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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 

symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 

nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 

przekreślenie zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) 

nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu 

pasażerskiego 

(11198/1/2016– C8-0425/2016 – 2013/0028(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (11198/1/2016 – C8-

0425/2016), 

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione na mocy protokołu nr 2 w sprawie 

stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności przez parlament Litwy, 

luksemburską Izbę Deputowanych, Pierwszą i Drugą Izbę Parlamentu Niderlandów, 

Radę Federalną Austrii oraz szwedzki Reichstag, w których stwierdzono, że projekt 

aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 

lipca 2013 r.1, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 8 października 2013 r.2, 

– uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu3 dotyczące wniosku 

Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0028), 

– uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 76 Regulaminu, 

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu 

i Turystyki (A8-0373/2016), 

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu; 

2. zatwierdza oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji; 

3. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady 

aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

5. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po 

stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do 

                                                 
1 Dz.U. C 365 z 12.11.2013, s. 122. 
2 Dz.U. C 365 z 5.12.2013, s. 92. 
3 Teksty przyjęte w dniu 26.2.2014, P7_TA(2014)0148. 
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przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 
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ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie przenoszenia pracowników 

Zgodnie z motywem 14 oraz art. 4 ust. 4a, 4b i 6 państwa członkowskie muszą w pełni 

przestrzegać przepisów dyrektywy 2001/23/WE w zakresie ochrony praw pracowniczych w 

przypadku przejęcia przedsiębiorstw i są uprawnione do wykraczania poza zakres stosowania 

niniejszej dyrektywy przez podejmowanie dodatkowych środków w celu ochrony 

pracowników zgodnie z prawem Unii, takich jak wymóg obowiązkowego przeniesienia 

pracowników, nawet jeśli dyrektywa 2001/23/WE nie ma zastosowania. 
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UZASADNIENIE 

1. Filar rynkowy czwartego pakietu kolejowego  

Filar rynkowy czwartego pakietu kolejowego obejmuje trzy wnioski ustawodawcze: 

1. wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego 

europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych 

kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową; 

2. wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku 

krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego; 

3. wniosek dotyczący uchylenia rozporządzenia nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad 

normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych. 

2. Wniosek Komisji dotyczący zmiany rozporządzenia nr 1370/2007 

Ogólnym celem wniosku Komisji dotyczącego zmiany rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 

jest poprawa jakości usług kolejowego transportu pasażerskiego i zwiększenie ich wydajności 

operacyjnej. Powinno to poprawić konkurencyjność i atrakcyjność kolei w stosunku do 

innych środków transportu oraz zapewnić dalszy rozwój jednolitego europejskiego obszaru 

kolejowego.    

Aby osiągnąć cel ogólny, Komisja przewidziała we wniosku wprowadzenie obowiązkowej 

procedury przetargowej w odniesieniu do zamówień publicznych, tak by zwiększyć presję 

konkurencyjną na krajowych rynkach kolejowych. Ma to służyć zwiększeniu wydajności i 

poprawie jakości kolejowych przewozów pasażerskich. Środkom tym towarzyszą przepisy 

mające na celu zapewnienie korzystnych warunków ramowych dla konkurencyjnych procedur 

przetargowych, w tym przepisów dotyczących dostępu do taboru kolejowego. 

Wniosek Komisji jest blisko powiązany z proponowanymi poprawkami do dyrektywy 

2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, które 

wprowadzają prawa swobodnego dostępu dla przedsiębiorstw kolejowych i umacniają 

przepisy dotyczące kontroli nad zarządzaniem infrastrukturą w celu zwiększenia 

niedyskryminującego dostępu do infrastruktury kolejowej. 

3. Negocjacje międzyinstytucjonalne 

Po przyjęciu w dniu 26 lutego 2014 r. stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu, od 

października 2015 r. do kwietnia 2016 r., pod przewodnictwem luksemburskiej i 

holenderskiej prezydencji Rady, odbywały się negocjacje międzyinstytucjonalne mające na 

celu zawarcie wczesnego porozumienia w drugim czytaniu. Po sześciu rundach rozmów 

trójstronnych, w dniu 19 kwietnia 2016 r. zespół negocjacyjny Parlamentu osiągnął 

porozumienie z prezydencją Rady. 

Tekst porozumienia został przedstawiony Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) i 

zatwierdzony w dniu 12 lipca 2016 r. Po zatwierdzeniu tekstu przez komisję TRAN, w piśmie 

skierowanym do przewodniczącego Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER I) jej 

przewodniczący poinformował, że zalecił zgromadzeniu plenarnemu, aby zatwierdziło 

stanowisko Rady w pierwszym czytaniu bez poprawek, pod warunkiem że jest ono zgodne z 
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porozumieniem osiągniętym między obiema instytucjami. W następstwie weryfikacji prawno-

językowej w dniu 17 października 2016 r. Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym 

czytaniu, zgodnie z porozumieniem. 

4. Główne punkty porozumienia 

a) Specyfikacje zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych 

Właściwe organy będą miały obowiązek jasnego określenia specyfikacji zobowiązań z tytułu 

świadczenia usługi publicznej w kolejowym transporcie pasażerskim oraz zakresu ich 

stosowania, wraz z odnośnym obszarem geograficznym. Obejmuje to możliwość 

zgrupowania przez właściwe organy usług pokrywających koszty z usługami 

niepokrywającymi kosztów. Określając te specyfikacje, właściwe organy będą musiały 

przestrzegać zasady proporcjonalności, zgodnie z prawem Unii. Specyfikacje zobowiązań z 

tytułu świadczenia usługi publicznej muszą być spójne z celami polityki określonymi w 

dokumentach dotyczących polityki transportu publicznego w państwach członkowskich. 

Ten nowy obowiązek ma zastosowanie wobec wszystkich rodzajów transportu lądowego 

objętych rozporządzeniem.  

b) Rekompensata wyniku finansowego netto z tytułu obowiązków świadczenia usługi 

publicznej 

Właściwe organy będą musiały zapewnić, by specyfikacje obowiązków świadczenia usługi 

publicznej i powiązane rekompensaty wyniku finansowego netto wynikającego z tych 

obowiązków świadczenia usługi publicznej osiągnęły cele polityki transportu publicznego w 

sposób opłacalny. Ponadto konieczne będzie określenie rekompensaty na takim poziomie, 

jaki gwarantuje stabilność finansową świadczenia usług publicznych w zakresie transportu 

pasażerskiego, zgodnie z wymogami określonymi w polityce transportu publicznego w 

perspektywie długoterminowej.  

c) Przepisy socjalne 

Wykonując umowy o świadczenie usług publicznych, podmioty świadczące te usługi będą 

musiały przestrzegać obowiązków wynikających z prawa socjalnego i prawa pracy 

ustanowionych na mocy prawa Unii, prawa krajowego lub układów zbiorowych. Dyrektywa 

Rady 2001/23 o przejęciach przedsiębiorstw będzie miała zastosowanie do zmiany podmiotu 

świadczącego usługi publiczne w przypadku gdy taka zmiana stanowi przejęcie 

przedsiębiorstwa w rozumieniu tej dyrektywy. Jeżeli właściwe organy wymagają, by 

podmioty świadczące usługi publiczne przestrzegały określonych norm jakości i norm 

socjalnych, normy te, wraz z prawami i obowiązkami związanymi przejęciem pracowników, 

muszą być zawarte w dokumentacji przetargowej i w umowach o świadczenie usług 

publicznych.  

d) Udzielanie informacji  

Podmioty świadczące usługi publiczne i zarządcy infrastruktury będą zobowiązani do 

udzielania właściwym organom informacji, które są niezbędne do przetargów na przyszłe 

umowy o świadczenie usług publicznych, w tym informacji o popycie ze strony pasażerów, 

opłatach, kosztach i przychodach, a także o specyfice infrastruktury. Informacje te muszą być 

udostępniane zainteresowanym stronom w ramach przygotowania ofert, przy 

jednoczesnym zapewnieniu uzasadnionej ochrony poufnych informacji handlowych.  
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e) Specyfika kolei w kontekście wewnętrznego udzielania zamówień 

W przypadku gdy grupa właściwych organów lokalnych udzieli zamówienia na świadczenie 

usług publicznego kolejowego transportu pasażerskiego, każdy lokalny właściwy organ musi 

posiadać własny obszar kompetencji, który nie pokrywa się z zakresem krajowym, a zawarte 

umowy o świadczenie usług publicznych mogą jedynie pokrywać potrzeby transportowe 

aglomeracji miejskich lub obszarów wiejskich, lub obu tych stref. 

f) Uproszczona, niedyskryminująca i przejrzysta procedura  

W przypadku gdy po ogłoszeniu zamiaru udzielenia zamówienia na świadczenie usług 

publicznych właściwy organ otrzyma tylko jedną ofertę, może on postępować zgodnie z 

uproszczoną procedurą polegającą na negocjacjach z tym jedynym oferentem. 

g) Udzielanie zamówień na świadczenie usług publicznych 

Zamówienia na świadczenie usług publicznych dotyczących kolei muszą być przyznawane w 

oparciu o konkurencyjną procedurę przetargową.  W rozporządzeniu przewidziano jednak 

odstępstwa od tej zasady, które umożliwiają bezpośrednie udzielenia zamówienia lub 

zastosowanie uproszczonej procedury w następujących przypadkach: 

 Wyjątkowe okoliczności: w ramach przetargu właściwy organ może bezpośrednio 

zawrzeć umowę o świadczenie usług publicznych na maksymalny okres 5 lat, na przykład 

gdy właściwy organ prowadzi już szereg innych konkurencyjnych przetargów, które 

mogłyby wpłynąć na liczbę i jakość ofert, jakie spodziewa się otrzymać, lub gdy 

właściwy organ potrzebuje zmienić zakres umowy o świadczenie usług publicznych. 

 Umowy o świadczenie usług publicznych de minimis: Średnia roczna wartość lub 

wielkość świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego 

w skali roku są niższe niż progi określone w rozporządzeniu (7,5 mln EUR rocznie lub 

500 000 km). 

 Odstępstwo dotyczące wykonania: W przypadku gdy właściwy organ uzna, że 

bezpośrednie udzielenie zamówienia jest uzasadnione istotnymi cechami strukturalnymi i 

geograficznymi danego rynku i sieci, a w szczególności ich wielkością, charakterystyką 

popytu, złożonością sieci, odseparowaniem pod względem technicznym i geograficznym 

oraz usługami objętymi umową1, oraz w przypadku gdy skutkiem takiej umowy byłaby 

poprawa jakości usług lub efektywności kosztowej w porównaniu z poprzednio 

udzielonym zamówieniem na świadczenie usługi publicznej. Właściwy organ będzie 

musiał opublikować uzasadnienie tej decyzji. Będzie on również zobowiązany do 

określenia wymiernych, przejrzystych i możliwych do sprawdzenia wymogów 

dotyczących wyników i do okresowego dokonywania oceny, a także do publikowania 

informacji, czy podmiot świadczący usługi spełnia te wymogi.  

 Zarządca infrastruktury i podmiot świadczący usługi publiczne na mocy umowy jest tą 

samą osobą, a infrastruktura jest wyłączona z zakresu dyrektywy nr 2012/34/UE zgodnie 

z wymogami niezależności dotyczącymi zarządcy infrastruktury. 

h) Ograniczenie liczby zamówień przyznanych temu samemu podmiotowi. 

Przed rozpoczęciem procedury przetargowej właściwy organ może podjąć decyzję o 

                                                 
1 Warunek ten nie ma zastosowania do państw członkowskich, w których w dniu wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia maksymalny roczny wolumen wynosi poniżej 23 milionów pociągokilometrów, i które na 

szczeblu krajowym mają tylko jeden właściwy organ i jedną umowę o świadczenie usług publicznych 

obejmującą całą sieć. 
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ograniczeniu liczby części umów, które mogą być udzielone temu samemu przedsiębiorstwu 

kolejowemu. Ma to na celu zwiększenie konkurencji. 

i) Dostęp do taboru kolejowego 

W ramach przygotowywania procedury przetargowej właściwy organ będzie musiał 

ocenić sytuację w zakresie dostępu do taboru kolejowego dla wszystkich potencjalnych 

oferentów i opublikować tę ocenę. Po przeprowadzeniu ww. oceny właściwe organy mogą 

zadecydować o podjęciu odpowiednich środków na rzecz zapewnienia dostępu do taboru. 

Środki te obejmują: stworzenie puli taboru kolejowego, zapewnienie gwarancji finansowania 

taboru lub zobowiązanie do przejęcia taboru na koniec umowy.  

j) Wejście w życie/okres przejściowy 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Nowe przepisy 

dotyczące udzielania zamówień na usługi publiczne i odstępstwo dotyczące wykonania będą 

miały zastosowanie od dnia 3 grudnia 2019 r. Postanowienia art. 5 ust. 6 dopuszczające 

bezpośrednie udzielenia zamówienia bez żadnych ograniczeń przestaną obowiązywać już 6 

lat po wejściu w życie rozporządzenia. Umowy zawarte zgodnie z art. 5 ust. 6 mogą 

obowiązywać do czasu ich wygaśnięcia, lecz nie dłużej niż przez okres 10 lat. 

5. Zalecenie 

Ponieważ stanowisko Rady w pierwszym czytaniu jest zgodne z porozumieniem osiągniętym 

w trakcie rozmów trójstronnych, sprawozdawca zaleca komisji przyjęcie go bez dalszych 

poprawek. 
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