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Alteração 18
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O crescimento do tráfego resultou no 
aumento do congestionamento nos 
corredores de transporte internacionais. A 
fim de garantir a mobilidade das 
mercadorias e dos passageiros à escala 
internacional, a capacidade da rede 
transeuropeia de transportes e a utilização 
desta capacidade devem ser otimizadas e, 
se necessário, alargadas, eliminando os 
estrangulamentos existentes na 
infraestrutura e criando as ligações em falta 
entre e ao nível dos Estados-Membros.

(4) O crescimento do tráfego resultou no 
aumento do congestionamento nos 
corredores de transporte internacionais. 
Esta situação verifica-se especialmente 
nos novos Estados-Membros, devido a 
uma infraestrutura subdesenvolvida. A 
fim de garantir a mobilidade das 
mercadorias e dos passageiros à escala 
internacional, a capacidade da rede 
transeuropeia de transportes e a utilização 
desta capacidade devem ser otimizadas e, 
se necessário, alargadas, eliminando os 
estrangulamentos existentes na 
infraestrutura e criando as ligações em falta 
entre e ao nível dos Estados-Membros.

Or. ro

Alteração 19
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Considera que as regiões 
ultraperiféricas mantêm a extrema 
necessidade de otimizar as suas 
acessibilidades, em particular no domínio 
das ligações aéreas com o continente 
europeu e dos transportes marítimos de 
passageiros e mercadorias, única forma 
de melhorarem a sua integração no 
mercado interno.

Or. pt
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Alteração 20
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A rede global deverá consistir numa 
rede de transportes à escala europeia, 
garantindo a acessibilidade de todas as 
regiões da União, incluindo as regiões 
remotas e ultraperiféricas, conforme 
previsto pela Política Marítima Integrada, e 
o reforço da coesão entre elas. As 
orientações devem definir os requisitos 
para a infraestrutura da rede global, a fim 
de criar uma rede de elevada qualidade em 
toda a União até 2050.

(10) A rede global deverá consistir numa 
rede de transportes à escala europeia, 
garantindo a acessibilidade de todas as 
regiões da União, incluindo as regiões 
remotas e ultraperiféricas, conforme 
previsto pela Política Marítima Integrada, e 
o reforço da coesão entre elas, levando em 
consideração as disparidades na 
infraestrutura dos transportes inter-
regionais. As orientações devem definir os 
requisitos para a infraestrutura da rede 
global, a fim de criar uma rede de elevada 
qualidade em toda a União até 2050.

Or. ro

Alteração 21
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Em casos devidamente justificados, 
deve ser reservada a possibilidade de 
isenções dos requisitos de infraestruturas 
da rede principal. Estas isenções devem 
incluir casos em que os investimentos não 
são justificáveis.

Or. en
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Alteração 22
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A fim de garantir a plena 
acessibilidade às regiões insulares da 
União e defender o seu crescimento 
inclusivo e a coesão territorial, torna-se 
necessário identificar outros critérios 
para a definição da rede principal, como a 
superfície e a população, por forma a 
prever pelo menos um porto ou um 
aeroporto para cada ilha;

Or. it

Alteração 23
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Os projetos de interesse comum 
devem apresentar um claro valor 
acrescentado europeu. Os projetos 
transfronteiriços têm, normalmente, um 
elevado valor acrescentado europeu, mas 
podem ter efeitos económicos diretos mais 
reduzidos quando comparados com os 
projetos puramente nacionais. Por 
conseguinte, não são suscetíveis de serem 
implementados sem a intervenção da 
União.

(14) Os projetos de interesse comum 
devem apresentar um claro valor 
acrescentado europeu.  Os projetos 
transfronteiriços têm, normalmente, um 
elevado valor acrescentado europeu e as 
ligações de transporte transfronteiriças 
podem ter efeitos económicos diretos nas 
regiões.  Por conseguinte, a título 
prioritário, deve haver uma intervenção da 
União no intuito de apoiar os projetos 
transfronteiriços.

Or. ro

Alteração 24
Iosif Matula
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Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os sistemas de transporte inteligentes 
são necessários para fornecer a base para a 
otimização do tráfego e das operações de 
transporte e melhorar os serviços conexos.

(20) Os sistemas de transporte inteligentes 
são necessários para fornecer a base para a 
otimização do tráfego e das operações de 
transporte e melhorar os serviços conexos, 
bem como ajudar na melhoria da 
segurança tanto do tráfego como das 
operações de transporte.

Or. ro

Alteração 25
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Graças à sua grande dimensão, a rede 
transeuropeia de transportes deve servir de 
base para a implantação das novas 
tecnologias e da inovação em larga escala, 
as quais podem, nomeadamente, ajudar a 
aumentar a eficiência global do setor 
europeu de transportes e reduzir a sua 
pegada de carbono. Tal contribuirá para 
atingir a meta definida na Estratégia 
Europa 2020 e no Livro Branco sobre os 
Transportes, de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em 60 % até 
2050 (com base nos níveis de 1990) e, 
simultaneamente, para alcançar o objetivo 
do incremento da segurança dos 
combustíveis na União.

(22) Graças à sua grande dimensão, a rede 
transeuropeia de transportes deve servir de 
base para a implantação das novas 
tecnologias e da inovação em larga escala, 
as quais podem, nomeadamente, ajudar a 
aumentar a eficiência global do setor 
europeu de transportes, aumentar a 
segurança dos transportes e reduzir a sua 
pegada de carbono. Tal contribuirá para 
atingir a meta definida na Estratégia 
Europa 2020 e no Livro Branco sobre os 
Transportes, de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em 60 % até 
2050 (com base nos níveis de 1990) e, 
simultaneamente, para alcançar o objetivo 
do incremento da segurança dos 
combustíveis na União.

Or. ro
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Alteração 26
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de obter uma infraestrutura de 
transportes eficiente e de alta qualidade em 
todos os modos, as orientações devem 
conter disposições sobre a segurança da 
movimentação de passageiros e 
mercadorias, o impacto das alterações 
climáticas e das eventuais catástrofes 
naturais e provocadas pelo Homem nas 
infraestruturas e a acessibilidade para todos 
os utilizadores dos transportes.

(24) A fim de obter uma infraestrutura de 
transportes eficiente e de alta qualidade em 
todos os modos, as orientações devem 
conter disposições sobre a segurança da 
movimentação de passageiros e 
mercadorias, o impacto económico, social 
e ambiental nas regiões em que os 
respetivos projetos de infraestruturas 
estão localizados, o impacto das alterações 
climáticas e das eventuais catástrofes 
naturais ou provocadas pelo Homem nas 
infraestruturas, bem como a acessibilidade 
para todos os utilizadores dos transportes.

Or. ro

Alteração 27
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de obter uma infraestrutura de 
transportes eficiente e de alta qualidade em 
todos os modos, as orientações devem 
conter disposições sobre a segurança da 
movimentação de passageiros e 
mercadorias, o impacto das alterações 
climáticas e das eventuais catástrofes 
naturais e provocadas pelo Homem nas 
infraestruturas e a acessibilidade para todos 
os utilizadores dos transportes.

(24) A fim de obter uma infraestrutura de 
transportes eficiente e de alta qualidade em 
todos os modos, as orientações devem 
conter disposições sobre a segurança da 
movimentação de passageiros e 
mercadorias, o impacto das alterações 
climáticas e das eventuais catástrofes 
naturais e provocadas pelo Homem nas 
infraestruturas, através do estabelecimento 
de rotas seguras e da sua interligação a 
nível regional, bem como uma maior 
acessibilidade para todos os utilizadores 
dos transportes.
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Or. ro

Alteração 28
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A rede principal deve ser um 
subconjunto da rede global, que se lhe 
sobrepõe. Deve representar os nós e as 
ligações estrategicamente mais importantes 
da rede transeuropeia de transportes, de 
acordo com as necessidades do tráfego. 
Deve ser multimodal, ou seja, incluir todos 
os modos de transporte e as respetivas 
interligações, bem como os sistemas de 
gestão do tráfego e de informação 
relevantes.

(25) A rede principal deve ser um 
subconjunto da rede global, que se lhe 
sobrepõe. Deve representar os nós e as 
ligações estrategicamente mais importantes 
da rede transeuropeia de transportes, de 
acordo com as necessidades do tráfego e as 
necessidades económicas e sociais das 
regiões e países nos quais estão 
localizados. Deve ser multimodal, ou seja, 
incluir todos os modos de transporte e as 
respetivas interligações, bem como os 
sistemas de gestão do tráfego e de 
informação relevantes.

Or. ro

Alteração 29
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A criação de plataformas de corredor 
para os corredores da rede principal tornará 
mais fácil projetar a estrutura de 
governação adequada e identificar as fontes 
de financiamento dos projetos 
transfronteiriços complexos. Os 
coordenadores europeus devem facilitar a 
implementação coordenada dos corredores 
da rede principal.

(28) A criação de plataformas de corredor 
para os corredores da rede principal tornará 
mais fácil projetar a estrutura de 
governação adequada e identificar as fontes 
de financiamento dos projetos 
transfronteiriços complexos, através de 
investimento público e da atração de 
capital privado. Os coordenadores 
europeus devem facilitar a implementação 
coordenada dos corredores da rede 
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principal.

Or. ro

Alteração 30
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Oferecem acessibilidade adequada a 
todas as regiões da União, promovendo, 
assim, a coesão social, económica e 
territorial e apoiando o crescimento 
inclusivo.

(d) Oferecem acessibilidade adequada a 
todas as regiões da União, promovendo, 
assim, a coesão social, económica e 
territorial e apoiando o crescimento 
inclusivo, nomeadamente através da 
redução das disparidades nas 
infraestruturas de transporte inter-
regionais.

Or. ro

Alteração 31
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) A criação de uma infraestrutura de 
transporte que reflete as situações 
específicas nas diferentes zonas da União e 
permite uma cobertura equilibrada das
regiões europeias, incluindo as regiões 
ultraperiféricas e demais regiões 
periféricas;

(j) A criação de uma infraestrutura de 
transporte que reflete as situações 
específicas nas diferentes zonas da União e 
permite uma cobertura equilibrada de todas 
as regiões europeias, incluindo as regiões 
dos novos Estados-Membros, as regiões 
ultraperiféricas e demais regiões 
periféricas;

Or. ro
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Alteração 32
Evgeni Kirilov

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) A criação de uma infraestrutura de 
transporte que reflete as situações 
específicas nas diferentes zonas da União e 
permite uma cobertura equilibrada das 
regiões europeias, incluindo as regiões 
ultraperiféricas e demais regiões 
periféricas;

(j) A criação de uma infraestrutura de 
transporte que reflete as situações 
específicas nas diferentes zonas da União e 
permite uma cobertura e ligação
equilibradas das regiões europeias, 
incluindo as regiões montanhosas,
ultraperiféricas e demais regiões 
periféricas;

Or. en

Alteração 33
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) A criação de uma infraestrutura de 
transporte que reflete as situações 
específicas nas diferentes zonas da União e 
permite uma cobertura equilibrada das 
regiões europeias, incluindo as regiões 
ultraperiféricas e demais regiões 
periféricas;

(j) A criação de uma infraestrutura de 
transporte que reflita as situações 
específicas nas diferentes zonas da União e 
permita uma cobertura equilibrada das 
regiões europeias, incluindo as regiões 
ultraperiféricas, periféricas e insulares;

Or. it

Alteração 34
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Melhoria e manutenção das 
infraestruturas de transporte existentes;

(c) Melhoria e manutenção das 
infraestruturas de transporte existentes ou 
reconstrução das infraestruturas de 
transporte deterioradas;

Or. ro

Alteração 35
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No desenvolvimento da rede global, a 
União, os Estados-Membros, os gestores de 
infraestruturas e outros promotores de 
projetos devem ter em devida conta as 
medidas necessárias para:

No desenvolvimento da rede global, a 
União, os Estados-Membros, as regiões e 
autoridades locais situadas nas RTE, os 
gestores de infraestruturas e outros 
promotores de projetos devem ter em 
devida conta as medidas necessárias para:

Or. en

Alteração 36
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Colmatar as ligações em falta e 
eliminar os estrangulamentos, 
nomeadamente nos troços transfronteiriços;

(b) Colmatar as ligações em falta e 
eliminar os estrangulamentos, 
nomeadamente nos troços transfronteiriços 
e nas zonas urbanas;

Or. en
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Alteração 37
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na sua esfera de responsabilidades, os 
Estados-Membros, os operadores 
portuários e os gestores de infraestruturas 
devem garantir que os portos fluviais estão
interligados à infraestrutura rodoviária ou 
ferroviária da rede global.

1. Na sua esfera de responsabilidades, os 
Estados-Membros, os operadores 
portuários e os gestores de infraestruturas 
devem garantir que os portos fluviais 
estejam interligados à infraestrutura 
rodoviária ou ferroviária da rede global.

Or. en

Alteração 38
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os rios, canais e lagos cumprem os 
requisitos mínimos aplicáveis às vias 
navegáveis da classe IV, tal como previsto 
no acordo europeu sobre as principais vias 
navegáveis interiores de importância 
internacional (AGN), no que respeita à 
nova classificação das vias fluviais e 
garantem uma altura livre contínua sob 
pontes.

(a) Os rios, canais e lagos cumprem os 
requisitos mínimos aplicáveis às vias 
navegáveis da classe III, tal como previsto 
no acordo europeu sobre as principais vias 
navegáveis interiores de importância 
internacional (AGN), no que respeita à 
nova classificação das vias fluviais e 
garantem uma altura livre contínua sob 
pontes.

Or. en

Alteração 39
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Os rios, canais e lagos estão equipados 
com RIS.

(b) Os rios, canais e lagos estão equipados 
com RIS, quando aplicável.

Or. en

Alteração 40
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) no caso de vias fluviais existentes: a 
execução das medidas necessárias para dar 
cumprimento às normas aplicáveis às vias 
navegáveis interiores da classe IV;

(a) no caso de vias fluviais existentes: a 
execução das medidas necessárias para dar 
cumprimento às normas aplicáveis às vias 
navegáveis interiores da classe III;

Or. en

Alteração 41
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) quando aplicável, o cumprimento de 
normas mais rigorosas do que as 
estabelecidas para as vias navegáveis 
interiores da classe IV, de modo a 
satisfazer as exigências do mercado;

(b) quando aplicável, o cumprimento de 
normas mais rigorosas do que as 
estabelecidas para as vias navegáveis 
interiores da classe III, de modo a 
satisfazer as exigências do mercado;

Or. en

Alteração 42
Tomasz Piotr Poręba
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. As vias rodoviárias de qualidade elevada 
devem ser especialmente projetadas e 
construídas para o tráfego motorizado e 
podem ser autoestradas ou vias rápidas.

3. As vias rodoviárias de qualidade elevada 
devem ser especialmente projetadas e 
construídas para o tráfego motorizado e 
podem ser autoestradas, vias rápidas ou 
vias estratégicas convencionais.

Or. en

Alteração 43
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Uma via estratégica convencional é 
uma via rodoviária que, embora não seja 
uma autoestrada nem uma via rápida, 
ainda se enquadra na categoria das vias 
rodoviárias de qualidade elevada a que se 
referem os n.ºs 1 e 2. A gestão e 
financiamento das vias estratégicas 
convencionais devem ser consentâneos 
com as particularidades de cada 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 44
Iosif Matula

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O apoio ao desenvolvimento de 
aeroportos regionais, com vista a 



AM\910768PT.doc 15/22 PE494.544v02-00

PT

aumentar as interligações, 
descongestionar o tráfego aéreo de 
passageiros e diversificar os destinos dos 
voos.

Or. ro

Alteração 45
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O cuidado de garantir de que todas 
as vertentes – económica, social e 
ambiental – são tidas em consideração 
aquando da definição de prioridades entre 
o transporte de mercadorias e o transporte 
de passageiros na RTE-T.

Or. en

Alteração 46
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2 – alínea b) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– disponibilidade de combustíveis 
alternativos menos poluentes.

– disponibilidade de combustíveis 
alternativos menos poluentes.

As componentes selecionadas da 
infraestrutura de transporte fluvial e da 
rede principal podem não cumprir todos 
os requisitos definidos no presente artigo 
se a via navegável interior em causa 
constar da lista do acordo europeu sobre 
as principais vias navegáveis interiores de 
importância internacional (AGN);

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

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 47.º, 
n.ºs 2 e 3, os Estados-Membros devem 
assegurar, até 31 de dezembro de 2030, o 
mais tardar, que a rede principal é 
completada e cumpre o disposto no 
presente capítulo.

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 47.º, 
n.ºs 2 e 3 e no artigo 1.º, n.º 4, os 
Estados-Membros devem assegurar, até 31 
de dezembro de 2030, que a rede principal 
é completada e cumpre o disposto no 
presente capítulo.

Or. en

Alteração 48
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A metodologia utilizada na 
identificação dos nós de ligação da rede 
principal tem em consideração os critérios 
de superfície e população a fim de prever 
pelo menos um porto ou um aeroporto 
para cada ilha;

Or. it

Alteração 49
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os corredores da rede principal são um 
instrumento destinado a facilitar a 

1. Os corredores da rede principal são um 
instrumento destinado a facilitar a 
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implementação coordenada da rede 
principal. Devem assentar na integração 
modal e na interoperabilidade, bem como 
no desenvolvimento e na gestão 
coordenados da infraestrutura, tendo em 
vista transportes multimodais eficientes em 
termos de recursos.

implementação coordenada da rede 
principal. Devem assentar na integração 
modal e na interoperabilidade, bem como 
no desenvolvimento e na gestão 
coordenados da infraestrutura, tendo em 
vista transportes multimodais eficientes em 
termos de recursos. A infraestrutura dos 
corredores da rede principal deve ser 
desenvolvida de modo a possibilitar uma 
utilização nacional e transfronteiriça sem 
estrangulamentos e uma melhoria 
sustentável da situação ambiental.

Or. de

Justificação

O aumento do tráfego resultou em congestionamentos acrescidos nos corredores de 
transporte internacionais. É, por isso, necessária a otimização e ampliação das capacidades. 
Os estrangulamentos existentes ou previsíveis, tanto no interior dos Estados-Membros como 
nos pontos de ligação transfronteiriços, devem ser eliminados. Esta medida contribuirá 
igualmente de forma substancial para a redução das emissões de CO2 e para uma melhoria 
sustentável da situação ambiental.

Alteração 50
Evgeni Kirilov

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Informar os Estados-Membros, a 
Comissão e, conforme adequado, todas as 
entidades diretamente envolvidas no 
desenvolvimento do corredor da rede 
principal, de quaisquer dificuldades 
registadas e contribuir para que sejam 
encontradas as soluções adequadas;

(b) Informar os Estados-Membros, o 
Parlamento Europeu, a Comissão e, 
conforme adequado, todas as entidades 
diretamente envolvidas no 
desenvolvimento do corredor da rede 
principal, de quaisquer dificuldades 
registadas e contribuir para que sejam 
encontradas as soluções adequadas;

Or. en

Alteração 51
Oldřich Vlasák
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Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Informar os Estados-Membros, a 
Comissão e, conforme adequado, todas as 
entidades diretamente envolvidas no 
desenvolvimento do corredor da rede 
principal, de quaisquer dificuldades 
registadas e contribuir para que sejam 
encontradas as soluções adequadas;

(b) Informar os Estados-Membros, a 
Comissão e todas as entidades diretamente 
envolvidas no desenvolvimento do 
corredor da rede principal, de quaisquer 
dificuldades registadas e contribuir para 
que sejam encontradas as soluções 
adequadas;

Or. en

Alteração 52
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para cada corredor da rede principal, os 
Estados-Membros em causa devem criar 
uma plataforma de corredor, que será 
responsável pela definição dos objetivos 
gerais do corredor da rede principal e pela 
preparação e supervisão das medidas a que 
se refere o artigo 53.º, n.º 1.

1. Para cada corredor da rede principal, os 
Estados-Membros, as regiões e as 
autoridades locais situadas nas RTE em 
causa devem criar em conjunto uma 
plataforma de corredor, que será 
responsável pela definição dos objetivos 
gerais do corredor da rede principal e pela 
preparação e supervisão das medidas a que 
se refere o artigo 53.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 53
Evgeni Kirilov

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A plataforma de corredor deve ser 2. A plataforma de corredor deve ser 
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composta pelos representantes dos 
Estados-Membros em causa e, conforme 
adequado, por outras entidades públicas e 
privadas. Em qualquer caso, os gestores de 
infraestruturas implicados, tal como 
definido na Diretiva 2001/14/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de fevereiro de 2001, relativa à repartição 
de capacidade da infraestrutura ferroviária, 
à aplicação de taxas de utilização da 
infraestrutura ferroviária e à certificação da 
segurança, devem participar na plataforma 
de corredor.

composta pelos representantes dos 
Estados-Membros em causa e, conforme 
adequado, por outras entidades públicas e 
privadas, bem como países terceiros no 
caso de projetos transfronteiriços. Em 
qualquer caso, os gestores de 
infraestruturas implicados, tal como 
definido na Diretiva 2001/14/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de fevereiro de 2001, relativa à repartição 
de capacidade da infraestrutura ferroviária, 
à aplicação de taxas de utilização da 
infraestrutura ferroviária e à certificação da 
segurança, devem participar na plataforma 
de corredor.

Or. en

Alteração 54
Oldřich Vlasák

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A plataforma de corredor deve ser 
composta pelos representantes dos 
Estados-Membros em causa e, conforme 
adequado, por outras entidades públicas e 
privadas. Em qualquer caso, os gestores de 
infraestruturas implicados, tal como 
definido na Diretiva 2001/14/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de fevereiro de 2001, relativa à repartição 
de capacidade da infraestrutura ferroviária, 
à aplicação de taxas de utilização da 
infraestrutura ferroviária e à certificação da 
segurança, devem participar na plataforma 
de corredor.

2. A plataforma de corredor deve ser 
composta pelos representantes dos 
Estados-Membros, pelas regiões e pelas 
autoridades locais em causa e, conforme 
adequado, por outras entidades públicas e 
privadas. Em qualquer caso, os gestores de 
infraestruturas implicados, tal como 
definido na Diretiva 2001/14/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de fevereiro de 2001, relativa à repartição 
de capacidade da infraestrutura ferroviária, 
à aplicação de taxas de utilização da 
infraestrutura ferroviária e à certificação da 
segurança, devem participar na plataforma 
de corredor.

Or. en
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Alteração 55
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Anexo I – Volume 18/33

Texto da Comissão Alteração

Incluir o porto de Olbia entre os portos 
marítimos da rede principal nos termos do 
anexo I;

Or. it

Alteração 56
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Anexo I – Volume 18/33

Texto da Comissão Alteração

Incluir o porto de Cagliari entre os portos 
marítimos da rede principal nos termos do 
anexo I;

Or. it

Alteração 57
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Anexo I – Volume 02/33

Texto da Comissão Alteração

Incluir a via navegável do Óder (Ostrava 
– Opole – Wroclaw – Francoforte no Óder 
– Szczecin) na rede principal;

Or. en
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Alteração 58
Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Anexo I – Volumes 05/33, 15/33, 21/33 e 23/32

Texto da Comissão Alteração

Incluir a totalidade da infraestrutura 
rodoviária «Via Carpathia» (Salónica, 
Sófia, Calfat, Lugoj, Timişoara, Oradea, 
Debrecen, Miskolc, Košice, Rzeszów, 
Lublin, Białystok, Kaunas, Klaipėda) na 
rede principal;

Or. en

Alteração 59
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Anexo II – Volume 24/33 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

Incluir o porto de Olbia entre os portos 
marítimos da rede principal nos termos do 
ponto 2 do anexo II;

Or. it

Alteração 60
Giommaria Uggias

Proposta de regulamento
Anexo II – Volume 24/33 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

Incluir o porto de Cagliari entre os portos 
marítimos da rede central nos termos do 
ponto 2 do anexo II;

Or. it
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