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LYHYET PERUSTELUT

TEN-T-liikenneverkkoon liittyy vielä useita tarpeita, joita on käsiteltävä ja joihin on 
vastattava. Ehdotus asetukseksi tarjoaa hyvän perustan TEN-T-verkon tulevalle 
rahoittamiselle Euroopan unionissa.

Tarkistusten tavoitteena on lähinnä varmistaa, että jäsenvaltioille jää riittävästi joustovaraa. 
Esimerkiksi ennalta määriteltyjen hankkeiden luetteloa ei tulisi pitää lopullisena tai 
muuttumattomana, jos sen halutaan heijastavan EU:n liikennevirtoja joustavasti. Koska 
valmisteluhankkeet ovat luonteeltaan aikaa vieviä, tällä tavalla laaditussa luettelossa ei kuvata 
kaikkia liikennekäytäviä, joita Euroopan talouskasvun tukemiseksi pitkän ajan kuluessa 
tarvitaan. Siksi muitakin ehdotuksia tulisi voida esittää ja antaa niiden kilpailla keskenään.

Resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi on myös tärkeää, että jäsenvaltioilla on tiettyä 
joustovaraa ja että ne voivat vapautusten avulla ottaa huomioon EU:ssa vallitsevat alueelliset 
erot. Ajoneuvoyhdistelmien enimmäispituutta, nopeusrajoituksia tai käytävien liikennetiheyttä 
koko EU:n alueella koskevien jäykkien, yhdenmukaisten ehtojen säätäminen alueellisia 
erityispiirteitä huomioon ottamatta ei välttämättä ole tehokkain ratkaisu1.

Paikalliset ja alueelliset yksiköt eivät myöskään voi vastata hankkeista, jotka eivät kuulu 
niiden toimivallan alaan. Paikalliset ja alueelliset yksiköt eivät ehdota jäsenvaltioiden tasoisia 
hankkeita eivätkä neuvottele niistä komission kanssa, ja niillä on vain rajalliset 
mahdollisuudet vaikuttaa niihin. Tämän perusteella asetuksessa säädetyt määräykset ja 
velvollisuudet eivät voi sitoa niitä. 

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Yhteistä etua koskevista hankkeista 
olisi saatava selkeää lisäarvoa Euroopan 
tasolla. Rajatylittävistä hankkeista saadaan 
yleensä suurta lisäarvoa Euroopan tasolla, 
mutta niillä on vähäisemmät suorat 
taloudelliset vaikutukset kuin puhtaasti 

(14) Yhteistä etua koskevista hankkeista 
olisi saatava lisäarvoa Euroopan tasolla. 
Rajatylittävät hankkeet ovat esimerkki 
hankkeista, joista saadaan suurta lisäarvoa 
Euroopan tasolla, mutta niillä on 
vähäisemmät suorat taloudelliset 

                                               
1 Vaikka esimerkiksi voidaan yleisesti olettaa, että 750 metriä on tavaraliikennejunalle tehokkain pituus, tämä ei 
välttämättä ole paras vaihtoehto vuoristoisilla tai vaikeakulkuisilla alueilla. Tällaisissa paikoissa junan pituuden 
määrittäminen tällä tavoin voisi johtaa kohtuuttoman suuriin asemien ja terminaalien rakennuskustannuksiin.
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kansallisilla hankkeilla. Sen vuoksi niitä ei 
todennäköisesti toteuteta ilman unionin 
tukea. 

vaikutukset kuin puhtaasti kansallisilla 
hankkeilla.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska Euroopan laajuisen 
liikenneverkon kehittäminen ja 
täytäntöönpano eivät kuulu pelkästään 
jäsenvaltioille, kaikkiin yhteistä etua 
koskevien hankkeiden promoottoreihin, 
kuten paikallisviranomaisiin, 
alueviranomaisiin, infrastruktuurin 
haltijoihin ja muihin yksityisiin tai 
julkisiin laitoksiin, olisi sovellettava tässä 
asetuksessa sekä muussa 
asiaankuuluvissa unionin ja 
jäsenvaltioiden säännöissä ja 
menettelyissä säädettyjä oikeuksia ja 
velvoitteita silloin, kun tällaisia hankkeita 
toteutetaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Ydinverkkokäytävillä olisi vastattava 
myös laajempiin liikennepoliittisiin 
tavoitteisiin ja helpotettava 
liikennemuotojen yhdentämistä ja 
multimodaalikuljetuksia. Näin voitaisiin 
ottaa käyttöön varta vasten kehitettyjä 

(27) Ydinverkkokäytävillä olisi vastattava 
myös laajempiin liikennepoliittisiin 
tavoitteisiin ja helpotettava 
liikennemuotojen yhdentämistä ja 
multimodaalikuljetuksia. Alustava luettelo 
käytävistä olisi sisällytettävä asetukseen 
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käytäviä, joilla energiankäyttö ja päästöt 
on optimoitu ja joiden 
ympäristövaikutukset on näin ollen 
minimoitu ja jotka ovat samalla 
houkuttelevia vaihtoehtoja 
luotettavuutensa, vähäisten ruuhkiensa ja 
alhaisten toiminta- ja 
hallintokustannustensa ansiosta. Alustava 
luettelo käytävistä olisi sisällytettävä 
asetukseen (EU) N:o XXX/2012 
[Verkkojen Eurooppa -väline], mutta sitä
olisi voitava mukauttaa liikennevirtojen 
muutosten huomioon ottamiseksi.

(EU) N:o XXX/2012 [Verkkojen Eurooppa 
-väline] ohjeellisena luettelona, jota olisi 
voitava mukauttaa liikennevirtojen 
muutosten huomioon ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) Moottoriliikennetie on tie, joka on 
varattu moottoriliikenteelle ja jolle 
päästään vain eritasoliittymistä tai 
valvotuista liittymistä ja

(b) Moottoriliikennetie on tie, joka on 
suunniteltu moottoriliikenteelle ja jolle 
päästään lähinnä eritasoliittymistä tai 
valvotuista liittymistä ja 

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ydinverkon infrastruktuurin on 
poikkeuksetta täytettävä kaikki II luvussa 
säädetyt vaatimukset. Ydinverkon 
infrastruktuurin on lisäksi täytettävä 
seuraavat vaatimukset:

Ydinverkon infrastruktuurin on täytettävä 
kaikki II luvussa säädetyt vaatimukset. 
Ydinverkon infrastruktuurin on lisäksi 
täytettävä seuraavat vaatimukset:

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rautatieliikenneinfrastruktuurin 
osalta komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa myöntää vapautuksia 
55 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti, kun tiettyjen 
standardien noudattaminen ei 
taloudellisista syistä ole mahdollista tai
kun kyseessä on erillinen verkko. Nämä 
voivat koskea muun muassa junien 
pituutta, ERTMS:ää, akselikuormitusta, 
sähköistämistä tai matkanopeutta.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ydinverkkokäytävät ovat väline, joilla 
helpotetaan ydinverkon koordinoitua 
toteuttamista. Ydinverkkokäytävien 
perustana on oltava liikennemuotojen 
integrointi, yhteentoimivuus sekä 
koordinoitu infrastruktuurin 
kehittäminen ja hoito, jotta tuloksena 
saavutetaan resurssitehokas 
multimodaalinen liikenne.

1. Tämän vaikuttamatta jäsenvaltioiden 
kansalliseen toimivaltaan omien 
infrastruktuuriensa suunnittelussa 
ydinverkkokäytävät ovat väline, joilla 
helpotetaan ydinverkon koordinoitua 
toteuttamista. Jotta tuloksena saavutetaan 
resurssitehokas multimodaalinen 
liikenne, ydinverkkokäytävissä on 
keskityttävä
– intermodaalisuuteen,
– liikennemuotojen keskinäiseen 
yhteentoimivuuteen sekä 
– koordinoituun infrastruktuurin 
kehittämiseen rajatylittävillä alueilla.
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Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Näiden käytävien alustavaa luetteloa 
ei tule pitää EAKR:n, koheesiorahaston 
tai Verkkojen Eurooppa -välineen tuen 
saamisen automaattisena edellytyksenä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ydinverkkokäytävien toteutuksen 
tukemiseksi komissio voi antaa 
ydinverkkokäytäviä koskevia 
täytäntöönpanopäätöksiä. Näissä 
päätöksissä voi olla

Poistetaan.

(a) investointisuunnitelma, 
asiaankuuluvat kustannukset ja 
täytäntöönpanon aikataulu, jotka 
arvioidaan tarvittavan 
ydinverkkokäytävien toteuttamiseksi 
tämän asetuksen tavoitteiden mukaisesti;
(b) määritelmä kaikista toimenpiteistä, 
joilla pyritään vähentämään ulkoisia 
kustannuksia, erityisesti 
kasvihuonekaasupäästöjä ja melua, sekä 
edistämään uuden teknologian 
käyttöönottoa liikenteessä ja kapasiteetin 
hallinnassa.
(c) muita toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen 
käytävän kehityssuunnitelman 
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toteuttamiseksi ja ydinverkkokäytävän 
infrastruktuurin tehokasta käyttöä varten.
Tällaiset täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 55 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen. 

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Niteet 13/33 ja 14/33

Komission teksti Tarkistus

että D11-moottoritie (Praha–Hradec 
Králové), R35/R55-pikatiet (Hradec 
Králové–Přerov) ja R43-piketie 
(Moravská Třebová–Brno) sisällytetään 
pääverkkoon eikä D1-moottoritiehen;

Or. cs

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Niteet 13/33 ja 14/33

Komission teksti Tarkistus

että suuren nopeuden Ústí nad Labem–
Dresden-ratayhteys sisällytetään 
kattavaan TEN-T-verkkoon;

Or. cs
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Niteet 13/33 ja 14/33

Komission teksti Tarkistus

että Brno luokitellaan liikenteen 
solmukohtakaupungiksi TEN-T-
ydinverkossa; 

Or. cs

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Niteet 13/33 ja 14/33

Komission teksti Tarkistus

että TEN-T-verkon kahden käytävän 
(Itämeri–Adrianmeri-käytävän ja 
Hampuri–Nicosia-käytävän) risteyskohta 
säilytetään Brnon kaupungissa;

Or. cs

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Niteet 13/33 ja 14/33

Komission teksti Tarkistus

että olemassa oleva Česká Kubice st.hr.–
Regensburg-osuus ydinverkon alueella 
modernisoidaan;

Or. cs
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Niteet 13/33 ja 14/33

Komission teksti Tarkistus

että Plzeň–Cheb–Marktredwitz-
ratakäytävä luokitellaan uudelleen osaksi 
kattavaa verkkoa tai että jo valmiille 
Plzeň–Cheb-rataosuudelle myönnetään 
vapautus ydinverkon 
käytävävaatimuksista;

Or. cs

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Niteet 13/33 ja 14/33

Komission teksti Tarkistus

että IV ratakäytävä ja D3-moottoritien 
Praha–Linz-osuus sisällytetään 
ydinverkkoon; 

Or. cs

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Liite I – Niteet 13/33 ja 14/33

Komission teksti Tarkistus

että Praha–Wrocław -ratakäytävän reittiä 
muutetaan niin, että se käsittää Mladá 
Boleslavin ja Liberecin;

Or. cs


