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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Ukazuje sa, že v oblasti sietí TEN-T existuje stále veľa potrieb, ktoré je nutné riešiť 
a vyriešiť. Návrh nariadenia je preto dobrým podkladom pre budúce financovanie sietí TEN-T 
v Európskej únii.

Pozmeňovacie a doplňovacie návrhy sa zameriavajú predovšetkým na zabezpečenie 
dostatočnej flexibility pre členské štáty. Napríklad zoznam vopred definovaných projektov by 
sa nemal považovať za definitívny či nemenný, pokiaľ má flexibilne odrážať dopravné prúdy 
v Európskej únii. Vzhľadom na časovú náročnosť prípravy projektov takto pripravený 
zoznam nereflektuje všetky dopravné koridory, ktoré budú v dlhodobom horizonte potrebné 
na podporu ekonomického rastu v Európe. Mala by preto existovať možnosť predkladať 
ďalšie návrhy a mala by sa medzi nimi umožniť súťaž.

V záujme zabezpečenia efektívneho využívania zdrojov je takisto kľúčové poskytnúť 
členským štátom určitú mieru flexibility a formou výnimiek umožniť zohľadnenie územných 
odlišností v rámci EÚ.  Rigidné stanovenie jednotných podmienok týkajúcich sa maximálnej 
dĺžky jazdnej súpravy, povolenej rýchlosti alebo hustoty premávky v koridoroch na celom 
území EÚ bez ohľadu na územné špecifiká nepredstavuje nevyhnutne najefektívnejšie 
riešenie1.

V neposlednom rade nemôžu miestne a regionálne orgány zodpovedať za projekty, ktoré 
siahajú mimo ich právomocí. Miestne a regionálne orgány nenavrhujú projekty na úrovni 
členských štátov, ani o nich nerokujú s Komisiou a môžu ich ovplyvniť iba v obmedzenom 
rozsahu. Vzhľadom na to nemôžu byť pravidlá a povinnosti stanovené v tomto nariadení pre 
ne záväzné.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Projekty spoločného záujmu by mali 
prinášať jasnú pridanú hodnotu pre 
Európu. Cezhraničné projekty majú 

(14) Projekty spoločného záujmu by mali 
prinášať európsku pridanú hodnotu.
Cezhraničné projekty sú príkladom 

                                               
1 Napríklad všeobecne sa môže predpokladať, že nákladná vlaková súprava dlhá 750 m je najefektívnejšia, 
nemusí však isť o najlepšie riešenie v horských alebo výrazne členitých oblastiach. V takýchto miestach by takto 
stanovená dĺžka vlakovej súpravy mohla viesť k neúmerne vysokým nákladom na výstavbu staníc a 
prekládkových terminálov.
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obyčajne vysokú pridanú hodnotu pre 
Európu, môžu však vykazovať nižšie 
priame hospodárske vplyvy v porovnaní 
s čisto vnútroštátnymi projektmi. Preto sa 
pravdepodobne nebudú realizovať bez 
zásahu Únie. 

projektov s vysokou európskou pridanou 
hodnotou, môžu však vykazovať nižší 
priamy hospodársky vplyv v porovnaní 
s čisto vnútroštátnymi projektmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Keďže rozvoj a realizáciu 
transeurópskej dopravnej siete 
nevykonávajú len členské štáty, všetci 
navrhovatelia projektov spoločného 
záujmu, ako sú miestne a regionálne 
orgány, manažéri infraštruktúry alebo 
ďalšie súkromné alebo verejné subjekty 
by mali pri realizácii takýchto projektov 
podliehať právam a povinnostiam 
vyplývajúcim z tohto nariadenia, ako aj 
ďalším príslušným únijným 
a vnútroštátnym predpisom a postupom.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Koridory základnej siete by mali riešiť 
aj širšie ciele dopravnej politiky a mali by 
uľahčovať modálnu integráciu 
a multimodálnu dopravu. To by malo 
umožňovať špeciálne vyvinuté koridory, 
ktoré sú optimalizované z hľadiska 

(27) Koridory základnej siete by mali riešiť 
aj širšie ciele dopravnej politiky a mali by 
uľahčovať modálnu integráciu 
a multimodálnu dopravu. Východiskový 
zoznam koridorov by sa mal uviesť 
v nariadení (EÚ) č. XXX/2012 [Nástroj na 
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využívania energie a z hľadiska emisií, 
čím by sa minimalizoval vplyv na životné 
prostredie, zároveň sú však atraktívne 
vďaka svojej spoľahlivosti, nízkemu 
dopravnému zaťaženiu a nízkym 
prevádzkovým a administratívnym 
nákladom. Východiskový zoznam 
koridorov by sa mal uviesť v nariadení
(EÚ) č. XXX/2012 [nástroj „Spájame 
Európu“], ale mal by byť prispôsobiteľný 
tak, aby mohol prihliadať na zmeny 
dopravných tokov.

prepojenie Európy] ako indikatívny 
zoznam a mal by byť prispôsobiteľný tak, 
aby sa mohli zohľadňovať zmeny 
dopravných prúdov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) Rýchlostná cesta je cesta vyhradená na 
motorovú premávku dostupnú výlučne
z mimoúrovňových križovatiek alebo 
riadených križovatiek a ktorá:

Rýchlostná cesta je cesta projektovaná pre 
dopravu motorovými vozidlami, ktorá je 
dostupná predovšetkým
z mimoúrovňových križovatiek alebo
riadených križovatiek a:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Infraštruktúra základnej siete musí bez 
výnimky spĺňať všetky požiadavky 
stanovené v kapitole II. Infraštruktúra 
základnej siete musí okrem toho spĺňať aj 
tieto požiadavky:

Infraštruktúra základnej siete musí spĺňať 
všetky požiadavky stanovené v kapitole II.
Infraštruktúra základnej siete musí okrem 
toho spĺňať aj tieto požiadavky:

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. V prípade infraštruktúry železničnej 
dopravy môže Komisia na žiadosť 
členského štátu udeliť v riadne 
odôvodnených prípadoch výnimky v 
súlade s postupom uvedeným v článku 55 
ods. 2, pokiaľ by určité normy nebolo 
možné z ekonomických dôvodov alebo v 
prípade izolovaných sietí splniť. Môžu sa 
vzťahovať na dĺžku vlaku, systém 
ERTMS, zaťaženie nápravy, 
elektrifikáciu, traťovú rýchlosť atď.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Koridory základnej siete sú nástrojom na 
uľahčenie koordinovanej realizácie 
základnej siete. Koridory základnej siete sú 
založené na modálnej integrácii, 
interoperabilite, ako aj na koordinovanom 
rozvoji a riadení infraštruktúry, tak aby sa 
zabezpečili zdrojovo efektívne 
multimodálne dopravné siete.

1. Bez toho, aby tým boli dotknuté 
vnútroštátne právomoci členských štátov, 
pokiaľ ide o plánovanie ich 
infraštruktúry, koridory základnej siete sú 
nástrojom na uľahčenie koordinovanej 
realizácie základnej siete. Aby koridory 
základnej siete viedli k dosiahnutiu 
multimodálnej dopravy, v ktorej sa 
efektívne využívajú zdroje, musia byť 
zamerané na:
– intermodalitu,
– interoperabilitu, ako aj na 
– koordinovaný rozvoj infraštruktúry v 
cezhraničných oblastiach.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Vypracovanie východiskového 
zoznamu týchto koridorov netreba chápať 
ako automatický predpoklad pre získanie 
podpory z fondu EFRR, Kohézneho fondu 
alebo Nástroja na prepojenie Európy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na podporu realizácie koridorov 
základnej siete Komisia môže prijať 
vykonávacie rozhodnutia pre koridory 
základnej siete. Tieto rozhodnutia môžu:

vypúšťa sa

(a) zahŕňať plánovanie investícií, 
príslušné náklady a harmonogram 
realizácie, ktoré sa považujú za potrebné 
na realizáciu koridorov základnej siete 
v súlade s cieľmi tohto nariadenia;
(b) vymedzovať všetky opatrenia 
zamerané na zníženie externých nákladov, 
najmä emisií skleníkových plynov 
a hluku, ako aj na podporu zavádzania 
nových technológií v systémoch riadenia 
dopravy a kapacít;
(c) zabezpečovať ďalšie opatrenia, ktoré 
sú potrebné na vykonávanie viacročného 
plánu rozvoja koridoru a efektívne 
využívanie infraštruktúry koridorov 
základnej siete.
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Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s konzultačným postupom uvedeným 
v článku 55 ods. 2. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Príloha I – Zväzky 13/33 a 14/33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do hlavnej siete zaradiť diaľnicu D11 
(Praha – Hradec Králové), rýchlostné 
cesty R35/R55 (Hradec Králové – Přerov) 
a rýchlostnú cestu R43 (Moravská 
Třebová – Brno) namiesto diaľnice D1;

Or. cs

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Príloha I – Zväzky 13/33 a 14/33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zaradiť do komplexnej siete TEN-T 
vysokorýchlostné železničné spojenie Ústí 
nad Labem – Drážďany;

Or. cs
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Príloha I – Zväzky 13/33 a 14/33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zaradiť mesto Brno ako uzol hlavnej siete 
TEN-T; 

Or. cs

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Príloha I – Zväzky 13/33 a 14/33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zachovať kríženie dvoch koridorov siete 
TEN-T (Baltsko-jadranský koridor a 
koridor Hamburg – Lefkosia) v meste 
Brno;

Or. cs

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Príloha I – Zväzky 13/33 a 14/33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V rámci základnej siete modernizovať 
existujúci úsek Česká Kubice št. hr. –
Řezno;

Or. cs
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha I – Zväzky 13/33 a 14/33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Preradiť železničný koridor Plzeň – Cheb 
– Marktredwitz do komplexnej siete alebo 
definovať výnimku z požiadaviek na 
koridor základnej siete pre už dokončený 
úsek železničnej trate Plzeň – Cheb;

Or. cs

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha I – Zväzky 13/33 a 14/33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zaradiť IV. železničný koridor a úsek 
Praha – Linec diaľnice D3 do základnej 
siete;

Or. cs

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Príloha I – Zväzky 13/33 a 14/33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zmeniť trasu železničného koridoru 
Praha – Vratislav na variantu cez Mladú 
Boleslav a Liberec;

Or. cs
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