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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Transeuropiniame transporto (TEN-T) tinkle vis dar yra daug poreikių, į kuriuos reikia 
atsižvelgti ir kuriuos reikia patenkinti. Todėl pasiūlymas dėl reglamento yra tinkamas 
pagrindas būsimam Europos Sąjungos TEN-T finansavimui.

Šiuose pakeitimuose daugiausia dėmesio skiriama siekiui užtikrinti, kad valstybės narės 
galėtų naudotis pakankamai lanksčiomis sąlygomis. Pavyzdžiui, iš anksto nustatytų projektų 
sąrašas neturėtų būti laikomas galutiniu ar nekeičiamu, jeigu jame norima lanksčiai atsižvelgti 
į eismo srautus Europos Sąjungoje. Atsižvelgiant į tai, kad projektams parengti reikia nemažai 
laiko, taip suformuluotame sąraše neatsižvelgiama į visus eismo koridorius, kurių ilgainiui 
prireiks siekiant remti ekonomikos augimą Europoje. Todėl turėtų būti įmanoma pateikti 
papildomus pasiūlymus ir sudaryti sąlygas jiems konkuruoti tarpusavyje.

Siekiant užtikrinti, kad ištekliai būtų naudojami tausiai, taip pat nepaprastai svarbu, kad 
valstybės narės galėtų naudotis tam tikromis lanksčiomis sąlygomis ir kad pasinaudodamos 
išimtimis jos galėtų atsižvelgti į ES egzistuojančius teritorinius skirtumus. Griežtai nustatyti 
vienodas sąlygas, susijusias su ilgiausiais galimais transporto priemonių junginiais, didžiausiu 
leistinu greičiu arba eismo intensyvumu visos ES transporto koridoriuose, neatsižvelgiant į 
teritorinius ypatumus, nebūtinai yra veiksmingiausias sprendimas1.

Galiausiai vietos ir regionų institucijos negali būti atsakingos už į savo kompetencijos sritį 
nepatenkančius projektus. Vietos ir regionų institucijos neteikia projektų pasiūlymų valstybių 
narių lygmeniu, jos taip pat nesidera dėl jų su Komisija, jos gali daryti tik nedidelę įtaką šiems 
projektams. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą informaciją, šiame reglamente išdėstytos 
taisyklės ir įsipareigojimai negali būti joms privalomi.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) įgyvendinant bendros svarbos 
projektus turėtų būti užtikrinta akivaizdi 
papildoma nauda Europai. Įgyvendinant

(14) įgyvendinant bendros svarbos 
projektus turėtų būti užtikrinta akivaizdi 
papildoma nauda Europai. 

                                               
1 Pavyzdžiui, apskritai gali būti laikoma, kad 750 m prekinių traukinių sąstatas būtų veiksmingiausia 
konfigūracija, tačiau kalnuotose arba atšiauriose teritorijose tai gali būti ne pats geriausias sprendimas. Tokiose 
vietovėse konkrečiai nurodant traukinių sąstato ilgį gali susidaryti labai didelės stočių ir perkrovimo terminalų 
statybos išlaidos.
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tarpvalstybinius projektus Europoje 
paprastai užtikrinama didelė papildoma 
nauda, tačiau šių projektų tiesioginis 
ekonominis poveikis, palyginti su 
nacionaliniais projektais, gali būti 
mažesnis. Todėl tikėtina, kad jie nebūtų 
įgyvendinti be Sąjungos dalyvavimo; 

Tarpvalstybiniai projektai yra projektų, 
kuriuos įgyvendinant Europoje 
užtikrinama didelė papildoma nauda, 
pavyzdys, tačiau šių projektų tiesioginis 
ekonominis poveikis, palyginti su 
nacionaliniais projektais, gali būti 
mažesnis.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) transeuropinį transporto tinklą 
plėtoja ir kuria ne vien valstybės narės, 
todėl visiems bendros svarbos projekto 
iniciatoriams, pvz., vietinėms ir 
regioninėms institucijoms, infrastruktūros 
valdytojams ar kitiems privatiesiems arba 
viešiesiems subjektams, įgyvendinantiems 
šiuos projektus, turėtų būti taikomos 
šiame reglamente nustatytos teisės ir 
pareigos, taip pat kitos susijusios 
Sąjungos ir nacionalinės taisyklės ir 
procedūros įgyvendinant šiuos projektus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) naudojant pagrindinio tinklo 
koridorius taip pat turėtų būti siekiama 
išplėsti transporto politikos tikslus ir 
palengvinti transporto rūšių integraciją ir 
daugiarūšio transporto operacijas. Tai 

(27) naudojant pagrindinio tinklo 
koridorius taip pat turėtų būti siekiama 
išplėsti transporto politikos tikslus ir 
palengvinti transporto rūšių integraciją ir 
daugiarūšio transporto operacijas. Pradinis 
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turėtų suteikti galimybę kurti specialius 
koridorius, tinkamai pritaikytus energijos 
naudojimo ir išmetamų teršalų kiekio 
atžvilgiu (taip sumažinant poveikį 
aplinkai), taip pat patrauklius 
atsižvelgiant į jų patikimumą, mažas 
eismo spūstis ir mažas eksploatavimo ir 
valdymo sąnaudas. Pradinis koridorių 
sąrašas turėtų būti įtrauktas į Reglamentą 
(ES) XXX/2012 [Europos infrastruktūros 
tinklų priemonė], tačiau turėtų būti 
pritaikomas atsižvelgiant į eismo srautų 
pokyčius;

koridorių sąrašas turėtų būti įtrauktas į 
Reglamentą (ES) XXX/2012 [Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė] kaip 
orientacinio pobūdžio sąrašas ir turėtų 
būti pritaikomas atsižvelgiant į eismo 
srautų pokyčius;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Greitkelis yra variklinių transporto 
priemonių eismui skirtas kelias, į kurį 
įmanoma įvažiuoti tik iš kelių sankryžos 
arba reguliuojamų kelių susikirtimų ir

(b) Greitkelis yra variklinių transporto 
priemonių eismui skirtas kelias, į kurį 
įmanoma įvažiuoti pirmiausia iš kelių 
sankryžos arba reguliuojamų kelių 
susikirtimų ir 

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinio tinklo infrastruktūra atitinka 
visus II skyriuje nustatytus reikalavimus. 
Be to, pagrindinio tinklo infrastruktūra taip 
pat atitinka šiuos reikalavimus:

Pagrindinio tinklo infrastruktūra atitinka 
II skyriuje nustatytus reikalavimus. Be to, 
pagrindinio tinklo infrastruktūra taip pat 
atitinka šiuos reikalavimus:

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės prašymu, Komisija, 
vadovaudamasi 55 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka, tinkamai pagrįstais 
atvejais gali taikyti išimtis geležinkelių 
transporto infrastruktūrai, kai tam tikrų 
standartų neįmanoma laikytis dėl 
ekonominių priežasčių arba atskirtų 
transporto tinklų atveju. Ši išimtis gali 
būti taikoma traukinio ilgiui, Europos 
geležinkelių eismo valdymo sistemai 
(ERTMS), ašies apkrovai, 
elektrifikavimui, greičiui ir kt.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagrindinio tinklo koridoriai yra 
priemonė, kurią naudojant siekiama 
palengvinti koordinuotą pagrindinio tinklo 
įgyvendinimą. Pagrindinio tinklo 
koridoriai grindžiami daugiarūšio 
transporto integracija, sąveika ir 
suderinta infrastruktūros plėtra ir 
valdymu, siekiant užtikrinti veiksmingu 
išteklių skirstymu pagrįstą vežimą 
daugiarūšiu transportu.

1. Neapribojant valstybių narių 
nacionalinės kompetencijos savo 
infrastruktūros planavimo srityje,
pagrindinio tinklo koridoriai yra priemonė, 
kurią naudojant siekiama palengvinti 
koordinuotą pagrindinio tinklo 
įgyvendinimą. Kad daugiarūšis 
transportas taptų grindžiamas tausiu 
išteklių naudojimu, pasitelkus pagrindinio 
tinklo koridorius daugiausia dėmesio 
skiriama:
– įvairiarūšiam transportui,
– sąveikumui, taip pat
– koordinuotam infrastruktūros 
plėtojimui tarpvalstybinėse teritorijose.
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Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pradinio šių koridorių sąrašo 
parengimas nelaikomas savaime būtina 
išankstine sąlyga paramai iš ERPF, 
Sanglaudos fondo arba pagal Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę gauti.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama paremti pagrindinio 
susisiekimo plano koridorių įgyvendinimą 
Komisija gali priimti sprendimą dėl 
pagrindinio tinklo koridorių 
įgyvendinimo. Šie sprendimai gali:

Išbraukta.

(a) apimti investavimo planus, susijusias 
išlaidas ir įgyvendinimo tvarkaraštį, 
parengtą taip, kad pagrindinio tinklo 
koridoriai būtų įgyvendinti atsižvelgiant į 
šiame reglamente iškeltus tikslus;
(b) apibrėžti visas priemones, kuriomis 
siekiama sumažinti išorines išlaidas, visų 
pirma išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir triukšmą, ir 
skatinti naujų technologijų diegimą 
transporto eismo ir pajėgumų valdymo 
srityje;
(c) numatyti kitas priemones, kurios 
būtinos siekiant įgyvendinti koridoriaus 
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plėtros planą ir veiksmingai naudoti 
pagrindinio tinklo koridoriaus 
infrastruktūrą.
Šie įgyvendinimo teisės aktai priimami 
taikant 55 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
patariamąją procedūrą. 

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo 13/33 ir 14/33 skirsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

įtraukti D11 automagistralę (Praha–
Hradec Kralovė), greitkelius R35/R55 
(Hradec Kralovė–Pršerovas) ir greitkelį 
R43 (Moravska Tršebova–Brno) į 
pagrindinį tinklą, o ne D1 automagistralę;

Or. cs

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo 13/33 ir 14/33 skirsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

įtraukti greitojo geležinkelio liniją Ūstis 
prie Labės–Dresdenas į visuotinį TEN-T 
tinklą;

Or. cs
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo 13/33 ir 14/33 skirsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TEN-T pagrindiniame tinkle priskirti 
Brno prie centrinių miestų;

Or. cs

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo 13/33 ir 14/33 skirsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

išlaikyti Brno mieste dviejų TEN-T 
koridorių (koridoriaus Baltijos jūra–
Adrijos jūra ir koridoriaus Hamburgas–
Nikosija) sankryžą;

Or. cs

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo 13/33 ir 14/33 skirsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atnaujinti pagrindiniame tinkle esančią 
atkarpą Česká Kubice st.hr.–
Rėgensburgas;

Or. cs
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo 13/33 ir 14/33 skirsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

priskirti geležinkelio koridorių Pilzenas–
Chebas–Martkredvicas prie visuotinio 
tinklo arba nustatyti pagrindinio tinklo 
koridoriaus reikalavimų išimtį, taikytiną 
jau užbaigtam geležinkelio ruožui 
Pilzenas–Chebas;

Or. cs

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo 13/33 ir 14/33 skirsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

įtraukti į pagrindinį tinklą IV geležinkelio 
koridorių ir D3 automagistralės ruožą 
Praha–Lincas; 

Or. cs

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirmo priedo 13/33 ir 14/33 skirsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pakeisti geležinkelio koridoriaus Praha–
Vroclavas maršrutą ir įtraukti į jį Mlada 
Boleslavą ir Liberecą;

Or. cs


