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Tarkistus 18
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Liikenteen lisääntyminen on johtanut 
suurempiin ruuhkiin kansainvälisillä 
liikennekäytävillä. Jotta tavaroiden ja 
henkilöiden kansainvälinen liikkuvuus 
varmistettaisiin, Euroopan laajuisen 
liikenneverkon kapasiteetti ja tämän 
kapasiteetin käyttö olisi optimoitava, ja sitä 
olisi tarvittaessa laajennettava poistamalla 
infrastruktuurin pullonkaulat ja 
rakentamalla puuttuvat 
infrastruktuuriyhteydet jäsenvaltioiden 
sisälle ja niiden välille.

(4) Liikenteen lisääntyminen on johtanut 
suurempiin ruuhkiin kansainvälisillä 
liikennekäytävillä. Tällainen tilanne 
vallitsee erityisesti uusissa jäsenvaltioissa 
heikosti kehittyneen infrastruktuurin 
vuoksi. Jotta tavaroiden ja henkilöiden 
kansainvälinen liikkuvuus varmistettaisiin, 
Euroopan laajuisen liikenneverkon 
kapasiteetti ja tämän kapasiteetin käyttö 
olisi optimoitava, ja sitä olisi tarvittaessa 
laajennettava poistamalla infrastruktuurin 
pullonkaulat ja rakentamalla puuttuvat 
infrastruktuuriyhteydet jäsenvaltioiden 
sisälle ja niiden välille.

Or. ro

Tarkistus 19
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Syrjäisimpien alueiden on edelleen 
kiireellisesti parannettava 
saavutettavuuttaan, etenkin 
lentoyhteyksiä Manner-Eurooppaan sekä 
matkustajien ja tavaroiden kuljettamista 
meritse, koska tämä on niiden ainoa tapa 
integroitua tiiviimmin sisämarkkinoille.

Or. pt
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Tarkistus 20
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

((10) Kattavan verkon olisi muodostuttava 
Euroopan laajuisesta liikenneverkosta, 
jossa yhdennetyn meripolitiikan tapaan 
kaikkien unionin alueiden, mukaan lukien 
syrjäiset alueet ja syrjäisimmät alueet, 
saavutettavuus on varmistettu ja joka 
vahvistaa alueiden välistä 
yhteenkuuluvuutta. Suuntaviivoissa olisi 
vahvistettava kattavan verkon 
infrastruktuuria koskevat vaatimukset, jotta 
vuoteen 2050 mennessä saataisiin aikaan 
korkealaatuinen verkko koko unionin 
alueelle.

(10) Kattavan verkon olisi muodostuttava 
Euroopan laajuisesta liikenneverkosta, 
jossa yhdennetyn meripolitiikan tapaan 
kaikkien unionin alueiden, mukaan lukien 
syrjäiset alueet ja syrjäisimmät alueet, 
saavutettavuus on varmistettu ja joka 
vahvistaa alueiden välistä 
yhteenkuuluvuutta ottaen huomioon erot 
alueiden välisessä 
liikenneinfrastruktuurissa.
Suuntaviivoissa olisi vahvistettava kattavan 
verkon infrastruktuuria koskevat 
vaatimukset, jotta vuoteen 2050 mennessä 
saataisiin aikaan korkealaatuinen verkko 
koko unionin alueelle.

Or. ro

Tarkistus 21
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa olisi voitava myöntää 
poikkeuksia ydinverkon 
infrastruktuurivaatimusten osalta. Näihin 
olisi sisällytettävä tapaukset, joissa 
investoinnit eivät ole perusteltuja.

Or. en
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Tarkistus 22
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jotta varmistetaan, että unionin 
saarialueet ovat täysin saavutettavissa ja 
nauttivat osallistavan kasvun ja 
alueellisen koheesion tuomasta hyödystä, 
ydinverkkoa määritettäessä olisi 
vahvistettava lisäehtoja, kuten pinta-ala ja 
väestö, ja sisällytettävä kunkin saaren 
osalta ainakin yksi satama tai lentoasema.

Or. it

Tarkistus 23
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Yhteistä etua koskevista hankkeista 
olisi saatava selkeää lisäarvoa Euroopan 
tasolla. Rajatylittävistä hankkeista saadaan 
yleensä suurta lisäarvoa Euroopan tasolla, 
mutta niillä on vähäisemmät suorat 
taloudelliset vaikutukset kuin puhtaasti 
kansallisilla hankkeilla. Sen vuoksi niitä 
ei todennäköisesti toteuteta ilman unionin 
tukea.

(14) Yhteistä etua koskevista hankkeista 
olisi saatava selkeää lisäarvoa Euroopan 
tasolla. Rajatylittävistä hankkeista saadaan 
yleensä suurta lisäarvoa Euroopan tasolla, 
ja rajatylittävillä liikenneyhteyksillä voi 
olla suoria taloudellisia vaikutuksia 
alueisiin. Sen vuoksi unionin olisi 
ryhdyttävä ensisijaisiin toimiin 
rajatylittävien hankkeiden tukemiseksi.

Or. ro

Tarkistus 24
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(20) Älykkäitä liikennejärjestelmiä 
tarvitaan perustaksi liikenne- ja 
kuljetustoimintojen optimoinnille ja niihin 
liittyvien palvelujen parantamiselle.

(20) Älykkäitä liikennejärjestelmiä 
tarvitaan perustaksi liikenne- ja 
kuljetustoimintojen optimoinnille ja niihin 
liittyvien palvelujen parantamiselle sekä 
liikenneturvallisuuden ja 
kuljetustoimintojen turvallisuuden 
parantamiselle.

Or. ro

Tarkistus 25
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Euroopan laajuisen liikenneverkon 
olisi sen laajuuden vuoksi muodostettava 
perusta uusien teknologioiden ja 
innovaatioiden laajamittaiselle käytölle, 
mikä voi esimerkiksi parantaa Euroopan 
liikennealan kokonaistehokkuutta ja 
pienentää sen hiilijalanjälkeä. Tämä vastaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa ja liikenteen 
valkoisessa kirjassa vahvistettua tavoitetta, 
jonka mukaan kasvihuonekaasupäästöjä on 
alennettava 60 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä (vuoteen 1990 verrattuna), ja 
samalla edistää unionin polttoaineen 
toimitusvarmuuden parantamista koskevan 
tavoitteen saavuttamista.

(22) Euroopan laajuisen liikenneverkon 
olisi sen laajuuden vuoksi muodostettava 
perusta uusien teknologioiden ja 
innovaatioiden laajamittaiselle käytölle, 
mikä voi esimerkiksi parantaa Euroopan 
liikennealan kokonaistehokkuutta, 
parantaa liikenneturvallisuutta ja 
-varmuutta ja pienentää sen 
hiilijalanjälkeä. Tämä vastaa Eurooppa 
2020 -strategiaa ja liikenteen valkoisessa 
kirjassa vahvistettua tavoitetta, jonka 
mukaan kasvihuonekaasupäästöjä on 
alennettava 60 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä (vuoteen 1990 verrattuna), ja 
samalla edistää unionin polttoaineen 
toimitusvarmuuden parantamista koskevan 
tavoitteen saavuttamista.

Or. ro

Tarkistus 26
Petru Constantin Luhan
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta kaikille liikennemuodoille 
rakennettaisiin korkeatasoinen ja tehokas 
liikenneinfrastruktuuri, suuntaviivoissa 
olisi oltava määräyksiä henkilö- ja 
tavaraliikenteen turvallisuudesta ja 
varmuudesta, ilmastonmuutoksen, 
luonnonkatastrofien ja ihmisten 
aiheuttamien onnettomuuksien 
vaikutuksesta infrastruktuuriin sekä 
infrastruktuurin käytettävyydestä kaikille 
liikenteen käyttäjille.

(24) Jotta kaikille liikennemuodoille 
rakennettaisiin korkeatasoinen ja tehokas 
liikenneinfrastruktuuri, suuntaviivoissa 
olisi oltava säännöksiä henkilö- ja 
tavaraliikenteen turvallisuudesta ja 
varmuudesta, taloudellisista, sosiaalisista 
ja ympäristöön liittyvistä vaikutuksista 
alueisiin, joilla kyseiset 
infrastruktuurihankkeet sijaitsevat, ja 
ilmastonmuutoksen, luonnonkatastrofien ja 
ihmisten aiheuttamien onnettomuuksien 
vaikutuksesta infrastruktuuriin sekä 
infrastruktuurin käytettävyydestä kaikille 
liikenteen käyttäjille.

Or. ro

Tarkistus 27
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta kaikille liikennemuodoille 
rakennettaisiin korkeatasoinen ja tehokas 
liikenneinfrastruktuuri, suuntaviivoissa 
olisi oltava määräyksiä henkilö- ja 
tavaraliikenteen turvallisuudesta ja 
varmuudesta, ilmastonmuutoksen, 
luonnonkatastrofien ja ihmisten 
aiheuttamien onnettomuuksien 
vaikutuksesta infrastruktuuriin sekä 
infrastruktuurin käytettävyydestä kaikille 
liikenteen käyttäjille.

(24) Jotta kaikille liikennemuodoille 
rakennettaisiin korkeatasoinen ja tehokas 
liikenneinfrastruktuuri, suuntaviivoissa 
olisi oltava määräyksiä henkilö- ja 
tavaraliikenteen turvallisuudesta ja 
varmuudesta, ilmastonmuutoksen, 
luonnonkatastrofien ja ihmisten 
aiheuttamien onnettomuuksien 
vaikutuksesta infrastruktuuriin 
määrittämällä vaihtoehtoisia turvallisia 
reittejä ja niiden yhteenliittymiä 
aluetasolla sekä infrastruktuurin 
paremmasta käytettävyydestä kaikille 
liikenteen käyttäjille.

Or. ro
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Tarkistus 28
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Ydinverkon olisi oltava osa sen kanssa 
päällekkäistä kattavaa verkkoa. Siihen olisi 
kuuluttava Euroopan laajuisen 
liikenneverkon strategisesti tärkeimmät 
solmukohdat ja yhteydet liikennetarpeiden 
mukaisesti. Sen olisi oltava 
multimodaalinen, eli siihen sisältyvät 
kaikki liikennemuodot ja niiden yhteydet 
sekä asiaankuuluvat liikenteenhallinta- ja 
tietohallintajärjestelmät.

(25) Ydinverkon olisi oltava osa sen kanssa 
päällekkäistä kattavaa verkkoa. Siihen olisi 
kuuluttava Euroopan laajuisen 
liikenneverkon strategisesti tärkeimmät 
solmukohdat ja yhteydet liikennetarpeiden 
mukaisesti ja niiden alueiden ja maiden 
taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden 
mukaisesti, joissa ne sijaitsevat. Sen olisi 
oltava multimodaalinen, eli siihen 
sisältyvät kaikki liikennemuodot ja niiden 
yhteydet sekä asiaankuuluvat 
liikenteenhallinta- ja 
tietohallintajärjestelmät.

Or. ro

Tarkistus 29
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Oikean hallinnointirakenteen 
suunnittelu ja rahoituslähteiden 
yksilöiminen monimutkaisille 
rajatylittäville hankkeille olisi helpompaa, 
jos tällaisille ydinverkkokäytäville 
perustettaisiin yhteistyöfoorumit. 
Eurooppalaisten koordinaattorien olisi 
helpotettava ydinverkkokäytävien 
koordinoitua täytäntöönpanoa.

(28) Oikean hallinnointirakenteen 
suunnittelu ja rahoituslähteiden 
yksilöiminen monimutkaisille 
rajatylittäville hankkeille julkisten 
investointien ja yksityisen pääoman 
houkuttelemisen avulla olisi helpompaa, 
jos tällaisille ydinverkkokäytäville 
perustettaisiin yhteistyöfoorumit. 
Eurooppalaisten koordinaattorien olisi 
helpotettava ydinverkkokäytävien 
koordinoitua täytäntöönpanoa.
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Or. ro

Tarkistus 30
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) varmistavat kaikkien unionin alueiden 
asianmukaisen saavutettavuuden, mikä 
edistää sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja tukee 
osallistavaa kasvua.

(d) varmistavat kaikkien unionin alueiden 
asianmukaisen saavutettavuuden, mikä 
edistää sosiaalista, taloudellista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja tukee 
osallistavaa kasvua muun muassa 
kaventamalla eroja alueiden välisessä 
liikenneinfrastruktuurissa.

Or. ro

Tarkistus 31
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) liikenneinfrastruktuuri, jossa 
huomioidaan unionin eri osien 
erityistilanteet ja jossa Euroopan alueet, 
mukaan lukien syrjäisimmät alueet ja muut 
syrjäseutualueet, katetaan tasapainoisella 
tavalla;

(j) liikenneinfrastruktuuri, jossa 
huomioidaan unionin eri osien 
erityistilanteet ja jossa kaikki Euroopan 
alueet, mukaan lukien uusien 
jäsenvaltioiden alueet, syrjäisimmät alueet 
ja muut syrjäseutualueet, katetaan 
tasapainoisella tavalla;

Or. ro

Tarkistus 32
Evgeni Kirilov
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) liikenneinfrastruktuuri, jossa 
huomioidaan unionin eri osien 
erityistilanteet ja jossa Euroopan alueet, 
mukaan lukien syrjäisimmät alueet ja muut 
syrjäseutualueet, katetaan tasapainoisella 
tavalla;

(j) liikenneinfrastruktuuri, jossa 
huomioidaan unionin eri osien 
erityistilanteet ja jossa Euroopan alueet, 
mukaan lukien vuoristoalueet, 
syrjäisimmät alueet ja muut 
syrjäseutualueet, katetaan ja yhdistetään 
tasapainoisella tavalla;

Or. en

Tarkistus 33
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) liikenneinfrastruktuuri, jossa 
huomioidaan unionin eri osien 
erityistilanteet ja jossa Euroopan alueet, 
mukaan lukien syrjäisimmät alueet ja muut 
syrjäseutualueet, katetaan tasapainoisella 
tavalla;

(j) liikenneinfrastruktuuri, jossa 
huomioidaan unionin eri osien 
erityistilanteet ja jossa Euroopan alueet, 
mukaan lukien syrjäisimmät alueet, 
syrjäseutualueet ja saarialueet, katetaan 
tasapainoisella tavalla;

Or. it

Tarkistus 34
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) parannetaan ja pidetään kunnossa 
olemassa olevaa liikenneinfrastruktuuria;

(c) parannetaan ja pidetään kunnossa 
olemassa olevaa liikenneinfrastruktuuria 
tai rakennetaan uudelleen rappeutunutta 
liikenneinfrastruktuuria;
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Or. ro

Tarkistus 35
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kun unioni, jäsenvaltiot, infrastruktuurin 
haltijat ja muut hankepromoottorit 
kehittävät kattavaa verkkoa, niiden on 
kiinnitettävä erityistä huomiota tarvittaviin 
toimenpiteisiin, joilla

Kun unioni, jäsenvaltiot, Euroopan 
laajuiseen verkkoon sisältyvät alueet ja 
paikallisviranomaiset, infrastruktuurin 
haltijat ja muut hankepromoottorit 
kehittävät kattavaa verkkoa, niiden on 
kiinnitettävä erityistä huomiota tarvittaviin 
toimenpiteisiin, joilla

Or. en

Tarkistus 36
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rakennetaan puuttuvat yhteydet ja 
poistetaan pullonkaulat erityisesti rajat 
ylittävillä osuuksilla;

(b) rakentamaan puuttuvat yhteydet ja 
poistamaan pullonkaulat erityisesti 
rajanylityskohdissa ja kaupunkialueilla;

Or. en

Tarkistus 37
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, satamaoperaattoreiden 
ja infrastruktuurin haltijoiden on 
vastuualoillaan varmistettava, että 
sisävesisatamat on yhdistetty kattavan 
verkon maantie- tai 
rautatieinfrastruktuuriin.

1. Jäsenvaltioiden, satamaoperaattoreiden 
ja infrastruktuurin haltijoiden on 
vastuualoillaan varmistettava, että 
sisävesisatamat yhdistetään kattavan 
verkon maantie- tai 
rautatieinfrastruktuuriin.

Or. en

Tarkistus 38
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jokien, kanaalien ja järvien osalta 
noudatetaan uutta sisävesiväylien 
luokitusta koskevassa kansainvälisesti 
merkittävistä tärkeimmistä sisävesiväylistä 
tehdyssä eurooppalaisessa sopimuksessa 
määrättyjen luokan IV sisävesiväylien 
vähimmäisvaatimuksia ja varmistettava, 
että siltojen alikulkukorkeus on kaikkina 
aikoina riittävä;

(a) jokien, kanaalien ja järvien osalta 
noudatetaan uutta sisävesiväylien 
luokitusta koskevassa kansainvälisesti 
merkittävistä tärkeimmistä sisävesiväylistä 
tehdyssä eurooppalaisessa sopimuksessa 
määrättyjen luokan III sisävesiväylien 
vähimmäisvaatimuksia ja varmistettava, 
että siltojen alikulkukorkeus on kaikkina 
aikoina riittävä;

Or. en

Tarkistus 39
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) joet, kanaalit ja järvet on varustettu 
RIS:llä.

(b) joet, kanaalit ja järvet on tarpeen 
mukaan varustettu RIS:llä.

Or. en
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Tarkistus 40
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) olemassa olevien sisävesiväylien osalta 
luokan IV sisävesiväyliä koskevien 
vaatimusten täyttämiseksi tarvittaviin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin;

(a) olemassa olevien sisävesiväylien osalta 
luokan III sisävesiväyliä koskevien 
vaatimusten täyttämiseksi tarvittaviin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin;

Or. en

Tarkistus 41
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) soveltuvin osin luokan IV
sisävesiväyliä tiukempien vaatimusten 
saavuttamiseen markkinakysynnän 
tyydyttämiseksi;

(b) soveltuvin osin luokan III
sisävesiväyliä tiukempien vaatimusten 
saavuttamiseen markkinakysynnän 
tyydyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 42
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Korkeatasoiset maantiet on erityisesti 
suunniteltava ja rakennettava 
moottoriajoneuvoliikennettä varten, ja 
niiden on oltava joko moottoriteitä tai

3. Korkeatasoiset maantiet on suunniteltava 
ja rakennettava erityisesti 
moottoriliikennettä varten, ja niiden on 
oltava joko moottoriteitä,
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moottoriliikenneteitä. moottoriliikenneteitä tai perinteisiä 
strategisia teitä.

Or. en

Tarkistus 43
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Perinteinen strateginen tie on tie, 
joka ei ole moottori- tai 
moottoriliikennetie, mutta joka on 
kuitenkin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu 
korkeatasoinen maantie. Perinteisiä 
strategisia teitä hallinnoidaan ja 
rahoitetaan kunkin jäsenvaltion 
erityispiirteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 44
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) alueellisten lentokenttien 
kehittämisen tukemiseen yhteenliittymien 
lisäämiseksi, matkustajalentoliikenteen 
ruuhkien vähentämiseksi ja 
lentokohdevalikoiman 
monipuolistamiseksi.

Or. ro

Tarkistus 45
Oldřich Vlasák
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Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) sen varmistamiseen, että kaikki 
näkökohdat – taloudelliset, sosiaaliset ja 
ympäristöön liittyvät – otetaan huomioon 
päätettäessä ensisijaisista painopisteistä 
rahti- ja matkustajaliikenteen välillä 
Euroopan laajuisissa liikenneverkoissa.

Or. en

Tarkistus 46
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– vaihtoehtoisia puhtaita polttoaineita on 
oltava saatavilla;

– vaihtoehtoisia puhtaita polttoaineita on 
oltava saatavilla.
Tiettyjen sisävesiliikenteen ja 
ydinverkkoinfrastruktuurin kiinteiden 
osien ei tarvitse täyttää kaikkia tässä 
artiklassa asetettuja vaatimuksia 
tapauksissa, joissa kyseiset sisävesiväylät 
luetellaan kansainvälisesti merkittävistä 
tärkeimmistä sisävesiväylistä tehdyssä 
eurooppalaisessa sopimuksessa.

Or. pl

Tarkistus 47
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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ydinverkko on saatettu päätökseen ja että 
se on tämän luvun säännösten mukainen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 47 
artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamista.

ydinverkko on saatettu päätökseen ja että 
se on tämän luvun säännösten mukainen 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
47 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 1 artiklan 
4 kohdan soveltamista.

Or. en

Tarkistus 48
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ydinverkon solmukohtien 
yksilöimiseen käytettävissä menetelmissä 
on otettava huomioon pinta-ala ja väestö, 
jotta kunkin saaren osalta sisällytetään 
ainakin yksi satama tai lentokenttä.

Or. it

Tarkistus 49
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ydinverkkokäytävät ovat väline, joilla 
helpotetaan ydinverkon koordinoitua 
toteuttamista. Ydinverkkokäytävien 
perustana on oltava liikennemuotojen 
integrointi, yhteentoimivuus sekä 
koordinoitu infrastruktuurin kehittäminen 
ja hoito, jotta tuloksena saavutetaan 
resurssitehokas multimodaalinen liikenne.

1. Ydinverkkokäytävät ovat väline, joilla 
helpotetaan ydinverkon koordinoitua 
toteuttamista. Ydinverkkokäytävien 
perustana on oltava liikennemuotojen 
integrointi, yhteentoimivuus sekä 
koordinoitu infrastruktuurin kehittäminen 
ja hoito, jotta tuloksena saavutetaan 
resurssitehokas multimodaalinen liikenne. 
Ydinverkkokäytävien infrastruktuuri on 
kehitettävä siten, että sitä voidaan 
hyödyntää kansallisesti ja yli valtiorajojen 
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ilman pullonkauloja ja luodaan kestäviä 
ympäristöparannuksia.

Or. de

Perustelu

Liikenteen lisääntyminen on johtanut suurempiin ruuhkiin kansainvälisillä liikennekäytävillä. 
Sen vuoksi kapasiteettia on hyödynnettävä mahdollisimman hyvin ja laajennettava. On 
poistettava nykyisiä tai todennäköisiä tulevia pullonkauloja sekä jäsenvaltioissa että 
valtiorajoilla sijaitsevissa liityntäkohdissa. Siten vähennetään merkittävästi 
hiilidioksidipäästöjä ja luodaan kestäviä ympäristöparannuksia.

Tarkistus 50
Evgeni Kirilov

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) raportoi mahdollisista havaituista 
vaikeuksista jäsenvaltioille, komissiolle ja 
soveltuvin osin kaikille muille laitoksille, 
jotka osallistuvat suoraan 
ydinverkkokäytävän kehittämiseen, ja 
osallistuu asianmukaisten ratkaisujen 
etsimiseen;

(b) raportoi mahdollisista havaituista 
vaikeuksista jäsenvaltioille, Euroopan 
parlamentille, komissiolle ja soveltuvin 
osin kaikille muille laitoksille, jotka 
osallistuvat suoraan ydinverkkokäytävän 
kehittämiseen, ja osallistuu asianmukaisten 
ratkaisujen etsimiseen;

Or. en

Tarkistus 51
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) raportoi mahdollisista havaituista 
vaikeuksista jäsenvaltioille, komissiolle ja 
soveltuvin osin kaikille muille laitoksille, 
jotka osallistuvat suoraan 
ydinverkkokäytävän kehittämiseen, ja 
osallistuu asianmukaisten ratkaisujen 
etsimiseen;

(b) raportoi mahdollisista havaituista 
vaikeuksista jäsenvaltioille, komissiolle ja 
kaikille muille laitoksille, jotka osallistuvat 
suoraan ydinverkkokäytävän 
kehittämiseen, ja osallistuu asianmukaisten 
ratkaisujen etsimiseen;
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Or. en

Tarkistus 52
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
perustettava kullekin ydinverkkokäytävälle 
yhteistyöfoorumi, joka vastaa 
ydinverkkokäytävän yleisten tavoitteiden 
määrittelystä ja 53 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden valmistelusta 
ja valvonnasta.

1. Asianomaisten jäsenvaltioiden sekä 
Euroopan laajuisen verkkoon sisältyvien 
alueiden ja paikallisviranomaisten on 
yhteisesti perustettava kullekin 
ydinverkkokäytävälle yhteistyöfoorumi, 
joka vastaa ydinverkkokäytävän yleisten 
tavoitteiden määrittelystä ja 53 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
valmistelusta ja valvonnasta.

Or. en

Tarkistus 53
Evgeni Kirilov

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteistyöfoorumi koostuu asianomaisten 
jäsenvaltioiden edustajista ja soveltuvin 
osin muiden julkisten ja yksityisten 
laitosten edustajista. Rautateiden 
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisestä ja rautateiden 
infrastruktuurin käyttömaksujen 
perimisestä sekä turvallisuustodistusten 
antamisesta 26 päivänä helmikuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/14/EY 
määriteltyjen asiaankuuluvien 
infrastruktuurin haltijoiden on joka 
tapauksessa osallistuttava 

2. Yhteistyöfoorumi koostuu asianomaisten 
jäsenvaltioiden edustajista ja soveltuvin 
osin muiden julkisten ja yksityisten 
laitosten edustajista sekä rajatylittävien 
hankkeiden osalta kolmansien maiden 
edustajista. Rautateiden 
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisestä ja rautateiden 
infrastruktuurin käyttömaksujen 
perimisestä sekä turvallisuustodistusten 
antamisesta 26 päivänä helmikuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/14/EY 
määriteltyjen asiaankuuluvien 
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yhteistyöfoorumiin. infrastruktuurin haltijoiden on joka 
tapauksessa osallistuttava 
yhteistyöfoorumiin.

Or. en

Tarkistus 54
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteistyöfoorumi koostuu asianomaisten 
jäsenvaltioiden edustajista ja soveltuvin 
osin muiden julkisten ja yksityisten 
laitosten edustajista. Rautateiden 
infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisestä ja rautateiden 
infrastruktuurin käyttömaksujen 
perimisestä sekä turvallisuustodistusten 
antamisesta 26 päivänä helmikuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/14/EY 
määriteltyjen asiaankuuluvien 
infrastruktuurin haltijoiden on joka 
tapauksessa osallistuttava 
yhteistyöfoorumiin.

2. Yhteistyöfoorumi koostuu asianomaisten 
jäsenvaltioiden, alueiden ja 
paikallisviranomaisten edustajista ja 
soveltuvin osin muiden julkisten ja 
yksityisten laitosten edustajista. 
Rautateiden infrastruktuurikapasiteetin 
käyttöoikeuden myöntämisestä ja 
rautateiden infrastruktuurin 
käyttömaksujen perimisestä sekä 
turvallisuustodistusten antamisesta 
26 päivänä helmikuuta 2001 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2001/14/EY määriteltyjen 
asiaankuuluvien infrastruktuurin 
haltijoiden on joka tapauksessa 
osallistuttava yhteistyöfoorumiin.

Or. en

Tarkistus 55
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Liite I, nide 18/33

Komission teksti Tarkistus

Sisällytetään Olbian satama ydinverkkoon 
kuuluvaksi merisatamaksi liitteessä I;
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Or. it

Tarkistus 56
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Liite I, nide 18/33

Komission teksti Tarkistus

Sisällytetään Cagliarin satama 
ydinverkkoon kuuluvaksi merisatamaksi 
liitteessä I;

Or. it

Tarkistus 57
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Liite I, nide 02/33

Komission teksti Tarkistus

Sisällytetään Oderin vesiväylä (Ostrawa –
Opole – Wroclaw – Frankfurt an der Oder 
– Szczecin) ydinverkkoon;

Or. en

Tarkistus 58
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Liite I, niteet 05/33, 15/33, 21/33 ja 23/32

Komission teksti Tarkistus

Sisällytetään koko Via Karpatia -tie 
(Thessaloniki, Sofia, Calfat, Lugoj, 
Timişoara, Oradea, Debrecen, Miskolc, 
Košice, Rzeszów, Lublin, Bialystok, 



AM\910768FI.doc 21/21 PE494.544v01-00

FI

Kaunas, Klaipeda) ydinverkkoon;

Or. en

Tarkistus 59
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Liite II, nide 24/33, kohta 2

Komission teksti Tarkistus

Sisällytetään Olbian satama ydinverkkoon 
kuuluvaksi merisatamaksi liitteessä II 
olevassa 2 kohdassa;

Or. it

Tarkistus 60
Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Liite II, nide 24/33, kohta 2

Komission teksti Tarkistus

Sisällytetään Cagliarin satama 
ydinverkkoon kuuluvaksi merisatamaksi 
liitteessä II olevassa 2 kohdassa;

Or. it


