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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Vseevropsko prometno omrežje ima še vedno številne potrebe, ki jih je treba obravnavati in 
izpolniti. Predlog uredbe zato predstavlja dobro osnovo za prihodnje financiranje 
vseevropskega prometnega omrežja v EU.

Predlogi sprememb so večinoma usmerjeni v zagotavljanje zadostne prilagodljivosti v 
državah članicah. Na primer, seznam vnaprej določenih projektov se ne bi smel obravnavati 
kot dokončen ali nespremenljiv, če naj na prilagodljiv način odraža prometne tokove v EU. 
Glede na dolgotrajnost priprave projektov seznam, ki je pripravljen na tak način, ne odraža 
vseh prometnih koridorjev, ki bodo dolgoročno potrebni za podporo gospodarski rasti v 
Evropi. Zato bi bilo treba omogočiti predložitev nadaljnjih predlogov in dovoliti njihovo 
medsebojno konkurenco.

Z namenom zagotoviti učinkovito uporabo virov je bistveno, da države članice uživajo 
določeno stopnjo prilagodljivosti in da so sposobne z uporabo izjem upoštevati ozemeljske 
razlike, ki obstajajo v EU. Strogo določanje enotnih pogojev glede največje dolžine 
kombinacij vozil, omejitev hitrosti ali gostote prometa na koridorjih po celi EU brez 
upoštevanja ozemeljskih posebnosti ni nujno najučinkovitejša rešitev.1

Lokalni in regionalni organi ne morejo biti odgovorni za projekte, ki presegajo njihove 
pristojnosti. Lokalni in regionalni organi ne predlagajo projektov na ravni držav članic niti se 
o njih ne pogajajo s Komisijo in so samo v omejenem obsegu sposobni vplivati nanje. Zato 
pravila in obveznosti iz uredbe zanje ne morejo biti zavezujoče. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Projekti skupnega interesa morajo
jasno dokazati evropsko dodano vrednost.
Čezmejni projekti imajo običajno visoko 
evropsko dodano vrednost, vendar so 
njihovi neposredni gospodarski učinki 
lahko manjši kot pri nacionalnih projektih.

(14) Projekti skupnega interesa morajo 
dokazati evropsko dodano vrednost.
Čezmejni projekti so primer projektov z
visoko evropsko dodano vrednostjo, 
vendar so njihovi neposredni gospodarski 
učinki lahko manjši kot pri nacionalnih 

                                               
1 Na primer, medtem ko je mogoče na splošno sklepati, da je tovorni vlak dolžine 750 m najučinkovitejša 
konfiguracija, to morda ni najboljša možnost v gorskih ali razgibanih območjih. Na takih mestih bi določitev 
dolžine sestave vlaka lahko povzročila prekomerno visoke konstrukcijske stroške za postaje in pretovorne 
terminale.
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Zato je verjetno, da brez posega Unije ne 
bodo izvedeni. 

projektih.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Ker v razvoj in izvajanje 
vseevropskega prometnega omrežja niso 
vključene le države članice, je treba pri 
izvajanju takšnih projektov za vse 
spodbujevalce projektov, kot so regionalni 
in lokalni organi, upravljavci 
infrastrukture ter drugi javni ali zasebni 
subjekti, zagotoviti pravice in obveznosti iz 
te uredbe ter drugih zadevnih predpisov in 
postopkov, ki veljajo na ravni Unije ali 
posameznih držav.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Koridorji osrednjega omrežja bi 
morali obravnavati tudi širše cilje politik 
ter olajšati modalno vključevanje in 
multimodalne prevoze. To bi moralo 
omogočati posebej razvite koridorje, ki 
imajo optimirano porabo energije in 
emisije, kar bi zmanjšalo učinke na 
okolje, in so privlačni tudi zaradi 
zanesljivosti, omejenih zastojev ter nizkih 
operativnih in upravnih stroškov. Začetni 
seznam koridorjev bi bilo treba vključiti v 

(27) Koridorji osrednjega omrežja bi 
morali obravnavati tudi širše cilje politik 
ter olajšati modalno vključevanje in 
multimodalne prevoze. Začetni seznam 
koridorjev bi bilo treba vključiti v Uredbo
(EU) XXX/2012 [Instrument za 
povezovanje Evrope] kot okvirni seznam, 
ki bi moral biti prilagodljiv, tako da bi 
upošteval spremembe prometnih tokov.
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Uredbo (EU) XXX/2012 [Instrument za 
povezovanje Evrope], vendar bi moral biti 
prilagodljiv, da bi upošteval spremembe 
prometnih tokov.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 – točka b - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) Hitra cesta je cesta, namenjena samo 
motornemu prometu, ki je dostopna le na 
priključkih ali nadzorovanih križiščih, in

Hitra cesta je cesta, načrtovana za motorni 
promet, ki je dostopna zlasti prek 
priključkov ali nadzorovanih križišč, in: 

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Infrastruktura osrednjega omrežja mora
brez izjem ustrezati zahtevam iz 
Poglavja II. Infrastruktura osrednjega 
omrežja mora izpolnjevati tudi naslednje 
zahteve:

Infrastruktura osrednjega omrežja mora 
ustrezati zahtevam iz Poglavja II.
Infrastruktura osrednjega omrežja mora 
izpolnjevati tudi naslednje zahteve:

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2a. Kar zadeva infrastrukturo za 
železniški promet, lahko Komisija na 
zahtevo države članice v ustrezno 
utemeljenih primerih, ko izpolnjevanje 
določenih standardov ne bi bilo izvedljivo 
zaradi ekonomskih razlogov, ali v primeru 
ločenih omrežij, odobri izjeme v skladu s 
postopkom iz člena 55(2). To lahko 
zajema dolžino vlaka, evropski sistem za 
upravljanje železniškega prometa, osno 
obremenitev, elektrifikacijo, hitrost proge 
itd.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Koridorji osrednjega omrežja so
instrument, ki omogoča usklajeno izvajanje 
osrednjega omrežja. Koridorji osrednjega 
omrežja temeljijo na modalni vključenosti, 
interoperabilnosti ter usklajenem razvoju 
in upravljanju infrastrukture, da 
zagotovijo multimodalni prevoz, ki je 
gospodaren z viri.

1. Brez poseganja v nacionalne 
pristojnosti držav članic na področju 
načrtovanja njihove infrastrukture so
koridorji osrednjega omrežja instrument, ki 
omogoča usklajeno izvajanje osrednjega 
omrežja. Da bi bil multimodalni prevoz 
gospodaren z viri, so koridorji osrednjega 
omrežja usmerjeni v:

– intermodalnost,
– interoperabilnost in 
– usklajen razvoj infrastrukture na 
čezmejnih območjih.

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2a. Oblikovanje začetnega seznama teh 
koridorjev se ne razume kot samodejni 
predpogoj za podporo iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega 
sklada ali Instrumenta za povezovanje 
Evrope.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija lahko sprejme izvedbene 
sklepe za koridorje osrednjega omrežja, 
da podpre izvajanje koridorjev osrednjega 
omrežja. Ti sklepi lahko:

črtano

(a) zajemajo načrtovanje naložb, ustrezne 
stroške in časovni okvir izvajanja, ki so po 
oceni potrebni za izvajanje koridorjev 
osrednjega omrežja v skladu s cilji te 
uredbe;
(b) opredeljujejo vse ukrepe za 
zmanjševanje zunanjih stroškov, zlasti 
emisij toplogrednih plinov in hrupa, ter za 
spodbujanje uvajanja novih tehnologij v 
upravljanje prometa in zmogljivosti;
(c) določajo druge ukrepe, ki so potrebni 
za izvajanje razvojnega načrta koridorjev 
in učinkovito uporabo infrastrukture 
koridorjev osrednjega omrežja.
Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 55(2). 
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Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Priloga I - Zvezka 13/33 in 14/33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vključitev avtoceste D11 (Praga–Hradec 
Králové), hitrih cest R35/R55 (Hradec 
Králové–Přerov) in hitre ceste R43 
(Moravská Třebová–Brno) v osrednje 
omrežje namesto avtoceste D1;

Or. cs

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Priloga I - Zvezka 13/33 in 14/33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vključitev hitre železniške povezave Ústí 
nad Labo–Dresden v celovito vseevropsko 
prometno omrežje;

Or. cs

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Priloga I - Zvezka 13/33 in 14/33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Določitev Brna za središče osrednjega 
vseevropskega prometnega omrežja; 

Or. cs
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Priloga I - Zvezka 13/33 in 14/33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ohranitev križišča dveh koridorjev 
vseevropskega prometnega omrežja 
(koridorja Baltik–Jadran in koridorja 
Hamburg–Nikozija) v Brnu;

Or. cs

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Priloga I - Zvezka 13/33 in 14/33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Posodobitev obstoječega odseka Česká 
Kubice st.hr.–Regensburg znotraj 
osrednjega omrežja;

Or. cs

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Priloga I - Zvezka 13/33 in 14/33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ponovna razvrstitev železniškega 
koridorja Plzeň–Cheb–Marktredwitz kot 
dela celovitega omrežja ali opredelitev 
izjeme od zahtev koridorja osrednjega 
omrežja za že dokončani železniški odsek 
Plzeň–Cheb;

Or. cs
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga I - Zvezka 13/33 in 14/33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vključitev IV. železniškega koridorja in 
odseka Praga–Linz avtoceste D3 v 
osrednje omrežje; 

Or. cs

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Priloga I - Zvezka 13/33 in 14/33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sprememba poteka železniškega koridorja 
Praga–Wrocław, tako da vključuje mesti 
Mladá Boleslav in Liberec;

Or. cs


