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ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Transporta tīklam (TEN-T) joprojām ir daudz vajadzību, kas jārisina un jāizpilda. 
Tādēļ regulas priekšlikums ir labs pamats turpmākai TEN-T tīkla finansēšanai ES.

Grozījumi galvenokārt vērsti uz to, lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm ir pietiekama elastība. 
Piemēram, iepriekš noteikto projektu saraksts nebūtu jāuztver kā galīgs vai negrozāms, ja tas 
ir paredzēts, lai elastīgā veidā atspoguļotu satiksmes plūsmas ES. Ņemot vērā projektu 
sagatavošanas laikietilpīgumu, šādā veidā sagatavots saraksts neatspoguļo visus satiksmes 
koridorus, kas būs nepieciešami ilgtermiņā, lai atbalstītu ekonomisko izaugsmi Eiropā. Tādēļ 
būtu jābūt iespējai ierosināt turpmākus priekšlikumus un ļaut tiem konkurēt vienam ar otru.

Lai nodrošinātu resursu efektīvu izmantošanu, būtiski ir arī tas, ka dalībvalstīm ir zināma 
līmeņa elastība un ka tās, izmantojot atbrīvojumus, spēj ņemt vērā ES pastāvošās teritoriālās 
atšķirības. Vienādu nosacījumu striktā piemērošana attiecībā uz transportlīdzekļu kombināciju 
maksimālo garumu, atļautajiem ātrumiem vai satiksmes blīvumu koridoros visā ES, neņemot 
vērā teritoriālo specifiku, nav viennozīmīgi visefektīvākais risinājums1.

Visbeidzot, vietējās un reģionālās iestādes nevar būt atbildīgas par projektiem, kas neietilpst 
to kompetencē. Vietējās un reģionālās iestādes neierosina projektus dalībvalsts līmenī, kā arī 
tās neapspriež tos ar Komisiju, un tās spēj projektus ietekmēt tikai nelielā mērā. Tādējādi 
regulā izklāstītie noteikumi un pienākumi nevar būt tām saistoši. 

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Vispārējās intereses projektiem 
vajadzētu skaidri apliecināt Eiropas 
pievienoto vērtību. Pārrobežu projektiem
parasti ir augsta Eiropas pievienotā 
vērtība, tomēr tiem var būt zemāka tiešā 
ekonomiskā ietekme salīdzinājumā ar 
vienīgi nacionāla rakstura projektiem. 
Tāpēc šie projekti bez Savienības 

(14) Vispārējās intereses projektiem 
vajadzētu apliecināt Eiropas pievienoto 
vērtību. Pārrobežu projekti ir piemērs 
projektiem ar augstu Eiropas pievienoto 
vērtību, tomēr tiem var būt zemāka tiešā 
ekonomiskā ietekme salīdzinājumā ar 
vienīgi nacionāla rakstura projektiem.

                                               
1 Piemēram, lai gan var vispārīgi uzskatīt, ka kravas vilciena sastāva vienība 750 m garumā būtu visefektīvākā 
konfigurācija, tā var nebūt labākā izvēle kalnainos vai nelīdzenos apgabalos. Šādās vietās vilciena sastāva 
vienības garuma noteikšana šādā veidā varētu radīt pārmērīgi augstas staciju un pārcelšanas termināļu 
celtniecības izmaksas.
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iesaistīšanās visticamāk netiks īstenoti. 

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Tā kā Eiropas transporta tīkla 
attīstīšanu un īstenošanu veic ne tikai 
dalībvalstis, ar šādu projektu izpildi 
saistītās tiesības un pienākumi, kas 
paredzēti šajā regulā, kā arī citos 
attiecīgos Savienības un valstu 
noteikumos un procedūrās, jāattiecina uz 
visiem vispārējās intereses projektu 
sekmētājiem, tādiem kā pašvaldības un 
reģionālās administrācijas iestādes, 
infrastruktūras pārvaldītāji un citas 
privātas vai publiskas struktūras.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Pamattīkla koridoriem vajadzētu arī
palīdzēt pievērsties plašākiem transporta 
politikas mērķiem un atvieglināt 
integrāciju starp dažādiem transporta 
veidiem un multimodālās darbības. Tas 
palīdzētu izveidot īpašus koridorus, kas 
būtu optimizēti enerģētikas izmantojuma 
un emisiju ziņā, tādējādi līdz minimumam 
samazinot ietekmi uz vidi, un kas būtu 
piesaistoši sakarā ar to uzticamību, 
mazāku noslogotību un zemām 

(27) Pamattīkla koridoriem vajadzētu arī
palīdzēt pievērsties plašākiem transporta 
politikas mērķiem un atvieglināt 
integrāciju starp dažādiem transporta 
veidiem un multimodālās darbības. 
Sākotnējais koridoru saraksts būtu jāiekļauj 
Regulā (ES) XXX/2012 [„Eiropas 
savienošanas” finanšu instruments] kā 
indikatīvs saraksts, un to vajadzētu 
pielāgot, lai ņemtu vērā satiksmes plūsmas 
izmaiņas.
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ekspluatācijas un administratīvajām 
izmaksām. Sākotnējais koridoru saraksts 
būtu jāiekļauj Regulā (ES) XXX/2012 
[„Eiropas savienošanas” finanšu 
instruments], bet to vajadzētu pielāgot, lai 
ņemtu vērā satiksmes plūsmas izmaiņas.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „Ātrsatiksmes ceļš” ir ceļš mehānisko 
transportlīdzekļu satiksmei, uz kura 
uzbraukšana iespējama tikai no ceļu 
pārvadiem vai regulētiem krustojumiem un

b) „Ātrsatiksmes ceļš” ir ceļš, kurš ir 
plānots mehānisko transportlīdzekļu 
satiksmei un uz kura uzbraukšana 
iespējama galvenokārt no ceļu pārvadiem 
vai regulētiem krustojumiem un 

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
45. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamattīkla infrastruktūra atbilst bez 
izņēmuma visām prasībām, kas izklāstītas 
II nodaļā. Turklāt, pamattīkla infrastruktūra 
atbilst arī šādām prasībām:

Pamattīkla infrastruktūra atbilst visām 
prasībām, kas izklāstītas II nodaļā. Turklāt 
pamattīkla infrastruktūra atbilst arī šādām 
prasībām:

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
45. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pēc dalībvalsts pieprasījuma 
atbrīvojumus attiecībā uz dzelzceļa 
transporta infrastruktūru pienācīgi 
pamatotos gadījumos var piešķirt
Komisija atbilstoši 55. panta 2. punktā 
norādītajai procedūrai, ja noteiktu 
standartu izpilde nebūtu iespējama 
ekonomisku iemeslu dēļ vai izolētu tīklu 
gadījumā. Tas var ietvert vilciena 
garumu, ERTMS, asslodzi, elektrifikāciju, 
līnijas ātrumu utt.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamattīkla koridori ir instruments, kuru
izmantošana atvieglo pamattīkla 
koordinētu īstenošanu. Pamattīkla 
koridoru pamatā ir transporta veidu 
integrācija, savstarpējā izmantojamība un 
koordinēta infrastruktūras izveide un 
pārvaldība, ar mērķi tiekties uz resursu 
izmantojuma ziņā efektīvu multimodālu 
transportu.

1. Neskarot dalībvalstu kompetenci 
attiecībā uz to infrastruktūras plānošanu,
pamattīkla koridori ir instruments, kura
izmantošana atvieglo pamattīkla 
koordinētu īstenošanu. Lai tiektos uz 
resursu izmantojuma ziņā efektīvu 
multimodālu transportu, pamattīkla 
koridoros jāpievēršas:

– intermodalitātei,
– savstarpējai savietojamībai, 
– koordinētai infrastruktūras izveidei 
pārrobežu teritorijās.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
48. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šo koridoru sākotnēja saraksta izveide 
nav jāsaprot kā automātisks ERAF, 
Kohēzijas fonda vai Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
atbalsta priekšnoteikums.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
53. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai atbalstītu, pamattīklu koridoru 
īstenošanu, Komisija var pieņemt 
īstenošanas lēmumus par pamattīklu 
koridoriem. Lēmumos var:

svītrots

a) ietvert ieguldījumu plānu, saistītās 
izmaksas un īstenošanas grafiku, ko 
uzskata par nepieciešamu pamattīkla 
koridoru izveidei atbilstīgi šīs regulas 
mērķiem;
b) definēt visus pasākumus, ko īsteno, lai 
samazinātu ārējās izmaksas, jo īpaši 
saistībā ar siltumnīcefekta gāzu emisijām 
un trokšņa piesārņojumu, un lai sekmētu 
jaunu tehnoloģiju ieviešanu satiksmes un 
jaudas pārvaldības jomā;
c) paredzēt citus pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai īstenotu koridoru attīstības 
plānu un pamattīkla koridoru 
infrastruktūras efektīvu izmantošanu.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
55. panta 2. punktā minēto konsultāciju 
procedūru. 
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
I pielikums – Sējumi Nr. 13/33 un 14/33

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenajā tīklā iekļaut autoceļu D11 
(Prāga–Hradeckrālove), ātrgaitas 
maģistrāles R35/R55 (Hradeckrālove–
Pršerova) un ātrgaitas maģistrāli R43 
(Moravská Třebová–Brno), nevis autoceļu 
D1;

Or. cs

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikumsI pielikums – Sējumi Nr. 13/33 un 14/33

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visaptverošajā TEN-T tīklā ietvert 
ātrvilciena dzelzceļa posmu Ūsti pie 
Labas–Drēzdene;

Or. cs

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikumsI pielikums – Sējumi Nr. 13/33 un 14/33

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Brno klasificēt kā TEN–T pamattīkla 
satiksmes mezgla pilsētu; 

Or. cs
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Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikumsI pielikums – Sējumi Nr. 13/33 un 14/33

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saglabāt divu TEN–T tīkla koridoru 
(Baltijas jūras–Adrijas jūras koridors un 
Hamburgas–Lefkošas koridors) 
šķērsošanās vietu Brno pilsētā;

Or. cs

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikumsI pielikums – Sējumi Nr. 13/33 un 14/33

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Modernizēt pamattīklā esošo posmu 
Česká Kubice st.hr.– Řezno;

Or. cs

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikumsI pielikums – Sējumi Nr. 13/33 un 14/33

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atkārtoti klasificēt dzelzceļa koridoru 
Plzeņa–Heba–Marktredvica kā daļu no 
visaptverošā tīkla vai noteikt atbrīvojumu 
no pamattīkla koridora prasībām jau 
pabeigtajam dzelzceļa posmam Plzeņa–
Heba;

Or. cs
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikumsI pielikums – Sējumi Nr. 13/33 un 14/33

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamattīklā ietvert IV dzelzceļa koridoru 
un autoceļa D3 posmu Prāga–Linca; 

Or. cs

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikumsI pielikums – Sējumi Nr. 13/33 un 14/33

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmainīt dzelzceļa koridora Prāga–
Vroclava maršrutu, tajā ietverot Mlada 
Broleslavu un Libericu;

Or. cs


