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BEKNOPTE MOTIVERING

De TEN-T-netwerken voorzien nog lang niet in alle behoeften, wat om nadere acties vraagt. Het 
verordeningsvoorstel zoals het hier voorligt, vormt tegen die achtergrond dan ook een goede basis 
voor de toekomstige financiering van de TEN-T-netwerken in de Europese Unie.

De amendementen hebben voornamelijk tot doel de lidstaten voldoende flexibiliteit te bieden. Zo 
dient bijvoorbeeld de lijst met vooraf gedefinieerde projecten niet als definitief en onwijzigbaar te 
worden opgevat, omdat anders niet flexibel kan worden ingesprongen op mogelijke wijzigingen in 
de verkeersstromen binnen de Europese Unie. Doordat het altijd zeer veel tijd kost om projecten 
geheel in kannen en kruiken te krijgen, is een dergelijke lijst inherent onvolledig; deze kan 
onmogelijk nu reeds alle corridors bevatten die op lange termijn nodig zullen zijn ter bevordering 
van de economische groei in Europa. Het dient ook mogelijk te zijn op een later moment nieuwe 
voorstellen in te dienen die dan met elkaar concurreren om opname op de lijst.

Verder dient de lidstaten met het oog op een doeltreffende aanwending van middelen de nodige 
flexibiliteit te worden geboden en moeten zij met behulp van uitzonderingen rekening kunnen 
houden met de territoriale verschillen binnen de EU. Want als de corridors in de hele EU zonder oog 
voor de specifieke territoriale omstandigheden moeten voldoen aan rigide, uniforme voorschriften 
ten aanzien van de maximale lengte van treinen, maximumsnelheden en de maximumkrachten op 
het spoor, zal niet altijd de meest optimale oplossing gebruikt worden1.

Dan tot slot kunnen lokale en regionale overheden onmogelijk verantwoordelijk worden gehouden 
voor projecten die buiten hun bevoegdheden liggen. Het zijn niet de lokale en regionale overheden 
die de nationale projecten van lidstaten met de Europese Commissie uitonderhandelen. Ze hebben er 
dan ook zeer weinig invloed op, reden waarom het een slechte zaak is dat de verordening hen op dit 
vlak en rechten en plichten toekent.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie vervoer en 
toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Projecten van gemeenschappelijk 
belang moeten een duidelijke meerwaarde 
voor Europa bieden. Grensoverschrijdende 

(14) Projecten van gemeenschappelijk 
belang moeten meerwaarde voor Europa 
bieden. Grensoverschrijdende projecten 

                                                  
1 Hoewel een treinlengte van 750m in de meeste omstandigheden daadwerkelijk de optimale lengte is, is dit niet 
noodzakelijkerwijze het geval in berggebieden en zeer heuvelachtige gebieden. In dergelijke gebieden kan een 
dergelijke voorgeschreven treinlengte dwingen tot hoge investeringen in de bouw van stations en overslagterminals.
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projecten hebben in het algemeen een 
grote meerwaarde voor Europa, maar in 
vergelijking met zuiver nationale projecten 
hebben ze mogelijk beperktere directe 
economische effecten. Daarom worden ze 
meestal niet uitgevoerd indien de Unie 
geen steun geeft.

zijn een sprekend voorbeeld van projecten 
met een grote meerwaarde voor Europa, 
maar in vergelijking met zuiver nationale 
projecten hebben ze mogelijk beperktere 
directe economische effecten.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Aangezien het trans-Europese 
vervoersnetwerk niet uitsluitend door 
lidstaten wordt ontwikkeld en uitgevoerd, 
dienen alle initiatiefnemers van projecten 
van gemeenschappelijk belang, zoals 
lokale en regionale autoriteiten, 
infrastructuurbeheerders of andere 
particuliere of openbare instanties, aan de 
rechten en plichten van deze Verordening 
te voldoen alsmede aan de geldende 
nationale en EU-wetgeving, wanneer ze 
dergelijke projecten uitvoeren.

Schrappen

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De kernnetwerkcorridors dienen 
daarnaast ook een antwoord te bieden op 
bredere doelstellingen van het 
vervoersbeleid en de intermodale integratie 

(27) De kernnetwerkcorridors dienen 
daarnaast ook een antwoord te bieden op 
bredere doelstellingen van het 
vervoersbeleid en de intermodale integratie 
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en het multimodale vervoer te 
vereenvoudigen. Op die manier moeten 
specifieke corridors ontstaan met een 
optimaal energieverbruik en een 
maximaal gereduceerde uitstoot, die 
bijgevolg een minimale impact op het 
milieu hebben en daarnaast aantrekkelijk 
zijn door hun betrouwbaarheid, beperkte 
congestie en lage exploitatie- en 
administratiekosten. Een eerste lijst van 
corridors moet worden opgenomen in 
Verordening (EU) nr. XXX/2012 
[Financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen], maar moet kunnen worden 
aangepast in het licht van wijzigingen van 
de verkeersstromen.

en het multimodale vervoer te 
vereenvoudigen. Een eerste lijst van 
corridors moet worden opgenomen in 
Verordening (EU) nr. XXX/2012 
[Connecting Europe Facility] als een 
indicatief overzicht en moet kunnen 
worden aangepast in het licht van 
wijzigingen van de verkeersstromen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 – letter b - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Een autoweg is een voor 
motorvoertuigen bestemde weg die alleen
toegankelijk is via knooppunten of door 
verkeerslichten geregelde kruispunten en:

b) Een autoweg is een voor 
motorvoertuigen ontworpen weg die 
hoofdzakelijk toegankelijk is via 
knooppunten of door verkeerslichten 
geregelde kruispunten en:

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle infrastructuur van het kernnetwerk 
dient te voldoen aan de in hoofdstuk II 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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uiteengezette eisen. Daarnaast moet de 
infrastructuur van het kernnetwerk aan de 
volgende eisen voldoen:

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bi.) De Commissie kan in naar behoren 
gemotiveerde gevallen overeenkomstig de 
in artikel 55, lid 2 bedoelde procedure op 
verzoek van een lidstaat uitzonderingen 
toekennen voor spoorweginfrastructuur 
indien de naleving van bepaalde normen 
om economische redenen of ingeval van 
geïsoleerde netwerken onhaalbaar is.
Dergelijke uitzonderingen kunnen 
betrekking hebben op de treinlengte, 
ERTMS, de aslast, elektrificatie, 
baanvaksnelheid, enz.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Kernnetwerkcorridors zijn een 
instrument om de gecoördineerde 
verwezenlijking van het kernnetwerk te 
faciliteren. Kernnetwerkcorridors berusten 
op intermodale integratie, 
interoperabiliteit en een gecoördineerde 
infrastructuurontwikkeling en -beheer, 
teneinde een multimodaal vervoer tot 

1. Kernnetwerkcorridors zijn, los van de 
bevoegdheden van de lidstaten ten 
aanzien van de planning van hun eigen 
infrastructuur, een instrument om de 
gecoördineerde verwezenlijking van het 
kernnetwerk te faciliteren Ter 
verwezenlijking van een multimodaal 
vervoer waarin efficiënt met middelen 
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stand te brengen dat efficiënt met 
hulpbronnen omspringt.

wordt omgesprongen, worden de 
kernnetwerkcorridors gericht op:
- intermodaliteit,
- interoperabiliteit en

- een gecoördineerde 
infrastructuurontwikkeling in 
grensoverschrijdende gebieden.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De totstandbrenging van een 
voorlopige lijst mag niet worden opgevat 
als een automatische voorwaarde voor 
steun uit het EFRO, het Cohesiefonds of 
de Connecting Europe Facility.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de verwezenlijking van 
kernnetwerkcorridors te ondersteunen 
kan de Commissie uitvoeringsbesluiten 
vaststellen voor de kernnetwerkcorridors.
Deze besluiten kunnen:

Schrappen

a) de investeringsplanning bevatten 
alsmede een raming van de kosten en 
uitvoeringstermijnen om de 
kernnetwerkcorridors in 
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overeenstemming met de doelstellingen 
van deze verordening uit te voeren;
b) in alle maatregelen voorzien om de 
externe kosten te beperken, in het 
bijzonder voor de uitstoot van 
broeikasgassen en geluidshinder, en om 
de invoering van nieuwe technologieën 
voor verkeers- en capaciteitsbeheer te 
bevorderen;
c) in de nodige maatregelen voorzien voor 
de uitvoering van het 
corridorontwikkelingsplan en voor het 
efficiënt gebruik van de infrastructuur 
van de netwerkcorridor.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
raadplegingsprocedure van artikel 55, 
lid 2.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 - deel 13/33 en 14/33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Snelweg D11 (Praag – Hradec Králové) + 
R35/R55 Hradec Králové – Přerov + R43 
Moravská Třebová – Brno) opnemen in 
het kernnetwerk in plaats van snelweg D1

Or. cs
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 - deel 13/33 en 14/33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De hogesnelheidsspoorverbinding Ústí 
nad Labem – Dresden opnemen in het 
uitgebreide TEN-T-netwerk

Or. cs

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 - deel 13/33 en 14/33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De stad Brno aanmerken als knooppunt 
van het TEN-T-kernnetwerk 

Or. cs

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 - deel 13/33 en 14/33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kruising van de twee corridors van het 
TEN-T-kernnetwerk (de Baltisch-
Adriatische corridor en de corridor 
Hamburg-Nicosia) handhaven in de stad 
Brno

Or. cs
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 - deel 13/33 en 14/33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bestaande corridor Česká Kubice st.hr. 
– Regensburg moderniseren in het kader 
van het kernnetwerk

Or. cs

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 - deel 13/33 en 14/33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De spoorwegcorridor Plzeň – Cheb –
Marktredwitz onderbrengen in het 
uitgebreide TEN-T-netwerk of anders een 
uitzondering op de vereisten voor 
kernnetwerkcorridors vaststellen voor het 
reeds aangelegde deel van de spoorlijn 
Plzeň-Cheb

Or. cs

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 - deel 13/33 en 14/33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Spoorwegcorridor IV en het traject Praag-
Linz van snelweg D3 opnemen in het 
kernnetwerk

Or. cs
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 - deel 13/33 en 14/33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het tracé van de spoorwegcorridor Praag 
– Wrocław wijzigen in de variant over 
Mladá Boleslav a Liberec

Or. cs


