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KORTFATTAD MOTIVERING

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) har fortfarande många behov som måste 
uppmärksammas och få en lösning. Förslaget till förordning utgör därför en god grund för den 
framtida finansieringen av TEN-T i EU.

Ändringarna är främst inriktade på att säkerställa att medlemsstaterna åtnjuter tillräcklig 
flexibilitet. Till exempel bör förteckningen över planerade projekt inte anses vara definitiv 
eller oföränderlig om den ska kunna spegla trafikflödet i EU på ett flexibelt sätt. Med tanke på 
att det är tidskrävande att förbereda projekt, kan en lista som är formulerad på ett sådant sätt 
inte återge alla de trafikleder som kommer att krävas på lång sikt för att stödja den 
ekonomiska tillväxten i Europa. Det bör därför vara möjligt att lägga fram ytterligare förslag 
och låta dem tävla med varandra.

I syfte att säkerställa att resurserna används effektivt är det också viktigt att medlemsstaterna 
har ett visst mått av flexibilitet och att de - genom att tillämpa undantag - kan beakta de 
territoriella skillnader som finns i EU. Den rigida kravet på att införa enhetliga villkor om 
maximal längd för olika fordonstyper, högsta tillåtna hastigheter eller trafiktäthet på 
trafikleder i hela EU, utan hänsyn till regionala särdrag, är inte nödvändigtvis den mest 
effektiva lösningen.1.

Slutligen kan lokala och regionala organ inte vara ansvariga för projekt som går utanför deras 
behörighet. Lokala och regionala organ föreslår inte projekt på nationell nivå och förhandlar 
inte heller med kommissionen om dem, samt kan bara påverka projekten i begränsad 
omfattning. Mot denna bakgrund kan de regler och skyldigheter som anges i förordningen inte 
vara bindande för dem. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Projekt av gemensamt intresse bör ha 
ett tydligt europeiskt mervärde. 
Gränsöverskridande projekt har typiskt ett 

(14) Projekt av gemensamt intresse bör ha 
ett tydligt europeiskt mervärde. 
Gränsöverskridande projekt är ett exempel 

                                               
1Medan det exempelvis i allmänhet kan antas att ett godståg med 750 meters längd skulle vara den mest effektiva 
utformningen, är detta kanske inte bästa alternativet i bergiga och oländiga områden. På dessa ställen kan 
angivandet av längden på ett tåg på ett sådant sätt resultera i alltför höga byggkostnader för stationer och 
terminaler.
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högt europeiskt mervärde, men de kan ha 
lägre ekonomisk effekt jämfört med rent 
nationella projekt. Därför är det inte 
sannolikt att de genomförs utan insatser 
från unionen. 

på projekt med högt europeiskt mervärde, 
men de kan ha lägre ekonomisk effekt 
jämfört med rent nationella projekt.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Eftersom utbyggnaden och 
genomförandet av det transeuropeiska 
transportnätet inte utförs endast av 
medlemsstaterna bör alla initiativtagare 
till projekt av gemensamt intresse, såsom 
lokala och regionala myndigheter, 
infrastrukturförvaltare eller andra privata 
eller offentliga organ omfattas av 
rättigheterna och skyldigheterna i denna 
förordning, liksom av andra relevanta 
bestämmelser och förfaranden i 
EU-lagstiftningen och den nationella 
lagstiftningen, när de genomför sådana 
projekt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Stamnätskorridorer bör dessutom vara 
inriktade på bredare transportpolitiska mål 
och underlätta modal integrering och 
multimodala transporter. Detta bör 
möjliggöra särskilt utvecklade korridorer, 

(27) Stamnätskorridorer bör dessutom vara 
inriktade på bredare transportpolitiska mål 
och underlätta modal integrering och 
multimodala transporter. En preliminär 
förteckning över korridorer bör tas med i 
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som är optimerade i fråga om 
energianvändning och utsläpp, vilket 
betyder att de minimerar miljöeffekterna, 
samtidigt som de är attraktiva på grund av 
sin tillförlitlighet, begränsade trängsel 
och låga kostnader för drift och 
administration. En preliminär förteckning 
över korridorer bör tas med i förordning 
(U) XXX/2012 [fonden för ett 
sammanlänkat Europa], men bör kunna 
anpassas för att ta hänsyn till förändringar i 
trafikflödena.

förordning (U) XXX/2012 [fonden för ett 
sammanlänkat Europa], som en 
vägledande förteckning och bör kunna 
anpassas för att ta hänsyn till förändringar i 
trafikflödena.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En motortrafikled är en väg som endast är 
tillgänglig för motortrafik från trafikplatser 
i flera plan eller övervakade vägkorsningar 
och

En motortrafikled är en väg som är avsedd
för motortrafik i första hand från 
trafikplatser i flera plan eller övervakade
vägkorsningar och 

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

2. Stamnätets infrastruktur ska utan 
undantag uppfylla alla krav som anges i 
kapitel II. Dessutom ska följande krav 
uppfyllas av stamnätets infrastruktur:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2a (ny)

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

2a. På begäran av en medlemsstat kan 
undantag medges när det gäller 
infrastruktur för järnvägstransporter i 
vederbörligen motiverade fall som 
beviljats av kommissionen, i enlighet med 
förfarandet i artikel 55.2 då uppfyllandet 
av vissa standarder inte skulle vara 
möjligt av ekonomiska skäl eller vid 
enstaka nätverk. Detta kan omfatta 
tåglängd, ERTMS (Europeiskt styrsystem 
för järnvägstrafik), axellast, elektrifiering, 
linjehastighet etc.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

1. Stamnätskorridorer är ett instrument som 
ska underlätta ett samordnat genomförande 
av stamnätet. De ska vara baserade på 
modal integrering och driftskompatibilitet 
samt en samordnad utbyggnad och 
förvaltning av infrastrukturer, i syftet att 
leda till resurseffektiva multimodala 
transporter.

1. Stamnätskorridorer ett instrument som 
ska underlätta ett samordnat genomförande 
av stamnätet utan att det inverkar menligt 
på medlemsstaternas befogenhet att 
planera sin egen infrastruktur. För att 
leda till resurseffektiva multimodala 
transporter, ska stamnätskorridorerna 
vara baserade på: 
– modal integrering
– driftskompatibilitet, samt en 
– samordnad utbyggnad och förvaltning 
av infrastrukturer i gränsöverskridande 
områden.

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 2a (ny)

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

2a. Upprättandet av en första förteckning 
över dessa korridorer ska inte uppfattas 
som en automatisk förutsättning för stöd 
från Eruf, Sammanhållningsfonden eller 
från Fonden för ett sammanlänkat 
Europa.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 3

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

3. I syfte att främja genomförandet av 
stamnätskorridorerna kan kommissionen 
anta genomförandebeslut för 
stamnätskorridorer. Dessa beslut kan

utgår

(a) innehålla investeringsplaneringen för 
alla deltagande finansieringsorgan, 
sammanhängande kostnader samt en 
tidsplan för genomförandet i enlighet med 
vad som bedöms vara nödvändigt för att 
genomföra stamnätskorridorerna i linje 
med de mål som anges i denna 
förordning,
(b) definiera alla åtgärder som syftar till 
att minska de externa kostnaderna, 
särskilt utsläpp av växthusgaser och 
buller, samt innehålla åtgärder för att 
främja införandet av ny teknik inom 
trafikstyrning och kapacitetsförvaltning,
(c) omfatta andra åtgärder som krävs för 
genomförandet av planen för utbyggnad 
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av korridoren och för en effektiv 
användning av stamnätskorridorens 
infrastruktur.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med rådgivande förfarande som 
avses i artikel 55. 

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Bilaga I – Del 13/33 och 14/33

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

Att inkludera motorvägen D11 (Prag–
Hradec Králové), motortrafikleden 
R35/R55 (Hradec Králové–Přerov) och 
motortrafikleden R43 (Moravská 
Třebová–Brno) i stamnätet i stället för 
motorvägen D1.

Or. cs

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Bilaga I – Del 13/33 och 14/33

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

Att inkludera järnvägslinjen för 
höghastighetståg Ústí nad Labem–
Dresden i det övergripande nätet (TEN-
T).

Or. cs
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Bilaga I – Del 13/33 och 14/33

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

Att klassificera staden Brno som en 
knutpunkt i stamnätet (TEN-T). 

Or. cs

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Bilaga I – Del 13/33 och 14/33

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

Att bibehålla de korsande korridorerna i 
stamnätet (TEN-T) (baltisk-adriatiska 
korridoren och Hamburg–Nicosia-
korridoren) i staden Brno.

Or. cs

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Bilaga I – Del 13/33 och 14/33

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

Att modernisera den existerande sträckan 
Česká Kubice–Regensburg inom 
stamnätet (TEN-T).

Or. cs
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Bilaga I – Del 13/33 och 14/33

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

Att klassificera järnvägskorridoren Plzeň–
Cheb–Marktredwitz som en del av det 
övergripande nätet eller att formulera ett 
undantag från kraven för 
stamnätskorridoren för den redan 
färdigbyggda järnvägssträckan Plzeň–
Cheb.

Or. cs

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Bilaga I – Del 13/33 och 14/33

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

Att inkludera järnvägskorridor nr 4 och 
delsträckan Prag–Linz på motorvägen D3 
i stamnätet. 

Or. cs

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Bilaga I – Del 13/33 och 14/33

Kommissionens textförslag Ändringsförslag

Att förändra sträckningen av 
järnvägskorridoren Prag–Wrocław till 
den variant som löper genom Mladá 
Boleslav och Liberec.

Or. cs
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