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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Ukazuje se, že v oblasti TEN-T sítí existuje stále mnoho potřeb, jež je nutné řešit a vyřešit. 
Návrh nařízení je proto dobrým podkladem pro budoucí financování sítí TEN-T v Evropské 
unii.

Pozměňovací návrhy se soustředí zejména na zajištění dostatečné flexibility pro členské státy. 
Například seznam předdefinovaných projektů by neměl být chápán jako definitivní či 
neměnný, pokud má flexibilně odrážet dopravní toky v Evropské unii. S ohledem na časovou 
náročnost přípravy projektů takto připravený seznam nereflektuje veškeré koridory, které 
budou v dlouhodobém horizontu nutné pro podporu ekonomického růstu v Evropě. Měla by 
proto existovat možnost předkládat další návrhy a umožnit mezi nimi soutěž.

S ohledem na efektivní využívání zdrojů je také nutné umožnit členským státům určitou míru 
flexibility a formou výjimek zajistit možnost vzít v potaz územní odlišnosti, které v rámci EU 
panují. Pokud se rigidně stanoví jednotné podmínky pro koridory u maximální délky 
soupravy, povolené rychlosti nebo zatížení dané trati na celém území EU bez ohledu na 
územní specifika, nemusí jít o nejefektivnější řešení1.

V neposlední řadě není možné, aby místní a regionální orgány odpovídaly za projekty, které 
jdou mimo jejich kompetence. Projekty členských států nenavrhují ani nevyjednávají 
s Evropskou komisí místní nebo regionální orgány a mají omezené možnosti je ovlivnit. Proto 
není možné, aby je nařízení zavazovalo k právům a povinnostem.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Projekty společného zájmu by měly 
mít jasný přínos pro Evropu. Typickým
příkladem projektu s jasným přínosem pro 
Evropu jsou přeshraniční projekty, které 
však mohou mít menší přímé ekonomické 
dopady ve srovnání s čistě vnitrostátními 
projekty. Proto je pravděpodobné, že 

(14) Projekty společného zájmu by měly 
být pro Evropu přínosné. Příkladem 
projektů s vysokým přínosem pro Evropu 
jsou přeshraniční projekty, které však 
mohou mít menší přímé ekonomické 
dopady ve srovnání s čistě vnitrostátními 
projekty.

                                               
1 Například obecně může být  předpokládaná délka nákladní vlakové soupravy v délce 750 m nejefektivnější, 
nemusí však jít o nejlepší řešení v horských či výrazně členitých oblastech. Tam by takto stanovená délka 
soupravy mohla znamenat neúměrně vysoké náklady na výstavbu nádraží a překladových terminálů.
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nebudou provedeny bez zásahu Unie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jelikož rozvoj a realizace 
transevropské dopravní sítě není pouze 
záležitostí členských států, měla by se při 
realizaci takových projektů práva a 
povinnosti stanovené v tomto nařízení, 
jakož i další příslušná pravidla a postupy 
členských států nebo Unie vztahovat na 
všechny realizátory projektů společného 
zájmu, jako jsou místní a regionální 
orgány, provozovatelé infrastruktury nebo 
další soukromé či veřejné subjekty.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Koridory hlavní sítě by rovněž měly 
zohledňovat širší cíle dopravní politiky 
a podpořit integraci různých druhů dopravy 
a multimodální operace. Tento přístup 
umožní vznik speciálně vyvinutých 
koridorů, které budou optimalizovány 
z hlediska využívání energie a z hlediska 
emisí, čímž se minimalizuje dopad na 
životní prostředí, a které budou rovněž 
atraktivní díky své spolehlivosti, omezené 
dopravní přetíženosti a nízkým provozním 
a správním nákladům. Výchozí seznam 

(27) Koridory hlavní sítě by rovněž měly 
zohledňovat širší cíle dopravní politiky 
a podpořit integraci různých druhů dopravy 
a multimodální operace. Výchozí seznam 
koridorů by měl být uveden v nařízení 
(EU) XXX/2012 [nástroj pro propojení 
Evropy] a měl by být orientační 
a adaptabilní, aby bylo možné zohlednit 
změny v dopravních tocích.



PA\906808CS.doc 5/10 PE492.666v01-00

CS

koridorů by měl být uveden v nařízení 
(EU) XXX/2012 [nástroj pro propojení 
Evropy], ale měl by být adaptabilní, aby 
bylo možné zohlednit změny v dopravních 
tocích.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Rychlostní komunikace je silnice 
vyhrazená pro provoz motorových vozidel, 
přístupná pouze z mimoúrovňových 
křižovatek nebo křižovatek se světelnou 
signalizací,

Rychlostní komunikace je silnice 
projektovaná pro provoz motorových 
vozidel, přístupná především
z mimoúrovňových křižovatek nebo 
křižovatek se světelnou signalizací, 

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Infrastruktura hlavní sítě musí splňovat bez
výjimky veškeré požadavky stanovené 
v kapitole II. Kromě toho musí 
infrastruktura hlavní sítě splňovat také tyto 
požadavky:

Infrastruktura hlavní sítě musí splňovat 
veškeré požadavky stanovené v kapitole II. 
Kromě toho splňuje infrastruktura hlavní 
sítě také tyto požadavky:

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě železniční dopravní 
infrastruktury může Komise na žádost 
členského státu udělit v řádně 
odůvodněných případech výjimky 
postupem podle čl. 55 odst. 2, pokud by 
z hospodářských důvodů nebo v případě 
izolovaných sítí nebylo možné určité 
normy splnit. Může se to týkat např. délky 
vlaku, systému ERTMS, zatížení nápravy, 
elektrifikace, rychlosti vlaků apod.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Koridory hlavní sítě jsou nástrojem, 
který má usnadnit koordinovanou realizaci 
hlavní sítě. Koridory hlavní sítě jsou 
založeny na integraci různých druhů 
dopravy, interoperabilitě a na 
koordinovaném rozvoji a řízení 
infrastruktury s cílem dospět 
k multimodální dopravě účinně 
využívající zdroje.

1. Aniž jsou tímto dotčeny pravomoci 
členských států pro plánování vlastních 
infrastruktur, koridory hlavní sítě jsou 
nástrojem, který má usnadnit koordinované 
provádění hlavní sítě. V zájmu dosažení 
multimodální dopravy, která účinně 
využívá zdroje, se koridory hlavní sítě 
zaměří na:

– intermodalitu,
– interoperabilitu a
– koordinovaný rozvoj infrastruktury 
v přeshraničních úsecích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Sestavením výchozího seznamu těchto 
koridorů nevzniká automaticky nárok na 
podporu z EFRR, Fondu soudržnosti 
nebo nástroje pro propojení Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S cílem podpořit realizaci koridorů 
hlavní sítě může Komise přijmout 
prováděcí rozhodnutí ohledně koridorů 
hlavní sítě. Tato rozhodnutí mohou:

vypouští se

a) zahrnovat investiční plánování, s tím 
související náklady a termín provedení, 
které jsou odhadovány jako nezbytné pro 
vybudování koridorů hlavní sítě v souladu 
s cíli tohoto nařízení;
b) definovat veškerá opatření zaměřená 
na snížení vnějších nákladů, zejména 
emisí skleníkových plynů a hluku, 
a zaměřená na podporu zavádění nových 
technologií v dopravě a řízení kapacit;
c) stanovit další opatření nezbytná pro 
splnění plánu rozvoje koridorů a pro 
účinné využití inftrastruktury koridorů 
hlavní sítě.
Tyto prováděcí akty jsou přijímány 
v souladu s poradním postupem podle 
čl. 55 odst. 2. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Příloha I – Svazky 13/33 a 14/33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do hlavní sítě zařadit dálnice D11 (Praha 
– Hradec Králové) + R35/R55 Hradec 
Králové – Přerov + R43 Moravská 
Třebová – Brno namísto dálnice D1

Or. cs

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Příloha I – Svazky 13/33 a 14/33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zařadit do globální sítě TEN-T 
vysokorychlostní železniční spojení Ústí 
n/L – Drážďany

Or. cs

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Příloha I – Svazky 13/33 a 14/33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zařadit město Brno jako uzel hlavní sítě 
TEN-T

Or. cs
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Příloha I – Svazky 13/33 a 14/33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachovat křížení dvou koridorů hlavní 
sítě TEN-T (Baltsko-jaderský koridor 
a koridor Hamburk-Lefkosia) ve městě 
Brně

Or. cs

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Příloha I – Svazky 13/33 a 14/33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci hlavní sítě modernizovat  
stávající koridor v úseku Česká Kubice 
st.hr. – Řezno

Or. cs

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Příloha I – Svazky 13/33 a 14/33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přeřadit železniční koridor Plzeň – Cheb –
Marktredwitz do globální sítě nebo 
definovat výjimku z požadavků na koridor 
hlavní sítě pro již dokončený úsek 
železniční tratě Plzeň-Cheb

Or. cs
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Příloha I – Svazky 13/33 a 14/33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zařadit IV. železniční koridor a dálnici 
D3 v úseku Praha – Linec do hlavní sítě 

Or. cs

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Příloha I – Svazky 13/33 a 14/33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Změnit trasu železničního koridoru Praha 
– Vratislav na variantu přes Mladou 
Boleslav a Liberec

Or. cs


