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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Rețeaua TEN-T încă are multe nevoi care trebuie abordate și rezolvate. Prin urmare, 
propunerea de regulament reprezintă o bază bună pentru viitoarea finanțare a rețelei TEN-T 
din UE.

Amendamentele se axează în principal pe asigurarea faptului că statele membre se bucură de 
un grad suficient de flexibilitate. De exemplu, lista de proiecte prestabilite nu ar trebui 
considerată definitivă sau de neschimbat dacă se dorește ca ea să reflecte fluxurile de trafic 
din UE într-un mod flexibil. Având în vedere timpul necesar pentru pregătirea proiectelor, o 
listă formulată astfel nu reflectă toate coridoarele de trafic care vor fi necesare pe termen lung 
în vederea sprijinirii creșterii economice în Europa. Prin urmare, ar trebui să existe 
posibilitatea de a prezenta în continuare propuneri și de a le permite să concureze între ele.

Pentru a se asigura că o utilizare eficientă a resurselor, este, de asemenea, vital ca statele 
membre să se bucure de un anumit grad de flexibilitate și ca ele să poată țină seama, prin 
scutiri, de disparitățile teritoriale care există în UE. Impunerea unor condiții uniforme rigide 
privind lungimea maximă a combinațiilor de vehicule, viteza permisă sau densitatea traficului 
pe coridoare la nivelul întregii UE, fără a se ține seama de caracteristicile teritoriale, nu 
reprezintă neapărat cea mai eficace soluție1.

În cele din urmă, organismele locale și regionale nu pot fi responsabile pentru proiecte care nu 
țin de competențele lor. Organismele locale și regionale nu propun proiecte la nivelul statului 
membru și nici nu le negociază cu Comisia, ci le pot influența numai într-o măsură limitată. În 
acest sens, normele și obligațiile prevăzute în regulament nu pot fi obligatorii pentru aceste
organisme. 

AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Proiectele de interes comun trebuie să 
demonstreze o valoare adăugată clară pe 
plan european. În general, proiectele 
transfrontaliere au o valoare adăugată 

(14) Proiectele de interes comun ar trebui
să demonstreze o valoare adăugată pe plan 
european. Proiectele transfrontaliere sunt 
un exemplu de proiecte care au o valoare 

                                               
1 De exemplu, deși configurația cea mai eficientă poate fi considerată, în general, ca fiind un tren de marfă 

cu o lungime de 750 m, aceasta poate să nu fie cea mai bună soluție în regiunile montane sau accidentate. În 
astfel de locuri, o astfel de specificație privind lungimea trenului ar putea duce la costuri de construcție excesiv 
de ridicate pentru stații și terminalele de transfer.
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ridicată pe plan european, dar ele pot avea 
efecte economice directe de o mai mică 
importanță în comparație cu proiectele 
strict naționale. Prin urmare, ele sunt 
susceptibile de a nu fi puse în aplicare 
fără o intervenție din partea Uniunii. 

adăugată ridicată pe plan european, dar ele 
pot avea efecte economice directe de o mai 
mică importanță în comparație cu 
proiectele strict naționale.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Dat fiind că dezvoltarea și 
implementarea rețelei transeuropene de 
transport nu este efectuată exclusiv de 
către statele membre, toți promotorii de 
proiecte de interes comun, cum ar fi 
autoritățile locale și regionale, 
administratorii de infrastructură sau alte 
entități private sau publice trebuie să facă 
obiectul drepturilor și obligațiilor din 
prezentul regulament, precum și al altor 
norme și proceduri relevante aplicabile la 
nivelul Uniunii sau la nivel național, 
atunci când derulează astfel de proiecte.

eliminat

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Coridoarele rețelei centrale trebuie de 
asemenea să contribuie la realizarea 
obiectivelor mai ample ale politicii în 
domeniul transporturilor și să faciliteze 
integrarea modală și operațiunile 

(27) Coridoarele rețelei centrale ar trebui,
de asemenea, să contribuie la realizarea 
obiectivelor mai ample ale politicii în 
domeniul transporturilor și să faciliteze 
integrarea modală și operațiunile 
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multimodale. Acest lucru ar permite 
existența unor coridoare special 
dezvoltate pentru transportul de marfă, 
optimizate din punct de vedere al 
consumului de energie și al emisiilor și 
capabile să minimizeze impactul asupra 
mediului, dar care să fie totodată atractive 
datorită fiabilității, nivelului redus de 
congestionare și costurilor mici de 
exploatare și de administrare. În 
Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 
(mecanismul Conectarea Europei) trebuie
inclusă o listă de coridoare, însă aceasta 
trebuie să fie adaptabilă pentru a ține 
seama de modificările survenite în cadrul 
fluxurilor de trafic.

multimodale. În Regulamentul (UE) nr. 
XXX/2012 (mecanismul Conectarea 
Europei) ar trebui inclusă o listă inițială de 
coridoare ca o listă indicativă, iar aceasta 
ar trebui să fie adaptabilă pentru a ține 
seama de modificările survenite în cadrul 
fluxurilor de trafic.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) O șosea expres este o șosea rezervată
traficului motorizat, accesibilă numai prin 
intermediul bretelelor rutiere sau al 
joncțiunilor controlate, și care:

O șosea expres este o șosea destinată
traficului motorizat, accesibilă în principal
prin intermediul bretelelor rutiere sau al 
joncțiunilor controlate, și care: 

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructura rețelei centrale trebuie să 
îndeplinească toate cerințele stabilite în 
capitolul II, fără excepție. Mai mult, 
infrastructura rețelei centrale trebuie să 

Infrastructura rețelei centrale îndeplinește
toate cerințele stabilite în capitolul II. Mai 
mult, infrastructura rețelei centrale 
îndeplinește și următoarele cerințe:
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îndeplinească și următoarele cerințe:

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La cerea unui stat membru, în ceea 
ce privește infrastructura de transport 
feroviar, Comisia poate acorda scutiri în 
cazuri justificate în mod corespunzător, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 55 alineatul (2), dacă 
îndeplinirea anumitor standarde nu ar fi 
fezabilă din motive economice sau în 
cazul unor rețele izolate. Pot face obiectul 
unor astfel de scutiri lungimea trenului, 
ERTMS, sarcina pe osie, electrificarea,
viteza de croazieră etc.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Coridoarele rețelei centrale reprezintă 
un instrument care facilitează 
implementarea coordonată a rețelei 
centrale. Coridoarele rețelei centrale se 
bazează pe integrarea modală, pe 
interoperabilitate, precum și pe o 
dezvoltare și o gestionare coordonate a 
infrastructurii, cu scopul de a pune bazele 
unui transport multimodal eficace din 
punctul de vedere al resurselor.

(1) Fără a aduce atingere competențelor 
naționale ale statelor membre în ceea ce 
privește planificarea propriei 
infrastructuri, coridoarele rețelei centrale 
reprezintă un instrument care facilitează 
implementarea coordonată a rețelei 
centrale. Pentru a permite un transport 
multimodal eficient din punctul de vedere 
al resurselor, coridoarele rețelei centrale 
se axează pe:
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- intermodalitate;
- interoperabilitate, precum și pe 

- dezvoltarea coordonată a infrastructurii în 
cazul zonelor transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Elaborarea unei liste inițiale cu 
aceste coridoare nu înseamnă crearea 
unei premise automate pentru sprijin din 
partea FEDER, a Fondului de coeziune 
sau a mecanismului Conectarea Europei.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a sprijini implementarea 
coridoarelor rețelei centrale, Comisia 
poate adopta decizii de implementare a 
coridoarelor rețelei centrale. Aceste 
decizii:

eliminat

(a) pot include planificarea investițiilor, 
costurile aferente și calendarul de 
implementare, estimate ca fiind necesare 
pentru implementarea coridoarelor rețelei 
centrale în conformitate cu obiectivele 
prezentului regulament;
(b) pot defini toate măsurile vizând 
reducerea costurilor externe, în special a 
costurilor asociate emisiilor de gaze cu 
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efect de seră și poluării fonice, precum și 
vizând promovarea introducerii de noi 
tehnologii în materie de trafic și de 
gestionare a capacităților;
(c) pot prevedea alte măsuri necesare 
pentru punerea în aplicare a planului de 
dezvoltare a coridoarelor, precum și 
utilizarea eficientă a infrastructurii 
aferente coridoarelor rețelei centrale.
Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura 
consultativă menționată la articolul 55 
alineatul (2). 

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Anexa I - volumele 13/33 și 14/33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a include autostrada D11 (Praga–
Hradec Králové), șoseaua expres R35/R55 
(Hradec Králové–Přerov) și șoseaua 
expres R43 (Moravská Třebová–Brno) în 
rețeaua principală decât autostrada D1;

Or. cs

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Anexa I - volumele 13/33 și 14/33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a include legătura feroviară de 
mare viteză Ústí nad Labem–Drážďany în 
rețeaua TEN-T completă;

Or. cs
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Anexa I - volumele 13/33 și 14/33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a clasifica orașul Brno ca centru 
al rețelei TEN-T centrale; 

Or. cs

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Anexa I - volumele 13/33 și 14/33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a păstra intersecția celor două 
coridoare ale rețelei TEN-T (Coridorul 
Marea Baltică–Marea Adriatică și 
Coridorul Hamburg–Lefkosia) în orașul 
Brno;

Or. cs

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Anexa I - volumele 13/33 și 14/33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a moderniza tronsonul existent 
Česká Kubice st.hr.–Řezno din cadrul 
rețelei centrale;

Or. cs
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Anexa I - volumele 13/33 și 14/33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a reclasifica coridorul feroviar
Plzeň–Cheb–Marktredwitz în cadrul
rețelei complete sau pentru a defini o 
scutire de la îndeplinirea cerințelor 
privind coridoarele rețelei centrale pentru 
tronsonul feroviar Plzeň–Cheb deja 
finalizat;

Or. cs

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Anexa I - volumele 13/33 și 14/33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a include coridorul feroviar IV și 
tronsonul Praga–Linec al autostrăzii D3 
în rețeaua centrală; 

Or. cs

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Anexa I - volumele 13/33 și 14/33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a schimba ruta coridorului 
feroviar Praga–Vratislav astfel încât să 
includă Mladá Boleslav și Liberec;

Or. cs
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