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I PRIEDAS 

 

Pasiūlymas dėl  

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO 

dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių 

(Tekstas svarbus EEE) 1 

 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,  

 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 172 straipsnį, 

 

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, 

 

perdavus teisėkūros procedūra priimamo akto projektą nacionaliniams parlamentams,  

 

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 2,  

 

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę 3, 

 

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, 

 

kadangi: 

                                                 
1 Bendras požiūris į šį reglamentą nedaro įtakos diskusijų dėl pasiūlymo dėl EITP rezultatams.  
2 OL C […], […], p. […]. 
3 OL C […], […], p. […]. 
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[(1) siekiant aiškumo 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 

Nr. 1692/96/EB, pateikiantis Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros 4, 

2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 661/2010/ES dėl Sąjungos 

transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių 5 buvo išdėstytas nauja redakcija; 

 

(2) planuojant, plėtojant ir eksploatuojant transeuropinius transporto tinklus prisidedama prie 

pagrindinių Sąjungos tikslų, pavyzdžiui, sklandaus vidaus rinkos veikimo ir ekonominės bei 

socialinės sanglaudos stiprinimo, įgyvendinimo, taip pat siekiama konkrečių tikslų, 

pavyzdžiui, sudaryti sąlygas sklandžiam ir tvariam asmenų ir prekių judėjimui, taip pat 

užtikrinti susisiekimą su visais Sąjungos regionais; 

 

(3) siekiant šių konkrečių tikslų turėtų būti kuriamos nacionalinių transporto tinklų jungtys ir 

užtikrinama jų sąveika efektyviai naudojant išteklius; 

 

(4) didėjant eismo intensyvumui, tarptautiniuose transporto koridoriuose vis dažniau susidaro 

eismo spūsčių. Siekiant užtikrinti tarptautinį prekių ir keleivių judėjimą, transeuropinio 

transporto tinklo pajėgumas ir šio pajėgumo naudojimas turėtų būti optimizuotas ir, jei reikia, 

padidintas pašalinant infrastruktūros trūkumus ir valstybėse narėse bei tarp jų sukuriant 

trūkstamas infrastruktūros jungtis; 

 

(5) kaip nurodyta Baltojoje knygoje dėl transporto „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo 

planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos 

kūrimas“ 6, transporto našumą ir veiksmingumą galima gerokai padidinti užtikrinant geresnį 

transporto rūšių integravimą visame tinkle infrastruktūros, informacijos srautų bei procedūrų 

atžvilgiu; 

                                                 
4 OL L 228, 1996 9 9, p. 1. 
5 OL L 204, 2010 8 5, p. 1. 
6 KOM (2011) 144 galutinis.  
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(6) Baltojoje knygoje raginama diegti su transportu susijusias informacines ir ryšių technologijas, 

siekiant užtikrinti geresnį ir integruotą eismo valdymą, taip pat supaprastinti administracines 

procedūras gerinant krovinių logistiką, galimybes nustatyti krovinio buvimo vietą ir jį sekti, 

optimizuojant grafikus ir eismo srautus. Taikant šias priemones skatinamas veiksmingas 

transporto infrastruktūros valdymas ir naudojimas, todėl joms turėtų būti taikomas šis 

reglamentas; 

 

(7) formuojant transeuropinio transporto tinklo politiką, reikia atsižvelgti į transporto politikos ir 

infrastruktūros valdymo pokyčius. Praeityje pagrindinis subjektas, atsakingas už transporto 

infrastruktūros kūrimą ir techninę priežiūrą, buvo valstybės narės. Tačiau kiti subjektai, 

įskaitant privatųjį sektorių, tampa vis svarbesni kuriant daugiarūšiam vežimui skirtą 

transeuropinį transporto tinklą, įskaitant, pavyzdžiui, infrastruktūros valdytojus, 

koncesininkus arba jūrų uostų ir oro uostų administracijas;  

 

(8) transeuropinį transporto tinklą iš esmės sudaro esama infrastruktūra. Šią esamą infrastruktūrą 

valdo skirtingi viešojo ir privačiojo sektoriaus subjektai. Norint pasiekti visus naujos 

transeuropinio transporto tinklo politikos tikslus, reglamente turi būti nustatyti vienodi 

infrastruktūros reikalavimai, kad jų laikytųsi visi už transeuropinio transporto tinklo 

infrastruktūrą atsakingi subjektai; 

 

(9) transeuropinis transporto tinklas turėtų būti plėtojamas laikantis dviejų lygių požiūrio, 

apimančio visuotinį tinklą ir pagrindinį tinklą, jiems abiems sudarant aukščiausią 

infrastruktūros planavimo lygį Sąjungoje; 
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(10) visuotinis tinklas turėtų būti visą Europą aprėpiantis transporto tinklas, kuriuo būtų užtikrintas 

susisiekimas su visais Sąjungos regionais, įskaitant nutolusius ir atokiausius regionus, kaip, be 

kita ko, siekiama ir įgyvendinant integruotą jūrų politiką 7, ir didinama jų sanglauda. Gairėse 

turėtų būti nustatyti visuotinio tinklo infrastruktūros reikalavimai siekiant ne vėliau kaip 

2050 m. sukurti aukštos kokybės tinklą visoje Sąjungoje;  

 

(11) remiantis visuotinio tinklo struktūra, pagrindinis tinklas turėtų būti apibrėžtas ir sukurtas 

pirmumo tvarka nė vėliau kaip 2030 m. Jis turėtų būti pagrindas, kuriuo remiantis būtų 

plėtojamas daugiarūšio vežimo tinklas ir skatinamas viso visuotinio tinklo plėtojimas. Šis 

tinklas turėtų suteikti galimybę Sąjungoje imtis veiksmų siekiant daugiausia dėmesio skirti 

didžiausią Europos pridėtinę vertę turinčioms transeuropinio transporto tinklo dalims, visų 

pirma tarpvalstybinėms atkarpoms, trūkstamoms jungtims, daugiarūšio vežimo jungtims ir 

pagrindinėms kliūtims;  

 

(12) siekiant pagrindinį tinklą ir visuotinį tinklą kurti darniai bei laiku ir taip sudaryti sąlygas 

maksimaliai padidinti tinklo teikiamą naudą, atitinkamos valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 

bendros svarbos projektai būtų užbaigti atitinkamai iki 2030 m. ir 2050 m.; 

 

(13) būtina nustatyti bendros svarbos projektus, kuriuos vykdant būtų prisidėta prie transeuropinio 

transporto tinklo sukūrimo ir kurie atitiktų gairėse nustatytus prioritetus;  

 

(14) bendros svarbos projektuose turėtų atsispindėti neabejotina Europos pridėtinė vertė. 

Tarpvalstybiniai projektai paprastai turi didelę Europos pridėtinę vertę, tačiau šių projektų 

tiesioginis ekonominis poveikis, palyginti su išskirtinai nacionaliniais projektais, gali būti 

mažesnis. Todėl veikiausiai jie nebūtų įgyvendinami be Sąjungos dalyvavimo; 

                                                 
7 KOM (2007) 575 galutinis. 
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(15) transeuropinį transporto tinklą kuria ir diegia ne vien valstybės narės, todėl visi bendros 

svarbos projektų rėmėjai, pavyzdžiui, vietos ir regioninės valdžios institucijos, infrastruktūros 

valdytojai ar kiti privatieji arba viešieji subjektai, turėtų turėti šiame reglamente nustatytas 

teises ir pareigas, taip pat jiems turėtų būti taikomos kitos susijusios Sąjungos ir nacionalinės 

taisyklės ir procedūros įgyvendinant šiuos projektus; 

 

(16) siekiant užtikrinti ryšius ir sąveiką su atitinkamais infrastruktūros tinklais, būtina 

bendradarbiauti su kaimyninėmis ir trečiosiomis šalimis. Todėl Sąjunga tam tikrais atvejais 

turėtų skatinti abipusės svarbos projektų su tomis šalimis rengimą; 

 

(17) siekiant visame tinkle integruoti įvairias transporto rūšis, reikia užtikrinti tinkamą 

transeuropinio transporto tinklo planavimą. Be to, tai reiškia specialių reikalavimų taikymą 

infrastruktūros, intelektinių transporto sistemų, įrangos ir paslaugų atžvilgiu visame tinkle. 

Todėl būtina užtikrinti, kad visoje Europoje kiekvienos transporto rūšies atžvilgiu minėti 

reikalavimai būtų diegiami tinkamai ir darniai bei kad būtų užtikrintas jų tarpusavio ryšis 

visame transeuropiniame transporto tinkle ir už jo ribų, siekiant pasinaudoti tinklo poveikio 

teikiama nauda ir sudaryti sąlygas veiksmingoms ilgųjų nuotolio transeuropinio transporto 

operacijoms; 

 

(18) siekiant apibrėžti visuotinio ir pagrindinio tinklo esamą ir planuojamą transporto 

infrastruktūrą, turėtų būti parengti žemėlapiai, o laikui bėgant jie turėtų būti pritaikomi 

atsižvelgiant į eismo srautų pokyčius.  Sudarant žemėlapius techninis pagrindas yra TENtec 

sistema, kurioje sukaupta išsamesnės informacijos apie transeuropinę transporto 

infrastruktūrą;  

 

(19) gairėse turėtų būti nustatyti prioritetai siekiant tikslus pasiekti per nustatytą laiką; 
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(20) intelektinės transporto sistemos yra reikalingos, kad jomis būtų galima remtis optimizuojant 

eismą ir transporto operacijas bei tobulinant susijusias paslaugas;  

 

(21) gairėse turėtų būti numatytas visuotinio tinklo plėtojimas miestų transporto mazguose, nes tie 

mazgai yra keleivių išvykimo ar krovinių išsiuntimo ar jų galutinės paskirties taškai 

transeuropiniame transporto tinkle, taip pat taškai, kuriuose pereinama į kitą tos pačios arba 

kitos rūšies transporto priemonę;  

 

(22) dėl didelio transeuropinio transporto tinklo masto, jis turėtų suteikti pagrindą plačiai diegti 

naujas technologijas ir naujoves, kurios, pavyzdžiui, gali padėti padidinti bendrą Europos 

transporto sektoriaus veiksmingumą ir sumažinti jo išmetamą anglies dioksido kiekį. Taip 

būtų prisidėta prie strategijos „Europa 2020“ ir Baltojoje knygoje dėl transporto iškelto 

tikslo – išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2050 m. (palyginti su 1990 m. 

lygiu) sumažinti 60 % – įgyvendinimo; taip pat būtų prisidedama prie siekio užtikrinti didesnį 

Sąjungos degalų tiekimo saugumą; 

 

(23) transeuropinis transporto tinklas turi užtikrinti efektyvų įvairių transporto rūšių naudojimą, 

siekiant suteikti daugiau galimybių rinktis transporto rūšį ir sujungti didelius krovinių kiekius 

pervežimui dideliais atstumais. Dėl to transporto daugiarūšiškumas ekspeditoriams 

ekonominiu požiūriu būtų dar patrauklesnis; 

 

(24) siekiant sukurti visų rūšių transportą aprėpiančią aukštos kokybės veiksmingą infrastruktūrą, į 

gaires turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl keleivių saugos ir saugumo, krovinių judėjimo, 

klimato kaitos poveikio, galimų stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių poveikio infrastruktūrai 

ir prieinamumo visiems transporto naudotojams; 

 

(25) pagrindinis tinklas turėtų būti sudedamoji visuotinio tinklo struktūros dalis. Pagrindiniame 

tinkle turėtų būti sujungti strateginiu atžvilgiu svarbiausi transeuropinio transporto tinklo 

transporto mazgai ir jungtys atsižvelgiant į eismo reikmes. Tai turėtų būti daugiarūšio vežimo 

tinklas, t. y. jis turėtų aprėpti visų rūšių transportą ir jų jungtis, taip pat atitinkamas eismo ir 

informacijos valdymo sistemas; 
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(26) siekiant pagrindinį tinklą sukurti per nurodytą laikotarpį, būtų galima laikytis koridoriaus 

naudojimu grindžiamo požiūrio, kuris būtų skirtingų projektų koordinavimo transnacionaliniu 

lygiu ir koridoriaus kūrimo derinimo priemonė, tokiu būdu maksimaliai padidinant tinklo 

teikiamą naudą; 

 

(27) naudojant pagrindinio tinklo koridorius, taip pat turėtų būti siekiama platesnių transporto 

politikos tikslų ir sudaryti palankesnes sąlygas įvairių transporto rūšių integracijai ir 

daugiarūšio vežimo operacijoms. Tai turėtų suteikti galimybę kurti specialius koridorius, 

tinkamai pritaikytus energijos vartojimo ir išmetamų teršalų kiekio atžvilgiu ir taip 

padedančius sumažinti poveikį aplinkai, taip pat patrauklius dėl jų patikimumo, ribotų eismo 

spūsčių ir mažų veiklos ir administracinių sąnaudų. Pirminis koridorių sąrašas turėtų būti 

įtrauktas į Reglamentą (ES) XXX/2012 [Europos infrastruktūros tinklų priemonė], tačiau 

turėtų būti pritaikomas siekiant atsižvelgti į eismo srautų pokyčius; 

 

(28) sukurti tinkamą valdymo struktūrą ir nustatyti sudėtingų tarpvalstybinių projektų finansavimo 

išteklius būtų lengviau tokių pagrindinio tinklo koridorių reikmėms steigiant koridorių 

centrus. Europos koordinatoriai turėtų padėti sudaryti palankesnes sąlygas kurti pagrindinio 

tinklo transporto koridorius; 

 

(29) plėtojant pagrindinio tinklo koridorius turėtų būti deramai atsižvelgta į krovinių vežimo 

geležinkeliais koridorius, įsteigtus pagal 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (ES) Nr. 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos 

geležinkeliais tinklo 8, taip pat į 2009 m. liepos 22 d. Komisijos sprendime 2009/561/EB, iš 

dalies keičiančiame Sprendimo 2006/679/EB nuostatas dėl transeuropinės paprastųjų 

geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos 

specifikacijų įgyvendinimo 9, numatytą Europos geležinkelių transporto eismo valdymo 

sistemos (toliau – ERTMS) diegimo Europoje planą; 

                                                 
8 OL L 276, 2010 10 20, p. 22. 
9 OL L 194, 2009 7 25, p. 60. 
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(30) siekiant kuo labiau suderinti gaires ir Sąjungos lygio atitinkamų finansinių priemonių 

programavimą, transeuropinio transporto tinklo finansavimas turėtų būti grindžiamas šiuo 

reglamentu ir paremtas Europos infrastruktūros tinklų priemone 10. Atitinkamai turėtų būti 

siekiama pagal atitinkamas vidines ir išorines priemones, pavyzdžiui, struktūrinius ir 

sanglaudos fondus, Kaimynystės investicinę priemonę, Pasirengimo narystei pagalbos 

priemonę (toliau – PNPP) 11, gaunamą finansavimą derinti ir jungti su finansavimu, gaunamu 

iš Europos investicijų banko, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko ir kitų finansų įstaigų. 

Plėtodamos transeuropinį transporto tinklą, valstybės narės visų pirma turėtų atsižvelgti į 

transportui taikomas ex ante sąlygas, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. XXX/2012/ 

[Reglamentas, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam 

fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų 

ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, 

bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir 

Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas (EB) 

Nr. 1083/2006] 12 IV priede; 

 

(31) siekiant atnaujinti priedus ir, visų pirma, žemėlapius, kad būtų atsižvelgta į galimus pokyčius, 

kuriuos lėmė faktinis tam tikrų transporto infrastruktūros dalių naudojimas ir kurie analizuoti 

remiantis iš anksto apibrėžtomis kiekybinėmis ribinėmis vertėmis, pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl 

priedų keitimo. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, 

įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija 

turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos 

Parlamentui ir Tarybai; 

                                                 
10 [data] Reglamentas (ES) Nr. XXX/2012 [dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės].  
11 2006 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1085/2006, nustatantis Pasirengimo 

narystei pagalbos priemonę (IPA), OL L 210, 2006 7 31, p. 82. 
12 KOM (2011) 615 galutinis. 
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(32) siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti 

suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. 

vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 

nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 

kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 13;  

 

(33) kadangi siūlomų veiksmų tikslų – visų pirma, koordinuotai kurti ir plėtoti transeuropinį 

transporto tinklą – valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi atsižvelgiant į tai, kad 

šiuos tikslus būtina koordinuoti, juos būtų geriau pasiekti Sąjungos lygiu, laikydamasi 

Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali 

patvirtinti reikiamas priemones. Pagal tame pačiame straipsnyje nustatytą proporcingumo 

principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas yra būtina minėtiems tikslams pasiekti,] 14  

 

 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

                                                 
13 OL L 55, 2011 2 28, p. 13. 
14 Konstatuojamąsias dalis reikės patikslinti atsižvelgiant į straipsnių pakeitimus. 
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I SKYRIUS 

BENDRIEJI PRINCIPAI 

 

1 straipsnis 

Dalykas 

 

1. Šiuo reglamentu nustatomos transeuropinio transporto tinklo, kurį sudaro dviejų lygių 

struktūra – visuotinis tinklas, kurio pagrindu kuriamas pagrindinis tinklas – plėtros gairės.  

 

2. Jame nustatomi bendros svarbos projektai, kuriuose, be kita ko, apibrėžiami reikalavimai, 

kurių turi laikytis už transeuropinio transporto tinklo infrastruktūros valdymą atsakingi 

subjektai.  

 

3. [...] 

 

4. Reglamente numatomos transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimo priemonės. Bendros 

svarbos projektų vykdymas priklauso nuo jų išbaigtumo laipsnio, atitikties nacionalinės ir ES 

teisės procedūroms ir turimų finansinių išteklių, nedarant poveikio valstybės narės ar 

Sąjungos finansiniam įsipareigojimui. 
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2 straipsnis 

Taikymo sritis  

 

1. Šis reglamentas taikomas transeuropiniam transporto tinklui, kaip išdėstyta I priede, kurį 

sudaro transporto infrastruktūra ir telematikos priemonės (toliau – TA). 

 

2. Transeuropinio transporto tinklo infrastruktūrą sudaro geležinkelių transportas, vidaus 

vandenų transportas, kelių transportas, jūrų transportas, oro transportas ir daugiarūšio vežimo 

infrastruktūra. 

 

2a straipsnis 15 

Transeuropinio transporto tinklo tikslai  

 

Transeuropinis transporto tinklas stiprina Europos Sąjungos teritorinę sanglaudą, teigiamai 

prisideda prie bendros Europos transporto erdvės kūrimo ir demonstruoja Europos pridėtinę 

vertę bei sudaro galimybę teikti transporto paslaugas ir vykdyti operacijas, kurios:  

 

a) atitinka jo naudotojų judumo ir transporto poreikius Sąjungoje bei santykiuose su 

trečiosiomis šalimis ir taip prisideda prie tolesnio ekonomikos augimo bei 

konkurencingumo pasauliniu mastu; 

 

b) yra ekonomiškai veiksmingos, prisideda siekiant mažo išmetamo šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančio ir ekologiško 

transporto, degalų tiekimo saugumo užtikrinimo ir aplinkos apsaugos tikslų, yra saugios 

bei patikimos ir atitinka aukštos kokybės standartus, taikomus keleiviniam ir 

krovininiam transportui; 

                                                 
15 Buvusi 4 straipsnio 1 dalis. 
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c) užtikrina tinkamą susisiekimą su visais Sąjungos regionais, įskaitant periferinius ir 

atokiausius regionus, ir taip skatina socialinę, ekonominę, teritorinę sanglaudą bei 

prisideda prie integracinio augimo;  

 

d) yra grindžiamos novatoriškais technologiniais ir veiklos principais ekonomiškai 

efektyviu būdu; 

 

e) padeda užtikrinti judumą net stichinių ar žmogaus sukeltų nelaimų atveju, 

užtikrindamos galimybę pasinaudoti avarinėmis ir gelbėjimo tarnybomis.  

 

 

3 straipsnis 

Apibrėžtys 

 

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:  

 

a) [...] 

 

aa) visuotinis tinklas – 2 straipsnyje nurodytas transeuropinis transporto tinklas; 

 

aaa) pagrindinis tinklas – visuotinio tinklo dalys, kurios yra ypač strategiškai svarbios Europos 

Sąjungai ir jos valstybėms narėms; 

 

aaaa) bendros svarbos projektas – projektas, vykdomas laikantis šio reglamento reikalavimų;  

 

b) [...] 
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c) kaimyninė šalis – Europos kaimynystės politikos, strateginės partnerystės 16, plėtros politikos, 

Europos ekonominės erdvės arba Europos laisvosios prekybos asociacijos nuostatas 

atitinkanti šalis; 

 

d) trečioji šalis – kaimyninė šalis ir bet kuri kita šalis, su kuria Sąjunga gali bendradarbiauti, kad 

pasiektų šiame reglamente numatytus tikslus; 

 

e) Europos pridėtinė vertė – projekto vertė atsižvelgiant į jo įnašą siekiant 2a ir 4 straipsniuose 

išdėstytų TEN-T tikslų; 

 

f) infrastruktūros valdytojas – institucija ar įmonė,  atsakinga visų pirma už transporto 

infrastruktūros kūrimą arba jos techninę priežiūrą. Infrastruktūros valdytojas taip pat gali būti 

atsakingas už infrastruktūros kontrolės ir saugos sistemų valdymą; 

 

g) telematikos priemonės (TA) – sistemos, kuriose naudojamos informacijos, ryšių, navigacijos, 

vietos nustatymo ir (arba) lokalizavimo technologijos, siekiant transeuropiniame Europos 

transporto tinkle valdyti infrastruktūrą, judumą bei eismo srautus ir piliečiams bei veiklos 

vykdytojams teikti pridėtinės vertės paslaugas, kad, be kita ko, tinklą būtų galima naudoti 

saugiai, patikimai, tausojant aplinką ir tinkamai paskirstant pajėgumus. Jos taip pat gali apimti 

transporto priemonėse sumontuotus prietaisus, jei su atitinkamomis infrastruktūros 

sudedamosiomis dalimis jie sudaro nedalomą sistemą. Joms priskiriamos gg–l punktuose 

nurodytos sistemos, technologijos ir paslaugos; 

 

gg) intelektinė transporto sistema (ITS) – sistema, apibrėžta 2010 m. liepos 7 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių 

transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos 17; 

                                                 
16 KOM (2004) 106 galutinis. 
17 OL L 207, 2010 8 6, p. 1. 
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h) oro eismo valdymo sistema – sistema, nurodyta 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamente (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos 

(sąveikos reglamente) 18, taip pat 2007 m. vasario 27 d. Tarybos reglamente (EB) 

Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai 

(SESAR) sukurti įsteigimo 19 apibrėžtame pagrindiniame oro eismo vadybos Europoje plane; 

 

i) laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemos (VTMIS) – jūrų transporto eismui valdyti ir 

stebėti įdiegtos sistemos, naudojančios informaciją, gaunamą iš laivų automatinio 

identifikavimo sistemų (AIS), laivų nuotolinio identifikavimo ir stebėjimo sistemų (LRIT), 

pakrantės radarų sistemų ir radijo ryšio sistemų, kaip nustatyta 2002 m. birželio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/59/EB, įdiegiančioje Bendrijos laivų eismo 

stebėsenos ir informacijos sistemą ir panaikinančioje Tarybos direktyvą 93/75/EEB, įskaitant 

SafeSeaNet sistemos integravimą 20; 

 

j) upių informacijos paslaugos (UIP) – 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 2005/44/EB dėl suderintų upių informacijos paslaugų (UIP) Bendrijos vidaus 

vandenų keliuose 21 apibrėžtos vidaus vandenų keliuose taikomos informacinės ir ryšių 

technologijos; 

 

k) e. jūrų laivybos paslaugos – paslaugos, naudojančios sąveikias informacines technologijas 

jūrų transporto sektoriuje siekiant sudaryti palankesnes sąlygas krovininio ir keleivinio 

transporto eismo pralaidumui jūroje ir uosto teritorijoje, įskaitant uostų bendrijos sistemas, be 

kita ko, Direktyvoje 2010/65/ES nustatytą vieno langelio sistemą jūrų laivybos srityje;  

                                                 
18 OL L 96, 2004 3 31, p. 26. 
19 OL L 64, 2007 3 2, p. 1. 
20 OL L 208, 2002 8 5, p. 10. 
21 OL L 255, 2005 9 30, p. 152. 
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l) Europos geležinkelių transporto eismo valdymo sistema (toliau – ERTMS) – sistema, 

apibrėžta 2006 m. kovo 28 d. Komisijos sprendime 2006/679/EB 22 ir 2006 m. lapkričio 7 d. 

Komisijos sprendime 2006/860/EB 23 dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos ir 

paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizavimo posistemiams taikomos 

techninės sąveikos specifikacijos; 

 

m) sienos perėjimo punktas – infrastruktūra, reikalinga sklandžiam eismo srautui, patikrinimams 

kertant sieną, sienų stebėjimui ir kitoms sienų kontrolės procedūroms užtikrinti; 

 

mm) tarpvalstybinė atkarpa – atkarpa, kuria užtikrinamas bent dviejų valstybių narių arba valstybės 

narės ir kaimyninės šalies bendros svarbos projekto tęstinumas; 

 

n) daugiarūšis vežimas – krovinių arba keleivių vežimas arba ir keleivių, ir krovinių vežimas 

dviejų ar daugiau rūšių transportu; 

 

o) miestų transporto mazgas – miesto zona, kurioje transeuropinio transporto tinklo transporto 

infrastruktūra sujungiama su kitomis šios infrastruktūros dalimis, taip pat su regioninio ir 

vietos transporto infrastruktūra; 

 

p) logistikos centras – su transeuropinio transporto tinklo transporto infrastruktūra tiesiogiai 

susieta zona, kurioje yra bent vienas krovinių terminalas, suteikianti galimybę vykdyti 

logistikos veiklą;  

 

q) krovinių terminalas – struktūra, pritaikyta perkrauti krovinius tarp bent dviejų rūšių transporto 

ar tarp dviejų skirtingų geležinkelių sistemų ir juos laikinai saugoti, pavyzdžiui, uostai, vidaus 

vandenų uostai, oro uostai ir kelių ir geležinkelių terminalai; 

                                                 
22 OL L 284, 2006 10 16, p. 1. 
23 OL L 342, 2006 12 7, p. 1. 
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qq) izoliuotas tinklas – valstybės narės geležinkelių tinklas ar jo dalis, kurio vėžės plotis skiriasi 

nuo Europos standartinio nominalaus vėžės pločio (1435 mm), su kuriuo susijusių tam tikrų 

svarbiausių investicijų į infrastruktūrą negalima pagrįsti ekonomine nauda dėl to tinklo 

ypatumų, kuriuos lemia jo geografinė atskirtis ar periferinė padėtis; 

 

r) NUTS regionas – Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūroje apibrėžtas regionas; 

 

s) alternatyvieji ekologiški degalai – degalai, pavyzdžiui, elektra, vandenilis, biodegalai 

(skystieji), sintetiniai degalai, metanas (gamtinės dujos (suslėgtos gamtinės dujos ir 

suskystintos gamtinės dujos) bei biometanas) ir suskystintos naftos dujos (SND), kurie bent iš 

dalies pakeičia transporto energijos šaltinių organinio kuro išteklius, prisideda prie transporto 

išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo ir didina transporto sektoriaus aplinkosauginį 

veiksmingumą.  

 

4 straipsnis 

TEN-T infrastruktūros plėtra 

 

 

Plėtojant transeuropinio transporto tinklo infrastruktūrą, be 2a straipsnyje nustatytų tikslų, turi 

būti siekiama šių tikslų: 

 

a) sujungti nacionalinius transporto tinklus ir užtikrinti jų sąveiką; 

 

b) pašalinti transporto infrastruktūros ir jos jungiamųjų taškų, esančių valstybių narių 

teritorijose ir jų valstybės sienos perėjimo punktuose, trūkumus ir sukurti trūkstamas 

jungtis; 

 

c) visų rūšių transportą plėtoti užtikrinant, kad ilgalaikėje perspektyvoje transportas būtų 

tvarus ir ekonomiškai efektyvus; 
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d) optimaliai integruoti ir tarpusavyje susieti visas transporto rūšis; 

 

e) veiksmingai naudoti infrastruktūrą; 

 

f) skatinti mažą anglies dioksido kiekį išmetančio transporto naudojimą; 

 

g) transeuropinio transporto tinklo transporto infrastruktūrą sujungti su kaimyninių šalių 

transporto infrastruktūros tinklais ir skatinti jų sąveiką; 

 

h) nustatyti infrastruktūros reikalavimus, visų pirma sąveikos, saugos ir saugumo srityse, 

pagal kuriuos būtų vertinama transporto paslaugų kokybė, veiksmingumas ir tvarumas; 

 

i) keleivinio ir krovininio transporto srityje sujungti tolimojo susisiekimo transporto ir 

regioninio bei vietos transporto infrastruktūrą; 

 

j) užtikrinti, kad transporto infrastruktūra atitiktų specifines sąlygas skirtingose Sąjungos 

dalyse ir joje būtų numatyta subalansuota Europos regionų aprėptis, įskaitant 

atokiausius regionus ir kitus periferinius regionus; 

 

k) užtikrinti prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms, asmenims su judėjimo negalia ir 

neįgaliems keleiviams. 



 
8047/12  gb/SSU/jav 19 
I PRIEDAS DG C I C  LT 

 

5 straipsnis 

Tausiai išteklius naudojantis tinklas 

 

Transeuropinis transporto tinklas planuojamas, plėtojamas ir eksploatuojamas tausiai naudojant 

išteklius ir šiuo tikslu:  

 

a) plėtojama ir tobulinama esama transporto infrastruktūra bei atliekama jos techninė priežiūra;  

 

b) optimizuojama infrastruktūros integracija ir sujungimas; 

 

c) diegiamos naujos technologijos ir TA, jei tai ekonomiškai naudinga;  

 

d) atsižvelgiama į galimą sąveiką su kitais tinklais, visų pirma transeuropiniais energetikos arba 

telekomunikacijų tinklais; 

 

e) įvertinamas strateginis poveikis aplinkai, rengiami atitinkami planai bei programos ir 

nustatomas poveikis klimato kaitos švelninimui; 

 

f) prireikus taikomos infrastruktūros pajėgumų planavimo ir didinimo priemonės; 

 

g) tinkamai atsižvelgiama į transporto infrastruktūros pažeidžiamumą, susijusį su klimato kaita, 

taip pat su stichinėmis ir žmogaus sukeltomis nelaimėmis; 

 

h) skatinamas nenumatytų atvejų planų ir programų saugumo ir įvykių padarinių sušvelninimo 

klausimais rengimas. 

 

6 straipsnis 

[…] 
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7 straipsnis 

Bendros svarbos projektai    

 

1. Bendros svarbos projektais prisidedama prie transeuropinio transporto tinklo plėtojimo 

kuriant naują transporto infrastruktūrą, rekonstruojant ir modernizuojant esamą transporto 

infrastruktūrą, taip pat taikant priemones, kuriomis skatinamas tausiu išteklių naudojimu 

grindžiamas tinklo naudojimas.   

 

2. Bendros svarbos projektas yra toks: 

 

a) kuriuo prisidedama siekiant 2a ir 4 straipsniuose nustatytų tikslų; 

 

b) kuris atitinka II skyrių ir jei jis susijęs su pagrindiniu tinklu – ir III skyrių; 

 

c) kuris yra ekonomiškai perspektyvus remiantis socialinių ir ekonominių sąnaudų bei 

naudos analize; 

 

d) kuriame atsispindi Europos pridėtinė vertė. 

 

3. Bendros svarbos projektas gali aprėpti visą ciklą, įskaitant galimybių studijas, leidimų 

išdavimo procedūras, įgyvendinimą ir vertinimą.  

 

4. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad projektai būtų 

vykdomi laikantis atitinkamų Sąjungos ir nacionalinių taisyklių bei procedūrų, visų pirma 

Sąjungos aplinkos, klimato apsaugos, saugos, saugumo, konkurencijos, valstybės pagalbos, 

viešųjų pirkimų ir visuomenės sveikatos sričių teisės aktų.  
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5. Bendros svarbos projektai atitinka reikalavimus Sąjungos finansinei paramai gauti pagal 

transeuropiniam transporto tinklui numatytas priemones, [visų pirma Reglamentu (ES) 

Nr. XXX/2012 nustatytą Europos infrastruktūros tinklų priemonę] 24. 

 

8 straipsnis 

Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis  

 

1. Siekdama transeuropinį transporto tinklą sujungti su kaimyninių šalių infrastruktūros tinklais, 

Sąjunga gali remti, be kita ko, finansiškai, 7 straipsnyje nurodytus bendros svarbos projektus, 

jei vykdant tokius projektus:  

 

a) pagrindinis tinklas sujungiamas sienos perėjimo punktuose; 

 

b) užtikrinamas pagrindinio tinklo sujungimas su trečiųjų šalių transporto tinklais siekiant 

didesnio ekonomikos augimo ir konkurencingumo; 

 

c) užbaigiama kurti transporto infrastruktūra trečiosiose šalyse, kuri sujungia pagrindinio 

tinklo Sąjungoje dalis; 

 

d) tose šalyse diegiamos eismo valdymo sistemos;  

 

e) skatinamas jūrų greitkelių su trečiosiomis šalimis naudojimas neteikiant finansinės 

paramos trečiųjų šalių uostams.  

 

Tokiais projektais didinamas vienoje ar keliose valstybėse narėse esančių tinklų pajėgumas ar 

naudingumas.  

                                                 
24 Turėtų būti įrašyta tuo atveju, jei Europos infrastruktūros tinklų priemonės reglamentas būtų 

priimtas anksčiau nei TEN-T gairės. 
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2. Be to, kas nurodyta 1 dalyje, Sąjunga, neteikdama finansinės paramos, gali bendradarbiauti su 

trečiosiomis šalimis, siekdama skatinti kitus projektus, jei vykdant tokius projektus siekiama:   

 

a) skatinti transeuropinio transporto tinklo sąveiką su trečiųjų šalių tinklais; 

 

b) skatinti transeuropinio transporto tinklo politikos taikymą ir trečiosiose šalyse;  

 

c) sudaryti palankesnes sąlygas oro susisiekimui su trečiosiomis šalimis siekiant skatinti 

veiksmingą ir tvarų ekonomikos augimą bei konkurencingumą, įskaitant Bendro 

Europos dangaus išplėtimą ir bendradarbiavimo oro eismo valdymo srityje gerinimą; 

 

d) sudaryti palankesnes sąlygas jūrų transportui ir skatinti jūrų greitkelių su trečiosiomis 

šalimis naudojimą. 

 

3. 2 dalies a ir d punktuose nurodyti projektai atitinka II skyriaus nuostatas.  

 

4. III priede pateikiami į tam tikras kaimynines šalis išplėsto transeuropinio transporto tinklo 

orientaciniai žemėlapiai. 

 

5. Siekdama skatinti abipusės svarbos projektus, Sąjunga su kaimyninėmis šalimis gali naudoti 

turimas ar parengti ir naudoti naujas veiklos koordinavimo ir finansavimo priemones, 

pavyzdžiui, Kaimynystės investicinę priemonę arba Pasirengimo narystei pagalbos priemonę 

(PNPP). 

 

6. [...] 

 

7. Šio straipsnio nuostatoms taikomos atitinkamos SESV 218 straipsnyje nustatytos procedūros 

dėl tarptautinių susitarimų. 
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II SKYRIUS 

VISUOTINIS TINKLAS 

 

9 straipsnis 

Bendrosios nuostatos 

 

1. [...] 

 

2. Visuotinis tinklas: 

 

a) nurodomas šio reglamento I priede pateiktuose žemėlapiuose; 

 

b) išsamiau apibrėžiamas pateikiant infrastruktūros sudedamųjų dalių apibūdinimą;  

 

c) atitinka transporto infrastruktūrai taikomus šiame skyriuje nustatytus reikalavimus;  

 

d) sudaro pagrindą bendros svarbos projektams nustatyti;  

 

e) atsižvelgia į techninės sąveikos specifikacijoje nurodytos valstybių narių transporto 

infrastruktūros fizinius apribojimus. 

 

3. Dedamos pastangos, kad visuotinis tinklas būtų baigtas kurti ir atitiktų atitinkamas šio 

skyriaus nuostatas ne vėliau kaip 2050 m. gruodžio 31 d.  
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10 straipsnis 

Bendrieji prioritetai 

 

Plėtojant visuotinį tinklą, bendras prioritetas teikiamas priemonėms, kurių reikia siekiant: 

 

a) visiems Sąjungos regionams užtikrinti didesnį prieinamumą; 

 

b) užtikrinti optimalią transporto rūšių integraciją; 

 

c) sukurti trūkstamas jungtis ir pašalinti pralaidumo kliūtis, be kita ko, tarpvalstybinėse 

atkarpose; 

 

cc) skatinti veiksmingai naudoti infrastruktūrą ir, prireikus, didinti pajėgumą; 

 

d) pašalinti administracines ir technines kliūtis, visų pirma kliudančias tinklo sąveikai ir 

konkurencijai;  

 

e) gerinti arba išlaikyti infrastruktūros kokybę atsižvelgiant į saugą, saugumą, 

veiksmingumą, atsparumą klimato ir atitinkamais atvejais nelaimių poveikiui, 

aplinkosauginį veiksmingumą, socialines sąlygas, prieinamumą visiems naudotojams, 

paslaugų kokybę ir eismo srautų nenutrūkstamumą; 

 

f) skatinti novatoriškų technologijų plėtrą; 
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g) įgyvendinti ir plėtoti TA; 

 

h) užtikrinti degalų tiekimo saugumą skatinant alternatyvių ir, visų pirma, labai mažai 

anglies dioksido išskiriančių arba visiškai jo neišskiriančius energijos išteklių ir varymo 

sistemų naudojimą; 

 

i) mažinti neigiamą tranzitinio geležinkelių ir kelių transporto poveikį miestų zonose.  
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1 SKIRSNIS 

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRA 
 

 

11 straipsnis 

[...] 

 

 

12 straipsnis 

Infrastruktūros sudedamosios dalys 

 

1. Geležinkelių transporto infrastruktūrą visų pirma sudaro: 

 

a) greitojo ir paprastojo geležinkelio linijos, įskaitant: 

 

i) šalutinius geležinkelio kelius; 

ii) tunelius;  

iii)  tiltus;  

 

b) krovinių terminalai ir logistikos centrai, skirti krovinių perkrovimui geležinkelių 

transporte ir iš geležinkelių transporto į kitos rūšies transportą; 

 

c) I priede nurodytų geležinkelio linijų stotys, kuriose keleiviai persėda geležinkelių 

transporte ir iš geležinkelių transporto į kitos rūšies transportą; 

 

d) susijusi įranga; 

 

e) TA.  
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2. Geležinkelio linijos yra: 

 

a) greitojo transporto geležinkelio linijos, kurios 25:  

 

i) specialiai nutiestos ir pritaikytos 250 km/h ar didesniam greičiui greitojo 

geležinkelio linijos; 

ii) maždaug 200 km/h greičiui pritaikytos specialiai modernizuotos paprastosios 

linijos; 

iii)  specialiai modernizuotos greitojo geležinkelio linijos, kurios dėl topografinių, 

reljefo ar miestų planavimo apribojimų turi specifinių savybių; šiose geležinkelio 

linijose greitis turi būti pritaikomas kiekvienu konkrečiu atveju. Tai apima greitąjį 

ir paprastąjį tinklą jungiančias linijas, per stotis einančias linijas, prieigas prie 

terminalų, depų ir pan., kuriomis greitojo geležinkelio riedmenys važiuoja 

paprastosioms geležinkelio linijoms nustatytu greičiu; 

 

b) paprastojo transporto geležinkelio linijos.  

 

3. Su geležinkelio linijomis susijusiai įrangai gali būti priskiriamos elektrifikavimo sistemos, 

keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo įranga ir krovinių pakrovimo bei iškrovimo įranga stotyse, 

logistikos centruose ir krovinių terminaluose. Tokiai įrangai gali būti priskiriami bet kokie 

įrenginiai, be kita ko, automatiniai vėžės pločio keitimo įrenginiai, reikalingi saugiam, 

patikimam ir veiksmingam riedmenų eksploatavimui užtikrinti ir sąveikai didinti. 

                                                 
25 Kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/57/EB. 
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13 straipsnis 

Transporto infrastruktūros reikalavimai 

 

1a. Krovinių terminalai sujungiami su visuotinio tinklo keliais arba, kai įmanoma, su visuotinio 

tinklo vidaus vandenų infrastruktūra. 

 

2. […] 

 

3. Valstybės narės užtikrina, kad: 

 

a) […] 

 

b) geležinkelių infrastruktūra atitiktų 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje 26 ir jos 

įgyvendinimo priemones siekiant užtikrinti visuotinio tinklo sąveiką; 

 

c) geležinkelių infrastruktūra atitiktų techninės sąveikos specifikacijos (toliau – TSS) 

reikalavimus, priimtus pagal Direktyvos 2008/57/EB 6 straipsnį, išskyrus atvejus, kai tai 

leidžiama pagal atitinkamą TSS ar Direktyvos 2008/57/EB 9 straipsnyje numatytą 

procedūrą; 

 

d) prieiga prie krovinių terminalų atitiktų Direktyvoje 2001/14/EB numatytus 

reikalavimus. 

                                                 
26 OL L 191, 2008 7 18, p. 1. 
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14 straipsnis 

Geležinkelių infrastruktūros plėtros prioritetai 

 

Skatinant su geležinkelių infrastruktūra susijusius bendros svarbos projektus, be 10 straipsnyje 

nustatytų bendrųjų prioritetų, pirmenybė teikiama: 

 

a) ERTMS diegimui;  

 

aa) perėjimui prie 1435 mm nominalaus vežės pločio; 

 

b) geležinkelių transporto skleidžiamo triukšmo ir vibracijos poveikio mažinimui; 

 

c) infrastruktūros reikalavimų atitikimui bei sąveikos skatinimui. 
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2 SKIRSNIS 

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRA 
 

15 straipsnis 

[...] 

 

16 straipsnis 

Infrastruktūros sudedamosios dalys 

 

1. Vidaus vandenų kelių infrastruktūrą visų pirma sudaro: 

 

a) upės; 

b) kanalai; 

c) ežerai; 

d) susijusi infrastruktūra, pavyzdžiui, šliuzai, keltuvai, tiltai, vandens saugyklos; 

e) vidaus vandenų uostai, įskaitant uosto akvatorijoje transporto operacijoms reikalingą 

infrastruktūrą; 

f) susijusi įranga; 

g) TA, įskaitant UIP. 

 

2. Tam, kad vidaus vandenų uostai sudarytų visuotinio tinklo dalį, juose per metus turi būti 

perkraunama daugiau nei 500 000 t krovinių. Bendras metinis perkraunamų krovinių kiekis 

grindžiamas paskutiniu turimu trejų metų vidurkiu pagal Eurostato paskelbtus duomenis. 

 

3. Su vidaus vandenų kelių infrastruktūra susijusiai įrangai gali būti priskiriama krovinių 

pakrovimo ir iškrovimo vidaus vandenų uostuose įranga. Susijusia įranga gali būti sudaryta 

galimybė visų pirma naudoti varymo ir eksploatacines sistemas, kuriomis mažinama tarša, 

energijos vartojimas ir taršos anglies dioksidu intensyvumas, ir ji gali apimti atliekų priėmimo 

įrenginius, taip pat ledo laužymo, hidrologinių paslaugų ir dugno gilinimo įrangą.  
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17 straipsnis 

Transporto infrastruktūros reikalavimai 

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad vidaus vandenų uostai būtų sujungti su kelių ar geležinkelių 

infrastruktūra. 

 

2. Vidaus vandenų uostuose yra bent vienas krovinių terminalas, kurio naudojimo galimybė 

nediskriminuojant ir taikant skaidrius mokesčius suteikiama visiems veiklos vykdytojams.    

 

3. Valstybės narės užtikrina, kad: 

 

a) upės, kanalai ir ežerai atitiktų ETMK naujos vidaus vandenų kelių klasifikacijos 27 

nurodytus būtiniausius reikalavimus IV klasės vidaus vandenų keliams ir kad juose būtų 

nuolat užtikrintas patiltės gabaritas 28; 

Išimties tvarka leidžiamas mažesnis esamų vandens kelių grimzlės gylis (mažiau kaip 

2,50 m) ir mažiausias patiltės aukštis (mažiau kaip 5,25 m); 

 

aa) upės, kanalai ir ežerai būtų prižiūrimi taip, kad būtų užtikrintas jų tinkamumas laivybai; 

 

b) upėse, kanaluose ir ežeruose būtų įrengta UIP įranga.  

                                                 
27 Europos transporto ministrų konferencija (ECMT), ECMT/CM(92)6/Galutinis. 
28 Viena iš konstatuojamųjų dalių bus papildyta tokiu tekstu: „Transeuropinis transporto tinklas 

apima tik dalį esamų transporto tinklų. 2023 m. atlikdama peržiūrą, Komisija kartu su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis galėtų įvertinti, ar kitos dalys, pavyzdžiui, kai kurie 
III klasės vidaus vandenų keliai, turėtų būti integruoti į tinklą.“ 
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18 straipsnis 

Vidaus vandenų kelių infrastruktūros plėtros prioritetai 

 

Skatinant su vidaus vandenų kelių infrastruktūra susijusius bendros svarbos projektus, be 

10 straipsnyje nustatytų bendrųjų prioritetų, pirmenybė teikiama: 

 

a) esamų vidaus vandenų kelių atžvilgiu –  atitiktį IV klasės vidaus vandenų kelių standartams 

užtikrinti reikalingų priemonių įgyvendinimui;  

 

b) tam tikrais atvejais, siekiant atsižvelgti į rinkos paklausą, aukštesnių nei IV klasės vidaus 

vandenų kelių standartų  užtikrinimui;  

 

c) TA, įskaitant UIP, diegimui;  

 

d) vidaus vandenų uosto infrastruktūros sujungimui su geležinkelių ir kelių transporto 

infrastruktūra; 

 

e) vidaus vandenų transporto skatinimui. 
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3 SKIRSNIS 

KELIŲ TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRA 
 

 

19 straipsnis 

[...] 

 

 

20 straipsnis 

Infrastruktūros sudedamosios dalys 

 

1. Kelių transporto infrastruktūrą visų pirma sudaro: 

 

a) aukštos kokybės keliai, įskaitant: 

 

i) tiltus; 

ii) tunelius;  

iii)  jungtis;  

iv) sankryžas; 

v) transporto mazgus; 

 

b) stovėjimo ir poilsio aikštelės;  

 

c) susijusi įranga;  

 

d) TA, įskaitant ITS; 

 

e) krovinių terminalai ir logistikos centrai; 

 

f) autobusų stotys.  
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2. 1 dalies a punkte nurodyti aukštos kokybės keliai – keliai, kurie yra svarbūs tolimojo 

susisiekimo krovininio ir keleivinio transporto eismui ir kurie jungia pagrindinius miestų ir 

ekonominius centrus, sujungia su kitų rūšių transportu, taip pat kalnuotus, nutolusius, prieigos 

prie jūros neturinčius ir periferinius NUTS 2 regionus sujungia su centriniais Sąjungos 

regionais. Siekiant užtikrinti saugų ir patikimą eismą, atliekama atitinkama šių kelių techninė 

priežiūra. 

 

3. Aukštos kokybės keliai yra specialiai suprojektuoti ir nutiesti variklinių transporto priemonių 

eismui ir yra arba automagistralės, arba greitkeliai, arba strategiškai svarbūs paprastieji 

keliai 29. 

 

a) Automagistralė – specialiai variklinių transporto priemonių eismui suprojektuotas ir 

nutiestas kelias, kuris nenaudojamas šalia jo esančioms teritorijoms aptarnauti ir: 

 

i) kurį sudaro (išskyrus specialius taškus ar laikinus atvejus) atskiros dviejų krypčių 

važiuojamosios kelio dalys, viena nuo kitos atskirtos transporto priemonių eismui 

nenumatyta skiriamąja juosta arba išimtiniais atvejais kitais būdais; 

 

ii) kuris tame pačiame lygyje nekerta jokio kelio, geležinkelio arba tramvajaus bėgių, 

dviračių tako ar pėsčiųjų tako; ir 

 

iii)  kuris specialiai paženklintas kaip automagistralė. 

 

b) Greitkelis – variklinių transporto priemonių eismui suprojektuotas kelias, į kurį 

įmanoma įvažiuoti pirmiausia per skirtingo lygio arba reguliuojamas sankryžas ir:  

 

i) kurio važiuojamojoje dalyje draudžiama sustoti ir stovėti; ir 

 

ii) kuris tame pačiame lygyje nekerta jokio geležinkelio arba tramvajaus bėgių.  

 

c) Strategiškai svarbus paprastasis kelias – kelias, kuris nėra nei automagistralė, nei 

greitkelis, tačiau kuris vis tiek yra 1 ir 2 dalyse nurodytas aukštos kokybės kelias. 

                                                 
29 1975 m. lapkričio 15 d. Europos susitarimas dėl svarbiausių tarptautinių automagistralių 

(AGR). 



 
8047/12  gb/SSU/jav 35 
I PRIEDAS DG C I C  LT 

 

4. Su keliais susijusiai įrangai gali būti priskiriama visų pirma eismo valdymo, informavimo ir 

maršruto nurodymo, kelių naudotojų rinkliavos surinkimo, saugos užtikrinimo, žalingo 

poveikio aplinkai mažinimo, transporto priemonių su alternatyviosiomis varymo sistemomis 

degalų papildymo ar įkrovimo įranga ir komercinėms transporto priemonėms skirtų saugių 

stovėjimo aikštelių įranga.  

 

21 straipsnis 

Transporto infrastruktūros reikalavimai 

 

Valstybės narės užtikrina, kad: 

 

a) keliai atitiktų 20 straipsnio 3 dalies a, b arba c punktų nuostatas; 

 

b) kelių transporto infrastruktūros sauga būtų užtikrinama, stebima ir, jei reikia, gerinama 

laikantis 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/96/EB dėl 

kelių infrastruktūros saugumo valdymo 30 nustatytos tvarkos; 

 

c) ilgesni nei 500 m ilgio kelių tuneliai atitiktų 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2004/54/EB dėl transeuropinio kelių tinklo tunelių būtiniausių saugos 

reikalavimų 31; 

 

d) pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/52/EB dėl 

elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje 32 ir 2009 m. spalio 6 d. Komisijos 

sprendimą 2009/750/EB dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo ir 

techninių elementų 33 būtų užtikrinta kelių rinkliavos surinkimo sistemų sąveika; 

                                                 
30 OL L 319, 2008 11 29, p. 59.  
31 OL L 167, 2004 4 30, p. 39.  
32 OL L 166, 2004 4 30, p. 124. 
33 OL L 268, 2009 10 13, p. 11.  
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e) kelių transporto infrastruktūros viešųjų valdžios institucijų diegiamos intelektinės transporto 

sistemos atitiktų 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/40/ES dėl 

kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų 

diegimo sistemos 34 ir jos diegimas vyktų laikantis pagal šią direktyvą priimtų deleguotųjų 

aktų.  

 

22 straipsnis 

Kelių infrastruktūros plėtros prioritetai 

 

Skatinant su kelių infrastruktūra susijusius bendros svarbos projektus, be 10 straipsnyje nustatytų 

bendrųjų prioritetų, pirmenybė teikiama:  

 

a) kelių eismo saugos skatinimui;  

 

aa) ITS naudojimui, visų pirma informavimui apie daugiarūšį vežimą ir eismo valdymui, taip pat 

galimybės naudotis integruotomis ryšio ir mokėjimų sistemomis sudarymui;  

 

b) naujų technologijų ir naujovių diegimui, siekiant skatinti mažą anglies dioksido kiekį 

išskiriančio transporto naudojimą; 

 

c) komercinių naudotojų aprūpinimui tinkamu kiekiu stovėjimo vietų, užtikrinant tinkamą 

saugos ir patikimumo lygį. 

                                                 
34 OL L 207, 2010 8 6, p. 1.  
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4 SKIRSNIS 

JŪRŲ TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRA 
 
 

23 straipsnis 

[...] 

 

 

24 straipsnis 

Infrastruktūros sudedamosios dalys 

 

1. Jūrų transporto infrastruktūrą sudaro visų pirma: 

 

a) jūrų erdvė; 

b) jūrų kanalai;  

c) jūrų uostai, įskaitant uosto akvatorijoje transporto operacijoms būtiną infrastruktūrą; 

d) navigacijos įrenginiai; 

e) uostų prieigos ir farvateriai; 

f) bangolaužiai;  

ff) jūrų greitkeliai; 

g) susijusi įranga;  

h) TA, įskaitant e. jūrų laivybos paslaugas ir VTMIS.  

 

2. Jūrų uostai yra atvykimo į visuotinio tinklo sausumos infrastruktūrą ir išvykimo iš jos taškai. 

Jie atitinka bent vieną iš šių kriterijų: 

 

a) bendras metinis keleivių srautas viršija 0,1 % bendro metinio keleivių srauto visuose 

Sąjungos jūrų uostuose. Šio bendro kiekio atskaitos rodiklis – paskutinis turimas trejų 

metų vidurkis, grindžiamas Eurostato paskelbtais statistiniais duomenimis; 



 
8047/12  gb/SSU/jav 38 
I PRIEDAS DG C I C  LT 

 

b) bendras metinis krovinių (perkrautų birių ar nebirių krovinių) kiekis viršija 0,1 % 

atitinkamo bendro metinio krovinių, kurie perkrauti visuose Sąjungos jūrų uostuose, 

kiekio. Šio bendro kiekio atskaitos rodiklis – paskutinis turimas trejų metų vidurkis, 

grindžiamas Eurostato paskelbtais statistiniais duomenimis; 

 

c) jūrų uostas yra saloje ir tik per jį užtikrinama prieiga į visuotinio tinklo 

NUTS 3 regioną; 

 

d) jūrų uostas yra atokiausiame regione ar kitame periferiniame regione ir nuo kito 

artimiausio visuotinio tinklo uosto yra nutolęs didesniu nei 200 km atstumu.  

 

3. Su jūrų transporto infrastruktūra susijusiai įrangai gali būti priskiriama visų pirma įranga, 

skirta užtikrinti laivybą visus metus, įskaitant ledo laužymo, hidrologinių tyrinėjimų, uosto ir 

uosto prieigų dugno gilinimo bei techninės priežiūros įrangą.  

 

25 straipsnis 

Jūrų greitkeliai 

 

1. Jūrų greitkeliai yra transeuropinio transporto tinklo jūrinė sudedamoji dalis. Juos sudaro 

trumpųjų nuotolių jūrų maršrutai, uostai, susijusi jūrų infrastruktūra ir įranga, taip pat 

infrastruktūra, kuria sudaromos sąlygos laivybai trumpųjų nuotolių maršrutais arba 

susisiekimui jūra ir (ar) upe tarp bent dviejų uostų, įskaitant jungtis iš pakrantės su atokesne 

teritorija. Jūrų greitkelius sudaro: 

 

a) jūrų jungtys tarp visuotinio tinklo jūrų uostų; 
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b) uostų infrastruktūra, informacinės ir ryšių technologijos (toliau – IRT), pavyzdžiui, 

elektroninės logistikos valdymo sistemos, saugos ir saugumo, taip pat administracinės ir 

muitinės procedūros bent vienoje valstybėje narėje; 

 

c) tiesioginės prieigos prie sausumos ir jūros infrastruktūra.  

 

2. Jūrų greitkeliams transeuropiniame transporto tinkle skirtus bendros svarbos projektus siūlo 

bent dvi valstybės narės. Jie gali būti: 

 

a) […] 

 

b) jūrų jungtis tarp dviejų ar daugiau pagrindinio tinklo uostų ir jos jungtys iš pakrantės su 

atokesne teritorija pagrindiniame tinkle; 

 

c) jūrų jungtis tarp pagrindinio tinklo uosto ir visuotinio tinklo uostų ir jos jungtys iš 

pakrantės su atokesne teritorija, ypatingą dėmesį skiriant susisiekimui tarp pagrindinio 

ir visuotinio tinklo uostų jungtims iš pakrantės su atokesne teritorija.  

 

3. Jūrų greitkeliams transeuropiniame transporto tinkle skirti bendros svarbos projektai taip pat 

gali aprėpti veiklą, kuri teikia daugiau naudos ir nėra susijusi su konkrečiais uostais, 

pavyzdžiui, aplinkosauginio veiksmingumo didinimo veiklą, ledo laužymo įrangos tiekimą, 

laivybos visus metus užtikrinimo veiklą, dugno gilinimo operacijas, alternatyvaus kuro 

pripildymo įrenginius, taip pat procesų, procedūrų ir žmogiškojo veiksnio optimizavimą, IRT 

centrus ir informacines sistemas, įskaitant eismo valdymo ir elektroninio pranešimo sistemas.  
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26 straipsnis 

Transporto infrastruktūros reikalavimai 

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad: 

 

a) jūrų uostai būtų sujungti su visuotinio tinklo geležinkelio linijomis arba keliais ir, kai 

įmanoma, vidaus vandenų keliais, išskyrus atvejus, kai tam trukdo fizinės kliūtys; 

 

b) jūrų uoste, kuriame aptarnaujamas krovininis transportas, būtų bent vienas terminalas, 

kurio naudojimo galimybė nediskriminuojant ir taikant skaidrius mokesčius būtų 

suteikta visiems naudotojams; 

 

c) jūrų kanalai, uostų farvateriai ir upių žiotys jungtų dvi jūras arba kad jais būtų 

patenkama iš jūros į jūrų uostus, ir atitiktų bent IV klasės vidaus vandenų keliams 

taikomus reikalavimus. 

 

2. Valstybės narės užtikrina, kad uostuose būtų įranga, reikalinga laivų aplinkosauginiam 

veiksmingumui uostuose užtikrinti, visų pirma laivuose susidariusių atliekų ir krovinio likučių 

priėmimo įrenginiai pagal 2000 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms 

ir krovinių likučiams 35. 

 

3. […] 

                                                 
35 OL L 332, 2000 11 28, p. 81. 
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27 straipsnis 

Jūrų infrastruktūros plėtros prioritetai 

 

Skatinant su jūrų infrastruktūra susijusius bendros svarbos projektus, be 10 straipsnyje nustatytų 

bendrųjų prioritetų, pirmenybė teikiama: 

 

a) jūrų greitkelių naudojimo, trumpųjų nuotolių jūrų laivybos skatinimui, visų pirma, priemonių, 

kuriomis didinamas laivybos aplinkosauginis veiksmingumas pagal atitinkamus ES teisės 

arba susijusių tarptautinių susitarimų reikalavimus, ir jungčių iš pakrantės su atokesne 

teritorija plėtojimui; 

b) jūrų uostų sujungimui su vidaus vandenų keliais; 

c) VTMIS ir e. jūrų laivybos paslaugų įgyvendinimui. 

 

5 SKIRSNIS 

ORO TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRA 
 

 

28 straipsnis 

[...] 

 

 

29 straipsnis 

Infrastruktūros sudedamosios dalys 

 

1. Oro transporto infrastruktūrą sudaro visų pirma: 

 

a) oro erdvė, maršrutai ir oro keliai; 

b) oro uostai; 

c) susijusi įranga;  

d) oro navigacijos sistemos, įskaitant SESAR. 
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2. Oro uostai turi atitikti vieną iš šių kriterijų: 

 

a) keleiviniai oro uostai: 

 

i) bendras metinis keleivių srautas sudaro bent 0,1 % bendro metinio keleivių srauto 

visuose Sąjungos oro uostuose. Bendras metinis keleivių kiekis grindžiamas 

paskutiniu turimu trejų metų vidurkiu pagal Eurostato paskelbtus duomenis; 

 

ii) ribinė 0,1 % vertė netaikoma, jei nuo artimiausio oro uosto visuotiniame tinkle šis 

oro uostas yra nutolęs daugiau nei 100 km atstumu, arba daugiau nei 200 km 

atstumu, jei regione, kuriame šis oro uostas veikia, yra greitojo geležinkelio linija; 

 

b) krovininių oro uostų bendras metinis krovinių kiekis sudaro bent 0,2 % bendro metinio 

krovinių kiekio visuose Sąjungos oro uostuose. Bendras metinis krovinių kiekis 

grindžiamas paskutiniu turimu trejų metų vidurkiu pagal Eurostato paskelbtus 

duomenis. 

 

30 straipsnis 

Transporto infrastruktūros reikalavimai 

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad kiekviename oro uoste bent vieno terminalo naudojimo 

galimybė nediskriminuojant ir taikant skaidrius, tiesiogiai susijusius ir sąžiningus mokesčius 

būtų suteikta visiems veiklos vykdytojams.  

 

2. Valstybės narės užtikrina, kad visuotinio tinklo oro transporto infrastruktūrai būtų taikomi 

pagal 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl 

civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantį Reglamentą (EB) 

Nr. 2320/2002 36 Sąjungos priimti bendrieji civilinės aviacijos apsaugos nuo neteisėto 

kišimosi standartai. 

                                                 
36 OL L 97, 2008 4 9, p. 72. 
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3. Valstybės narės užtikrina, kad oro eismo valdymo infrastruktūra būtų sudarytos sąlygos 

įgyvendinti Bendro Europos dangaus sistemą pagal 2004 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nustatantį bendro Europos dangaus sukūrimo 

pagrindą (pagrindų reglamentą) 37, 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos 

danguje (paslaugų teikimo reglamentą) 38, 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir 

naudojimo (oro erdvės reglamentą) 39 ir 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos 

reglamentą) 40 bei vykdyti oro transporto operacijas, siekiant pagerinti Europos aviacijos 

sistemos veikimą ir tvarumą, taip pat taikyti įgyvendinimo taisykles ir Sąjungos 

specifikacijas. 

 

31 straipsnis 

Oro transporto infrastruktūros plėtros prioritetai 

 

Skatinant su oro transporto infrastruktūra susijusius bendros svarbos projektus, be 10 straipsnyje 

nustatytų bendrųjų prioritetų, pirmenybė teikiama: 

 

a) esamos infrastruktūros optimizavimui; 

 

b) oro uostų pajėgumo didinimui;  

                                                 
37 OL L 96, 2004 3 31, p. 1. 
38 OL L 96, 2004 3 31, p. 10. 
39 OL L 96, 2004 3 31, p. 20. 
40 OL L 96, 2004 3 31, p. 26. 
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c) paramai Bendro Europos dangaus ir oro eismo valdymo sistemų diegimui, visų pirma 

plėtojant SESAR; 

 

d) oro uostų ir kitų rūšių transporto infrastruktūros daugiarūšio transporto jungčių tobulinimui.  
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6 SKIRSNIS 

DAUGIARŪŠIO VEŽIMO INFRASTRUKTŪRA 
 

 

32 straipsnis 

[…] 

 

 

33 straipsnis 

Infrastruktūros sudedamosios dalys 

 

Krovinių terminalai ir logistikos centrai turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų: 

 

a) metinis perkrautų nebirių krovinių kiekis viršija 800 000 tonų arba metinis perkrautų birių 

krovinių kiekis viršija 0,1 % atitinkamo bendro metinio krovinių, kurie perkrauti visuose 

Sąjungos jūrų uostuose, kiekio 41; 

 

b) jei NUTS 2 regione nėra a punkto reikalavimus atitinkančio krovinių terminalo ar logistikos 

centro, tai – atitinkamos valstybės narės paskirtas pagrindinis krovinių terminalas ar logistikos 

centras, sujungtas bent su NUTS 2 regiono keliais ir geležinkeliais, o tuo atveju, kai 

valstybėje narėje nėra geležinkelių sistemos – sujungtas tik su keliais. 

                                                 
41 Kad būtų atsižvelgta į naujas ribines vertes, reikia pakoreguoti žemėlapius.  
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34 straipsnis 

Transporto infrastruktūros reikalavimai 

 

1. Valstybės narės nediskriminacinėmis sąlygomis užtikrina, kad: 

 

a) siekiant sudaryti sąlygas daugiarūšiam krovinių ir keleivių vežimui, įvairių rūšių 

transportas būtų susietas bet kurioje iš šių vietų: krovinių terminaluose, keleivių stotyse, 

vidaus vandenų uostuose, oro uostuose, jūrų uostuose;  

 

b) nedarant poveikio taikytinoms Sąjungos ir nacionalinės teisės nuostatoms, krovinių 

terminalai ir logistikos centrai, vidaus vandenų ir jūrų uostai bei oro uostai, kuriuose 

perkraunami kroviniai, turėtų būti įrengti taip, kad šioje infrastruktūroje ir logistikos 

grandinėje tarp transporto rūšių būtų užtikrintas informacijos srautas. Šiomis 

sistemomis visų pirma turėtų būti teikiama tikralaikė informacija apie turimus 

infrastruktūros pajėgumus, transporto srautus ir išsidėstymą, vietos nustatymą ir 

stebėjimą bei daugiarūšio vežimo metu užtikrinama sauga ir saugumas; 

 

c) nedarant poveikio taikytinoms Sąjungos ir nacionalinės teisės nuostatoms, palankesnės 

sąlygos nenutrūkstamam keleivinio transporto eismui visuotiniame tinkle turėtų būti 

sudarytos naudojant atitinkamą įrangą ir užtikrinant ITS prieinamumą geležinkelio 

stotyse, autobusų stotyse, oro uostuose ir, prireikus, atitinkamuose jūrų ir vidaus 

vandenų uostuose.  

 

2. Krovinių terminaluose įrengiami kranai, konvejeriai ir kiti įrenginiai kroviniams perkrauti tarp 

skirtingų rūšių transporto, taip pat kroviniams išdėstyti bei saugoti.  
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35 straipsnis 

Daugiarūšio vežimo infrastruktūros plėtros prioritetai 

 

Skatinant su daugiarūšio vežimo infrastruktūra susijusius bendros svarbos projektus, be 

10 straipsnyje nustatytų bendrųjų prioritetų, pirmenybė teikiama: 

 

a) veiksmingo visuotinio tinklo infrastruktūros sujungimo ir integravimo numatymui, be kita ko, 

prireikus pasitelkiant prieigos infrastruktūrą, taip pat krovinių terminalus bei logistikos 

centrus; 

 

b) daugiarūšiam vežimui kylančių pagrindinių techninių ir administracinių kliūčių pašalinimui; 

 

c) sklandaus informacijos srauto tarp transporto rūšių plėtojimui ir galimybės daugiarūšio 

vežimo bei vežimo vienos rūšies transportu paslaugas teikti transeuropinėje transporto 

sistemoje užtikrinimui. 
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7 SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

36 straipsnis 

Miestų transporto mazgai 

 

Plėtodamos visuotinį tinklą miestų transporto mazguose, valstybės narės, kai įmanoma, siekia 

užtikrinti, kad:  

 

a) keleivinio transporto sektoriuje būtų sujungta visuotinio tinklo geležinkelių, kelių, oro ir, jei 

reikia, vidaus vandenų, taip pat jūrų transporto infrastruktūra; 

 

b) krovininio transporto sektoriuje būtų sujungta visuotinio tinklo geležinkelių, kelių ir, jei 

reikia, vidaus vandenų, oro ir jūrų transporto infrastruktūra; 

 

c) miestų transporto mazguose būtų deramai sujungtos skirtingos visuotinio tinklo geležinkelio 

stotys arba oro uostai; 

 

d) visuotinio tinklo infrastruktūra būtų sklandžiai sujungta su regioninio ir vietos transporto 

infrastruktūra, įskaitant logistikos konsolidavimą ir skirstymo centrus; 

 

e) […] 

 

f) būtų mažinamas neigiamas tranzitinių geležinkelių ir kelių transporto poveikis miestų 

zonoms;  

 

g) būtų skatinamas netriukšmingas ir mažą anglies dioksido kiekį išskiriantis veiksmingas 

krovinių vežimas mieste. 



 
8047/12  gb/SSU/jav 49 
I PRIEDAS DG C I C  LT 

37 straipsnis 

Telematikos priemonės 

 

Valstybės narės siekia užtikrinti, kad būtų naudojamos telematikos priemonės, atitinkamais atvejais 

siekiant sudaryti galimybę valdyti eismą ir tiek vienos rūšies, tiek skirtingų rūšių transportui keistis 

informacija, susijusia su daugiarūšio vežimo operacijomis bei su transportu susijusių pridėtinės 

vertės paslaugų teikimu, didinti saugą, saugumą bei aplinkosauginį veiksmingumą ir sudaryti 

palankesnes sąlygas visuotinio tinklo infrastruktūrą sklandžiai sujungti su regioninio ir vietos 

transporto infrastruktūra. 

Šiame straipsnyje nurodytos telematikos priemonės atitinkamų transporto rūšių atveju visų pirma 

apima: 

– geležinkelių transporto sektoriuje – ERTMS; 

– vidaus vandenų transporto sektoriuje – upių informacijos paslaugas; 

– kelių transporto sektoriuje – ITS; 

– jūrų transporto sektoriuje – VTMIS ir e. jūrų laivybos paslaugas; 

– oro transporto sektoriuje – oro eismo valdymo sistemas, visų pirma sukurtas pagal 

SESAR. 

 

38 straipsnis 

Tvaraus krovinių vežimo paslaugos 

 

Valstybės narės ypatingą dėmesį skiria bendros svarbos projektams, kuriais tiek užtikrinamos 

veiksmingos krovinių vežimo paslaugos, kurias teikiant naudojamasi visuotinio tinklo 

infrastruktūra, tiek prisidedama prie išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo ir kuriais 

siekiama: 

 

a) pagerinti tvarų transporto infrastruktūros naudojimą, įskaitant veiksmingą jos valdymą; 

 

b) skatinti novatoriškų vežimo paslaugų teikimą, be kita ko, pasitelkiant telematikos priemones 

ir steigiant atitinkamas valdysenos struktūras;  

 

c) sudaryti palankesnes sąlygas teikti daugiarūšio vežimo paslaugas ir pagerinti transporto 

paslaugų teikėjų bendradarbiavimą; 
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d) skatinti tausų išteklių naudojimą ir didinti anglies dioksido efektyvumą, visų pirma transporto 

priemonių traukos, varymo ir (arba) eigos, sistemų ir operacijų planavimo srityse; 

 

e) analizuoti laivyno charakteristikas ir eksploatacinius parametrus, administracinius 

reikalavimus bei žmogiškuosius išteklius ir apie tai teikti informaciją.  

 

39 straipsnis 

Naujos technologijos ir naujovės 

 

Kad plėtojant visuotinį tinklą būtų atsižvelgta į technologinės plėtros pažangą ir naujoves, siekiama 

visų pirma:  

 

a) sudaryti galimybę mažinti transporto išmetamą anglies dioksido kiekį, pereinant prie 

novatoriškų transporto technologijų; 

 

b) sudaryti sąlygas mažinti visų rūšių transporto išmetamą anglies dioksido kiekį, skatinant 

efektyvų energijos naudojimą, taip pat diegiant alternatyvias varymo sistemas ir kuriant 

atitinkamą infrastruktūrą. Tokia infrastruktūra gali aprėpti elektros tinklus ir kitus elektros 

energijai tiekti būtinus įrenginius, taip pat intelektines transporto sistemas, be to, ją taikant 

gali būti atsižvelgta į infrastruktūros ir transporto priemonės sąsają; 

 

c) gerinti prekių vežimo saugą ir tvarumą; 

 

d) gerinti tinklo veikimą, prieinamumą, sąveiką, transporto daugiarūšiškumą ir veiksmingumą, 

įskaitant bendrą daugiarūšio transporto bilietų sistemą ir judėjimo tvarkaraščių derinimą; 

 

e) skatinti priemones išorinėms išlaidoms, pavyzdžiui, bet kokios rūšies taršai, įskaitant 

triukšmą, eismo grūstis ir žalą sveikatai, mažinti; 

 

f) diegti tinkluose saugumo užtikrinimo technologijas ir suderinamus identifikavimo standartus; 
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g) didinti atsparumą klimato kaitai; 

 

h) toliau skatinti telematinių priemonių plėtojimą ir diegimą tos pačios rūšies ir skirtingų rūšių 

transporte. 

 

40 straipsnis 

Saugi ir patikima infrastruktūra  

 

Valstybės narės deda reikiamas pastangas tam, kad transporto infrastruktūra užtikrintų keleivių ir 

krovinių vežimo tinkamo lygio saugą ir saugumą.  

 

41–43 straipsniai 

[…] 
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III SKYRIUS 

PAGRINDINIS TINKLAS 

 

44 straipsnis 

Pagrindinio tinklo identifikavimas 

 

1. I priede nurodytą pagrindinį tinklą sudaro visuotinio tinklo dalys, kurios yra ypač didelės 

strateginės svarbos transeuropinio transporto tinklo politikos tikslams pasiekti, be to, jame 

atsispindi kintantys eismo poreikiai ir daugiarūšio vežimo reikalingumas. Pagrindiniu tinklu 

visų pirma prisidedama prie didėjančio judumo problemos sprendimo ir aukštų saugos 

standartų užtikrinimo, taip pat prisidedama prie transporto sistemos, kurią naudojant būtų 

išmetamas mažas anglies dioksido kiekis, plėtojimo. 

 

2. Pagrindinis tinklas sujungiamas transporto mazgais, ir jame numatomos jungtys tarp valstybių 

narių bei su kaimyninių šalių transporto infrastruktūros tinklais.  

 

3. Nedarant poveikio 1 straipsnio 4 daliai ir 47 straipsnio 2 bei 3 dalims, imamasi tinkamų 

priemonių pagrindiniam tinklui kurti, kad jis ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. atitiktų šio 

skyriaus nuostatas. 

Pagal 57 straipsnį Komisija ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. įvertina pagrindinio tinklo 

kūrimą. 
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45 straipsnis 

Infrastruktūros reikalavimai 

 

1. Siekiant užtikrinti tausiu išteklių naudojimu pagrįstą transporto infrastruktūros naudojimą ir 

numatyti pakankamus pajėgumus, atsižvelgiama į pažangiąsias technologijas, telematines 

priemones ir reguliavimo bei valdymo priemones, skirtas infrastruktūrai valdyti.  

 

2. Pagrindinio tinklo infrastruktūra atitinka visus II skyriuje nustatytus reikalavimus. Be to, 

nedarant poveikio šio straipsnio 3 daliai, pagrindinio tinklo infrastruktūra taip pat atitinka 

šiuos reikalavimus:  

 

a) geležinkelių transporto infrastruktūra, išskyrus izoliuotus tinklus:  

 

– visiškas geležinkelio linijų elektrifikavimas; 

– pagrindinio tinklo linijos, kuriomis vyksta krovininio transporto eismas – ašies 

apkrova bent 22,5 t aširačiui, greitis linijoje 100 km/h ir numatoma traukinių, 

kurių ilgis 750 m, važiavimo galimybė; 

– visiškai įdiegta ERTMS; 

– naujų geležinkelio linijų nominalus vėžės plotis – 1435 mm, išskyrus atvejus, kai 

nauja linija yra tinklo, kurio vėžės plotis yra kitoks ir kuris atskirtas nuo 

pagrindinių geležinkelio linijų Europos Sąjungoje, pratęsimas; 

 

b) vidaus vandenų ir jūrų transporto infrastruktūra:  

 

– galimybė naudoti alternatyviuosius ekologiškus degalus; 
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c) kelių transporto infrastruktūra: 

 

– reikalavimai, susiję su 20 straipsnio 3 dalies a arba b punktu; 

– poilsio aikštelių įrengimas automagistralėse maždaug kas 100 km, siekiant, be kita 

ko, komercinius kelių naudotojus aprūpinti tinkamu kiekiu stovėjimo vietų ir 

užtikrinti tinkamą saugos ir saugumo lygį;  

– galimybė naudoti alternatyviuosius ekologiškus degalus; 

 

d) oro transporto infrastruktūra: 

 

– gebėjimas užtikrinti galimybę naudoti alternatyviuosius ekologiškus degalus.  

 

3. Nedarant poveikio Direktyvai 2008/57/EB, geležinkelių transporto infrastruktūros atžvilgiu 

valstybės narės prašymu tinkamai pagrįstais atvejais Komisija gali taikyti išimtis dėl traukinio 

ilgio, ERTMS, ašies apkrovos, elektrifikavimo ir greičio linijoje.  

 

Kelių transporto infrastruktūros atžvilgiu valstybės narės prašymu tinkamai pagrįstais atvejais 

Komisija gali taikyti 20 straipsnio 3 dalies a arba b punktų išimtis, jei užtikrinamas tinkamas 

saugos lygis.  

 

Šioje dalyje nurodyti tinkamai pagrįsti atvejai apima atvejus, kai investicijų į infrastruktūrą 

negalima pagrįsti ekonomine nauda 42. 

                                                 
42 Viena iš konstatuojamųjų dalių bus papildyta tokiu tekstu: „Tinkamai pagrįstais atvejais turėtų 

būti galimos pagrindiniam tinklui taikomų reikalavimų išimtys. Tai turėtų apimti atvejus, kai 
investicijų negalima pagrįsti, pavyzdžiui, retai apgyvendintose vietovėse.“ 



 
8047/12  gb/SSU/jav 55 
I PRIEDAS DG C I C  LT 

 

46 straipsnis 

Pagrindinio tinklo plėtra  

 

Į pagrindinį tinklą įtraukta transporto infrastruktūra plėtojama laikantis atitinkamų II skyriaus 

nuostatų.  

 

47 straipsnis 

Pagrindinio tinklo transporto mazgai  

 

1. Pagrindinio tinklo transporto mazgai yra nustatyti II priede ir aprėpia: 

  

– miestų transporto mazgus, įskaitant jų uostus ir oro uostus; 

– jūrų uostus ir vidaus vandenų uostus; 

– sienos perėjimo į gretimas šalis punktus; 

– kelių ir geležinkelių terminalus. 

 

2. II priedo 2 dalyje nurodyti jūrų uostai su transeuropinio transporto tinklo geležinkelių ir kelių 

transporto infrastruktūra, o jei įmanoma – ir su vidaus vandenų transporto infrastruktūra 

sujungiami ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d., išskyrus atvejus, kai tam trukdo fizinės 

kliūtys. 

 

3. II priedo 1b dalyje nurodyti pagrindiniai oro uostai su transeuropinio transporto tinklo 

geležinkelių ir kelių transporto infrastruktūra sujungiami ne vėliau kaip 2050 m. 

gruodžio 31 d., išskyrus atvejus, kai tam trukdo fizinės kliūtys. Atsižvelgiant į galimą eismo 

poreikį, tokie oro uostai, jei įmanoma, integruojami į greitųjų geležinkelių tinklą. 
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IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO TINKLO DIEGIMAS NAUDOJANT PAGRINDINIO TINKLO 

KORIDORIUS 43 

 
48 straipsnis 

Pagrindinio tinklo koridorių naudojimas  

 

1. Pagrindinio tinklo koridoriai yra priemonė, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 

koordinuotai diegti pagrindinį tinklą. Kad daugiarūšis transportas taptų grindžiamas tausiu 

išteklių naudojimu, pasitelkus pagrindinio tinklo koridorius daugiausia dėmesio skiriama: 

– įvairių transporto rūšių integravimui, 

– sąveikai, taip pat  

– koordinuotam infrastruktūros plėtojimui tarpvalstybinėse atkarpose.  

 

2. Pagrindinio tinklo koridoriais valstybėms narėms sudaroma galimybė užtikrinti suderintą ir 

sinchronizuotą požiūrį į investicijas į infrastruktūrą, kad pajėgumai būtų valdomi kuo 

veiksmingiau. Pagrindinio tinklo koridoriais prisidedama prie visapusiškos sąveikių eismo 

valdymo sistemų plėtros. 

                                                 
43 Viena iš konstatuojamųjų dalių bus papildyta tokiu tekstu: „Siekiant pagrindinį tinklą sukurti 

per nurodytą laikotarpį, būtų galima laikytis koridoriaus naudojimu grindžiamo požiūrio, 
kuris būtų skirtingų projektų koordinavimo transnacionaliniu lygiu ir koridoriaus kūrimo 
derinimo priemonė, tokiu būdu maksimaliai padidinant tinklo teikiamą naudą. Ši priemonė 
neturėtų būti laikoma prioriteto suteikimo tam tikriems pagrindinio tinklo projektams 
pagrindu.“ 
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49 straipsnis 

Pagrindinio tinklo koridorių apibrėžtis 

 

1. Pagrindinio tinklo koridoriai aprėpia svarbiausius tolimojo susisiekimo transporto srautus 

pagrindiniame tinkle ir yra skirti visų pirma tarpvalstybinėms jungtims Sąjungoje gerinti.  

 

2. [...] 

 

3. Pagrindinio tinklo koridoriai taip pat gali aprėpti jūrų uostus, vidaus vandenų uostus, oro 

uostus, kelių ir geležinkelių terminalus ir jų prieigas. 

 

50 straipsnis 

Pagrindinio tinklo koridorių sąrašas 

 

Kaip numatyta šiame skyriuje, valstybės narės dalyvauja pagrindinio tinklo koridoriuose, 

kurie nurodyti Europos infrastruktūros tinklų priemonės, nustatytos Reglamentu (ES) 

Nr. XXXX/2012, priedo I dalyje 44. 

 

 

51 straipsnis 

Pagrindinio tinklo koridorių koordinavimas 

 

1. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas koordinuotai diegti pagrindinio tinklo koridorius, 

Komisija, pritarus atitinkamomis valstybėmis narėmis, ir pasikonsultavusi su Europos 

Parlamentu, skiria asmenį arba asmenis vadinamuoju Europos koordinatoriumi. 

                                                 
44 Siekiant koridorių išsidėstymą atskirti nuo su jais susijusių projektų, turėtų būti iš dalies 

pakeistas Europos infrastruktūros tinklų priemonės priedo tekstas. 50 straipsnyje turėtų būti 
pateikta nuoroda į to priedo dalis, kuriose pateikiamas koridorių išsidėstymas, o ne dalis, 
kuriose pateikiami projektai. Reikiami Europos infrastruktūros tinklų priemonės pakeitimai 
bus padaryti vėlesniame etape, užtikrinant abiejų teisės aktų suderinamumą. 
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2. Europos koordinatorius parenkamas visų pirma atsižvelgiant į pagrindinių klausimų, susijusių 

su transportu, pagrindinių projektų finansavimu ir jų socialiniu ir ekonominiu bei 

aplinkosauginiu vertinimu, išmanymą, taip pat į jo patirtį Europos institucijose.  

 

3. Komisijos sprendime, kuriuo skiriamas Europos koordinatorius, nurodoma, kaip turi būti 

atliekamos 5 dalyje nurodytos funkcijos.  

 

4. Europos koordinatorius veikia Komisijos vardu ir jos naudai; Komisija teikia reikalingas 

sekretoriato paslaugas. Europos koordinatoriaus įgaliojimai susiję tik su vienu pagrindinio 

tinklo koridoriumi.  

 

5. Europos koordinatorius:  

 

a) teikia paramą koordinuotam pagrindinio tinklo koridoriaus diegimui;  

 

aa) kartu su valstybėmis narėmis rengia koridoriaus darbo planą ir atlieka jo įgyvendinimo 

stebėseną; 

 

b) valstybėms narėms, Komisijai ir, jei reikia, visiems kitiems subjektams, tiesiogiai 

dalyvaujantiems plėtojant pagrindinio tinklo koridorių, praneša apie visus iškilusius 

sunkumus ir prisideda ieškant tinkamų sprendimų; 

 

c) Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir atitinkamoms valstybėms narėms kasmet 

parengia pagrindinio tinklo koridoriaus diegimo pažangos ataskaitą; 

 

d) analizuoja transporto paslaugų poreikį, investicijų skyrimo ir finansavimo galimybes, 

taip pat veiksmus, kurių reikia imtis, bei sąlygas, kurių reikia laikytis, kad būtų 

sudarytos palankesnės sąlygos gauti tokių investicijų ar finansavimą, ir teikia 

atitinkamas rekomendacijas. 



 
8047/12  gb/SSU/jav 59 
I PRIEDAS DG C I C  LT 

6. Atitinkamos valstybės narės bendradarbiauja su Europos koordinatoriumi ir jam pateikia 

informaciją, reikalingą jo funkcijoms atlikti. 

 

7. Nedarydama poveikio Sąjungos ir nacionalinėje teisėje nustatytoms taikytinoms procedūroms, 

Komisija gali paprašyti, kad Europos koordinatorius pareikštų nuomonę, nagrinėjant Sąjungai 

pateiktus prašymus skirti lėšų pagrindinio tinklo koridoriams, su kuriais susiję to Europos 

koordinatoriaus įgaliojimai.  

 

52 straipsnis 

[...] 

 

 

53 straipsnis 

Darbo planas 

 

1. Per vienerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Europos koordinatorius 

atitinkamoms valstybėms narėms pateikia darbo planą, kuriame analizuojami koridoriaus 

plėtojimo klausimai. Atitinkamoms valstybėms narėms patvirtinus darbo planą, jis 

perduodamas Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai susipažinti.  

 

Darbo plane visų pirma aprašomos pagrindinio tinklo koridoriaus charakteristikos ir tikslai.  

 

Darbo plane, be kita ko, analizuojama:  

 

– sąveikių eismo valdymo sistemų diegimas; 

 

– fizinių, techninių, eksploatacinių ir administracinių kliūčių, iškylančių naudojantis tiek 

skirtingų rūšių, tiek tos pačios rūšies transportu, šalinimo ir veiksmingo daugiarūšio 

vežimo bei paslaugų gerinimo planas; 
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– priemonės, kuriomis siekiama gerinti administracinius ir techninius pajėgumus bendros 

svarbos projektams kurti, planuoti, projektuoti, aprūpinti, įgyvendinti ir stebėti; 

 

– galimas klimato kaitos poveikis infrastruktūrai ir, prireikus, siūlomos atsparumo klimato 

kaitos poveikiui didinimo priemonės; 

 

– priemonės, kurių reikia imtis siekiant mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekį. 

 

Darbo plane, be kita ko, pateikiama investicijų analizė, įskaitant:  

 

– 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų transporto infrastruktūros išplėtimo, atnaujinimo ar 

perkėlimo projektų, skirtų pagrindinio tinklo koridoriuje naudojamam kiekvienos rūšies 

transportui, sąrašą; 

 

– įvairius lėšų skyrimo ir finansavimo šaltinius, numatytus palaikant partnerystę su 

atitinkamomis valstybėmis narėmis, tarptautiniu, nacionaliniu, regiono, vietos ir 

Sąjungos lygiais, įskaitant, jei įmanoma, paskirtas kryžminio finansavimo sistemas ir 

privatų kapitalą, kartu nurodant jau prisiimtų įsipareigojimų dydį ir, jei taikoma, 

nuorodą į numatomą Sąjungos indėlį pagal Sąjungos finansavimo programas.  

 

2. [...] 

 

3. Europos koordinatorius remia valstybes nares įgyvendinant šį darbo planą, visų pirma šiose 

srityse: 

 

a) investicijų planavimo, susijusių išlaidų ir įgyvendinimo tvarkaraščio, kurie laikomi 

būtinais, kad būtų įdiegti pagrindinio tinklo koridoriai; 
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b) apibrėžiant priemones, kuriomis siekiama skatinti naujų technologijų diegimą eismo ir 

pajėgumų valdymo srityje ir, atitinkamais atvejais, mažinti išorines išlaidas, visų pirma 

išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir triukšmą.  

 

c) […] 

 

4. […] 

 

53a straipsnis 

Pagrindinio tinklo koridorių valdymas 

 

1. Siekdamas sudaryti darbo planą, teikti rekomendacijas ir atlikti jo įgyvendinimo stebėseną, 

atitinkamas  Europos koordinatorius, kuriam padeda sekretoriatas, dėl kiekvieno pagrindinio 

tinklo koridoriaus konsultuojasi su atitinkamomis valstybėmis narėmis, o prireikus, 

palaikydamas partnerystę su atitinkamomis valstybėmis narėmis, konsultuojasi ir su kitais 

viešaisiais ir privačiaisiais subjektais, pavyzdžiui, su infrastruktūros valdytojais ir 

operatoriais. 

 

2. Gavęs atitinkamos valstybės narės sutikimą, koordinatorius gali sudaryti darbo grupes dėl 

koridoriaus ir joms pirmininkauti; šios darbo grupės daugiausia dėmesio skiria:  

– įvairių transporto rūšių integravimui,  

– sąveikai,  

– koordinuotam infrastruktūros plėtojimui tarpvalstybinėse atkarpose.  

Geležinkelių infrastruktūros atveju koordinatorius visapusiškai atsižvelgia į darbą, susijusį su 

krovinių vežimo geležinkeliais koridoriais, sukurtais pagal Reglamentą (ES) Nr. 913/2010. 
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V SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

54 straipsnis 

Atnaujinimas ir ataskaitų teikimas  

 

1. Valstybės narės, kiek galėdamos naudodamosi Transeuropinio transporto tinklo sąveikiąja 

geografinės ir techninės informacijos sistema (toliau – TENtec), teikia Komisijai metų 

duomenis apie pažangą, padarytą įgyvendinant projektus, ir tam tikslui skirtas investicijas.  

 

1a. Valstybės narės pateikia Komisijai nacionalinių planų ir programų, kuriuos jos rengia siekiant 

kurti transeuropinį transporto tinklą, santraukas. Priėmusios nacionalinius planus ir 

programas, valstybės narės informavimo tikslais šiuos planus ir programas siunčia Komisijai.  

 

2. Kas dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija skelbia jo įgyvendinimo 

pažangos ataskaitą, kuri pateikiama Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonominių ir 

socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui susipažinti.  

 

3. Remiantis SESV 172 straipsnio antra pastraipa,  Komisijai pagal 56 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl I priedo pritaikymo, kad būtų atsižvelgta į 

galimus pakeitimus, padarytus remiantis 16, 24, 29 ir 33 straipsniuose nustatytomis 

kiekybinėmis ribinėmis vertėmis. Pritaikydama priedą, Komisija:  

 

a) į visuotinį tinklą įtraukia logistikos centrus, krovinių terminalus, kelių ir geležinkelių 

terminalus, vidaus vandenų uostus, jūrų uostus ir oro uostus, jei įrodoma, kad paskutinis 

dvejų metų jų transporto srauto vidurkis viršija atitinkamą ribinę vertę; 
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b) iš visuotinio tinklo pašalina logistikos centrus, krovinių terminalus, kelių ir geležinkelių 

terminalus, vidaus vandenų uostus, jūrų uostus ir oro uostus, jei įrodoma, kad pastarųjų 

šešerių metų jų transporto srauto vidurkis yra mažesnis už atitinkamą ribinę vertę; 

 

c) tikslina kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų kelių infrastruktūros žemėlapius; šių 

veiksmų paskirtis yra griežtai ribota – atsispindėti pažangą kuriant tinklą. Tikslindama 

šiuos žemėlapius, Komisija netvirtina maršruto koregavimo, išskyrus tai, kas leidžiama 

taikant atitinkamą leidimo projektui suteikimo procedūrą. 

 

Pakeitimai pagal a ir b punktus grindžiami Eurostato paskelbtais naujausiais statistikos 

duomenimis. Pakeitimai pagal c punktą grindžiami atitinkamos valstybės narės pagal 

54 straipsnio 1 dalį pateikta informacija. 

 

4. Bendros svarbos projektai dėl infrastruktūros, kuri vadovaujantis deleguotaisiais aktais naujai 

įtraukta į transeuropinio transporto tinklą, atitinka 7 straipsnio 5 dalies reikalavimus nuo tokių 

deleguotųjų aktų pagal 3 dalį įsigaliojimo dienos.  

 

Su infrastruktūra, kuri pašalinta iš transeuropinio transporto tinklo, susiję bendros svarbos 

projektai nebelaikomi atitinkančiais reikalavimus nuo deleguotųjų aktų pagal 3 dalį 

įsigaliojimo dienos. Atitikties reikalavimams pabaiga neturi įtakos iki tos datos priimtiems 

Komisijos sprendimams dėl finansavimo ar subsidijų. 
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55 straipsnis 

[...]  

 

56 straipsnis 

Naudojimasis įgaliojimais 

 

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje 

nustatytų sąlygų. 

 

2. Įgaliojimai priimti 54 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 

penkerių metų laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data].  

 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 54 straipsnio 3 dalyje 

nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime 

nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 

galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.  

 

4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos 

Parlamentui ir Tarybai.  

 

5. Pagal 54 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du 

mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos 

Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 

Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviems mėnesiams. 
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57 straipsnis 

Peržiūra  

 

1. Ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis, 

peržiūri pagrindinio tinklo diegimą ir kartu įvertina atitiktį šio reglamento nuostatoms bei 

pažangą, padarytą jį diegiant 45.  

 

2. Atlikdama šią peržiūrą, Komisija įvertina, ar šiame reglamente numatytas pagrindinis tinklas 

gali iki 2030 m. atitikti III skyriaus nuostatas, kartu atsižvelgdama į ekonomikos ir biudžeto 

padėtį Sąjungoje ir atskirose valstybėse narėse. Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis 

narėmis, taip pat įvertina, ar pagrindinis tinklas turėtų būti pakoreguotas atsižvelgiant į 

transporto srautų pokyčius ir nacionalinių investicijų planavimą. Prireikus Komisija gali 

pateikti pasiūlymą dėl šio reglamento pakeitimų. 

 

3. Tame pasiūlyme Komisija taip pat gali nustatyti datą, iki kurios turi būti užbaigtas 9 straipsnio 

3 dalyje nurodyto visuotinio tinklo kūrimas. 

 

58 straipsnis 

Viena kontaktinė institucija 

 

Siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas leidimų bendros svarbos projektams, visų pirma 

tarpvalstybiniams projektams, išdavimo procesą ir jį koordinuoti, valstybės narės, remdamosi 

atitinkamu Sąjungos acquis, gali paskirti vieną kontaktinę instituciją.  

                                                 
45 Viena iš konstatuojamųjų dalių bus papildyta tokiu tekstu: „Atlikdama pagrindinio tinklo 

diegimo 2023 m. peržiūrą, Komisija turėtų atsižvelgti į nacionalinius diegimo planus ir 
būsimą plėtrą.“ 
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59 straipsnis 

Vėlavimas baigti kurti pagrindinį tinklą  

 

Tais atvejais, kai iš esmės vėluojama pradėti ar užbaigti su pagrindiniu tinklu susijusius darbus, 

Komisija gali atitinkamos valstybės narės paprašyti nurodyti vėlavimo priežastis. Valstybės narės 

šias priežastis nurodo per tris mėnesius. Remdamasi pateiktu atsakymu, Komisija konsultuojasi su 

atitinkamomis valstybėmis narėmis, kad būtų pašalinta vėlavimo priežastis.  

 

59a straipsnis 

Išimtys  

 

Nuostatos, susijusios su geležinkeliais, visų pirma dėl reikalavimo sujungti oro uostus ir uostus su 

geležinkeliais, netaikomos Kiprui ir Maltai tol, kol jų teritorijoje nėra geležinkelių sistemos.  

 

59aa straipsnis 

Pereinamojo laikotarpio nuostatos 

 

1. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 680/2007 46 priimtiems finansavimo sprendimams, grindžiamiems 

Sprendimu Nr. 661/2010/ES, kurie yra vykdomi šio reglamento įsigaliojimo metu, toliau 

taikoma Sprendimo Nr. 661/2010/ES redakcija, galiojusi vieną dieną iki šio reglamento 

įsigaliojimo datos. 

 

2. Laikoma, kad Sprendimo Nr. 661/2010/ES III priede pateiktos nuorodos į „prioritetinius 

projektus“ yra nuorodos į šiame reglamente apibrėžtą „pagrindinį tinklą“.  

                                                 
46 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 680/2007, 

nustatantis bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių 
transporto ir energetikos tinklų srityse, OL L 162, 2007 6 22, p. 1. 
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60–61 straipsniai  

[…] 

 

 

62 straipsnis 

Panaikinimas 

 

Sprendimas Nr. 661/2010/ES panaikinamas.  

 

63 straipsnis 

Įsigaliojimas 

 

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje.  

 

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.  

 

Priimta Briuselyje 

 

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu 

Pirmininkas Pirmininkas 

 

 

____________________ 
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II PRIEDAS 

 

Lietuvos ir Rumunijos pareiškimas dėl transeuropinio transporto tinklo 

orientacinio išplėtimo į kaimynines šalis 

 
„Tarybos bendro požiūrio į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos 

transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių atžvilgiu Lietuva ir Rumunija pasilieka teisę 

vėlesniame bendro sprendimo procedūros etape siūlyti į TEN-T tinklo orientacinio išplėtimo į 

kaimynines šalis priedą įtraukti trečiųjų šalių tinklus įgyvendinant Rytų partnerystę ir Šiaurės 

dimensiją.“ 

 

 

Slovėnijos pareiškimas  
 

„Slovėnija primena, kad priimant bendrą požiūrį į reglamentą dėl Sąjungos TEN-T tinklo plėtros 

gairių labai svarbus pagrindinio tinklo koridorių sąrašas ir atitinkamos nuostatos, įtrauktos į 

pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatoma Europos infrastruktūros tinklų priemonė. 

 

Slovėnija mano, kad atsižvelgiant į tai, jog koridoriai yra labai svarbūs TEN-T tinklo diegimo 

planavimo ir finansavimo požiūriu, reglamentas, kuriuo nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 

priemonė, ir reglamentas dėl Sąjungos TEN-T tinklo plėtros gairių yra neatsiejami, ir ji 

apgailestauja dėl to, kad šie pasiūlymai nėra priimami tuo pačiu metu.  

 

Todėl Slovėnija, nors ir pritaria bendram požiūriui, pasilieka teisę persvarstyti savo poziciją dėl 

pasiūlymo dėl reglamento dėl Sąjungos gairių, laukdama diskusijų dėl pagrindinio tinklo koridorių 

atsižvelgiant į Europos infrastruktūros tinklų priemonę rezultatų.“ 
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Italijos pareiškimas 

 
„Italija iš esmės pritaria bendro požiūrio į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Sąjungos 

transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių kompromisiniam tekstui, tačiau pažymi, kad reikia 

šiek tiek iš dalies pakeisti priedus siekiant remti ekonomikos augimą Europos Sąjungos salų 

regionuose.  

 

1) Galutinės paskirties jungčių įtraukimas 

 

Mūsų nuomone, deramas dėmesys turėtų būti skiriamas galutinės paskirties jungtims ir 

trūkstamoms geležinkelių jungčių su oro uostais ir uostais atkarpoms.  

 

2) Kaljario ir Augustos uostų įtraukimas į pagrindinį tinklą  

 

Siekiant įvykdyti krovinių kiekio reikalavimą, nustatytą pagal Europos metodiką, šie du uostai yra 

labai svarbūs Italijos dviejų didžiausių salų ekonomikai. 

 

Kaljario uostas atitinka krovinių kiekio ribines vertes (24 344 020 tonų per metus birių krovinių; 

13 414 060 tonų per metus nebirių krovinių), kurias reikalaujama pasiekti tam, kad uostas būtų 

įtrauktas į pagrindinį tinklą. Pirmiausia turime paaiškinti, kad valstybinė jūrų erdvė ir uostų 

infrastruktūra išilgai pakrantės nuo Nuovo Molo di Levante (angl. New East Quay) iki Porto Foxi 

priklauso Kaljario uosto administracijos jurisdikcijai (pagal 1994 m. balandžio 6 d. Italijos įstatymą, 

paskelbtą 1994 m. gegužės 20 d. Italijos oficialiajame leidinyje Nr. 116). Toliau pateiktoje lentelėje 

nurodyti 2006 m., 2007 m. ir 2008 m. krovinių kiekiai (ISTAT duomenimis, 000 tonų), iš kurių 

matyti, kad pagal Komisijos metodą nustatytos ribinės vertės buvo pasiektos, t. y. 24 344 020 tonų 

per metus birių krovinių; 13 414 060 tonų per metus nebirių krovinių.  
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ISTAT 
2006  

m. 

2007 

m. 

2008 

m. 

Vidur-

kis 

birūs 

kro-

vi-

niai 

% 

nebirūs 

kroviniai 

% 

BIRŪS 

KROVI-

NIAI 

TONO-

MIS 

NEBI-

RŪS 

KROVI-

NIAI 

TONO-

MIS 

INTER-

POLIA-

CIJA 

Porto 

Foxi 27 111 26 744 26 407 26 754 100% 0 % 26 754 0 1.10 

Kaljaris 9 482 9 397 9 040 9 306 15 % 85 % 1 396 7 910 0.65 

Iš viso 36 593 36 141 35 447 36 060 78 % 22 % 28 150 7 910 1.75 

 

Kaljario uostas yra vienoje iš didžiausių Viduržemio jūros salų ir jam tenka svarbus vaidmuo 

užtikrinant atokių regionų ir Europos susisiekimą. Dėl Kaljario uosto didelio ploto, didžiulio 

operatyvinio potencialo ir palankios geografinės padėties (tik 11 [jūr]mylių nuo idealaus kelio, 

jungiančio Gibraltarą ir Sueco kanalą) jis – vienas iš pagrindinių perkrovos mazgų vakarinėje 

Viduržemio jūros dalyje – patenkina didelio masto komercinio vežimo poreikius sudarydamas 

sąlygas paprastajam krovinių vežimui, birių krovinių vežimui, ro-ro vežimui ir krovinių, esančių 

konteineriuose, vežimui, taip pat keleivių vežimui, žvejybos veiklai, turizmui, plaukiojimui 

pramoginiais ir kruiziniais laivais. Kaljario uosto administracijai tenka maždaug 30 km pakrantės, 

kuri padalyta į tris dalis: istorinį uostą 47, kanalo uosto konteinerių terminalą 48 ir naftos 

terminalą 49. Logistikos požiūriu ši teritorija yra gerai integruota vidaus vietovėse: istorinis uostas 

yra tik 100 metrų nuo miesto centro, šalia kelių tinklo, keli kilometrai nuo geležinkelių tinklo ir tik 

septyni kilometrai nuo oro uosto. 

                                                 
47 Istorinis uostas driekiasi 5 800 metrų išilgai krantinės ir yra tinkamas komerciniam vežimui, 

ro-ro vežimui, jame aptarnaujami keleiviniai keltai, pramoginiai laivai, žvejybos laivai ir 
kruiziniai laivai; šiuo metu pastaroji kategorija labai plečiasi dėl bendradarbiavimo vietos 
lygiu. 

48 Šiuo metu šis terminalas užima daugiau kaip 1 600 metrų krantinės ir jame yra penkios 
prieplaukos, skirtos perkrovai ir ro-ro vežimui, o įrengus plaukiojimui ir buriavimui skirtą 
vietą, ateityje šis terminalas turės didesnę kaip 7 500 metrų krantinę. 

49 Naftos chemijos pramonės / naftos laivų prieplaukose yra dokai septyniolikai laivų. 
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Augustos uostas atitinka krovinių kiekio ribines vertes, kurias reikalaujama pasiekti tam, kad 

uostas būtų įtrauktas į pagrindinį tinklą.  Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti 2006 m., 2007 m. ir 

2008 m. krovinių kiekiai (ISTAT duomenimis, 000 tonų), iš kurių matyti, kad pagal Komisijos 

metodą nustatytos ribinės vertės buvo pasiektos, t. y. 24 344 020 tonų per metus birių krovinių; 

13 414 060 tonų per metus nebirių krovinių. 

IS TAT 

2006 

m. 

2007 

m. 

2008  

m. Vidurkis 

birūs 

krovi-

niai 

% 

nebirūs 

krovi-

niai % 

BIRŪS 

KROVI-

NIAI 

TONOMIS  

NEBIRŪS  

KROVINIAI 

TONOMIS  
INTERPO-

LIACIJA 
Augusta 30 979 30 238 26 849 29 355 100 % 0 % 29 355 0 1.21 

 

Pastaruoju metu krovinių kiekiai pasiekė apie 33 mln. tonų per metus pervežamų krovinių, iš kurių 

apie 31,5 mln. tonos sudaro skysti piltiniai kroviniai. Šis uostas yra pagrindinis Italijos naftos 

terminalas ir antras pagal didį skystų piltinių krovinių uostas. 2011 m. šiame uoste taip pat pradėta 

gabenti krovinius konteineriuose ir ro-ro krovinius. Augustos uoste statoma konteinerių platforma, 

kuri bus puiki iškrovimo vieta ro-ro keltams, plaukiantiems į šiaurinę Italiją ir Šiaurės Afriką, 

prieplaukos tranzitu plaukiantiems laivams ir bunkeravimui, ir terminalai, įrengti iš toli 

gabenamiems biriems kroviniams perkrauti.  

 

Augustos uostui, kuris yra didžiausioje Viduržemio jūros saloje, tenka svarbus vaidmuo užtikrinant 

susisiekimą su atokiais Europos žemyno regionais. Šiame uoste yra daug plėtros galimybių, 

susijusių tiek su tame pačiame uoste aptarnaujamais individualiais kroviniais, tiek su uostu kaip su 

potencialia integruota uostų sistemos visoje Sicilijoje dalimi (naftos produktai, žemės ūkio 

produktai iš šios salos produktyvios pietryčių dalies). 
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Nacionalinio veiklos programos fondo lėšos (85 000 EUR) bus panaudotos prieplaukoms sutvirtinti 

ir komerciniam uostui plėsti (trečias etapas), darbui, kuris, be kita ko, apima prieplaukos į šiaurę 

nuo perkrovos vietos statybą. Plėtros darbai taip pat bus finansuojami iš papildomų privačiųjų ir 

valstybinių lėšų. Šį uostą sudaro Rada di Augusta 50, pramoninis uostas 51, ro-ro uostas 52 ir 

komercinis uostas 53. 

                                                 
50 Rada di Augusta, turinti pramoninį, komercinį, ro-ro uostus ir dvi laivų statyklas, yra viena iš 

konkurencingiausių, labiausiai centre esančių ir saugiausių iškrovimo vietų Viduržemio jūros 
uostų sistemoje, jau nekalbant apie tai, kad tai yra strateginė susisiekimo su kitais 
pagrindiniais Europos ir Azijos uostais vieta, suteikianti verslo galimybių pasaulio laivybos 
bendrovėms.  

51 Šis pramoninis uostas yra vienas iš didžiausių uostų Italijoje ir Viduržemio jūroje. Jis 
aptarnauja naftos ir naftos chemijos pramonės įmones, energijos ir cemento gamintojus. 
Kasmet jame perkraunama apie 30 mln. tonų skystų piltinių krovinių ir apie 500 000 tonų 
cemento, o visas jo pajėgumas yra 1 mln. tonų krovinių. 

52 Šis ro-ro uostas yra komercinėje zonoje ir jame yra terminalas, kuriame tuo pačiu metu gali 
tilpti ne daugiau kaip 220 sunkvežimių su priekabomis. Jis yra specializuotas ir efektyviai 
veikia, yra įrengtas taip, kad galėtų užtikrinti kuo geresnį įvairiarūšį vežimą. Jame yra molas 
su dviem prieplaukomis, šalia įrengtos aikštelės ir keleivinių keltų terminalas su automatine 
įlaipinimo kontrolės sistema. 

53 Šis neseniai pastatytas komercinis uostas yra įlankos šiaurės vakarinėje dalyje, gana toli nuo 
miesto centro ir už 1 km yra sujungtas su Sicilijos rytinės dalies greitkelių tinklu. Jis 
naudojamas kietiems biriems kroviniams (cheminiai produktai, trąšos, geležis, sieros 
granulės, cementas, marmuras, mediena, mechaninės ir specializuotos dalys (pvz., vėjo 
turbinos), klinkeris, bazaltas) pakrauti / iškrauti ir konteineriams laikyti. Šiame uoste taip pat 
yra priežiūros ir teisėsaugos institucijos (finansinių nusikaltimų policija, muitinė, 
karabinieriai, policija, ugniagesių komanda) ir jame yra įsikūrusi Augustos uosto 
administracija. Neseniai buvo pradėti infrastruktūros darbai siekiant išplėsti prieplauką 
(700 m), pagilinti jūros dugną (16 m), išplėsti aikšteles (600 000 m2) ir sandėlius, pastatyti 
1 MW vėjo jėgainę, gauti aplinkos apsaugos pažymėjimą, įdiegti automatinę įlaipinimo į ro-ro 
laivus kontrolę, kompiuterizuoti uosto veiklą ir užtikrinti šiame uoste veikiančių subjektų 
veiklos sąsają realiu laiku. Šiuo metu uostą galima apibūdinti taip: daugiau kaip 300 000 m2 

aikštelių teritorija; ilgesnė kaip 1 100 m prieplauka; 14 / 16 m gylis; kelių į Melilio ir 
Katanijos krovinių terminalus jungtys; strateginė vieta besiformuojančioms rinkoms; 5 km 
nuo miesto centro; puikios klimato sąlygos visus metus; prieplaukos visų dydžių laivams.  
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Galiausiai dar kartą pripažįstame šio metodo vertę, tačiau taip pat norėtume atkreipti dėmesį į tai, 

kad jis turėtų būti taikomas teisingai, atsižvelgiant į tai, ar pasiektos atitinkamos ribinės vertės ir 

įvykdytas reikalavimas užtikrinti galimybę visiems Europos Sąjungos regionams, visų pirma 

saloms, naudotis uostu. Kaljario ir Augustos uostai užtikrina, kad kroviniai ir keleiviai galėtų judėti 

į dvi didžiausias Viduržemio jūros salas ir iš jų, todėl neįtraukus jų į pagrindinį tinklą būtų 

neteisėtai pakenkta ne tik Italijai, bet ir visam Viduržemio jūros baseinui. Šiuos du uostus įtraukus į 

pagrindinį tinklą reikštų, kad padedama užtikrinti septynių milijonų Europos piliečių integraciją į 

Sąjungą.“ 

 

Komisijos pareiškimas  
 

„Komisija visapusiškai laikosi savo pozicijos dėl viso kompromisinio pasiūlymo. Jos išlyga visų 

pirma susijusi su išlygos numatymu 1 straipsnio 4 dalyje, pokyčiais, susijusiais su 

bendradarbiavimu su trečiosiomis šalimis (8 straipsnis), terminų, per kuriuos turi būti įvykdyti 

visuotiniam tinklui taikomi reikalavimai, pašalinimu (II skyrius), straipsnių dėl klimato kaitos, 

aplinkos ir prieinamumo (41–43 straipsniai) išbraukimu, pakeitimais, susijusiais su terminu 

pagrindiniam tinklui užbaigti (44 straipsnio 3 dalis), išlygos dėl išimtinių atvejų įtraukimu 

(45 straipsnio 3 dalis) ir koridorių centrų, įgyvendinimo įgaliojimų ir Komiteto pašalinimu (52, 53 ir 

55 straipsniai).“ 

 

____________________ 


