja kauba liikumise turvalisuse ja 
ohutuse kohta, kliimamuutuste ning 
võimalike loodus- ja inimtegevusest 
tingitud õnnetuste mõju kohta taristule ning 
juurdepääsu tagamise kohta kõigi 
transpordikasutajate jaoks.

(24) Kvaliteetse ja tõhusa transporditaristu 
saavutamiseks kõikide transpordiliikide 
puhul peaksid suunised sisaldama sätteid 
reisijate ja kauba liikumise turvalisuse ja 
ohutuse kohta, kliimamuutuste ning 
võimalike loodus- ja inimtegevusest 
tingitud õnnetuste mõju kohta taristule
alternatiivsete ohutute teede loomise ja 
vastastikuse ühendamise kohta piirkonna 
tasandil ning juurdepääsu tagamise kohta 
kõigi transpordikasutajate jaoks.

Or. ro

Muudatusettepanek 28
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Põhivõrk peaks olema seda katva 
üldvõrgu osa. See peaks koosnema 

(25) Põhivõrk peaks olema seda katva 
üldvõrgu osa. See peaks koosnema 
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üleeuroopalise transpordivõrgu 
strateegiliselt kõige olulisematest 
transpordisõlmedest ja ühendustest 
vastavalt liiklusvajadustele. Põhivõrk 
peaks olema mitmeliigiline, st hõlmab 
kõiki transpordiliike ja nende ühendusi 
ning asjakohaseid liikluskorraldus- ja 
teabehaldussüsteeme.

üleeuroopalise transpordivõrgu 
strateegiliselt kõige olulisematest 
transpordisõlmedest ja ühendustest 
vastavalt liiklusvajadustele ning nende 
asukoha piirkondade ja riikide majandus-
ja sotsiaalsetest vajadustest. Põhivõrk 
peaks olema mitmeliigiline, st hõlmab 
kõiki transpordiliike ja nende ühendusi 
ning asjakohaseid liikluskorraldus- ja 
teabehaldussüsteeme.

Or. ro

Muudatusettepanek 29
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Õige juhtimisstruktuuri kujundamist ja 
keerulistele piiriülestele projektidele 
rahastamisallikate leidmist lihtsustaks 
sellistele põhivõrgukoridoridele 
koridoriplatvormide rajamine. Euroopa 
koordinaatorid peaksid soodustama 
põhivõrgukoridoride kooskõlastatud 
rakendamist.

(28) Õige juhtimisstruktuuri kujundamist ja 
keerulistele piiriülestele projektidele 
rahastamisallikate leidmist riiklike 
investeeringute ja erakapitali kaasamise 
abil lihtsustaks sellistele 
põhivõrgukoridoridele koridoriplatvormide 
rajamine. Euroopa koordinaatorid peaksid 
soodustama põhivõrgukoridoride 
kooskõlastatud rakendamist.

Or. ro

Muudatusettepanek 30
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tagavad nõuetekohase juurdepääsu 
kõikidele liidu piirkondadele, edendades 
nii sotsiaalset, majanduslikku ja 

(d) tagavad nõuetekohase juurdepääsu 
kõikidele liidu piirkondadele, edendades 
nii sotsiaalset, majanduslikku ja 
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territoriaalset ühtekuuluvust ning toetades 
kaasavat majanduskasvu.

territoriaalset ühtekuuluvust ning toetades 
kaasavat majanduskasvu, vähendades 
sealhulgas piirkondadevahelise 
transporditaristu erinevusi.

Or. ro

Muudatusettepanek 31
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) transporditaristu, mis kajastab liidu eri 
osade eriolukorda ja katab tasakaalustatult 
Euroopa piirkondi, sh äärepoolseimaid ja 
muid kaugeid piirkondi;

(j) transporditaristu, mis kajastab liidu eri 
osade eriolukorda ja katab tasakaalustatult
kõiki Euroopa piirkondi, sh uute 
liikmesriikide piirkondi, äärepoolseimaid 
ja muid kaugeid piirkondi;

Or. ro

Muudatusettepanek 32
Evgeni Kirilov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) transporditaristu, mis kajastab liidu eri 
osade eriolukorda ja katab tasakaalustatult 
Euroopa piirkondi, sh äärepoolseimaid ja 
muid kaugeid piirkondi;

(j) transporditaristu, mis kajastab liidu eri 
osade eriolukorda ning katab ja ühendab
tasakaalustatult Euroopa piirkondi, sh
mägipiirkondi, äärepoolseimaid ja muid 
kaugeid piirkondi;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Giommaria Uggias
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) transporditaristu, mis kajastab liidu eri 
osade eriolukorda ja katab tasakaalustatult 
Euroopa piirkondi, sh äärepoolseimaid ja
muid kaugeid piirkondi;

(j) transporditaristu, mis kajastab liidu eri 
osade eriolukorda ja katab tasakaalustatult 
Euroopa piirkondi, sh äärepoolseimaid ja
kaugemaid piirkondi ning saari;

Or. it

Muudatusettepanek 34
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) olemasoleva transporditaristu 
täiustamine ja hooldamine;

(c) olemasoleva transporditaristu 
täiustamine ja hooldamine või halvas 
seisukorras transporditaristu taastamine;

Or. ro

Muudatusettepanek 35
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldvõrgu arendamisel pööravad liit, 
liikmesriigid, taristuettevõtjad ja muud 
projekti edendajad erilist tähelepanu 
meetmetele, mis on vajalikud, et:

Üldvõrgu arendamisel pööravad liit, 
liikmesriigid, üleeuroopaliste võrkude 
piirkonnad ja kohalikud asutused,
taristuettevõtjad ja muud projekti 
edendajad erilist tähelepanu meetmetele, 
mis on vajalikud, et:

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rajada puuduvad ühendused ja 
kõrvaldada kitsaskohad, eelkõige 
piiriülestes lõikudes;

(b) rajada puuduvad ühendused ja 
kõrvaldada kitsaskohad, eelkõige 
piiriülestes lõikudes ja linnapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, sadamaoperaatorid ja 
taristuettevõtjad tagavad oma vastutuse 
piires, et siseveesadamad on ühendatud
üldvõrgu maantee- või raudteetaristuga.

1. Liikmesriigid, sadamaoperaatorid ja 
taristuettevõtjad tagavad oma vastutuse 
piires, et siseveesadamad ühendatakse
üldvõrgu maantee- või raudteetaristuga.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) jõed, kanalid ja järved vastavad 
rahvusvahelise tähtsusega peamisi 
siseveeteid käsitlevas Euroopa lepingus
(AGN) siseveeteede uue klassifikatsiooni 
kohta sätestatud IV klassi veeteedele 
esitatavatele miinimumnõuetele ja tagama 
sildade pideva läbitavuse;

(a) jõed, kanalid ja järved vastavad 
rahvusvahelise tähtsusega peamisi 
siseveeteid käsitlevas Euroopa lepingus
(AGN) siseveeteede uue klassifikatsiooni 
kohta sätestatud III klassi veeteedele 
esitatavatele miinimumnõuetele ja tagama 
sildade pideva läbitavuse;
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Or. en

Muudatusettepanek 39
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) jõed, kanalid ja järved on varustatud 
jõeteabeteenustega (RIS).

(b) jõed, kanalid ja järved on vajaduse 
korral varustatud jõeteabeteenustega
(RIS).

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) olemasolevate siseveeteede puhul: IV
klassi siseveeteedele esitatavate nõuete 
täitmiseks vajalike meetmete rakendamine;

(a) olemasolevate siseveeteede puhul: III
klassi siseveeteedele esitatavate nõuete 
täitmiseks vajalike meetmete rakendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vajaduse korral rangemate kui IV klassi
siseveeteedele esitatavate nõuete täitmine, 
et vastata turunõudlusele;

(b) vajaduse korral rangemate kui III klassi 
siseveeteedele esitatavate nõuete täitmine, 
et vastata turunõudlusele;
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Or. en

Muudatusettepanek 42
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kvaliteetsed teed on kavandatud ja 
ehitatud spetsiaalselt mootorsõidukite 
liikluseks ja võivad olla kiirteed või
kiirmagistraalid.

3. Kvaliteetsed teed on kavandatud ja 
ehitatud spetsiaalselt mootorsõidukite 
liikluseks ja võivad olla kiirteed, 
kiirmagistraalid või strateegilised 
tavateed.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Strateegiline tavatee on tee, mis ei 
ole kiirtee ega kiirmagistraal, kuid mis on 
siiski lõigetes 1 ja 2 osutatud kvaliteetne 
tee. Strateegilisi tavateid hallatakse ja 
rahastatakse vastavalt iga liikmesriigi 
eripärale.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Iosif Matula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) piirkondlike lennujaamade 
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arendamise toetamine, et suurendada 
vastastikust seotust, vähendada reisijate 
lennuveo ummistusi ning mitmekesistada 
lendude sihtkohti.

Or. ro

Muudatusettepanek 45
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) selle tagamine, et üleeuroopalist 
transpordivõrku kasutava reisijate- ja 
kaubaveo eelisjärjekorda seadmisel 
arvestatakse kõikide aspektidega –
majanduslike, sotsiaalsete ja 
keskkonnaaspektidega.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 – punkt b – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– keskkonnasõbralike alternatiivkütuste 
kättesaadavus;

keskkonnasõbralike alternatiivkütuste 
kättesaadavus.

Siseveeliikluse ja põhivõrgu taristu 
teatavad osised ei pea vastama kõikidele 
käesolevas artiklis sätestatud nõuetele, kui 
asjassepuutuv siseveetee on loetletud 
rahvusvahelise tähtsusega peamisi 
siseveeteid käsitlevas Euroopa lepingus 
(AGN).

Or. pl
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Muudatusettepanek 47
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks artikli 47 lõigete 2 ja 
3 kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
põhivõrk valmib ja vastab käesoleva 
peatüki sätetele hiljemalt 31. detsembriks 
2030.

3. Ilma et see piiraks artikli 47 lõigete 2 ja 
3 ning artikli 1 lõike 4 kohaldamist, 
tagavad liikmesriigid, et põhivõrk valmib 
ja vastab käesoleva peatüki sätetele 31. 
detsembriks 2030.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Põhivõrgu transpordisõlmede 
kindlakstegemise metoodikas võetakse 
arvesse pindala ja elanikkonda, et 
hõlmata igal saarel vähemalt ühte 
sadamat või lennujaama.

Or. it

Muudatusettepanek 49
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põhivõrgukoridorid on põhivõrgu 
kooskõlastatud rakendamist lihtsustavad 

1. Põhivõrgukoridorid on põhivõrgu 
kooskõlastatud rakendamist lihtsustavad 
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vahendid. Põhivõrgukoridorid peavad 
põhinema transpordiliikide omavahelisel 
ühendamisel, koostalitlusvõimel ning 
taristu kooskõlastatud arendamisel ja 
haldamisel, et saavutada ressursitõhus 
mitmeliigiline transport.

vahendid. Põhivõrgukoridorid peavad 
põhinema transpordiliikide omavahelisel 
ühendamisel, koostalitlusvõimel ning 
taristu kooskõlastatud arendamisel ja 
haldamisel, et saavutada ressursitõhus 
mitmeliigiline transport.
Põhivõrgukoridoride taristut arendatakse 
viisil, mis võimaldab kitsaskohtadeta 
riiklikku ja piiriülest kasutust ning tekitab 
paremaid jätkusuutlikke 
keskkonnatingimusi.

Or. de

Selgitus

Liikluse kasv on suurendanud rahvusvaheliste transpordikoridoride ummistumist. Seepärast 
tuleb läbilaskevõimet optimeerida ja laiendada. Tuleb kaotada olemasolevad või tõenäoliselt 
tulevikus tekkivad kitsaskohad nii liikmesriikides kui ka piiriülestes ühenduskohtades. Nii 
aidatakse samuti kaasa CO2 heite vähendamisele ning tekitatakse paremaid jätkusuutlikke 
keskkonnatingimusi.

Muudatusettepanek 50
Evgeni Kirilov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõik 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) annab liikmesriikidele, komisjonile ja 
vajaduse korral kõigile muudele 
põhivõrgukoridori arendamisel otseselt 
osalevatele üksustele aru esilekerkinud 
probleemidest ja aitab leida sobivaid 
lahendusi;

(b) annab liikmesriikidele, Euroopa 
Parlamendile, komisjonile ja vajaduse 
korral kõigile muudele põhivõrgukoridori 
arendamisel otseselt osalevatele üksustele 
aru esilekerkinud probleemidest ja aitab 
leida sobivaid lahendusi;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõik 5 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) annab liikmesriikidele, komisjonile ja
vajaduse korral kõigile muudele 
põhivõrgukoridori arendamisel otseselt 
osalevatele üksustele aru esilekerkinud 
probleemidest ja aitab leida sobivaid 
lahendusi;

(b) annab liikmesriikidele, komisjonile ja 
kõigile muudele põhivõrgukoridori 
arendamisel otseselt osalevatele üksustele 
aru esilekerkinud probleemidest ja aitab 
leida sobivaid lahendusi;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Asjaomased liikmesriigid loovad iga 
põhivõrgukoridori jaoks koridoriplatvormi, 
mis vastutab põhivõrgukoridori 
üldeesmärkide kindlaksmääramise ning 
artikli 53 lõikes 1 osutatud meetmete 
ettevalmistamise ja rakendamise 
järelevalve eest.

1. Asjaomased liikmesriigid, 
üleeuroopaliste võrkude piirkonnad ja 
kohalikud asutused loovad ühiselt iga 
põhivõrgukoridori jaoks koridoriplatvormi, 
mis vastutab põhivõrgukoridori 
üldeesmärkide kindlaksmääramise ning 
artikli 53 lõikes 1 osutatud meetmete 
ettevalmistamise ja rakendamise 
järelevalve eest.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Evgeni Kirilov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Koridoriplatvormi kuuluvad asjaomaste 
liikmesriikide esindajad ning vajaduse 
korral muud avalik-õiguslikud ja 
eraõiguslikud üksused. Igal juhul osalevad 

2. Koridoriplatvormi kuuluvad asjaomaste 
liikmesriikide esindajad ning vajaduse 
korral muud avalik-õiguslikud ja 
eraõiguslikud üksused, nagu ka 
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koridoriplatvormis Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. veebruari 2001. aasta 
direktiivis 2001/14/EÜ 
raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse 
jaotamise, raudteeinfrastruktuuri 
kasutustasude kehtestamise ja 
ohutustunnistuste andmise kohta 
kindlaksmääratud asjaomased 
taristuettevõtjad.

kolmandad riigid, kui tegemist on 
piiriüleste projektidega. Igal juhul 
osalevad koridoriplatvormis Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2001. 
aasta direktiivis 2001/14/EÜ 
raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse 
jaotamise, raudteeinfrastruktuuri 
kasutustasude kehtestamise ja 
ohutustunnistuste andmise kohta 
kindlaksmääratud asjaomased 
taristuettevõtjad.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Koridoriplatvormi kuuluvad asjaomaste 
liikmesriikide esindajad ning vajaduse 
korral muud avalik-õiguslikud ja 
eraõiguslikud üksused. Igal juhul osalevad 
koridoriplatvormis Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. veebruari 2001. aasta 
direktiivis 2001/14/EÜ 
raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse 
jaotamise, raudteeinfrastruktuuri 
kasutustasude kehtestamise ja 
ohutustunnistuste andmise kohta 
kindlaksmääratud asjaomased 
taristuettevõtjad.

2. Koridoriplatvormi kuuluvad asjaomaste 
liikmesriikide, piirkondade ja kohalike 
asutuste esindajad ning vajaduse korral 
muud avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud 
üksused. Igal juhul osalevad 
koridoriplatvormis Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. veebruari 2001. aasta 
direktiivis 2001/14/EÜ 
raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse 
jaotamise, raudteeinfrastruktuuri 
kasutustasude kehtestamise ja 
ohutustunnistuste andmise kohta 
kindlaksmääratud asjaomased 
taristuettevõtjad.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa, osa 18/33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisada Olbia sadam I lisa põhivõrgu 
meresadamate hulka;

Or. it

Muudatusettepanek 56
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa, osa 18/33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisada Cagliari sadam I lisa põhivõrgu 
meresadamate hulka;

Or. it

Muudatusettepanek 57
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa, osa 02/33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisada põhivõrku Oderi veetee (Ostrawa –
Opole – Wrocław – Frankfurt (Oder) –
Szczecin);

Or. en

Muudatusettepanek 58
Tomasz Piotr Poręba

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa, osad 05/33, 15/33, 21/33 ja 23/32
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisada põhivõrku kogu Via Carpathia tee 
(Thessaloniki, Sofia, Calfat, Lugoj, 
Timişoara, Oradea, Debrecen, Miskolc, 
Košice, Rzeszów, Lublin, Białystok, 
Kaunas, Klaipėda);

Or. en

Muudatusettepanek 59
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa, osa 24/33, punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisada Olbia sadam II lisa punktis 2 
loetletud põhivõrgu meresadamate hulka;

Or. it

Muudatusettepanek 60
Giommaria Uggias

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa, osa 24/33, punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisada Cagliari sadam II lisa punktis 2 
loetletud põhivõrgu meresadamate hulka;

Or. it


