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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T nadal wiele potrzeb wymaga rozwiązania. 
Z tego powodu wniosek w sprawie rozporządzenia to dobra podstawa przyszłego 
finansowania sieci TEN-T w Unii Europejskiej.

W poprawkach skupiono się przede wszystkim na zapewnieniu państwom członkowskim 
wystarczającej elastyczności. Na przykład listy określonych z góry projektów nie należy 
traktować jak ostatecznej czy niezmiennej, skoro ma ona elastycznie odzwierciedlać 
przepływy transportu w Unii Europejskiej. Ze względu na długi czas niezbędny do 
przygotowania projektów przygotowana w ten sposób lista nie odzwierciedla wszelkich 
korytarzy, które w dłuższej perspektywie będą potrzebne do stymulowania wzrostu 
gospodarczego w Europie. Dlatego też należy zezwolić na przedkładanie kolejnych 
propozycji i umożliwić konkurencję między nimi.

W trosce o wydajne korzystanie z zasobów należy również dać państwom członkowskim 
pewną elastyczność i w formie wyjątków zapewnić możliwość uwzględnienia różnorodności 
terytorialnej w UE. Sztywne określanie jednakowych warunków obowiązujących w 
korytarzach na całym terytorium UE, jeśli chodzi o maksymalną długość pociągu, dozwoloną 
prędkość czy obciążenie ruchem, bez uwzględniania specyfiki terytorialnej, nie musi być 
rozwiązaniem najskuteczniejszym1.

Ponadto organy lokalne i regionalne nie mogą być odpowiedzialne za projekty wykraczające 
poza ich właściwości. Organy lokalne czy regionalne nie składają w Komisji projektów 
państw członkowskich i nie negocjują ich, mają też ograniczone możliwości wpływania na 
ich kształt. Dlatego też rozporządzenie nie może nakładać na nie praw i obowiązków. 

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania powinny 
przedstawiać wyraźną europejską wartość 

(14) Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania powinny 
przedstawiać europejską wartość dodaną. 

                                               
1 Można na przykład powszechnie uznać za najwydajniejszą długość pociągu wynoszącą 750 m, nie musi to być 
jednak najlepsze rozwiązanie na obszarach górskich czy też obszarach o złożonej topografii. Na takich obszarach 
tak ustalona długość pociągu mogłaby pociągać za sobą nadmierne wydatki na budowę dworców i terminali 
przeładunkowych.
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dodaną. Projekty transgraniczne z reguły 
mają wysoką europejską wartość dodaną, 
ale mogą mieć słabsze bezpośrednie skutki 
gospodarcze w porównaniu z projektami 
wyłącznie krajowymi. Dlatego ich 
wdrożenie jest mało prawdopodobne bez 
interwencji ze strony Unii. 

Projekty transgraniczne to przykład 
projektów o wysokiej europejskiej 
wartości dodanej, ale mogą one mieć 
słabsze bezpośrednie skutki gospodarcze w 
porównaniu z projektami czysto
krajowymi.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponieważ rozwój i wdrażanie 
transeuropejskiej sieci transportowej to 
zadania wykonywane nie tylko przez 
państwa członkowskie, wszystkie podmioty 
działające na rzecz projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
takie jak władze lokalne lub regionalne, 
zarządcy infrastruktury lub inne podmioty 
prywatne lub publiczne, powinny – przy 
realizacji takich projektów – podlegać 
prawom i obowiązkom określonym w 
niniejszym rozporządzeniu, jak również 
innym odpowiednim przepisom i 
procedurom unijnym oraz krajowym.

skreślony

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Korytarze sieci bazowej powinny 
również pomóc w osiągnięciu 
ogólniejszych celów polityki transportowej 

(27) Korytarze sieci bazowej powinny 
również pomóc w osiągnięciu 
ogólniejszych celów polityki transportowej 
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oraz ułatwić integrację modalną i operacje 
multimodalne. Powinno to pozwolić na 
utworzenie specjalnych korytarzy, które 
będą zoptymalizowane pod względem 
wykorzystania energii i emisji, 
minimalizując tym samym wpływ na 
środowisko, oraz atrakcyjne ze względu na 
swoją niezawodność, małe zatłoczenie i 
niskie koszty operacyjne i 
administracyjne. Wstępna lista korytarzy 
powinna zostać zawarta rozporządzeniu 
(UE) XXX/2012 [instrument „Łącząc 
Europę”], ale mieć charakter 
modyfikowalny w celu uwzględniania 
zmian w przepływach ruchu.

oraz ułatwić integrację modalną i operacje 
multimodalne. Wstępna lista korytarzy 
powinna zostać zawarta w rozporządzeniu 
(UE) XXX/2012 [instrument „Łącząc 
Europę”] jako lista orientacyjna i mieć 
charakter modyfikowalny w celu 
uwzględniania zmian w przepływach 
ruchu.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Droga ekspresowa to droga 
zarezerwowana dla ruchu samochodowego 
i dostępna jedynie przez węzły drogowe 
lub skrzyżowania z regulacją ruchu, na 
której:

b) Droga ekspresowa to droga 
zaprojektowana dla ruchu samochodowego 
i dostępna głównie przez węzły drogowe 
lub skrzyżowania z regulacją ruchu, na 
której: 

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Infrastruktura sieci bazowej spełnia bez 
wyjątku wszystkie wymogi określone w 
rozdziale II. Infrastruktura sieci bazowej 
spełnia ponadto następujące wymogi:

Infrastruktura sieci bazowej spełnia 
wszystkie wymogi określone w rozdziale 
II. Infrastruktura sieci bazowej spełnia 
ponadto następujące wymogi:
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Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na wniosek danego państwa 
członkowskiego dotyczący infrastruktury 
transportu kolejowego w należycie 
uzasadnionych przypadkach Komisja 
może przyznać odstępstwa zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 55 ust. 2, 
jeżeli spełnienie niektórych norm nie 
byłoby możliwe z przyczyn gospodarczych 
lub w przypadku sieci odizolowanych. 
Może to dotyczyć długości pociągu, 
europejskiego systemu zarządzania 
ruchem kolejowym, nacisku osi, 
elektryfikacji, prędkości linii itd.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Korytarze sieci bazowej są 
instrumentem ułatwiającym 
skoordynowane wdrażanie sieci bazowej. 
Korytarze sieci bazowej opierają się na 
integracji modalnej, interoperacyjności 
oraz skoordynowanym rozwoju 
infrastruktury i zarządzaniu nią, tak aby 
doprowadzić do zasobooszczędnego 
transportu multimodalnego.

1. Bez uszczerbku dla krajowych 
właściwości państw członkowskich w 
zakresie planowania infrastruktury
korytarze sieci bazowej są instrumentem 
ułatwiającym skoordynowane wdrażanie 
sieci bazowej. Aby przyczynić się do 
zasobooszczędnego transportu 
multimodalnego, w przypadku korytarzy 
sieci bazowej skupiono się na:
- intermodalności,
- interoperacyjności, 
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- skoordynowanym rozwoju infrastruktury 
na obszarach transgranicznych.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Sporządzenia wstępnej listy tych 
korytarzy nie należy traktować jak 
automatycznego wymogu niezbędnego do 
uzyskania wsparcia z EFRR, Funduszu 
Spójności czy instrumentu „Łącząc 
Europę”.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu wspierania wdrażania korytarzy 
sieci bazowej Komisja może przyjmować 
decyzje wykonawcze dotyczące korytarzy 
sieci bazowej. Decyzje te mogą:

skreślony

a) zawierać plan inwestycyjny, powiązane 
koszty i harmonogram wdrażania, 
określone jako niezbędne do wdrożenia 
korytarzy sieci bazowej zgodnie z celami 
niniejszego rozporządzenia;
b) określać wszystkie środki mające na 
celu zmniejszenie kosztów zewnętrznych, 
w szczególności emisji gazów 
cieplarnianych i hałasu, oraz mające na 
celu promowanie wprowadzania nowych 
technologii w zarządzaniu ruchem i 
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przepustowością;
c) ustanawiać inne środki, które są 
niezbędne do realizacji planu rozwoju 
korytarza oraz do efektywnego 
wykorzystywania infrastruktury korytarza 
sieci bazowej.
Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
55 ust. 2. 

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – VOL 13/33 i 14/33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do sieci bazowej włączyć autostradę D11 
(Praga – Hradec Králové), drogę R35/R55 
Hradec Králové – Przerów i drogę R43 
Moravská Třebová – Brno zamiast 
autostrady D1

Or. cs

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – VOL 13/33 i 14/33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do kompleksowej sieci TEN-T włączyć 
szybkie połączenie kolejowe Uście nad 
Łabą – Drezno

Or. cs
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – VOL 13/33 i 14/33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznać Brno za węzeł miejski sieci bazowej 
TEN-T

Or. cs

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – VOL 13/33 i 14/33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zachować w Brnie skrzyżowanie dwóch 
korytarzy sieci bazowej TEN-T (korytarz 
Bałtyk – Adriatyk i korytarz Hamburg –
Nikozja)

Or. cs

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – VOL 13/33 i 14/33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach sieci bazowej zmodernizować 
istniejący korytarz na odcinku Česká 
Kubice granica państwa – Ratyzbona

Or. cs
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – VOL 13/33 i 14/33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznać korytarz kolejowy Pilzno – Cheb –
Marktredwitz za element sieci 
kompleksowej lub wprowadzić wyjątek od 
wymogów dla korytarza sieci bazowej na 
ukończonym już odcinku kolejowym 
Pilzno – Cheb

Or. cs

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – VOL 13/33 i 14/33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Włączyć IV korytarz kolejowy i autostradę 
D3 na odcinku Praga – Linz do sieci 
bazowej 

Or. cs

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – VOL 13/33 i 14/33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmienić przebieg korytarza kolejowego 
Praga – Wrocław, by przebiegał on przez 
miejscowości Mladá Boleslav i Liberec

Or. cs
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