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Amendamentul 18
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Creșterea traficului a dus la creșterea 
gradului de congestionare pe coridoarele de 
transport internaționale. Pentru a asigura 
mobilitatea internațională a mărfurilor și 
călătorilor, capacitatea rețelei 
transeuropene de transport și utilizarea 
acestei capacități trebuie optimizate și, 
dacă este cazul, extinse prin eliminarea 
blocajelor de infrastructură și prin 
remedierea legăturilor lipsă din 
infrastructură în interiorul statelor membre 
și între acestea.

(4) Creșterea traficului a dus la creșterea 
gradului de congestionare pe coridoarele de 
transport internaționale. Această situație 
este des întâlnită în special în noile state 
membre din cauza infrastructurii mai 
puțin dezvoltate. Pentru a asigura 
mobilitatea internațională a mărfurilor și 
călătorilor, capacitatea rețelei 
transeuropene de transport și utilizarea 
acestei capacități trebuie optimizate și, 
dacă este cazul, extinse prin eliminarea 
blocajelor de infrastructură și prin 
remedierea legăturilor lipsă din 
infrastructură în interiorul statelor membre 
și între acestea.

Or. ro

Amendamentul 19
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Este extrem de necesar ca regiunile 
cele mai îndepărtate să-și optimizeze 
accesibilitatea, în special în ceea ce 
privește liniile aeriene cu continentul 
european și transportul maritim de 
pasageri și mărfuri, aceasta fiind singurul 
mod de îmbunătățire a integrării lor în 
piața internă.   

Or. pt
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Amendamentul 20
Iosif Matula

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Rețeaua globală trebuie să fie o 
rețea de transport cu caracter paneuropean, 
care să asigure accesibilitatea pentru toate 
regiunile Uniunii, inclusiv regiunile 
îndepărtate și cele ultraperiferice - obiectiv 
urmărit și de politica maritimă integrată - și 
să consolideze coeziunea dintre acestea. 
Orientările trebuie să stabilească cerințele 
pentru infrastructura rețelei globale, pentru 
a realiza o rețea de înaltă calitate în 
întreaga Uniune până în 2050.

(10) Rețeaua globală ar trebui să fie o rețea 
de transport cu caracter paneuropean, care 
să asigure accesibilitatea pentru toate 
regiunile Uniunii, inclusiv regiunile 
îndepărtate și cele ultraperiferice – obiectiv 
urmărit și de politica maritimă integrată - și 
să consolideze coeziunea dintre acestea,
ținând cont de decalajele în materie de 
infrastructură de transport dintre 
regiuni.. Orientările trebuie să stabilească 
cerințele pentru infrastructura rețelei 
globale, pentru a realiza o rețea de înaltă 
calitate în întreaga Uniune până în 2050.

Or. ro

Amendamentul 21
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Derogările de la cerințele în materie 
de infrastructură pentru rețeaua centrală 
ar trebui să fie posibile în cazuri 
justificate în mod corespunzător. Aceasta 
ar trebui să includă cazurile în care 
investițiile nu se pot justifica.

Or. en
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Amendamentul 22
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a se asigura că regiunile 
insulare ale Uniunii sunt pe deplin 
accesibile și pentru a susține creșterea 
inclusivă și  coeziunea teritorială, ar 
trebui stabilite criterii suplimentare, cum 
ar fi suprafața și populația, în scopul 
definirii rețelei centrale, pentru a 
introduce cel puțin un port sau aeroport 
pentru fiecare insulă.

Or. it

Amendamentul 23
Iosif Matula

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Proiectele de interes comun trebuie să 
demonstreze o valoare adăugată clară pe 
plan european. În general, proiectele 
transfrontaliere au o valoare adăugată 
ridicată pe plan european, dar ele pot avea
efecte economice directe de o mai mică 
importanță în comparație cu proiectele 
strict naționale. Prin urmare, ele sunt 
susceptibile de a nu fi puse în aplicare 
fără o intervenție din partea Uniunii.

(14) Proiectele de interes comun trebuie să 
demonstreze o valoare adăugată clară pe 
plan european.  În general, proiectele 
transfrontaliere au o valoare adăugată 
ridicată pe plan european, iar conectarea 
traficului transfrontalier poate produce
efecte economice directe asupra 
regiunilor.   Prin urmare, este prioritară o 
intervenție din partea Uniunii pentru 
sprijinirea proiectelor transfrontaliere.

Or. ro

Amendamentul 24
Iosif Matula
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Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Sistemele de transport inteligente au 
drept scop furnizarea unei baze pentru 
optimizarea traficului și a operațiunilor de 
transport și pentru îmbunătățirea serviciilor 
conexe.

(20) Sistemele de transport inteligente au 
drept scop furnizarea unei baze pentru 
optimizarea traficului și a operațiunilor de 
transport și pentru îmbunătățirea serviciilor 
conexe și contribuie la creșterea 
siguranței traficului și a operațiunilor de 
transport.

Or. ro

Amendamentul 25
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Având în vedere amploarea sa, rețeaua 
transeuropeană de transport trebuie să 
constituie baza pentru implementarea pe 
scară largă a noilor tehnologii și a 
rezultatelor inovării, care, de exemplu, pot 
contribui la sporirea eficienței globale a 
sectorului transporturilor europene și la 
reducerea amprentei sale de carbon. 
Aceasta va contribui la strategia Europa 
2020 și la îndeplinirea obiectivului Cărții 
albe privind transporturile de reducere cu 
60% a emisiilor de gaze cu efect de seră 
până în 2050 (pe baza nivelurilor din 
1990), precum și la obiectivul privind 
sporirea securității aprovizionării cu 
combustibil în Uniune.

(22) Având în vedere amploarea sa, rețeaua 
transeuropeană de transport ar trebui să 
constituie baza pentru implementarea pe 
scară largă a noilor tehnologii și a 
rezultatelor inovării, care, de exemplu, pot 
contribui la sporirea eficienței globale a 
sectorului transporturilor europene, la 
creșterea siguranței și securității 
transporturilor și la reducerea amprentei 
sale de carbon. Aceasta va contribui la 
strategia Europa 2020 și la îndeplinirea 
obiectivului Cărții albe privind 
transporturile de reducere cu 60% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2050 (pe baza nivelurilor din 1990), 
precum și la obiectivul privind sporirea 
securității aprovizionării cu combustibil în 
Uniune.

Or. ro
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Amendamentul 26
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru a crea o infrastructură de 
transport eficientă și de înaltă calitate la 
nivelul tuturor modurilor de transport, 
orientările trebuie să cuprindă dispoziții 
referitoare la securitatea și siguranța 
mișcărilor de călători și a mișcărilor de 
mărfuri, la impactul schimbărilor climatice 
și al eventualelor catastrofe naturale sau 
provocate de om asupra infrastructurii și 
accesibilității pentru toți utilizatorii 
transporturilor.

(24) Pentru a crea o infrastructură de 
transport eficientă și de înaltă calitate la 
nivelul tuturor modurilor de transport, 
orientările trebuie să cuprindă dispoziții 
referitoare la securitatea și siguranța 
mișcărilor de călători și a mișcărilor de 
mărfuri, la impactul economic, social și de 
mediu asupra regiunilor în care se 
dezvoltă proiectele de infrastructură 
respective și la impactul schimbărilor 
climatice și al eventualelor catastrofe 
naturale sau provocate de om asupra 
infrastructurii și accesibilității pentru toți 
utilizatorii transporturilor.

Or. ro

Amendamentul 27
Iosif Matula

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru a crea o infrastructură de 
transport eficientă și de înaltă calitate la 
nivelul tuturor modurilor de transport, 
orientările trebuie să cuprindă dispoziții 
referitoare la securitatea și siguranța 
mișcărilor de călători și a mișcărilor de 
mărfuri, la impactul schimbărilor climatice 
și al eventualelor catastrofe naturale sau 
provocate de om asupra infrastructurii și 
accesibilității pentru toți utilizatorii 
transporturilor.

(24) Pentru a crea o infrastructură de 
transport eficientă și de înaltă calitate la 
nivelul tuturor modurilor de transport, 
orientările trebuie să cuprindă dispoziții 
referitoare la securitatea și siguranța 
mișcărilor de călători și a mișcărilor de 
mărfuri, la impactul schimbărilor climatice 
și al eventualelor catastrofe naturale sau 
provocate de om asupra infrastructurii prin 
stabilirea rutelor alternative de siguranță 
și interconectarea lor la nivelul regiunilor 
și creșterea accesibilității pentru toți 
utilizatorii transporturilor.
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Amendamentul 28
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Rețeaua centrală trebuie să constituie 
un subansamblu al rețelei globale din care 
face parte. Ea trebuie să reprezinte cele mai 
importante noduri și legături din punct de 
vedere strategic ale rețelei transeuropene 
de transport, în conformitate cu nevoile de 
trafic. Rețeaua centrală trebuie să fie 
multimodală, cu alte cuvinte să includă 
toate modurile de transport și conexiunile 
aferente, precum și sistemele relevante de 
gestionare a traficului și a informațiilor.

(25) Rețeaua centrală trebuie să constituie 
un subansamblu al rețelei globale din care 
face parte. Ea trebuie să reprezinte cele mai 
importante noduri și legături din punct de 
vedere strategic ale rețelei transeuropene 
de transport, în conformitate cu nevoile de 
trafic și cu nevoile economice și sociale 
ale regiunilor și ale statelor de care 
aparțin.  Rețeaua centrală trebuie să fie 
multimodală, cu alte cuvinte să includă 
toate modurile de transport și conexiunile 
aferente, precum și sistemele relevante de 
gestionare a traficului și a informațiilor.

Or. ro

Amendamentul 29
Iosif Matula

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Proiectarea structurii de guvernanță 
adecvate și identificarea surselor de 
finanțare pentru proiectele transfrontaliere 
complexe ar fi avantajată de crearea de 
platforme de coridoare pentru astfel de 
coridoare ale rețelei centrale. Coordonatorii 
europeni trebuie să faciliteze 
implementarea coordonată a coridoarelor 
rețelei centrale.

(28) Proiectarea structurii de guvernanță 
adecvate și identificarea surselor de 
finanțare pentru proiectele transfrontaliere 
complexe prin investiții publice și prin 
atragerea de capital privat ar fi avantajată 
de crearea de platforme de coridoare pentru 
astfel de coridoare ale rețelei centrale.  
Coordonatorii europeni trebuie să faciliteze 
implementarea coordonată a coridoarelor 
rețelei centrale.
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Amendamentul 30
Iosif Matula

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să asigure accesibilitatea 
corespunzătoare pentru toate regiunile 
Uniunii, promovând astfel coeziunea 
socială, economică și teritorială și 
susținând creșterea incluzivă;

(d) să asigure accesibilitatea 
corespunzătoare pentru toate regiunile 
Uniunii, promovând astfel coeziunea 
socială, economică și teritorială și 
susținând creșterea incluzivă prin 
reducerea decalajelor infrastructurii de 
transport dintre regiuni;

Or. ro

Amendamentul 31
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) o infrastructură de transport care să 
reflecte situațiile specifice din diferite părți 
ale Uniunii și care să prevadă o acoperire 
echilibrată a regiunilor europene, inclusiv a 
regiunilor ultraperiferice și a celor 
periferice;

(j) o infrastructură de transport care să 
reflecte situațiile specifice din diferite părți 
ale Uniunii și care să prevadă o acoperire 
echilibrată a tuturor regiunilor europene, 
inclusiv a regiunilor din noile state 
membre, a regiunilor ultraperiferice și a 
celor periferice;

Or. ro

Amendamentul 32
Evgeni Kirilov
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) o infrastructură de transport care să 
reflecte situațiile specifice din diferite părți 
ale Uniunii și care să prevadă o acoperire 
echilibrată a regiunilor europene, inclusiv 
a regiunilor ultraperiferice și a celor 
periferice;

(j) o infrastructură de transport care să 
reflecte situațiile specifice din diferite părți 
ale Uniunii și care să prevadă o acoperire și 
o conectare echilibrate a regiunilor 
europene, inclusiv a regiunilor de munte, 
ultraperiferice și a celor periferice;

Or. en

Amendamentul 33
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) o infrastructură de transport care să 
reflecte situațiile specifice din diferite părți 
ale Uniunii și care să prevadă o acoperire 
echilibrată a regiunilor europene, inclusiv a 
regiunilor ultraperiferice și a celor
periferice;

(j) o infrastructură de transport care să 
reflecte situațiile specifice din diferite părți 
ale Uniunii și care să prevadă o acoperire 
echilibrată a regiunilor europene, inclusiv a 
regiunilor ultraperiferice, periferice și 
insulare;

Or. it

Amendamentul 34
Iosif Matula

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) îmbunătățirea și întreținerea 
infrastructurii de transport existente;

(c) îmbunătățirea și întreținerea 
infrastructurii de transport existente sau 
refacerea infrastructurii de transport 
deteriorate;  
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Amendamentul 35
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când desfășoară activități de 
dezvoltare a rețelei globale, Uniunea, 
statele membre, administratorii de 
infrastructură și alți promotori ai 
proiectelor trebuie să acorde o atenție 
deosebită măsurilor necesare pentru:

Atunci când desfășoară activități de 
dezvoltare a rețelei globale, Uniunea, 
statele membre, regiunile și autoritățile 
locale aflate în cadrul TEN, 
administratorii de infrastructură și alți 
promotori ai proiectelor trebuie să acorde o 
atenție deosebită măsurilor necesare 
pentru:

Or. en

Amendamentul 36
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) remedierea legăturilor lipsă și 
înlăturarea blocajelor, în special în cazul 
tronsoanelor transfrontaliere;

(b) remedierea legăturilor lipsă și 
înlăturarea blocajelor, în special în cazul 
tronsoanelor transfrontaliere și în zonele 
urbane;

Or. en

Amendamentul 37
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele responsabilității care le 
revine, statele membre, operatorii portuari 
și administratorii de infrastructură se 
asigură că porturile interioare sunt
conectate la infrastructura rutieră și 
feroviară a rețelei globale.

(1) În limitele responsabilității care le 
revine, statele membre, operatorii portuari 
și administratorii de infrastructură se 
asigură că porturile interioare vor fi
conectate la infrastructura rutieră și 
feroviară a rețelei globale.

Or. en

Amendamentul 38
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) râurile, canalele și lacurile respectă 
cerințele minime pentru căile navigabile 
din clasa IV prevăzute în Acordul european 
asupra principalelor căi navigabile 
interioare de importanță internațională 
(AGN) privind noua clasificare a căilor 
navigabile interioare și asigură înălțimea 
liberă continuă la poduri;

(a) râurile, canalele și lacurile respectă 
cerințele minime pentru căile navigabile 
din clasa III prevăzute în Acordul 
european asupra principalelor căi 
navigabile interioare de importanță 
internațională (AGN) privind noua 
clasificare a căilor navigabile interioare și 
asigură înălțimea liberă continuă la poduri;

Or. en

Amendamentul 39
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) râurile, canalele și lacurile sunt echipate 
cu RIS.

(b) râurile, canalele și lacurile sunt echipate 
cu RIS, după caz.

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

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru căile navigabile interioare 
existente: măsuri de punere în aplicare 
necesare pentru a atinge standardele 
specifice clasei IV de căi navigabile 
interioare;

(a) pentru căile navigabile interioare 
existente: măsuri de punere în aplicare 
necesare pentru a atinge standardele 
specifice clasei III de căi navigabile 
interioare;

Or. en

Amendamentul 41
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) după caz, atingerea unor standarde mai 
ridicate decât cele specifice clasei IV de căi 
navigabile interioare, pentru a respecta 
cerințele pieței;

(b) după caz, atingerea unor standarde mai 
ridicate decât cele specifice clasei III de 
căi navigabile interioare, pentru a respecta 
cerințele pieței;

Or. en

Amendamentul 42
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Căile rutiere de înaltă calitate sunt 
proiectate și construite special pentru 
traficul motorizat, putând fi vorba fie de 

(3) Căile rutiere de înaltă calitate sunt 
proiectate și construite special pentru 
traficul motorizat, putând fi vorba fie de 



PE494.544v01-00 14/21 AM\910768RO.doc

RO

autostrăzi, fie de șosele expres. autostrăzi, fie de șosele expres, fie de 
drumuri strategice convenționale.

Or. en

Amendamentul 43
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Un drum strategic convențional este 
o cale rutieră care nu este nici autostradă, 
nici șosea expres, dar care este o cale 
rutieră de înaltă calitate, astfel cum se 
precizează la alineatele (1) și (2). 
Drumurile strategice convenționale sunt 
administrate și finanțate în conformitate 
cu specificitățile fiecărui stat membru.

Or. en

Amendamentul 44
Iosif Matula

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sprijinul pentru dezvoltarea 
aeroporturilor regionale în vederea 
creșterii interconectării, a 
descongestionării traficului aerian de 
pasageri și a diversificării destinațiilor de 
zbor;

Or. ro

Amendamentul 45
Oldřich Vlasák
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Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) garantarea că toate aspectele -
economice, sociale și de mediu - sunt 
luate în considerare în momentul în care 
se decid prioritățile între transportul de 
marfă și de pasageri în cadrul TEN-T.

Or. en

Amendamentul 46
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera b – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– disponibilitatea unor combustibili 
alternativi ecologici;

- disponibilitatea unor combustibili 
alternativi ecologici.

Anumite componente ale infrastructurii 
de navigație pe căi navigabile interioare și 
a rețelei centrale nu trebuie să 
îndeplinească toate cerințele stabilite în 
prezentul articol în cazurile în care căile 
navigabile interioare relevante se află pe 
lista Acordului european asupra 
principalelor căi navigabile interioare de 
importanță internațională (AGN).  

Or. pl

Amendamentul 47
Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere articolului 47 (3) Fără a aduce atingere articolului 47  
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alineatele (2) și (3), statele membre trebuie 
să se asigure că rețeaua centrală este 
finalizată și că ea respectă în totalitate 
dispozițiile prezentului capitol până cel 
târziu la 31 decembrie 2030.

alineatele (2) și (3) și articolului 1 
alineatul (4), statele membre trebuie să se 
asigure că rețeaua centrală este finalizată și 
că ea respectă în totalitate dispozițiile 
prezentului capitol până cel târziu la 31 
decembrie 2030.

Or. en

Amendamentul 48
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Metodologia utilizată pentru 
identificarea nodurilor rețelei centrale ia 
în considerație suprafața și populația 
pentru a se include cel puțin un port și un 
aeroport pentru fiecare insulă.

Or. it

Amendamentul 49
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Coridoarele rețelei centrale reprezintă 
un instrument care facilitează
implementarea coordonată a rețelei 
centrale. Coridoarele rețelei centrale se 
bazează pe integrarea modală, pe 
interoperabilitate, precum și pe o 
dezvoltare și o gestionare coordonate a 
infrastructurii, cu scopul de a pune bazele 
unui transport multimodal eficace din 
punctul de vedere al resurselor.

(1) Coridoarele rețelei centrale reprezintă 
un instrument care facilitează 
implementarea coordonată a rețelei 
centrale. Coridoarele rețelei centrale se 
bazează pe integrarea modală, pe 
interoperabilitate, precum și pe o 
dezvoltare și o gestionare coordonate a 
infrastructurii, cu scopul de a pune bazele 
unui transport multimodal eficace din 
punctul de vedere al resurselor. 
Infrastructura coridoarelor rețelei 
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centrale se dezvoltă astfel încât să fie 
posibilă utilizarea ei la nivel național și 
transfrontalier fără blocaje și să 
contribuie la îmbunătățiri durabile ale 
mediului. 

Or. de

Justificare

Creșterea traficului a dus la creșterea gradului de congestionare pe coridoarele de transport 
internaționale. Capacitățile trebuie deci optimizate și extinse. Blocajele actuale și eventuale, 
atât în statele membre, cât și la punctele de conexiune transfrontaliere, trebuie eliminate.
Aceasta va aduce o contribuție importantă la reducerea emisiilor de CO2, precum și 
îmbunătățiri durabile ale mediului.

Amendamentul 50
Evgeni Kirilov

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) comunică statelor membre, Comisiei și, 
după caz, tuturor celorlalte entități direct 
implicate în dezvoltarea coridorului rețelei 
centrale cu privire la orice dificultăți 
întâmpinate și contribuie la găsirea 
soluțiilor adecvate;

(b) comunică statelor membre, 
Parlamentului European, Comisiei și, 
după caz, tuturor celorlalte entități direct 
implicate în dezvoltarea coridorului rețelei 
centrale cu privire la orice dificultăți 
întâmpinate și contribuie la găsirea 
soluțiilor adecvate;

Or. en

Amendamentul 51
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) comunică statelor membre, Comisiei și, 
după caz, tuturor celorlalte entități direct 
implicate în dezvoltarea coridorului rețelei 
centrale cu privire la orice dificultăți 

(b) comunică statelor membre, Comisiei și 
tuturor celorlalte entități direct implicate în 
dezvoltarea coridorului rețelei centrale cu 
privire la orice dificultăți întâmpinate și 
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întâmpinate și contribuie la găsirea 
soluțiilor adecvate;

contribuie la găsirea soluțiilor adecvate;

Or. en

Amendamentul 52
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare coridor al rețelei 
centrale, statele membre în cauză instituie 
o platformă de coridor responsabilă cu 
definirea obiectivelor generale ale 
coridorului rețelei centrale, precum și cu 
pregătirea și supervizarea măsurilor 
menționate la articolul 53 alineatul (1).

(1) Pentru fiecare coridor al rețelei 
centrale, statele membre, regiunile și 
autoritățile locale din cadrul TEN în 
cauză instituie împreună o platformă de 
coridor responsabilă cu definirea 
obiectivelor generale ale coridorului rețelei 
centrale, precum și cu pregătirea și 
supervizarea măsurilor menționate la 
articolul 53 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 53
Evgeni Kirilov

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Platforma de coridor este alcătuită din 
reprezentanți ai statelor membre în cauză 
și, după caz, din alte entități publice și 
private. În orice caz, administratorii de 
infrastructură relevanți, astfel cum sunt 
definiți în Directiva 2001/14/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 februarie 2001 privind alocarea 
capacităților de infrastructură feroviară, 
tarifarea utilizării infrastructurii feroviare 
și certificarea în materie de siguranță, 

(2) Platforma de coridor este alcătuită din 
reprezentanți ai statelor membre în cauză 
și, după caz, din alte entități publice și 
private, precum și din țări terțe, în cazul 
proiectelor transfrontaliere. În orice caz, 
administratorii de infrastructură relevanți, 
astfel cum sunt definiți în Directiva 
2001/14/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 26 februarie 2001 privind 
alocarea capacităților de infrastructură 
feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii 
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trebuie să participe la platforma de coridor. feroviare și certificarea în materie de 
siguranță, trebuie să participe la platforma 
de coridor.

Or. en

Amendamentul 54
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Platforma de coridor este alcătuită din 
reprezentanți ai statelor membre în cauză 
și, după caz, din alte entități publice și 
private. În orice caz, administratorii de 
infrastructură relevanți, astfel cum sunt 
definiți în Directiva 2001/14/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 februarie 2001 privind alocarea 
capacităților de infrastructură feroviară, 
tarifarea utilizării infrastructurii feroviare 
și certificarea în materie de siguranță, 
trebuie să participe la platforma de coridor.

(2) Platforma de coridor este alcătuită din 
reprezentanți ai statelor membre, 
regiunilor și autorităților locale în cauză 
și, după caz, din alte entități publice și 
private. În orice caz, administratorii de 
infrastructură relevanți, astfel cum sunt 
definiți în Directiva 2001/14/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 februarie 2001 privind alocarea 
capacităților de infrastructură feroviară, 
tarifarea utilizării infrastructurii feroviare 
și certificarea în materie de siguranță, 
trebuie să participe la platforma de coridor.

Or. en

Amendamentul 55
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Anexa I – volumul 18/33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Includerea portului Olbia printre 
porturile maritime ale rețelei centrale la 
anexa I;

Or. it
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Amendamentul 56
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Anexa I – volumul 18/33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Includerea portului Cagliari printre 
porturile maritime ale rețelei centrale la 
anexa I;

Or. it

Amendamentul 57
Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Anexa I – volumul 02/33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Includerea căii navigabile Oder (Ostrawa 
– Opole – Wrocław – Frankfurt nad Odrą 
– Szczecin) în rețeaua centrală;

Or. en

Amendamentul 58
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Anexa I – volumele 05/33, 15/33, 21/33 și 23/32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Includerea întregului drum Via Carpathia 
(Thessaloniki, Sofia, Calfat, Lugoj, 
Timișoara, Oradea, Debrecen, Miskolc, 
Košice, Rzeszów, Lublin, Białystok, 
Kaunas, Klaipėda) în rețeaua centrală; 
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Or. en

Amendamentul 59
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Anexa II – volumul 24/33 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Includerea portului Olbia printre 
porturile maritime ale rețelei centrale la 
punctul 2 de la anexa II;

Or. it

Amendamentul 60
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Anexa II – volumul 24/33 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Includerea portului Cagliari printre 
porturile maritime ale rețelei centrale la 
punctul 2 de la anexa II;

Or. it


