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RÖVID INDOKOLÁS

Megfigyelhető, hogy a TEN-T hálózathoz kapcsolódóan még mindig számos igény merül fel, 
amelyekkel foglalkozni kell, illetve amelyekre megoldást kell találni. A rendeletre irányuló 
javaslat ezért megfelelő alapot szolgáltat a TEN-T hálózat jövőbeli uniós finanszírozásához.

A módosító javaslatok elsősorban arra összpontosítanak, hogy kellő rugalmasságot 
biztosítsanak a tagállamok számára. Például az előzetesen meghatározott projektek jegyzékére 
nem szabad végleges vagy megmásíthatatlan felsorolásként tekinteni, ha azt szeretnénk, hogy 
az EU-ban rugalmasan türközze a közlekedési áramlatokat. Tekintettel a projektek
előkészítésének időigényességére, az ily módon összeállított jegyzék nem tükrözi az összes 
olyan folyosót, amelyek hosszú távon szükségesnek bizonyulnak majd az európai gazdasági 
növekedés támogatásához. Ezért lehetőséget kellene biztosítani további javaslatok 
előterjesztésére, illetve azok versenyeztetésére.

A források hatékony felhasználása érdekében továbbá bizonyos fokú rugalmasságot kell 
lehetővé tenni a tagállamok számára, és kivételek formájában biztosítani kell az Unión belül 
meglévő regionális különbségek figyelembevételének lehetőségét. Amennyiben a folyosókra 
vonatkozóan – rugalmatlanul – az EU egész területére érvényes, a regionális sajátosságokat 
figyelmen kívül hagyó, egységes feltételeket szabnak a szerelvény maximális hosszát, a 
megengedett sebességet vagy az adott útvonal terhelését illetően, ez nem feltétlenül jelenti 
majd a leghatékonyabb megoldást1.

Végezetül a helyi és regionális hatóságok nem felelhetnek olyan projektekért, amelyek 
hatáskörükön kívül esnek. A tagállami projektekre vonatkozó javaslatok előterjesztését és 
megtárgyalását nem a helyi vagy regionális hatóságok végzik az Európai Bizottságnál, és 
korlátozott lehetőségekkel rendelkeznek azok befolyásolására. Ezért a rendeletben 
meghatározott jogok és kötelezettségek nem vonatkozhatnak rájuk kötelező érvénnyel.

MÓDOSÍTÁS

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A közös érdekű projekteknek (14) A közös érdekű projekteknek európai 

                                               
1 Például elképzelhető, hogy általánosságban a tehervonat-szerelvények 750 m-es hossza tekinthető a 
leghatékonyabbnak, azonban nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás a hegyvidéki területeken vagy a tagolt 
terepviszonyokkal rendelkező térségekben. Iyen esetekben a megállapított szerelvényhossz akár aránytalanul 
magas költségeket is eredményezhet a pályaudvarok és rakodóállomások kiépítésekor.
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egyértelmű európai hozzáadott értéket kell 
felmutatniuk. A határokon átnyúló 
projekteknek általában magas európai 
hozzáadott értékük van, de a tisztán 
nemzeti projektekhez képest alacsonyabb 
lehet a közvetlen gazdasági hatásuk. Ezért 
uniós támogatás nélkül valószínűleg nem 
hajtanák őket végre. 

hozzáadott értéket kell felmutatniuk. A 
határokon átnyúló projektek olyan 
projekteket példáznak, amelyeknek magas 
európai hozzáadott értékük van, de a 
tisztán nemzeti projektekhez képest 
alacsonyabb lehet a közvetlen gazdasági 
hatásuk.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Mivel a transzeurópai közlekedési 
hálózat fejlesztését és megvalósítását nem 
csak tagállamok hajtják végre, a közös 
érdekű projektek összes támogatójára, 
mint például a helyi és regionális 
hatóságok, az infrastruktúra-üzemeltetők 
vagy más magánvállalkozások vagy állami 
szervezetek, az e rendeletben, valamint 
más vonatkozó uniós és nemzeti 
szabályokban és eljárásokban 
meghatározott jogok és kötelezettségek 
érvényesek az ilyen projektek végrehajtása 
során.

törölve

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A törzshálózati folyosóknak szélesebb 
közlekedéspolitikai célkitűzéseket is 
figyelembe kell venniük, és elő kell 

(27) A törzshálózati folyosóknak szélesebb 
közlekedéspolitikai célkitűzéseket is 
figyelembe kell venniük, és elő kell 
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segíteniük a modális integrációt és a 
multimodális közlekedést. Ennek lehetővé 
kell tennie olyan egyedileg kialakított 
folyosók létrehozását, amelyek 
energiafelhasználása és kibocsátása 
optimális, környezeti hatása a lehető 
legkisebb, és amelyek megbízhatóságuk, 
viszonylagos torlódásmentességük, 
továbbá csekély üzemeltetési és igazgatási 
költségeik miatt vonzóak is lesznek. A 
folyosók kezdeti listáját a XXX/2012/EU 
rendeletnek [európai összekapcsolódási 
eszköz] kell tartalmaznia, ugyanakkor a 
forgalmi áramlatok változásainak 
figyelembe vétele érdekében 
adaptálhatónak kell lennie.

segíteniük a modális integrációt és a 
multimodális közlekedést. A folyosók 
kezdeti listáját a XXX/2012/EU 
rendeletnek [európai összekapcsolódási 
eszköz] kell tartalmaznia tájékoztató 
jellegű felsorolás formájában, és annak a 
forgalmi áramlatok változásainak 
figyelembevétele érdekében adaptálhatónak 
kell lennie.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A gyorsforgalmi út a gépjármű forgalom
számára fenntartott, csak csomópontokon 
és jelzőlámpával ellátott útelágazásokon 
keresztül elérhető út, ahol

b) A gyorsforgalmi út a gépjárműforgalom
számára tervezett, elsősorban
csomópontokon és jelzőlámpával ellátott 
útelágazásokon keresztül elérhető út, ahol

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A törzshálózat infrastruktúrájának a II. 
fejezetben meghatározott összes 
követelményt kivétel nélkül teljesítenie 
kell. Ezenkívül a törzshálózat 

A törzshálózat infrastruktúrájának a II. 
fejezetben meghatározott összes 
követelményt teljesítenie kell. Ezenkívül a 
törzshálózat infrastruktúrájának az alábbi 
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infrastruktúrájának az alábbi 
követelményeket is teljesítenie kell:

követelményeket is teljesítenie kell:

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ami a vasúti közlekedési 
infrastruktúrát illeti, egy tagállam 
kérésére a Bizottság kellően indokolt 
esetekben mentességet ítélhet meg az 55. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően, amikor bizonyos előírások 
teljesítése gazdasági okokból vagy az
elszigetelt hálózatok esetében nem 
kivitelezhető. A mentesség kiterjedhet a 
vonathosszra, az ERTMS-re, a 
tengelyterhelésre, a villamosításra, a 
vonalsebességre stb.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A törzshálózati folyosók olyan eszközt 
jelentenek, amely elősegíti a törzshálózat 
összehangolt megvalósítását. A 
törzshálózati folyosóknak modális 
integráción, átjárhatóságon és az 
infrastruktúra összehangolt fejlesztésén és 
irányításán kell alapulniuk az erőforrás-
hatékony multimodális közlekedés elérése 
érdekében.

(1) A tagállamok saját infrastruktúrájuk 
megtervezésére vonatkozó nemzeti 
hatásköreinek sérelme nélkül a
törzshálózati folyosók olyan eszközt 
jelentenek, amely elősegíti a törzshálózat 
összehangolt megvalósítását. Az erőforrás-
hatékony multimodális közlekedés elérése 
érdekében a törzshálózati folyosók az 
alábbiakra összpontosítanak:
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– intermodalitás,
– átjárhatóság, valamint
– az infrastruktúra összehangolt 
fejlesztése a határ menti területeken.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E folyosók kezdeti listájának 
összeállítása nem tekinthető az ERFA, a 
Kohéziós Alap vagy az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében 
nyújtott támogatás automatikus 
előfeltételének.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A törzshálózati folyosók 
megvalósításának támogatása érdekében 
a Bizottság a törzshálózati folyosókra 
vonatkozó végrehajtási döntéseket 
fogadhat el. Ezek a döntések

törölve

a) tartalmazhatják a beruházás tervezését, 
a kapcsolódó költségeket és a végrehajtási 
ütemtervet az e rendelet célkitűzéseivel 
összhangban a törzshálózati folyosók 
megvalósításához szükséges becsült 
értékekkel;
b) meghatározhatják a külső költségek 
csökkentését célzó összes intézkedést, 
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különösen az üvegházhatású 
gázkibocsátás és zaj csökkentését, és a 
forgalomirányítás és kapacitáskezelés 
területén új technológiák bevezetésének az 
előmozdítását célzó intézkedéseket;
c) rendelkezhetnek más olyan 
intézkedésekről, amelyek a 
folyosófejlesztési terv végrehajtásához és a 
törzshálózati folyosó infrastruktúra 
hatékony használatához szükségesek.
Ezeket a végrehajtási aktusokat az 55. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően 
fogadják el. 

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet - 13/33 és 14/33 fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A D1-es autópálya helyett a D11-es 
autópálya (Prága–Hradec Králové), 
valamint az R35/R55-ös (Hradec Králové–
Přerov) és az R43-as (Moravská Třebová–
Brno) gyorsforgalmi út felvétele a 
törzshálózatba

Or. cs

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet - 13/33 és 14/33 fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ústí nad Labem–Drezda
nagysebességű vasúti összeköttetés 
felvétele az átfogó TEN-T hálózatba
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Or. cs

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet - 13/33 és 14/33 fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Brno városának csomópontként történő 
besorolása a TEN-T törzshálózatban

Or. cs

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet - 13/33 és 14/33 fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A TEN-T törzshálózat két folyosója (a 
balti–adriai folyosó és a Hamburg–
Lefkosia folyosó) egymást keresztező 
áthaladásának fenntartása Brno 
városában

Or. cs

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet - 13/33 és 14/33 fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meglévő folyosó Česká Kubice st.hr. –
Regensburg szakaszának korszerűsítése a 
törzshálózat keretében 

Or. cs
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet - 13/33 és 14/33 fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Plzeň–Cheb–Marktredwitz vasúti 
folyosó átsorolása az átfogó hálózatba, 
vagy mentesség meghatározása a 
törzshálózati folyosókra vonatkozó 
követelmények alól a már befejezett 
Plzeň–Cheb vasúti szakaszra vonatkozóan

Or. cs

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet - 13/33 és 14/33 fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A IV. vasúti folyosó és a D3-as autópálya 
Prága–Linz szakaszának felvétele a 
törzshálózatba

Or. cs

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet - 13/33 és 14/33 fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Prága–Wroclaw vasúti folyosó 
nyomvonalának módosítása Mladá 
Boleslav és Liberec érintésével

Or. cs
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