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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όσον αφορά το δίκτυο ΔΕΔ-Μ, εξακολουθούν να υπάρχουν πολυάριθμες ανάγκες οι οποίες 
χρήζουν αντιμετώπισης. Συνεπώς, η πρόταση κανονισμού αποτελεί καλή βάση όσον αφορά 
τη μελλοντική χρηματοδότηση του δικτύου ΔΕΔ-Μ στην ΕΕ.

Πρωταρχικός στόχος των τροπολογιών είναι να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν 
επαρκή ευελιξία. Παραδείγματος χάριν, εάν πρόκειται ο κατάλογος των προκαθορισμένων 
έργων να αντικατοπτρίζει με ευέλικτο τρόπο τη ροή της κυκλοφορίας σε επίπεδο ΕΕ, τότε δεν 
πρέπει να θεωρείται οριστικός ή αμετάβλητος. Δεδομένης της χρονοβόρας διαδικασίας που 
συνεπάγεται η προετοιμασία των έργων, ένας κατάλογος που καταρτίζεται κατ’ αυτό τον 
τρόπο δεν θα περιλαμβάνει το σύνολο των διαδρόμων μεταφορών που θα απαιτηθούν 
μελλοντικά με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη.  Ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα υποβολής νέων προτάσεων οι οποίες θα έχουν 
ανταγωνιστικό χαρακτήρα.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική χρήση των πόρων, είναι εξίσου ζωτικής 
σημασίας να διαθέτουν τα κράτη μέλη κάποια ευελιξία και να μπορούν – μέσω εξαιρέσεων –
να λαμβάνουν υπόψη τις εδαφικές ανισότητες που υφίστανται στην ΕΕ. Η αυστηρή επιβολή 
ομοιόμορφων όρων όσον αφορά το μέγιστο μήκος των συνδυασμών οχημάτων, τις 
επιτρεπόμενες ταχύτητες ή την κυκλοφοριακή πυκνότητα στους διαδρόμους ολόκληρης της 
ΕΕ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εδαφικές ιδιαιτερότητες, δεν συνιστά απαραιτήτως την 
πλέον ενδεδειγμένη λύση1.

Τέλος, οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς δεν μπορούν να φέρουν ευθύνη για τα έργα που 
δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς δεν προτείνουν 
έργα σε επίπεδο κράτους μέλους, ούτε προβαίνουν σε σχετικές διαπραγματεύσεις με την 
Επιτροπή, ενώ ο βαθμός επιρροής που ασκούν στα εν λόγω έργα είναι περιορισμένος. Με 
βάση τα ανωτέρω, οι κανόνες και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό δεν 
μπορούν να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τους εν λόγω φορείς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

                                               
1 Για παράδειγμα, ενώ γενικώς μπορεί να θεωρείται ότι ένας συρμός μεταφοράς εμπορευμάτων μήκους 750 
μέτρων αποτελεί την πλέον αποτελεσματική σύνθεση, αυτή ενδέχεται να μην είναι η καλύτερη επιλογή όσον 
αφορά τις ορεινές ή δύσβατες περιοχές. Στα εν λόγω μέρη, ο καθορισμός του μήκους ενός συρμού κατ’ αυτό 
τον τρόπο θα μπορούσε να συνεπάγεται εξαιρετικά υψηλό κόστος κατασκευής όσον αφορά τους τερματικούς 
σταθμούς και τους σταθμούς μεταφόρτωσης.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Πρέπει να αποδεικνύεται με σαφήνεια
η ευρωπαϊκή προστιθεμένη αξία των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος. Τα διασυνοριακά 
έργα έχουν συνήθως υψηλή ευρωπαϊκή 
προστιθεμένη αξία, πολλά όμως έχουν 
μικρότερες άμεσες οικονομικές επιπτώσεις 
σε σύγκριση με τα αμιγώς εθνικά έργα. 
Συνεπώς, είναι πιθανόν να μην 
υλοποιηθούν χωρίς την παρέμβαση της 
Ένωσης. 

(14) Πρέπει να αποδεικνύεται η ευρωπαϊκή 
προστιθεμένη αξία των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος. Τα διασυνοριακά έργα 
αποτελούν παράδειγμα έργων με υψηλή 
ευρωπαϊκή προστιθεμένη αξία, πολλά 
όμως έχουν μικρότερες άμεσες 
οικονομικές επιπτώσεις σε σύγκριση με τα 
αμιγώς εθνικά έργα.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Καθώς την ανάπτυξη και την 
υλοποίηση του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών δεν αναλαμβάνουν 
αποκλειστικά τα κράτη μέλη, όλοι οι 
φορείς προώθησης έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, όπως τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, διαχειριστές 
υποδομών ή δημόσιοι φορείς, πρέπει να 
έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του παρόντος κανονισμού όταν εκτελούν 
τα έργα αυτά.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι διάδρομοι του κεντρικού δικτύου 
πρέπει να ανταποκρίνονται επίσης σε 
ευρύτερους στόχους της πολιτικής 
μεταφορών και να διευκολύνουν την 
ενσωμάτωση διαφορετικών τρόπων 
μεταφοράς και τις πολυτροπικές 
μεταφορές. Πρέπει να δημιουργηθούν 
ειδικά σχεδιασμένοι διάδρομοι που να 
είναι βελτιστοποιημένοι όσον αφορά τη 
χρήση της ενέργειας και τις εκπομπές, 
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά επίσης 
να είναι ελκυστικοί λόγω της αξιοπιστίας 
τους, της περιορισμένης κυκλοφοριακής 
συμφόρησης και του χαμηλού 
λειτουργικού και διοικητικού κόστους 
τους. Ένας αρχικός κατάλογος διαδρόμων 
πρέπει να επισυναφθεί στον κανονισμό 
(EΕ) XXX/2012 [διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»], ο οποίος
πρέπει όμως να αναπροσαρμόζεται ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές στις 
ροές κυκλοφορίας.

(27) Οι διάδρομοι του κεντρικού δικτύου 
πρέπει να ανταποκρίνονται επίσης σε 
ευρύτερους στόχους της πολιτικής 
μεταφορών και να διευκολύνουν την 
ενσωμάτωση διαφορετικών τρόπων 
μεταφοράς και τις πολυτροπικές 
μεταφορές. Ένας αρχικός κατάλογος 
διαδρόμων πρέπει να επισυναφθεί στον 
κανονισμό (EΕ) XXX/2012 [διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»] ως 
ενδεικτικός κατάλογος, και πρέπει να 
αναπροσαρμόζεται ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι μεταβολές στις ροές 
κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Οδός ταχείας κυκλοφορίας είναι οδός 
για την κυκλοφορία μηχανοκίνητων 
οχημάτων προσβάσιμη μόνον από 
ανισόπεδους κόμβους ή ελεγχόμενους 
ισόπεδους κόμβους και:

β) Οδός ταχείας κυκλοφορίας είναι οδός 
σχεδιασμένη για την κυκλοφορία 
μηχανοκίνητων οχημάτων προσβάσιμη 
κατά κύριο λόγο από ανισόπεδους 
κόμβους ή ελεγχόμενους ισόπεδους 
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κόμβους και: 

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποδομή του κεντρικού δικτύου πληροί 
όλες ανεξαιρέτως τις απαιτήσεις που 
απαριθμούνται στο κεφάλαιο ΙΙ. 
Επιπροσθέτως, η υποδομή του κεντρικού 
δικτύου πληροί επίσης τις κάτωθι 
απαιτήσεις:

Η υποδομή του κεντρικού δικτύου πληροί 
όλες τις απαιτήσεις που απαριθμούνται στο 
κεφάλαιο ΙΙ. Επιπροσθέτως, η υποδομή του 
κεντρικού δικτύου πληροί επίσης τις 
κάτωθι απαιτήσεις:

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Κατόπιν αιτήματος ενός κράτους 
μέλους, όσον αφορά τις σιδηροδρομικές 
υποδομές, η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί 
εξαιρέσεις, σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 55 
παράγραφος 2, όταν η εκπλήρωση 
ορισμένων προτύπων δεν είναι εφικτή για 
οικονομικούς λόγους ή στην περίπτωση 
απομονωμένων δικτύων. Αυτό μπορεί να 
καλύπτει το μήκος της αμαξοστοιχίας, το 
σύστημα ERTMS, το φορτίο ανά άξονα, 
τον εξηλεκτρισμό, την ταχύτητα γραμμής 
κ.λπ.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διάδρομοι του κεντρικού δικτύου 
είναι μέσο για να διευκολυνθεί η 
συντονισμένη υλοποίηση του κεντρικού 
δικτύου. Οι διάδρομοι του κεντρικού 
δικτύου βασίζονται στην ενοποίηση των 
τρόπων μεταφοράς, τη 
διαλειτουργικότητα, καθώς και στη 
συντονισμένη ανάπτυξη και διαχείριση 
των υποδομών, ώστε να επιτευχθεί 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων στις 
πολυτροπικές μεταφορές.

1. Με την επιφύλαξη των εθνικών 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών όσον 
αφορά τον σχεδιασμό των υποδομών 
τους, οι διάδρομοι του κεντρικού δικτύου 
είναι μέσο για να διευκολυνθεί η 
συντονισμένη υλοποίηση του κεντρικού 
δικτύου. Για να επιτευχθεί αποδοτική 
αξιοποίηση των πόρων στις πολυτροπικές 
μεταφορές, οι διάδρομοι κεντρικού 
δικτύου επικεντρώνονται στα εξής:

– διατροπικότητα,
– διαλειτουργικότητα, καθώς και 
– συντονισμένη ανάπτυξη υποδομών σε 
διασυνοριακές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η κατάρτιση αρχικού καταλόγου των 
εν λόγω διαδρόμων δεν θεωρείται 
αυτόματο προαπαιτούμενο για τη στήριξη 
από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής ή τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για να στηριχθεί η υλοποίηση των 
διαδρόμων του κεντρικού δικτύου, η 
Επιτροπή δύναται να εκδίδει 
εκτελεστικές αποφάσεις για τους 
διαδρόμους του κεντρικού δικτύου. Οι εν 
λόγω αποφάσεις είναι δυνατόν:

διαγράφεται

α) να περιλαμβάνουν τον επενδυτικό 
σχεδιασμό, το αντίστοιχο κόστος και 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, που 
κρίνονται αναγκαία για την υλοποίηση 
των διαδρόμων του κεντρικού σύμφωνα 
με τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού·
β) να προσδιορίζουν όλα τα μέτρα που 
αποσκοπούν στη μείωση του εξωτερικού 
κόστους, και ιδίως των εκπομπών 
θερμοκηπιακών αερίων και θορύβου, και 
στην προώθηση της υιοθέτησης νέων 
τεχνολογιών για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας και της μεταφορικής 
ικανότητας·
γ) να προβλέπουν άλλα μέτρα που είναι 
αναγκαία για την υλοποίηση του σχεδίου 
ανάπτυξης διαδρόμου και την αποδοτική 
χρήση της υποδομής διαδρόμου του 
κεντρικού δικτύου.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
συμβουλευτικής επιτροπής που 
προβλέπεται στο άρθρο 55 παράγραφος 2. 

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I - Τόμοι 13/33 και 14/33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Να συμπεριληφθούν στο βασικό δίκτυο ο 
αυτοκινητόδρομος D11 (Πράγα-Hradec 
Králové), η οδός ταχείας κυκλοφορίας 
R35/R55 (Hradec Králové–Přerov) και η 
οδός ταχείας κυκλοφορίας R43 
(Moravská Třebová–Μπρνο) αντί για τον 
αυτοκινητόδρομο D1·

Or. cs

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Τόμοι 13/33 και 14/33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Να συμπεριληφθεί η σιδηροδρομική
σύνδεση υψηλής ταχύτητας Ústí nad 
Labem–Drážďany στο εκτεταμένο δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ·

Or. cs

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I - Τόμοι 13/33 και 14/33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Να χαρακτηριστεί το Μπρνο αστικός 
κόμβος στο πλαίσιο του κεντρικού 
δικτύου ΔΕΔ-Μ· 

Or. cs
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I - Τόμοι 13/33 και 14/33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Να διατηρηθεί η διασταύρωση των δύο 
διαδρόμων του δικτύου ΔΕΔ-Μ (ο 
διάδρομος Βαλτικής-Αδριατικής και ο 
διάδρομος Αμβούργο-Λευκωσία) στην 
πόλη Μπρνο·

Or. cs

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Τόμοι 13/33 και 14/33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Να εκσυγχρονιστεί το υπάρχον τμήμα 
Česká Kubice st.hr.–Řezno στο πλαίσιο 
του κεντρικού δικτύου·

Or. cs

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I - Τόμοι 13/33 και 14/33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Να επανενταχθεί ο σιδηροδρομικός 
διάδρομος Plzeň–Cheb–Marktredwitz στο 
εκτεταμένο δίκτυο ή να προβλεφθεί 
εξαίρεση από τις απαιτήσεις που ισχύουν 
για τους διαδρόμους του κεντρικού 
δικτύου για το σιδηροδρομικό τμήμα 
Plzeň–Cheb που έχει ήδη ολοκληρωθεί·
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Or. cs

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I - Τόμοι 13/33 και 14/33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Να συμπεριληφθεί ο σιδηροδρομικός 
διάδρομος IV και το τμήμα Πράγα-Linec 
του αυτοκινητόδρομου D3 στο κεντρικό 
δίκτυο· 

Or. cs

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I - Τόμοι 13/33 και 14/33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Να αλλάξει η διαδρομή του 
σιδηροδρομικού διαδρόμου Πράγα-
Μπρατισλάβα ώστε να συμπεριληφθούν 
οι πόλεις Mladá Boleslav και Liberec·

Or. cs


