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KORT BEGRUNDELSE

TEN-T-nettet har stadig mange behov, der skal håndteres og opfyldes. Forslaget til forordning 
udgør derfor et godt grundlag for den fremtidige finansiering af TEN-T-nettet i EU.

Ændringernes primære fokus er at sikre, at medlemsstaterne har tilstrækkelig fleksibilitet. 
Listen over foruddefinerede projekter bør f.eks. ikke betragtes som endelig eller uforanderlig, 
hvis den skal afspejle trafikstrømmene i EU på en fleksibel måde. Det er meget tidskrævende 
at udarbejde projekter, og derfor afspejler en liste, der er formuleret på denne måde, ikke alle 
de trafikkorridorer, der på lang sigt vil være nødvendige for at støtte den økonomiske vækst i 
Europa. Det bør derfor være muligt at fremsætte yderligere forslag og at tillade, at de kan 
konkurrere med hinanden.

Med henblik på at sikre at ressourcerne udnyttes effektivt, er det også afgørende, at 
medlemsstaterne har en vis grad af fleksibilitet, og at de er i stand til - ved hjælp af 
undtagelser - at tage de territoriale skævheder, der findes i EU, i betragtning. Ufleksibel 
indførelse af ensartede betingelser for den maksimale længde af vogntog, tilladte hastigheder 
eller trafiktætheden i korridorer i hele EU uden hensyn til særlige territoriale forhold udgør 
ikke nødvendigvis den mest effektive løsning1.

De lokale og regionale myndigheder kan sluttelig ikke være ansvarlige for projekter, der 
rækker ud over deres kompetencer. Lokale og regionale myndigheder foreslår ikke projekter 
på nationalt plan, de forhandler dem heller ikke med Kommissionen, og de er kun i stand til at 
påvirke dem i et begrænset omfang. Reglerne og forpligtelserne, der er fastsat i forordningen, 
kan derfor ikke være bindende for dem.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Projekter af fælles interesse bør have 
en klar europæisk merværdi. 
Grænseoverskridende projekter har typisk
en høj europæisk merværdi, men kan have 
en mindre direkte økonomisk virkning, 
hvis man sammenligner med rent nationale 

(14) Projekter af fælles interesse bør have 
en europæisk merværdi. 
Grænseoverskridende projekter er et 
eksempel på projekter med høj europæisk 
merværdi, men kan have en mindre direkte 
økonomisk virkning, hvis man 

                                               
1 Det kan f.eks. være alment accepteret, at godstogsæt på 750 meters længde er den mest effektive konfiguration, 
men dette vil ikke være den bedste løsning i bjergrige eller robuste områder. Hvis længden af togsæt disse steder 
fastsættes på denne måde, vil det medføre store byggeomkostninger for stationer og overførselsterminaler
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projekter. Det er derfor sandsynligt, at de 
ikke vil blive gennemført uden Unionens 
indsats. 

sammenligner med rent nationale projekter.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Da udviklingen og gennemførelsen af 
det transeuropæiske transportnet ikke 
varetages af medlemsstaterne alene, bør 
alle initiativtagere til projekter af fælles 
interesse, f.eks. lokale og regionale 
myndigheder, infrastrukturforvaltere eller 
andre private eller offentlige organer 
være omfattet af rettighederne og 
forpligtelserne i denne forordning såvel 
som af andre relevante unions- og 
medlemsstatsbestemmelser og procedurer, 
når de gennemfører disse projekter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Hovednetkorridorer bør også forfølge 
transportpolitikkens bredere målsætninger 
og fremme modal integration og 
multimodale transportaktiviteter. Dette bør 
åbne mulighed for særligt udviklede 
korridorer, der er optimerede med hensyn 
til energiforbrug og udledninger, hvorved 
de miljømæssige konsekvenser minimeres, 
og som også er attraktive som følge af 

(27) Hovednetkorridorer bør også forfølge 
transportpolitikkens bredere målsætninger 
og fremme modal integration og 
multimodale transportaktiviteter. En første 
liste over korridorer bør indgå i forordning 
(EU) nr. XXX/2012 [Connecting Europe-
faciliteten] som en vejledende liste, og
listen bør kunne tilpasses i takt med 
ændringer i trafikstrømmene.
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deres pålidelighed, begrænsede 
overbelastning og lave drifts- og
forvaltningsomkostninger. En første liste 
over korridorer bør indgå i forordning (EU) 
XXX/2012 [Connecting Europe-
faciliteten], men listen bør kunne tilpasses i 
takt med ændringer i trafikstrømmene.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 – litra b - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) En motortrafikvej er en vej, der er 
forbeholdt færdsel med motorkøretøjer, og 
hvortil der kun er adgang fra udfletninger 
eller færdselsregulerede vejkryds, og hvor: 

En motortrafikvej er en vej, der er udviklet
til færdsel med motorkøretøjer, og hvortil 
der primært er adgang fra udfletninger 
eller færdselsregulerede vejkryds, og hvor: 

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Infrastrukturen i hovednettet skal opfylde 
alle de krav, der er fastlagt i kapitel II, 
uden undtagelse. Desuden skal 
infrastrukturen i hovednettet opfylde 
følgende krav:

Infrastrukturen i hovednettet skal opfylde 
alle de krav, der er fastlagt i kapitel II. 
Desuden skal infrastrukturen i hovednettet 
opfylde følgende krav:

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. På anmodning fra en medlemsstat kan 
undtagelser for så vidt angår 
jernbanetransportinfrastruktur tildeles af 
Kommissionen i behørigt begrundede 
tilfælde i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 55, stk. 2, hvor 
opfyldelse af visse standarder ikke er 
mulig som følge af økonomiske årsager 
eller i tilfælde af isolerede net. Dette kan 
vedrøre togets længde, ERTMS, akseltryk, 
elektrificering, strækningshastighed osv.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hovednetkorridorer er et instrument til 
fremme af en koordineret gennemførelse af 
hovednettet. For at skabe en 
ressourceeffektiv multimodal transport skal 
hovednetkorridorerne være baseret på
modal integration, interoperabilitet samt 
på en koordineret udvikling og styring af 
infrastrukturen.

1. Med forbehold af medlemsstaternes 
nationale kompetencer med hensyn til 
planlægningen af deres infrastruktur er
hovednetkorridorer et instrument til 
fremme af en koordineret gennemførelse af 
hovednettet. For at skabe en 
ressourceeffektiv multimodal transport skal 
hovednetkorridorerne være fokuseret på:
- intermodalitet,
- interoperabilitet samt 
- koordineret udvikling af infrastrukturen 
i grænseoverskridende områder.

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Opstillingen af en første liste over 
disse korridorer skal ikke forstås som en 
automatisk forudsætning for støtte fra 
EFRU, Samhørighedsfonden eller fra 
Connecting Europe-faciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Til støtte for gennemførelsen af 
hovednetkorridorerne kan Kommissionen 
vedtage gennemførelsesafgørelser om 
hovednetkorridorer. Disse afgørelser kan:

udgår

a) omfatte investeringsplanerne, de 
dermed forbundne omkostninger og den 
tidsplan for gennemførelse, der anses for 
nødvendig for at gennemføre 
hovednetkorridoren i overensstemmelse 
med målsætningerne i denne forordning
b) fastlægge alle foranstaltninger til 
reduktion af eksterne omkostninger, 
herunder især drivhusgasemissioner og 
støj, og til fremme af indførelsen af nye 
teknologier inden for trafik- og 
kapacitetsstyring.
c) indeholde bestemmelser om andre 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
gennemføre korridorudviklingsplanen og 
for en effektiv anvendelse af 
infrastrukturen i hovednetkorridoren.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages i 
henhold til den rådgivningsprocedure, 
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som der henvises til i artikel 55, stk. 2. 

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Bilag I – bind 13/33 og 14/33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At inkludere D11-motorvejen (Prag-
Hradec Králové), motortrafikvejene 
R35/R55 (Hradec Králové–Přerov) og 
motortrafikvejen R43 (Moravská 
Třebová–Brno) i hovednettet i stedet for 
D1-motorvejen;

Or. cs

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Bilag I – bind 13/33 og 14/33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At inkludere 
højhastighedsjernbaneforbindelsen Ústí 
nad Labem–Drážďany i det omfattende 
TEN-T-net;

Or. cs

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Bilag I – bind 13/33 og 14/33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At klassificere Brno som en by, der 
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fungerer som knudepunkt i det centrale 
TEN-T-net;

Or. cs

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Bilag I – bind 13/33 og 14/33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At opretholde passagen af de to TEN-T-
hovednetkorridorer (korridoren mellem 
Østersøen og Adriaterhavet og korridoren 
mellem Hamburg og Lefkosia) i byen 
Brno;

Or. cs

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Bilag I – bind 13/33 og 14/33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At modernisere strækningen Česká 
Kubice st.hr.–Řezno i det eksisterende 
hovednet;

Or. cs

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Bilag I – bind 13/33 og 14/33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At omklassificere jernbanekorridoren 
Plzeň–Cheb–Marktredwitz som en del af 
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det omfattende netværk eller at fastsætte 
en undtagelse fra kravene til 
hovednetkorridorerne i forbindelse med 
den allerede afsluttede jernbanesektion 
Plzeň-Cheb;

Or. cs

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Bilag I – bind 13/33 og 14/33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At inkludere jernbanekorridoren IV og
afsnittet af D3-motorvejen Prag-Linec i 
hovednettet; 

Or. cs

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Bilag I – bind 13/33 og 14/33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At ændre ruten af jernbanekorridoren 
Prag-Vratislav, så den også omfatter 
Mladá Boleslav og Liberec;

Or. cs


