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КРАТКА ОБОСНОВКА

Оказва се, че в областта на мрежата TEN-T продължава да има много потребности, на 
които е необходимо да бъде отговорено и намерено решение. Предложението за 
регламент е добра основа за бъдещо финансиране на мрежата TEN-T в Европейския 
съюз.

Предложенията за изменения са съсредоточени преди всичко върху осигуряването на 
достатъчна гъвкавост за държавите членки. Например списъкът с предварително 
определени проекти не би следвало да бъде възприеман като окончателен или 
непроменим, ако следва да отразява по един гъвкав начин транспортните потоци в 
Европейския съюз. Предвид факта, че подготовката на проектите отнема много време, 
така изготвеният списък не отразява всички коридори, които в дългосрочен план ще 
бъдат необходими за подкрепата на икономическия растеж в Европа.  Затова би 
следвало да съществува възможност да се представят последващи предложения и да се 
даде възможност за състезание помежду им.

С оглед на ефективното използване на ресурсите също така е необходимо да се осигури 
известна степен на гъвкавост на държавите членки и чрез изключения да се осигури 
възможността да се вземат предвид териториалните различия, които съществуват в 
рамките на ЕС. Решението няма да бъде най-ефективно, ако строго се определят единни 
условия за коридори с максимална дължина на композициите от превозни средства, 
позволена скорост или натовареност на движението на дадено трасе на цялата 
територия на ЕС, без да се вземат предвид териториалните специфики.1

Не на последно място не е възможно, местните и регионалните органи да отговарят за 
проекти, които са извън тяхната компетентност. Местните или регионалните органи 
нито предлагат, нито водят преговори с Европейската комисия за проектите на 
държавите членки и имат ограничени възможности да оказват влияние върху тях.  
Затова не може правата и задълженията, посочени в настоящия регламент, да бъдат 
обвързващи за тях.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в доклада си следните изменения:

                                               
1 Например по принцип може да се счита, че дължината на товарните влакови композиции от 750 м. е 
най-ефективна, но това не е задължително най-доброто решение в планински или силно пресечени 
райони. В тях така определената дължина на композицията би могла да означава несъразмерно високи 
разходи за строителство на гари и терминали за трансфер.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Проектите от общ интерес следва 
да демонстрират безспорна европейска 
добавена стойност. Принципно
трансграничните проекти имат висока 
европейска добавена стойност, но могат 
да имат по-слабо пряко икономическо 
въздействие в сравнение с чисто 
националните проекти. Поради това е 
вероятно те да не бъдат осъществени 
без намеса на равнището на Съюза.

(14) Проектите от общ интерес следва 
да демонстрират европейска добавена 
стойност. Трансграничните проекти са 
пример за проекти с висока европейска 
добавена стойност, но могат да имат по-
слабо пряко икономическо въздействие 
в сравнение с чисто националните 
проекти.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Тъй като развитието и 
реализацията на трансевропейска 
транспортна мрежа не се 
осъществяват единствено от 
държавите-членки, при 
осъществяването на проекти от общ 
интерес всички организатори на 
такива проекти, като например 
местни и регионални органи, 
управители на инфраструктури или 
други частни или публични 
образувания, следва да бъдат предмет 
на правата и задълженията, 
предвидени в настоящия регламент, 
както и в други съответни правила и 
процедури на равнището на Съюза или 
на национално равнище.

заличава се

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Коридорите на основната мрежа 
следва също така да са насочени към по-
широки цели на транспортната политика 
и да улесняват интегрирането на 
различните видове транспорт и 
мултимодалните операции. Това следва 
да създаде условия за специално 
разработени коридори, оптимизирани 
по отношение на 
енергопотреблението и емисиите, с 
минимално въздействие върху 
околната среда, но и привлекателни 
със своята благонадеждност, редки 
задръствания и ниски оперативни и 
административни разходи. В 
Регламент (ЕС) № XXX/2012 
[Механизъм за свързване на Европа] 
следва да бъде включен първоначален 
списък на коридорите, който трябва да 
може да се променя с оглед промените в 
транспортните потоци.

(27) Коридорите на основната мрежа 
следва също така да са насочени към по-
широки цели на транспортната политика 
и да улесняват интегрирането на 
различните видове транспорт и 
мултимодалните операции. В Регламент
(ЕС) № XXX/2012 [Механизъм за 
свързване на Европа] следва да бъде 
включен първоначален списък на 
коридорите, като примерен списък, и 
следва да може да се променя с оглед 
промените в транспортните потоци.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „Високоскоростен път“ означава път,
който е предназначен за движение на 
моторни превозни средства, достъпът до 
който е възможен само от кръстовища 
на различни нива или регулирани 
пътища, и който:

„Високоскоростен път“ означава път, 
който е предвиден за движение на 
моторни превозни средства, достъпът до 
който е възможен преди всичко от 
кръстовища на различни нива или 
регулирани пътища, и който:
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инфраструктурата на основната мрежа 
отговаря без изключение на 
изискванията, определени в глава ІІ.  
Освен това инфраструктурата на 
основната мрежа отговаря също и на 
следните изисквания:

Инфраструктурата на основната мрежа 
отговаря на изискванията, определени в 
глава ІІ. Освен това инфраструктурата 
на основната мрежа отговаря също и на 
следните изисквания:

Or. en

Amendment 6

Proposal for a regulation
Article 45 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

2 a. По искане на държава членка, що 
се отнася до железопътната 
транспортна инфраструктура, 
Комисията, при надлежно обосновани 
случаи, може да прави изключения в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 55, параграф 2, когато 
изпълнението на определени 
стандарти не би било възможно 
поради икономически причини или в 
случаи на изолирани мрежи. 
Изключенията могат да обхващат 
дължина на влака, ERTMS, 
натоварване на колоос, 
електрификация, скорост на линията 
и т.н.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Коридорите на основната мрежа са 
инструмент, който улеснява 
координираното изпълнение на 
основната мрежа.  Коридорите на 
основната мрежа се основават на 
интеграцията на различните видове 
транспорт, на оперативната 
съвместимост, както и на 
съгласуваното развитие и управление 
на инфраструктурата, което да 
доведе до мултимодален транспорт с 
ефикасно използване на ресурсите.

1. Без да се накърняват националните 
компетентности на държавите 
членки що се отнася до планирането 
на тяхната инфраструктура,
коридорите на основната мрежа са 
инструмент, който улеснява 
координираното изпълнение на 
основната мрежа. За да доведат до 
мултимодален транспорт с 
ефективно използване на ресурсите, 
при коридорите на основната мрежа 
се обръща специално внимание на:
- интермодалността,
- оперативната съвместимост, както 
и
- координираното развитие на 
инфраструктурата в 
трансграничните отсечки.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Изготвянето на първоначален 
списък с тези коридори не следва да се 
разбира като автоматична 
предпоставка за подкрепа от 
Европейски фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд 
или от Механизма за свързване на 
Европа.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С цел да се подпомогне 
осъществяването на коридори на 
основната мрежа, Комисията може 
да приема решения за изпълнение 
относно коридорите на основната 
мрежа. Тези решения могат да:

заличава се

а) включват планиране на 
инвестициите, съответните разходи 
и срок за изпълнение, определени като 
необходими за реализацията на 
коридорите на основната мрежа в 
съответствие с целите на 
настоящия регламент;
б) определят всички мерки, насочени 
към намаляване на външните разходи, 
по-специално на емисиите на 
парникови газове и шума, и насочени 
към насърчаване на въвеждането на 
нови технологии в управлението на 
трафика и на капацитета;
в) предвиждат други мерки, 
необходими за изпълнението на плана 
за развитие на коридора и за 
ефикасното използване на 
инфраструктурата на коридора на 
основната мрежа.
Съответните актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 55, параграф 2.

Or. en
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Изменение 10

Предложение за регламент
Приложение І – том 13/33 и 14/33

Текст, предложен от Комисията Изменение

В основната мрежа да се включи 
магистралата D11  (Прага - Храдец 
Кралове) + R35/R55 Храдец Кралове –
Пршеров + R43 Моравска Тршебова –
Бърно, вместо магистрала D1

Or. cs

Изменение 11

Предложение за регламент
Приложение І – том 13/33 и 14/33

Текст, предложен от Комисията Изменение

В широкообхватната мрежа TEN-T 
да се включи високоскоростната 
железопътна връзка Усти над Лабем -
Дрезден

Or. cs

Изменение 12

Предложение за регламент
Приложение І – том 13/33 и 14/33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Град Бърно да бъде включен като 
градски възел от основната мрежа 
TEN-T

Or. cs
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Изменение 13

Предложение за регламент
Приложение І – том 13/33 и 14/33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да са запази пресичането на двата 
коридора от основната мрежа по 
TEN-T (Балтийско-Адриатически 
коридор и коридора Хамбург -
Никозия) в град Бърно

Or. cs

Изменение 14

Предложение за регламент
Приложение І – том 13/33 и 14/33

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на основната мрежа да се 
модернизира съществуващият 
коридор в отсечката Ческа Кубице 
(държавна граница) - Регенсбург

Or. cs

Изменение 15

Предложение за регламент
Приложение І – том 13/33 и 14/33

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Железопътният коридор Пилзен –
Хеб – Марктредвиц да бъде 
прекласифициран като част от 
всеобхватната мрежа или за вече 
завършената отсечка на 
железопътната линия Пилзен – Хеб 
да бъде формулирано изключение от 
исканията за коридор от основната 
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мрежа 

Or. cs

Изменение 16

Предложение за регламент
Приложение І – том 13/33 и 14/33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се включат ІV железопътен 
коридор и магистралата D3 в 
отсечката Прага – Линц в основната 
мрежа 

Or. cs

Изменение 17

Предложение за регламент
Приложение І – том 13/33 и 14/33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Да се промени маршрутът на 
железопътния коридор Прага –
Вроцлав към варианта през Млада 
Болеслав и Либерец

Or. cs


