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Poprawka 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W minionej dekadzie wzrost 
kolejowego ruchu pasażerskiego był 
niewystarczający do zwiększenia jego 
udziału w przewozach w porównaniu z 
transportem samochodowym i lotniczym. 6 
% udział transportu kolejowego w 
przewozie pasażerów w Unii Europejskiej 
utrzymuje się na dość stabilnym poziomie. 
Kolejowe przewozy pasażerskie nie 
dotrzymują kroku zmieniającym się 
potrzebom pod względem dostępności i 
jakości.

(1) W minionej dekadzie wzrost 
kolejowego ruchu pasażerskiego był 
niewystarczający do zwiększenia jego 
udziału w przewozach w porównaniu z 
transportem samochodowym i lotniczym. 
6% udział transportu kolejowego w 
przewozie pasażerów w Unii Europejskiej 
utrzymuje się na dość stabilnym poziomie. 
Kolejowe przewozy pasażerskie nie 
dotrzymują kroku zmieniającym się 
potrzebom pod względem dostępności i 
jakości. Jednak kraje, które otworzyły 
swój rynek na konkurencję, łącząc 
swobodny dostęp ze świadczeniem usług 
publicznych, odnotowały wzrost 
zatrudnienia w sektorze transportu 
kolejowego oraz wzrost liczby 
pasażerokilometrów, co stworzyło nowe 
możliwości zatrudnienia w sektorze 
transportu kolejowego.

Or. en

Poprawka 34
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Unijny rynek międzynarodowych usług 
kolejowego transportu pasażerskiego jest 
otwarty dla konkurencji od 2010 r. Ponadto 
niektóre państwa członkowskie otwarły 
swoje rynki krajowych przewozów 
pasażerskich na konkurencję, 

(2) Unijny rynek międzynarodowych usług 
kolejowego transportu pasażerskiego jest 
otwarty dla konkurencji od 2010 r. Ponadto 
niektóre państwa członkowskie otwarły 
swoje rynki krajowych przewozów 
pasażerskich na konkurencję, 
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wprowadzając prawa swobodnego dostępu, 
przetargi na zamówienia prowadzące do 
zawarcia umów o świadczenie usług 
publicznych, bądź oba te środki.

wprowadzając prawa swobodnego dostępu, 
przetargi na zamówienia prowadzące do 
zawarcia umów o świadczenie usług 
publicznych, bądź oba te środki, stosując 
się do protokołu nr 26 TFUE.

Or. en

Poprawka 35
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W celu zagwarantowania pasażerom 
wysokiej jakości obsługi przy realizacji 
celów polityki w zakresie pasażerskiego 
transportu publicznego swobodny dostęp 
powinien być zasadą stosowaną wraz z 
obowiązkiem zawierania umów o 
świadczenie usług publicznych w drodze 
przetargu.

Or. en

Uzasadnienie

Działania w ramach swobodnego dostępu opierają się wyłącznie na wynikach handlowych i 
zadowoleniu pasażerów, mogą więc zapewniać obsługę najwyższej jakości.

Poprawka 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Bezpośrednie udzielanie zamówienia 
prowadzącego do zawarcia umowy o 
świadczenie usług publicznych powinno 
ograniczać się do warunków 
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szczególnych, takich jak ryzyko 
przerwania świadczenia usług, powinno 
więc być ograniczone w czasie.

Or. en

Uzasadnienie

Bezpośrednie udzielanie zamówienia powinno być wyjątkiem a nie zasadą.

</Amend>

Poprawka 37
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Organizując usługi publiczne w 
zakresie transportu pasażerskiego, 
właściwe organy muszą zagwarantować, 
aby zobowiązania z tytułu świadczenia
usług publicznych oraz zakres 
geograficzny umów o świadczenie usług 
publicznych były odpowiednie, niezbędne i 
proporcjonalne do osiągnięcia celów 
polityki w zakresie pasażerskiego 
transportu publicznego na ich terytorium. 
Polityka ta powinna być określona w 
planach transportu publicznego, 
pozostawiając możliwość wprowadzenia 
rynkowych rozwiązań transportowych. 
Proces określania planów transportu 
publicznego i zobowiązań z tytułu 
świadczenia usług publicznych powinien 
być przejrzysty dla odpowiednich 
zainteresowanych stron, w tym dla 
ewentualnych nowych uczestników rynku.

(4) Organizując usługi publiczne w 
zakresie transportu pasażerskiego, 
właściwe organy muszą zagwarantować, 
aby zobowiązania z tytułu świadczenia 
usług publicznych oraz zakres 
geograficzny umów o świadczenie usług 
publicznych były odpowiednie, niezbędne i 
proporcjonalne do osiągnięcia celów 
polityki w zakresie pasażerskiego 
transportu publicznego na ich terytorium i 
aby cele społeczne TUE, Karty praw 
podstawowych, protokołu nr 26 TFUE 
oraz Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych były przestrzegane.
Polityka ta powinna być określona w 
planach multimodalnego transportu 
publicznego, pozostawiając możliwość 
wprowadzenia rozwiązań transportowych 
opierających się na potrzebach 
użytkowników, w tym rodzin, osób 
starszych i osób niepełnosprawnych. 
Proces określania planów takiego 
multimodalnego transportu publicznego i 
zobowiązań z tytułu świadczenia usług 
publicznych powinien uwzględniać 
wymiar gospodarczy, społeczny i 
ekologiczny i być przejrzysty dla 
odpowiednich zainteresowanych stron, w 
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tym dla ewentualnych nowych 
uczestników rynku.

Or. en

Poprawka 38
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby solidne finansowanie służące 
realizacji celów określonych w planach 
transportu publicznego, właściwe organy 
muszą określić zobowiązania z tytułu 
świadczenia usług publicznych 
umożliwiające osiągnięcie celów 
transportu publicznego w opłacalny 
sposób, uwzględniając rekompensaty 
związane z wynikiem finansowym netto 
tych zobowiązań, oraz muszą zapewnić 
długoterminową stabilność finansowania 
transportu publicznego w ramach umów o 
świadczenie usług publicznych.

(5) Aby zapewnić solidne finansowanie 
służące realizacji celów określonych w 
planach transportu publicznego, właściwe 
organy muszą określić zobowiązania z 
tytułu świadczenia usług publicznych 
umożliwiające osiągnięcie celów 
transportu publicznego zapewniając 
wysoką jakość i w opłacalny sposób, 
uwzględniając rekompensaty związane z 
wynikiem finansowym netto tych 
zobowiązań, oraz muszą zapewnić 
długoterminową stabilność finansowania 
transportu publicznego w ramach umów o 
świadczenie usług publicznych.

Or. en

Poprawka 39
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Konkurencyjne przetargi oparte na 
zasadzie najniższej ceny, wspierają 
dumping socjalny, który często towarzyszy 
tańszym ofertom. Przedsiębiorcy 
poszukują przy tym oszczędności na koszt 
pracowników (niższe wynagrodzenie, 
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dłuższe godziny pracy, mniejsza liczba 
pracowników). Procedura przetargu 
konkurencyjnego, która ma opierać się 
nie na zasadzie najniższej ceny, lecz na 
aspektach jakościowych, a jednocześnie 
być przystosowana do krajowych 
warunków, musi co do swej formy 
pozostawać w kompetencji państw 
członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny mieć nadal swobodę wyboru między bezpośrednim przyznaniem 
zamówienia a procedurą przetargową.

Poprawka 40
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Należy zagwarantować, aby 
opłacalność nie była osiągana kosztem 
jakości świadczonych usług lub kosztem 
warunków pracy pracowników; w tym 
celu w procedurze przetargowej należy 
uwzględnić kryteria społeczne.

Or. en

Poprawka 41
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Szczególnie ważne dla sprawnego 
funkcjonowania rynku kolejowego 

(6) Szczególnie ważne dla sprawnego 
funkcjonowania rynku kolejowego 
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pasażerskiego transportu publicznego jest 
spełnianie przez właściwe organy 
powyższych kryteriów dotyczących 
zobowiązań z tytułu świadczenia usług 
publicznych oraz zakresu umów o 
świadczenie usług publicznych, ponieważ 
działania transportowe objęte otwartym 
dostępem muszą być dobrze 
skoordynowane z działaniami w ramach 
umów o świadczenie usług publicznych. 
Dlatego też niezależny organ regulacyjny 
ds. kolei powinien zapewnić właściwe 
stosowanie tego procesu i jego 
przejrzystość.

pasażerskiego transportu publicznego jest 
spełnianie przez właściwe organy 
powyższych kryteriów dotyczących 
zobowiązań z tytułu świadczenia usług
publicznych oraz zakresu umów o 
świadczenie usług publicznych oraz 
odpowiadanie na potrzeby klientów przy 
jednoczesnym przestrzeganiu praw 
pracowników sektora, ponieważ działania 
transportowe objęte otwartym dostępem 
muszą być dobrze skoordynowane z 
działaniami w ramach umów o świadczenie 
usług publicznych. Dlatego też niezależny 
organ regulacyjny ds. kolei powinien 
zapewnić właściwe stosowanie tego 
procesu i jego przejrzystość.

Or. en

Poprawka 42
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Określone górne limity dotyczące 
bezpośredniego udzielania zamówień 
prowadzących do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych należy 
dostosować w przypadku transportu 
kolejowego do specyficznych warunków 
gospodarczych, w jakich odbywają się w 
tym sektorze procedury przetargowe.

(9) Określone górne limity dotyczące 
bezpośredniego udzielania zamówień 
prowadzących do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych należy 
dostosować w przypadku transportu 
kolejowego do społecznych i 
terytorialnych wymogów usług 
świadczonych w interesie ogólnym oraz
warunków gospodarczych, w jakich 
odbywają się w tym sektorze procedury 
przetargowe.

Or. en

Poprawka 43
Sari Essayah
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zasada wzajemności jest ważnym 
sposobem przeciwdziałania zakłóceniom 
konkurencji; zasadę tę powinno stosować 
się do przedsiębiorstw państw trzecich, 
które chcą brać udział w procedurach 
przetargowych w Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 44
Georges Bach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zasada wzajemności oznacza
uczestnictwo w rynku transportu 
publicznego, jest ważnym narzędziem 
przeciwdziałania zakłóceniom 
konkurencji; zasada ta powinna być 
stosowana nie tylko w odniesieniu do 
licencjonowanych przedsiębiorstw 
kolejowych i ich spółek zależnych w 
państwach członkowskich, lecz także do 
przedsiębiorstw z państw trzecich, które 
chcą wziąć udział w procedurze 
przetargowej wewnątrz Unii.

Or. de

Poprawka 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ustanowienie rynku wewnętrznego 
usług kolejowego transportu pasażerskiego 
wymaga wspólnych przepisów 
dotyczących przetargów na zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych w tym 
sektorze, stosowanych w sposób 
zharmonizowany we wszystkich państwach 
członkowskich.

(10) Ustanowienie rynku wewnętrznego 
usług kolejowego transportu pasażerskiego 
wymaga wspólnych przepisów 
dotyczących przetargów na zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych w tym 
sektorze, stosowanych w sposób 
zharmonizowany we wszystkich państwach 
członkowskich, aby zapewnić równe 
warunki działania między wszystkimi 
potencjalnymi oferentami.

Or. en

Uzasadnienie

Aby stworzyć ramy zachęcające małych i nowych uczestników do konkurowania, konieczne 
jest posiadanie wspólnych przepisów dotyczących procedury przetargowej.

Poprawka 46
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ustanowienie rynku wewnętrznego 
usług kolejowego transportu pasażerskiego 
wymaga wspólnych przepisów 
dotyczących przetargów na zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych w tym 
sektorze, stosowanych w sposób 
zharmonizowany we wszystkich państwach 
członkowskich.

(10) Ustanowienie rynku wewnętrznego 
usług kolejowego transportu pasażerskiego 
wymaga wspólnych przepisów 
dotyczących przetargów na zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych w tym 
sektorze, które uwzględniają także cele 
społeczne oraz zobowiązania dotyczące 
usług świadczonych w interesie ogólnym, 
określone w TUE i TFUE, stosowanych w 
sposób zharmonizowany we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. en
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Poprawka 47
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu stworzenia warunków 
ramowych umożliwiających społeczeństwu
czerpanie pełnych korzyści ze skutecznego 
otwarcia rynku krajowych usług 
kolejowego transportu pasażerskiego 
istotne jest, aby państwa członkowskie 
zapewniły odpowiedni poziom ochrony 
socjalnej pracownikom podmiotów 
świadczących usługi publiczne.

(11) W celu stworzenia warunków 
ramowych umożliwiających wszystkim 
członkom społeczeństwa czerpanie pełnych 
korzyści z wysokiej jakości oferty
krajowych usług kolejowego transportu 
pasażerskiego, które są zgodne z celami 
społecznymi określonymi w TUE oraz 
celami dotyczącymi usług interesu 
ogólnego określonymi w protokole nr 26 
TFUE, istotne jest, aby państwa 
członkowskie zagwarantowały wysoki
poziom ochrony socjalnej oraz dobre 
warunki pracy pracownikom podmiotów 
świadczących usługi publiczne i 
przestrzegały układy zbiorowe w sektorze.

Or. en

Poprawka 48
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu stworzenia warunków 
ramowych umożliwiających społeczeństwu 
czerpanie pełnych korzyści ze skutecznego 
otwarcia rynku krajowych usług 
kolejowego transportu pasażerskiego 
istotne jest, aby państwa członkowskie 
zapewniły odpowiedni poziom ochrony 
socjalnej pracownikom podmiotów 
świadczących usługi publiczne.

(11) W celu stworzenia warunków 
ramowych umożliwiających społeczeństwu 
czerpanie pełnych korzyści ze skutecznego 
otwarcia rynku krajowych usług 
kolejowego transportu pasażerskiego 
istotne jest, aby państwa członkowskie 
zapewniły:

1) odpowiedni poziom ochrony socjalnej 
pracownikom podmiotów świadczących 
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usługi publiczne;
2) minimalny poziom obsługi podczas 
strajków transportu publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Usługi świadczone na podstawie umów o świadczenie usług publicznych są finansowane z 
pieniędzy publicznych. Aby zapewnić stałą dostępność takich usług dla pasażerów, państwa 
członkowskie zobowiązane są zapewnić minimalny poziom obsługi podczas strajków.

Poprawka 49
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu stworzenia warunków 
ramowych umożliwiających społeczeństwu 
czerpanie pełnych korzyści ze skutecznego 
otwarcia rynku krajowych usług 
kolejowego transportu pasażerskiego 
istotne jest, aby państwa członkowskie 
zapewniły odpowiedni poziom ochrony 
socjalnej pracownikom podmiotów 
świadczących usługi publiczne.

(11) W celu stworzenia warunków 
ramowych umożliwiających społeczeństwu 
czerpanie pełnych korzyści ze skutecznego 
otwarcia rynku krajowych usług 
kolejowego transportu pasażerskiego 
istotne jest, aby państwa członkowskie 
zapewniły w każdym przypadku 
odpowiedni poziom ochrony socjalnej 
pracownikom podmiotów świadczących 
usługi publiczne na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym. Odpowiedni 
poziom należy zagwarantować najpóźniej 
w momencie otwarcia krajowego rynku 
kolejowego za pośrednictwem prawa 
krajowego lub sektorowych układów 
zbiorowych poprzez określenie 
standardów socjalnych lub wymaganie 
przesunięcia personelu do odpowiedniego 
sektora.

Or. en

Uzasadnienie

Konkurencję należy prowadzić w równych warunkach socjalnych i dlatego każde państwo 
członkowskie powinno zapewnić odpowiednią ochronę personelu na poziomie krajowym, 
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regionalnym lub lokalnym, zgodnie z jego własnymi zasadami i praktykami w tym obszarze. 
Należy także znaleźć specjalne rozwiązania dla urzędników służby cywilnej lub pracowników 
ze specjalnym statusem zatrudnienia podobnym do urzędników służby cywilnej, którzy nadal 
stanowią znaczną część wszystkich pracowników sektora transportu kolejowego.

Poprawka 50
Georges Bach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W przypadku gdy zawarcie umowy o 
świadczenie usług publicznych może 
spowodować zmianę podmiotu 
świadczącego usługi publiczne, właściwe 
organy muszą być upoważnione do 
wezwania wybranego podmiotu 
świadczącego usługi publiczne do 
zastosowania przepisów dyrektywy 
2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w 
sprawie zbliżania ustawodawstw państw 
członkowskich, odnoszących się do 
ochrony praw pracowniczych w 
przypadku przejęcia przedsiębiorstw, 
zakładów lub części przedsiębiorstw lub 
zakładów. Dyrektywa ta nie zakazuje 
państwom członkowskim ochrony 
warunków przenoszenia praw 
pracowniczych innych niż warunki objęte 
dyrektywą 2001/23/WE, a tym samym 
ewentualnego uwzględnienia 
korzystniejszych dla pracowników 
standardów socjalnych określonych w 
krajowych przepisach ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, w 
układach zbiorowych lub umowach 
zawieranych pomiędzy partnerami 
społecznymi.

Or. de
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Poprawka 51
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W przypadku gdy zawarcie umowy o 
świadczenie usług publicznych może 
spowodować zmianę podmiotu 
świadczącego usługi publiczne, właściwe 
organy muszą być upoważnione do 
wezwania wybranego podmiotu 
świadczącego usługi publiczne do 
zastosowania przepisów dyrektywy 
2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w 
sprawie zbliżania ustawodawstw państw 
członkowskich, odnoszących się do 
ochrony praw pracowniczych w 
przypadku przejęcia przedsiębiorstw, 
zakładów lub części przedsiębiorstw lub 
zakładów. Wspomniana dyrektywa nie 
zakazuje państwom członkowskim 
ochrony warunków przenoszenia praw 
pracowniczych innych niż warunki objęte 
dyrektywą 2001/23/WE. Państwa 
członkowskie są zobowiązane do 
uwzględnienia tych standardów 
socjalnych określonych w krajowych 
przepisach ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, w układach 
zbiorowych lub umowach zawieranych 
pomiędzy partnerami społecznymi, które 
są korzystniejsze dla pracowników.

Or. de

Poprawka 52
Georges Bach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Zgodnie z zasadą pomocniczości, 
właściwe organy muszą określić kryteria 
społeczne i jakościowe w celu utrzymania 
i podnoszenia standardów świadczenia 
usług publicznych, na przykład w 
odniesieniu do minimalnych warunków 
pracy, praw pasażerów, potrzeb osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej, 
ochrony środowiska, zdrowia i 
bezpieczeństwa pasażerów i pracowników, 
a także zobowiązań wynikających z 
układów zbiorowych i innych przepisów i 
porozumień w sprawie miejsc pracy i 
ochrony socjalnej w miejscu świadczenia 
usługi.

Or. de

Poprawka 53
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Zgodnie z zasadą pomocniczości, 
właściwe organy powinny określić 
kryteria społeczne i jakościowe w celu 
utrzymania i podnoszenia standardów 
świadczenia usług publicznych, na 
przykład w odniesieniu do minimalnych 
warunków pracy, praw pasażerów, potrzeb 
osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 
ochrony środowiska, zdrowia i 
bezpieczeństwa pasażerów i pracowników, 
a także zobowiązań wynikających z 
układów zbiorowych i innych przepisów i 
porozumień w sprawie miejsc pracy i 
ochrony socjalnej w miejscu świadczenia 
usługi. W celu zapewnienia przejrzystych i 
porównywalnych warunków konkurencji 
pomiędzy podmiotami oraz uniknięcia 
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ryzyka dumpingu socjalnego, właściwe 
organy powinny mieć możliwość 
określenia specjalnych standardów 
socjalnych i norm jakości usług.

Or. de

Poprawka 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Aby ograniczyć przypadki nadużyć 
przy podwykonawstwie i chronić prawa 
pracowników kolei, należy dopilnować w 
sposób niedyskryminujący, aby 
podwykonawcy byli odpowiedzialni za 
wypłacenie pracownikom wszystkich 
należności lub składek płatnych na rzecz 
wspólnych funduszy lub instytucji 
partnerów społecznych podlegających 
przepisom ustawowym lub przepisom 
układów zbiorowych. W każdym 
przypadku państwa członkowskie mogą 
wprowadzić lub zastosować bardziej 
rygorystyczne zasady odpowiedzialności 
na mocy prawa krajowego.

Or. de

Poprawka 55
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Należy wyjaśnić, że zgodnie z 
wewnętrzną logiką rozporządzenia (WE) 
nr 1370/2007 okres przejściowy do dnia 2 

(14) Należy wyjaśnić, że zgodnie z 
wewnętrzną logiką rozporządzenia (WE) 
nr 1370/2007 okres przejściowy do dnia 



AM\1004472PL.doc 17/49 PE519.754v01-00

PL

grudnia 2019 r. dotyczy wyłącznie 
obowiązku organizowania procedur 
przetargowych w przypadku umów o 
świadczenie usług publicznych.

2 grudnia 2019 r. dotyczy wyłącznie 
obowiązku organizowania procedur 
przetargowych w przypadku umów o 
świadczenie usług publicznych. Okres 
przejściowy umożliwi państwom 
członkowskim zapewnienie zgodności 
procedury przetargowej z celami 
społecznymi oraz spójnością terytorialną 
określoną w TUE i protokole nr 26 
TFUE.

Or. en

Poprawka 56
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przygotowanie przedsiębiorstw 
kolejowych na obowiązkowe przetargi w 
przypadku umów o świadczenie usług 
publicznych wymaga dodatkowego czasu 
na umożliwienie skutecznej i trwałej 
restrukturyzacji wewnętrznej 
przedsiębiorstw, którym w przeszłości 
bezpośrednio udzielono zamówień 
prowadzących do zawarcia takich umów. 
Niezbędne są zatem środki przejściowe w 
przypadku zamówień udzielonych 
bezpośrednio między datą wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia a dniem 3 
grudnia 2019 r.

(15) Przygotowanie przedsiębiorstw 
kolejowych na obowiązkowe przetargi w 
przypadku umów o świadczenie usług 
publicznych wymaga dodatkowego czasu 
na umożliwienie skutecznej i trwałej 
restrukturyzacji wewnętrznej 
przedsiębiorstw, którym w przeszłości 
bezpośrednio udzielono zamówień 
prowadzących do zawarcia takich umów. 
Procedura przetargowa dla takich umów 
powinna być realizowana między datą 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia a dniem 3 grudnia 2019 r.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie procedury przetargowej obowiązującej od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, ponieważ zamówienia udzielone bezpośrednio w przeszłości będą 
musiały być przedmiotem procedury przetargowej od dnia 3 grudnia 2019 r.
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Poprawka 57
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przygotowanie przedsiębiorstw 
kolejowych na obowiązkowe przetargi w 
przypadku umów o świadczenie usług 
publicznych wymaga dodatkowego czasu 
na umożliwienie skutecznej i trwałej 
restrukturyzacji wewnętrznej 
przedsiębiorstw, którym w przeszłości 
bezpośrednio udzielono zamówień 
prowadzących do zawarcia takich umów. 
Niezbędne są zatem środki przejściowe w 
przypadku zamówień udzielonych 
bezpośrednio między datą wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia a dniem 3 
grudnia 2019 r.

(15) Przygotowanie przedsiębiorstw 
kolejowych na opcjonalne przetargi w 
przypadku umów o świadczenie usług 
publicznych oraz zapewnienie 
odpowiedniego poziomu ochrony socjalnej 
i dobrych warunków pracy pracownikom 
podmiotów świadczących usługi publiczne 
w danym państwie członkowskim wymaga 
dodatkowego czasu na umożliwienie 
skutecznej i trwałej restrukturyzacji 
wewnętrznej przedsiębiorstw, którym w 
przeszłości bezpośrednio udzielono 
zamówień prowadzących do zawarcia 
takich umów. W każdym przypadku
niezbędne są zatem środki przejściowe w 
przypadku zamówień udzielonych 
bezpośrednio między datą wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia a dniem 3 
grudnia 2019 r.

Or. en

Poprawka 58
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ponieważ po otwarciu rynku 
krajowych usług kolejowego transportu 
pasażerskiego właściwe organy mogą być 
zmuszone do podjęcia środków w celu 
zapewnienia wysokiego stopnia 
konkurencji poprzez ograniczenie liczby 
zamówień udzielanych jednemu 
przedsiębiorstwu kolejowemu, należy 

(16) Ponieważ po otwarciu rynku 
krajowych usług kolejowego transportu 
pasażerskiego właściwe organy mogą być 
zmuszone do podjęcia środków w celu 
zapewnienia odpowiedniego stopnia 
konkurencji poprzez ograniczenie liczby 
zamówień udzielanych jednemu 
przedsiębiorstwu kolejowemu, należy 
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przewidzieć odpowiednie przepisy. przewidzieć odpowiednie przepisy.

Or. en

Poprawka 59
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) W celu stworzenia warunków 
ramowych umożliwiających 
społeczeństwu czerpanie pełnych korzyści 
ze skutecznego otwarcia rynku krajowych 
usług kolejowego transportu 
pasażerskiego istotne jest, aby państwa 
członkowskie zapewniły w każdym 
przypadku odpowiedni poziom ochrony 
socjalnej pracownikom podmiotów 
świadczących usługi publiczne na 
poziomie krajowym, regionalnym i 
lokalnym. Odpowiedni poziom należy 
zagwarantować najpóźniej w momencie 
otwarcia krajowego rynku kolejowego za 
pośrednictwem prawa krajowego lub 
sektorowych układów zbiorowych poprzez 
określenie standardów socjalnych lub 
wymaganie przeniesienia personelu do 
odpowiedniego sektora.

Or. en

Uzasadnienie

Konkurencję należy prowadzić na równych warunkach socjalnych i dlatego każde państwo 
członkowskie powinno zapewnić odpowiednią ochronę personelu na poziomie krajowym, 
regionalnym lub lokalnym, zgodnie z jego własnymi zasadami i praktykami w tym obszarze. 
Należy także znaleźć specjalne rozwiązania dla urzędników służby cywilnej lub pracowników 
ze specjalnym statusem zatrudnienia podobnym do urzędników służby cywilnej, którzy nadal 
stanowią znaczną część wszystkich pracowników sektora transportu kolejowego.
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Poprawka 60
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) W celu czerpania pełnych korzyści z 
uczciwej i sprawiedliwej konkurencji w 
transporcie pasażerskim i zgodnie z 
zasadą pomocniczości, koniecznym jest, 
aby państwa członkowskie zadbały o 
uwzględnienie wymiaru socjalnego oferty 
przewoźników kolejowych w celu 
zwalczania wszelkiego rodzaju dumpingu 
socjalnego, który mógłby wpływać 
negatywnie na jakość usług kolejowych 
na tym obszarze. Wdrożenie społecznego 
aspektu jakości przez właściwe organy 
może nastąpić jedynie poprzez 
wprowadzanie przede wszystkim 
krajowych układów zbiorowych w branży 
kolejowej, a także przejmowanie 
pracowników w procedurach 
przetargowych.

Or. fr

Poprawka 61
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 - punkt 1 - litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 - litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„właściwy organ lokalny” oznacza każdy 
właściwy organ, którego właściwość 
miejscowa nie obejmuje całego kraju i 
którego kompetencje obejmują potrzeby 
transportowe aglomeracji miejskiej lub 
okręgu wiejskiego;

„właściwy organ lokalny” oznacza każdy 
właściwy organ, którego właściwość 
miejscowa nie obejmuje całego terytorium 
państwa członkowskiego i którego 
kompetencje obejmują potrzeby 
transportowe aglomeracji miejskiej lub 
okręgu wiejskiego;
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Or. fr

Poprawka 62
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„właściwy organ lokalny” oznacza każdy 
właściwy organ, którego właściwość 
miejscowa nie obejmuje całego kraju i 
którego kompetencje obejmują potrzeby 
transportowe aglomeracji miejskiej lub 
okręgu wiejskiego;

„właściwy organ lokalny” oznacza każdy 
właściwy organ, którego właściwość 
miejscowa nie obejmuje całego kraju i 
którego kompetencje obejmują potrzeby 
transportowe m.in. regionu, aglomeracji 
miejskiej lub okręgu wiejskiego;

Or. pl

Uzasadnienie

W krajach UE organizatorami transportu publicznego są bardzo często regiony a także inne 
jednostki administracyjne stąd konieczność rozszerzenia definicji.

Poprawka 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy sporządzają i regularnie 
aktualizują plany pasażerskiego transportu 
publicznego obejmujące wszystkie istotne 
rodzaje transportu dla terytorium, za które 
są odpowiedzialne. Te plany transportu 
publicznego określają cele polityki 
transportu publicznego oraz sposoby ich 
realizacji obejmujące wszystkie istotne 
rodzaje transportu dla terytorium, za które 

Właściwe organy sporządzają i regularnie 
aktualizują plany pasażerskiego transportu 
dla terytorium, za które są odpowiedzialne. 
Te plany transportu publicznego określają 
cele polityki transportu publicznego oraz 
sposoby ich realizacji dla terytorium, za 
które są odpowiedzialne. Obejmują one co 
najmniej:
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są odpowiedzialne. Obejmują one co 
najmniej:

Or. pl

Uzasadnienie

Zbędne sformułowanie - wg projektu rozporządzenia plany transportowe zostają rozszerzone 
na wszystkie istotne rodzaje transportu. Dodatkowo sporządzanie planów w zakresie 
wskazanym w artykule może generować dla organów właściwych koszty niewspółmierne do 
korzyści. Organy właściwe powinny mieć swobodę w określaniu rodzajów transportu.

Poprawka 64
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

podstawowe wymogi, jakie musi spełniać 
oferta transportu publicznego, takie jak 
dostępność, łączność terytorialna, 
bezpieczeństwo, połączenia modalne i 
intermodalne w głównych węzłach 
komunikacyjnych, charakterystyka oferty, 
czyli np. okres, w jakim zapewniane są 
usługi, częstotliwość usług oraz minimalny 
stopień wykorzystania zdolności 
przepustowej;

podstawowe wymogi, jakie musi spełniać 
oferta transportu publicznego, takie jak 
dostępność, przystępność, osiągalność, 
łączność terytorialna, bezpieczeństwo, 
połączenia modalne i intermodalne w 
głównych węzłach komunikacyjnych, 
charakterystyka oferty, czyli np. okres, w 
jakim zapewniane są usługi, częstotliwość 
usług oraz minimalny stopień 
wykorzystania zdolności przepustowej;

Or. en

Poprawka 65
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

normy jakości dotyczące takich elementów 
jak cechy wyposażenia stacji i taboru 
kolejowego, punktualność i niezawodność, 
czystość, obsługa i informowanie klienta, 
rozpatrywanie skarg i dochodzenie 
roszczeń, monitorowanie jakości usług;

normy jakości dotyczące takich elementów 
jak cechy wyposażenia stacji i taboru 
kolejowego, punktualność i niezawodność, 
czystość, obsługa klienta obejmująca 
usługi dla dzieci, rodzin i osób starszych, 
wspieranie i informowanie klienta, 
rozpatrywanie skarg i dochodzenie 
roszczeń, monitorowanie jakości usług 
oraz wszystkie usługi niezbędne do 
zapewnienia dostępności zgodnie z 
Konwencją ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 66
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zasady polityki taryfowej; standardy polityki taryfowej oraz 
standardy dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 67
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (EG) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zasady polityki taryfowej; zasady polityki taryfowej; oraz 
obowiązujące przepisy dotyczące ochrony 
socjalnej i ochrony zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 68
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wymogi operacyjne takie jak transport 
rowerów, zarządzanie ruchem, plan 
postępowania w przypadku wystąpienia 
zakłóceń.

wymogi operacyjne takie jak transport 
rowerów, wózków dziecięcych, wózków 
inwalidzkich, bagażu oraz zarządzanie 
ruchem, plan postępowania w przypadku 
wystąpienia zakłóceń.

Or. en

Poprawka 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wymogi operacyjne takie jak transport 
rowerów, zarządzanie ruchem, plan 
postępowania w przypadku wystąpienia 
zakłóceń.

inne wymogi operacyjne.

Or. pl
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Poprawka 70
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ramy, które określają minimalny poziom 
usług podczas strajków transportu 
publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Usługi świadczone na podstawie umów o świadczenie usług publicznych są finansowane 
z pieniędzy publicznych. Aby zapewnić stałą dostępność takich usług dla pasażerów, państwa 
członkowskie zobowiązane są zapewnić minimalny poziom obsługi podczas strajków.

Poprawka 71
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opracowując plany transportu 
publicznego, właściwe organy 
uwzględniają w szczególności 
obowiązujące przepisy dotyczące praw 
pasażerów, ochrony socjalnej, ochrony 
zatrudnienia oraz ochrony środowiska.

W celu zapewnienia przejrzystych i 
porównywalnych warunków konkurencji 
między podmiotami oraz uniknięcia 
ryzyka dumpingu socjalnego, właściwe 
organy mogą określić specjalne standardy 
socjalne i normy jakości usług.

Or. de

Poprawka 72
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
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Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy przyjmują plany 
transportu publicznego po konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i publikują je. Na użytek niniejszego 
rozporządzenia odpowiednie 
zainteresowane strony, które należy 
uwzględnić, to co najmniej przewoźnicy, w 
stosownych przypadkach zarządcy 
infrastruktury, oraz reprezentatywne
organizacje pasażerów i pracowników.

Właściwe organy przyjmują plany 
transportu publicznego po konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i publikują je. Na użytek niniejszego 
rozporządzenia odpowiednie 
zainteresowane strony, które należy 
uwzględnić, to co najmniej przewoźnicy, w 
stosownych przypadkach zarządcy 
infrastruktury, oraz organizacje pasażerów 
i pracowników.

Or. sv

Poprawka 73
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy przyjmują plany 
transportu publicznego po konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i publikują je. Na użytek niniejszego 
rozporządzenia odpowiednie 
zainteresowane strony, które należy 
uwzględnić, to co najmniej przewoźnicy, w 
stosownych przypadkach zarządcy 
infrastruktury, oraz reprezentatywne 
organizacje pasażerów i pracowników.

Właściwe organy przyjmują plany 
transportu publicznego po konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i publikują je. Na użytek niniejszego 
rozporządzenia odpowiednie 
zainteresowane strony, które należy 
uwzględnić, to co najmniej przewoźnicy, 
zarządcy infrastruktury, oraz 
reprezentatywne organizacje pasażerów i 
pracowników oraz organizacje 
reprezentujące osoby niepełnosprawne i 
osoby starsze.

Or. en
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Poprawka 74
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Specyfikacje i zakres stosowania 
zobowiązań z tytułu świadczenia usług 
publicznych w zakresie pasażerskiego 
transportu publicznego ustala się w 
następujący sposób:

skreślony

a) określa się je zgodnie z art. 2 lit. e);
b) są one stosowne do osiągnięcia celów 
planu transportu publicznego;
c) nie wykraczają one poza to, co jest 
konieczne i proporcjonalne do osiągnięcia 
celów planu transportu publicznego.
Ocena stosowności, o której mowa w lit. 
b), uwzględnia, czy interwencja publiczna 
w świadczenie usług transportu 
pasażerskiego jest odpowiednim środkiem 
do osiągnięcia celów planów transportu 
publicznego.
W przypadku kolejowego pasażerskiego 
transportu publicznego ocena 
konieczności i proporcjonalności, o 
których mowa w lit. c), uwzględnia usługi 
transportowe świadczone na mocy art. 10 
ust. 2 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 
21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego (wersja przekształcona)12, a 
także wszystkie informacje przekazane 
zarządcom infrastruktury i organom 
regulacyjnym na podstawie art. 38 ust. 4 
zdanie pierwsze tej dyrektywy.
__________________
12 Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 32.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zachowania niezbędnej elastyczności należy unikać zawężeń merytorycznych.

Poprawka 75
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

są one stosowne do osiągnięcia celów 
planu transportu publicznego;

są one stosowne do osiągnięcia celów 
planu transportu publicznego, to znaczy 
określają rodzaj przetargu w odniesieniu 
do wymaganych standardów jakości oraz 
środki niezbędne do realizacji celów planu 
transportu publicznego;

Or. de

Poprawka 76
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena stosowności, o której mowa w lit. 
b), uwzględnia, czy interwencja publiczna 
w świadczenie usług transportu 
pasażerskiego jest odpowiednim środkiem 
do osiągnięcia celów planów transportu 
publicznego.

skreślony

Or. de
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Poprawka 77
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

osiągają cele planu transportu publicznego 
w najbardziej opłacalny sposób;

osiągają cele planu transportu publicznego 
w najbardziej skuteczny sposób 
zapewniający wysoką jakość;

Or. de

Poprawka 78
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

osiągają cele planu transportu publicznego 
w najbardziej opłacalny sposób;

osiągają cele planu transportu publicznego 
w najbardziej opłacalny sposób 
zapewniający wysoką jakość, w tym 
dostępność pod względem socjalnym i 
terytorialnym;

Or. en

Poprawka 79
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 4 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wspierają finansowo świadczenie usług 
pasażerskiego transportu publicznego 
zgodnie z wymogami określonymi w 
planie transportu publicznego w 
perspektywie długoterminowej.

wspierają finansowo świadczenie usług 
pasażerskiego transportu publicznego 
zgodnie z wymogami określonymi w 
planie transportu publicznego w 
perspektywie długoterminowej i w ramach 
zintegrowanego podejścia.

Or. en

Poprawka 80
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ w odpowiedni sposób 
przeprowadza konsultacje w sprawie tych 
specyfikacji z właściwymi 
zainteresowanymi stronami, takimi jak co 
najmniej przewoźnicy, w stosownych 
przypadkach zarządcy infrastruktury, oraz 
reprezentatywne organizacje pasażerów i 
pracowników oraz uwzględnia ich 
stanowisko.

Właściwy organ w odpowiedni sposób 
przeprowadza konsultacje w sprawie tych 
specyfikacji z właściwymi 
zainteresowanymi stronami, takimi jak co 
najmniej przewoźnicy, w stosownych 
przypadkach zarządcy infrastruktury, oraz 
organizacje pasażerów i pracowników oraz 
uwzględnia ich stanowisko.

Or. sv

Poprawka 81
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ w odpowiedni sposób 
przeprowadza konsultacje w sprawie tych 

Właściwy organ w odpowiedni sposób 
przeprowadza konsultacje w sprawie tych 
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specyfikacji z właściwymi 
zainteresowanymi stronami, takimi jak co 
najmniej przewoźnicy, w stosownych 
przypadkach zarządcy infrastruktury, oraz 
reprezentatywne organizacje pasażerów i 
pracowników oraz uwzględnia ich 
stanowisko.

specyfikacji z właściwymi 
zainteresowanymi stronami, takimi jak co 
najmniej przewoźnicy, w stosownych 
przypadkach zarządcy infrastruktury, oraz 
reprezentatywne organizacje pasażerów i 
pracowników i organizacje reprezentujące 
osoby niepełnosprawne i osoby starsze
oraz uwzględnia ich stanowisko.

Or. en

Poprawka 82
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

maksymalna roczna wielkość zamówienia 
prowadzącego do zawarcia umowy o 
świadczenie usług publicznych wyrażona 
w pociągokilometrach wynosi 10 mln 
pociągokilometrów lub jedną trzecią 
całkowitej wielkości krajowego 
pasażerskiego transportu publicznego w 
ramach umów o świadczenie usług 
publicznych, w zależności o tego, która z 
tych wartości jest większa.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Dane te powinny uwzględniać różnice w państwach członkowskich.

Poprawka 83
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
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Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 2 a - ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

maksymalna roczna wielkość zamówienia 
prowadzącego do zawarcia umowy o 
świadczenie usług publicznych wyrażona 
w pociągokilometrach wynosi 10 mln 
pociągokilometrów lub jedną trzecią 
całkowitej wielkości krajowego 
pasażerskiego transportu publicznego w 
ramach umów o świadczenie usług 
publicznych, w zależności o tego, która z 
tych wartości jest większa.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie do 10 milionów pociągokilometrów lub jednej trzeciej całkowitej ilości objętej 
obowiązkiem świadczenia usług publicznych stanowi zagrożenie dla jednego z największych 
osiągnięć szczególnie w mniejszych państwach członkowskich: zintegrowanemu taktowemu 
rozkładowi jazdy dla głównej sieci. Państwa członkowskie powinny móc przydzielić główną 
sieć jednemu operatorowi, aby uniknąć walki konkurencyjnej kosztem taktowego rozkładu 
jazdy. Należy więc znieść limity - państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
samodzielnego ustalania progów zgodnie ze swoimi potrzebami.

Poprawka 84
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zamówień prowadzących do 
zawarcia umów o świadczenie usług 
publicznych nie udzielanych zgodnie z art. 
5 ust. 3 parametry te określane są w taki 
sposób, aby rekompensata nie mogła 
przekroczyć kwoty koniecznej do pokrycia 
wyniku finansowego netto uzyskanego 
jako rezultat kosztów i przychodów, które 

W przypadku zamówień prowadzących do 
zawarcia umów o świadczenie usług 
publicznych nieudzielanych zgodnie z art. 
5 ust. 3 parametry te określane są w taki 
sposób, aby rekompensata nie mogła 
przekroczyć kwoty koniecznej do pokrycia 
wyniku finansowego netto uzyskanego 
jako rezultat kosztów i przychodów, które 
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powstały podczas realizacji zobowiązań z 
tytułu świadczenia usług publicznych, przy 
uwzględnieniu związanych z tym 
przychodów uzyskanych przez podmiot 
świadczący usługi publiczne z tytułu 
świadczenia tych usług oraz rozsądnego 
zysku;

powstały podczas realizacji zobowiązań z 
tytułu świadczenia usług publicznych, przy 
uwzględnieniu związanych z tym 
przychodów uzyskanych przez podmiot 
świadczący usługi publiczne z tytułu 
świadczenia tych usług oraz rozsądnego 
zysku a także kwoty koniecznej na 
inwestycje niezbędne do poprawy 
dostępności, osiągalności i jakości obsługi 
pasażerów;

Or. en

Poprawka 85
Georges Bach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Bez uszczerbku dla prawa krajowego i 
wspólnotowego, a także dla układów 
zbiorowych pomiędzy partnerami 
społecznymi, właściwe organy wymagają, 
by wybrany podmiot świadczący usługi 
publiczne przyznał pracownikom 
zatrudnionym wcześniej w celu 
świadczenia usług prawa, z których 
mogliby oni korzystać w przypadku 
przejęcia przedsiębiorstwa w rozumieniu 
dyrektywy 2001/23/WE. W przypadku gdy 
właściwe organy wymagają, by podmioty 
świadczące usługi publiczne zastosowały 
się do określonych prawem standardów 
socjalnych, dokumenty przetargowe i 
umowy o świadczenie usług publicznych 
zawierają listę pracowników, których to 
dotyczy, jak również jasne i szczegółowe 
informacje na temat umownych praw 
pracowników oraz warunków, na jakich 
pracowników uznaje się za związanych ze 
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świadczonymi usługami.”;

Or. de

Poprawka 86
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Bez uszczerbku dla prawa krajowego i 
wspólnotowego, a także dla układów 
zbiorowych pomiędzy partnerami 
społecznymi, właściwe organy wymagają, 
by wybrany podmiot świadczący usługi 
publiczne przyznał pracownikom 
zatrudnionym wcześniej w celu 
świadczenia usług prawa, z których 
mogliby oni korzystać w przypadku
przejęcia przedsiębiorstwa w rozumieniu 
dyrektywy 2001/23/WE. Wspomniana 
dyrektywa nie zakazuje państwom 
członkowskim ochrony warunków 
przenoszenia praw pracowniczych innych 
niż warunki objęte dyrektywą 
2001/23/WE. Państwa członkowskie są 
zobowiązane do uwzględnienia tych 
standardów socjalnych określonych w 
krajowych przepisach ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, w 
układach zbiorowych lub umowach 
zawieranych pomiędzy partnerami 
społecznymi, które są korzystniejsze dla 
pracowników.”;

Or. de
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Poprawka 87
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gdy właściwe organy zgodnie z prawem 
krajowym wymagają, by podmioty 
świadczące usługi publiczne przestrzegały 
określonych norm jakości i norm 
społecznych, lub ustanawiają kryteria 
społeczne i jakościowe, normy te i kryteria 
są zawarte w dokumentacji przetargowej i 
w umowach o świadczenie usług 
publicznych.

Właściwe organy ustanawiają – nie 
naruszając prawa krajowego i prawa 
wspólnotowego, w tym układów 
zbiorowych zawartych między partnerami 
społecznymi – normy jakości i normy 
społeczne, określają odpowiednie kryteria 
społeczne i jakościowe i włączają te normy 
i kryteria do dokumentacji przetargowej i 
umów o świadczenie usług publicznych, 
bez względu na rodzaj przetargu, o ile na 
poziomie krajowym, regionalnym lub 
lokalnym do pracowników nie stosuje się 
przepisów ustawodawczych, 
wykonawczych lub wiążącego 
sektorowego układu zbiorowego, w tym 
wiążących norm społecznych lub 
obowiązkowego przesunięcia 
pracowników w przypadku zmiany 
operatora.

Or. en

Uzasadnienie

The challenge of the 4th Railway Package is to create a similar situation in terms of social 
conditions in all Member States, while at the same time the principle of subsidiarity has to be 
guaranteed. This should equally apply to those countries closed to or at the threshold of 
opening the domestic railway market as well as to a number of EU Member States with open 
railway markets where there already exist laws, regulations or collective agreements on 
social conditions in case of a tender (social standards and/or transfer of staff in case of 
change of operator), which work well and should not be changed. The staff concerned means 
the employees of the Railway Undertakings including the personnel with a specific 
employment status similar to civil servants.

Poprawka 88
Georges Bach
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 - litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gdy właściwe organy zgodnie z prawem 
krajowym wymagają, by podmioty 
świadczące usługi publiczne przestrzegały 
określonych norm jakości i norm 
społecznych, lub ustanawiają kryteria 
społeczne i jakościowe, normy te i kryteria
są zawarte w dokumentacji przetargowej i 
w umowach o świadczenie usług 
publicznych.

Właściwe organy ustanawiają – nie 
naruszając prawa krajowego i prawa 
wspólnotowego, w tym dla układów 
zbiorowych zawartych między partnerami 
społecznymi – normy jakości i normy 
społeczne i włączają te normy i kryteria do 
dokumentacji przetargowej i umów o 
świadczenie usług publicznych, bez 
względu na rodzaj przetargu.

Or. de

Poprawka 89
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 - punkt 3 - litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 4 - ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gdy właściwe organy zgodnie z prawem 
krajowym wymagają, by podmioty 
świadczące usługi publiczne przestrzegały 
określonych norm jakości i norm 
społecznych, lub ustanawiają kryteria 
społeczne i jakościowe, normy te i kryteria 
są zawarte w dokumentacji przetargowej i 
w umowach o świadczenie usług 
publicznych.

Gdy właściwe organy zgodnie z prawem 
państwa członkowskiego wymagają, by 
podmioty świadczące usługi publiczne 
przestrzegały określonych norm jakości i 
norm społecznych, lub ustanawiają kryteria 
społeczne i jakościowe, normy te i kryteria 
są zawarte w dokumentacji przetargowej i 
w umowach o świadczenie usług 
publicznych.

Or. fr

Poprawka 90
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
 Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gdy właściwe organy zgodnie z prawem 
krajowym wymagają, by podmioty 
świadczące usługi publiczne przestrzegały 
określonych norm jakości i norm 
społecznych, lub ustanawiają kryteria 
społeczne i jakościowe, normy te i kryteria
są zawarte w dokumentacji przetargowej i 
w umowach o świadczenie usług
publicznych.

Gdy właściwe organy zgodnie z prawem 
krajowym wymagają, by podmioty 
świadczące usługi publiczne przestrzegały 
określonych norm jakości, norm 
społecznych i środowiskowych. Zgodnie z 
prawem krajowym normy i kryteria 
społeczne, środowiskowe i jakościowe są 
zawarte w dokumentacji przetargowej i w 
umowach o świadczenie usług 
publicznych.

Or. en

Poprawka 91
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
 Artykuł 4 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli dana grupa pracowników nie jest 
objęta istniejącym prawem 
ustawodawczym, wykonawczym lub 
wiążącym sektorowym układem 
zbiorowym zawierającym jedno z 
rozwiązań ust. 5 i ust. 6 niniejszego 
artykułu (obowiązkowe przesunięcie 
pracowników lub wiążące normy 
społeczne) na poziomie krajowym lub 
lokalnym, właściwy organ musi zapewnić, 
że najpóźniej w momencie otwarcia 
krajowego rynku transportu kolejowego w 
procedurze przetargowej wymagane będą 
normy społeczne lub przesunięcie 
pracowników.
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Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba wyjaśnienia kwestii związanych z pracownikami. Wniosek zapewnia 
minimalny poziom ochrony pracowników oraz uczciwą konkurencję, nawet jeżeli lepszym 
sposobem jest wykorzystanie jednego z rozwiązań z art. 4 ust. 5 lub 6 w związku z motywami 
16 i 17 za pośrednictwem krajowego sektorowego układu zbiorowego, przepisów 
wykonawczych lub ustawodawczych. Tylko dzięki temu dodatkowemu ustępowi we wszystkich 
państwach członkowskich UE można osiągnąć ochronę pracowników w trakcie dalszej 
liberalizacji.

Poprawka 92
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dodaje się następujący ustęp:
„3a. Właściwy organ może wyłączyć 
zarządcę z państwa trzeciego z procedury 
przetargowej, w przypadku gdy państwo to 
nie dopuszcza do procedury przetargowej 
przedsiębiorstw z państw członkowskich.”;

Or. de

Poprawka 93
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: skreślona
„4. O ile nie zabrania tego prawo krajowe, 
właściwe organy mogą podjąć decyzję o 
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bezpośrednim udzieleniu zamówień 
prowadzących do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych:
a) których średnia wartość roczna 
szacowana jest na mniej niż 1 000 000 
EUR lub mniej niż 5 000 000 EUR w 
przypadku umowy o świadczenie usług 
publicznych obejmującej usługi w 
zakresie transportu kolejowego, lub
b) które dotyczą świadczenia usług 
publicznych w zakresie transportu 
pasażerskiego w wymiarze mniejszym niż 
300 000 kilometrów rocznie lub 
mniejszym niż 150 000 kilometrów w 
przypadku umowy o świadczenie usług 
publicznych obejmującej usługi w 
zakresie transportu kolejowego.
Jeżeli udzielone bezpośrednio zamówienie 
prowadzące do zawarcia umowy 
o świadczenie usług publicznych dotyczy 
małego lub średniego przedsiębiorstwa 
eksploatującego nie więcej niż 23 pojazdy 
drogowe, progi te mogą zostać 
podwyższone do średniej wartości rocznej 
szacowanej na nie więcej niż 
2 000 000 EUR lub świadczenia usług 
publicznych w zakresie transportu 
pasażerskiego w wymiarze mniejszym niż 
600 000 kilometrów rocznie.”;

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca sugeruje odrzucenie wniosku Komisji i powrócenie do pierwotnego ustępu 4 
w artykule 5 (2012/34/UE). Państwa muszą mieć możliwość wyboru zgodnie z ich 
konkretnymi potrzebami - które są różne w poszczególnych państwach - który instrument jest 
właściwszy. Zlikwidowanie przez Komisję Europejską wyboru pokazuje brak zaufania i chęć 
wpływania na suwerenne decyzje państw członkowskich i już było krytykowane za brak 
przestrzegania zasady pomocniczości przez kilka parlamentów krajowych, powinno więc 
zostać odrzucone przez Parlament Europejski.
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Poprawka 94
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile nie zabrania tego prawo krajowe, 
właściwe organy mogą podjąć decyzję o 
bezpośrednim udzieleniu zamówień 
prowadzących do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych:

O ile nie zabrania tego prawo krajowe, 
właściwe organy mogą podjąć decyzję o 
bezpośrednim udzieleniu zamówień 
prowadzących do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych na okres do 
pięciu lat:

Or. en

Uzasadnienie

Okres obowiązywania umów zawartych w drodze bezpośredniego udzielenia zamówienia nie 
może przekraczać pięciu lat.

Poprawka 95
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 - punkt 4 -litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile nie zabrania tego prawo krajowe, 
właściwe organy mogą podjąć decyzję o 
bezpośrednim udzieleniu zamówień 
prowadzących do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych:

O ile nie zabrania tego prawo państwa 
członkowskiego, właściwe organy mogą 
podjąć decyzję o bezpośrednim udzieleniu 
zamówień prowadzących do zawarcia 
umów o świadczenie usług publicznych:

Or. fr

Poprawka 96
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 punkt 4 - litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 - ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Na podstawie szczegółowego 
sprawozdania technicznego 
opublikowanego nie później niż 24 
miesiące przed końcem bieżącego 
kontraktu i przesłanego niezależnemu 
krajowemu organowi regulacyjnemu 
spełniającemu następujące kryteria:
- złożoność sieci wymagająca globalnego i 
zróżnicowanego podejścia dostosowanego 
do zagęszczenia sieci kolejowych danego 
obszaru geograficznego, a także do 
częstotliwości świadczonych usług lub w 
przypadku, gdy parametry techniczne sieci 
kolejowej znacząco różnią się od 
zwyczajowych standardów;
- wymiar ekonomiczny pozwalający na 
uzasadnienie subsydiowania skrośnego 
umowy o świadczeniu usług publicznych 
poprzez wyrównanie między obszarami 
dochodowymi i niedochodowymi i/lub 
wzrost wydajności i efektywności 
rozwijającego się podmiotu gospodarczego 
zgodny z oczekiwaniami właściwych 
organów;
- wysoki stopień zadowolenia 
użytkowników bieżącej umowy o 
świadczeniu usług publicznych, 
przedstawiony w sprawozdaniu rocznym w 
art. 7.1 niniejszego rozporządzenia.
Po otrzymaniu niniejszego sprawozdania, 
niezależny krajowy organ regulacyjny 
zadecyduje o zasadności wniosku organu 
odpowiednich władz; opinia niezależnego 
krajowego organu regulacyjnego będzie 
wiążąca i niezwłocznie obowiązująca.

Or. fr
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Poprawka 97
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
procedury przetargowej operatorów lub 
przedsiębiorstwa, w których kontrolę 
sprawuje pośrednio lub bezpośrednio 
osoba lub osoby z państwa trzeciego lub 
państw trzecich, jeżeli państwa te nie mają 
przepisów umożliwiających udział w 
przetargach przedsiębiorstw z państw 
członkowskich Unii Europejskiej lub nie 
zapewniają skutecznego dostępu do 
swoich rynków. Dla celów niniejszego 
ustępu podstawę kontroli stanowią prawa, 
umowy lub jakiekolwiek inne środki, które 
oddzielnie bądź wspólnie i uwzględniając 
okoliczności faktyczne lub prawne, dają 
możliwość wywierania decydującego 
wpływu na przedsiębiorstwo, w 
szczególności przez:
a) własność lub prawo użytkowania 
całości lub części aktywów 
przedsiębiorstwa;
b) prawa lub umowy przyznające 
decydujący wpływ na skład, głosowanie 
lub decyzje organów przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 98
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
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Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: skreślona
„Właściwe organy mogą zadecydować, że 
w celu zwiększenia konkurencji między 
przedsiębiorstwami kolejowymi 
zamówienia prowadzące do zawarcia 
umów o świadczenie usług publicznych w 
zakresie kolejowego pasażerskiego 
transportu publicznego obejmujące części 
tej samej sieci lub pakietu tras są 
udzielane różnym przedsiębiorstwom 
kolejowym. W tym celu przed 
rozpoczęciem procedury przetargowej 
właściwe organy mogą podjąć decyzję o 
ograniczeniu liczby zamówień
prowadzących do zawarcia umów, które 
są przyznawane temu samemu 
przedsiębiorstwu kolejowemu.”;

Or. de

Poprawka 99
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: skreślona
„Właściwe organy mogą zadecydować, że 
w celu zwiększenia konkurencji między 
przedsiębiorstwami kolejowymi 
zamówienia prowadzące do zawarcia 
umów o świadczenie usług publicznych w 
zakresie kolejowego pasażerskiego 
transportu publicznego obejmujące części 
tej samej sieci lub pakietu tras są 
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udzielane różnym przedsiębiorstwom 
kolejowym. W tym celu przed 
rozpoczęciem procedury przetargowej 
właściwe organy mogą podjąć decyzję o 
ograniczeniu liczby zamówień 
prowadzących do zawarcia umów, które 
są przyznawane temu samemu 
przedsiębiorstwu kolejowemu.”;

Or. en

Uzasadnienie

Może to stwarzać nierówne warunki działania między potencjalnymi oferentami. Lepszy jest 
obecny art. 5 ust. 6.

Poprawka 100
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy mogą zadecydować, że w 
celu zwiększenia konkurencji między 
przedsiębiorstwami kolejowymi 
zamówienia prowadzące do zawarcia 
umów o świadczenie usług publicznych w 
zakresie kolejowego pasażerskiego 
transportu publicznego obejmujące części 
tej samej sieci lub pakietu tras są udzielane 
różnym przedsiębiorstwom kolejowym. W 
tym celu przed rozpoczęciem procedury 
przetargowej właściwe organy mogą 
podjąć decyzję o ograniczeniu liczby 
zamówień prowadzących do zawarcia 
umów, które są przyznawane temu 
samemu przedsiębiorstwu kolejowemu.

Właściwe organy mogą zadecydować, że w 
celu zwiększenia konkurencji między 
przedsiębiorstwami kolejowymi 
zamówienia prowadzące do zawarcia 
umów o świadczenie usług publicznych w 
zakresie kolejowego pasażerskiego 
transportu publicznego obejmujące części 
tej samej sieci lub pakietu tras są udzielane 
różnym przedsiębiorstwom kolejowym. W 
tym celu przed rozpoczęciem procedury 
przetargowej właściwe organy mogą 
podjąć decyzję o ograniczeniu liczby 
zamówień prowadzących do zawarcia 
umów, które są przyznawane temu 
samemu przedsiębiorstwu kolejowemu. 
Jednak nie może to prowadzić do 
zmniejszenia dostępności, w tym dla osób 
niepełnosprawnych, a także zakresu usług 
dla pasażerów.
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Or. de

Poprawka 101
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 – ustęp 1
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują, zgodnie 
z zasadami pomocy państwa, niezbędne 
środki w celu zapewnienia skutecznego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
odpowiedniego taboru kolejowego 
przeznaczonego do kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego dla 
operatorów pragnących świadczyć usługi 
publiczne w zakresie kolejowego 
transportu pasażerskiego w ramach umowy 
o świadczenie usług publicznych.

Właściwe organy podejmują, zgodnie z 
zasadami pomocy państwa, niezbędne 
środki w celu zapewnienia skutecznego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
odpowiedniego taboru kolejowego 
przeznaczonego do kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego dla 
operatorów pragnących świadczyć usługi 
publiczne w zakresie kolejowego 
transportu pasażerskiego w ramach umowy 
o świadczenie usług publicznych.

Or. en

Poprawka 102
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 - punkt 5 - ustęp 2 - akapit drugi
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a - ustęp 2 - akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach, o których mowa w lit. b) i 
c), po wygaśnięciu umowy o świadczenie 
usług publicznych właściwy organ ma 
prawo zobowiązać podmiot świadczący 
usługi publiczne do przekazania taboru 
kolejowego nowemu podmiotowi, któremu 
udzielono zamówienia. Właściwy organ 
może zobowiązać nowy podmiot 
świadczący usługi publiczne do przejęcia 
taboru kolejowego. Przekazania dokonuje 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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się po cenach rynkowych.

Or. fr

Poprawka 103
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 – ustęp 4
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia [18 miesięcy od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przyjmie środki określające szczegóły 
procedury dotyczącej stosowania ust. 2 i 3 
niniejszego artykułu. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 9a 
ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 104
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 - punkt 7 - litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy właściwy organ podaje raz w roku 
do publicznej wiadomości sprawozdanie 
zbiorcze dotyczące zobowiązań z tytułu 
świadczenia usług publicznych, za które 
jest odpowiedzialny, dat rozpoczęcia i 
okresu obowiązywania umów o 
świadczenie usług publicznych, wybranych 
podmiotów świadczących usługi publiczne, 
jak również rekompensat i wyłącznych 

Każdy właściwy organ podaje raz w roku 
do publicznej wiadomości sprawozdanie 
zbiorcze dotyczące zobowiązań z tytułu 
świadczenia usług publicznych, za które 
jest odpowiedzialny, dat rozpoczęcia i 
okresu obowiązywania umów o 
świadczenie usług publicznych, wybranych 
podmiotów świadczących usługi publiczne, 
jak również rekompensat i wyłącznych 
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praw, które wspomniane podmioty 
świadczące usługi publiczne otrzymują w 
zamian. Sprawozdanie to wprowadza 
rozróżnienie między transportem 
autobusowym i transportem szynowym, 
pozwala na monitorowanie i ocenę 
wyników funkcjonowania, jakości i 
finansowania sieci transportu publicznego 
oraz, w stosownych przypadkach, 
informuje o rodzaju i zakresie wszelkich 
udzielonych praw wyłącznych. Państwa 
członkowskie ułatwiają centralny dostęp 
do tych sprawozdań, na przykład za 
pośrednictwem wspólnego portalu 
internetowego.

praw, które wspomniane podmioty 
świadczące usługi publiczne otrzymują w 
zamian. Sprawozdanie to wprowadza 
rozróżnienie między transportem 
autobusowym i transportem szynowym, 
pozwala na monitorowanie i ocenę 
wyników funkcjonowania, jakości i 
finansowania sieci transportu publicznego 
oraz, w stosownych przypadkach, 
informuje o rodzaju i zakresie wszelkich 
udzielonych praw wyłącznych. Państwa 
członkowskie ułatwiają centralny dostęp 
do tych sprawozdań, na przykład za 
pośrednictwem wspólnego portalu 
internetowego Komisja opracowuje 
sprawozdanie zbiorcze we wszystkich 
językach roboczych, po czym przekazuje je 
Radzie i Parlamentowi Europejskiemu.

Or. fr

Poprawka 105
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 - punkt 7 - litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy właściwy organ podaje raz w roku 
do publicznej wiadomości sprawozdanie 
zbiorcze dotyczące zobowiązań z tytułu 
świadczenia usług publicznych, za które 
jest odpowiedzialny, dat rozpoczęcia i 
okresu obowiązywania umów o 
świadczenie usług publicznych, wybranych 
podmiotów świadczących usługi publiczne, 
jak również rekompensat i wyłącznych 
praw, które wspomniane podmioty 
świadczące usługi publiczne otrzymują w 
zamian. Sprawozdanie to wprowadza 
rozróżnienie między transportem 
autobusowym i transportem szynowym, 
pozwala na monitorowanie i ocenę 

Każdy właściwy organ podaje raz w roku 
do publicznej wiadomości sprawozdanie 
zbiorcze dotyczące zobowiązań z tytułu 
świadczenia usług publicznych, za które 
jest odpowiedzialny, dat rozpoczęcia i 
okresu obowiązywania umów o 
świadczenie usług publicznych, wybranych 
podmiotów świadczących usługi publiczne, 
jak również rekompensat i wyłącznych 
praw, które wspomniane podmioty 
świadczące usługi publiczne otrzymują w 
zamian. Przedstawia szczegóły dotyczące 
uzyskanych wyników oraz wszystkie 
wskaźniki wynikające z działalności 
przewoźników oferujących usługi 
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wyników funkcjonowania, jakości i 
finansowania sieci transportu publicznego 
oraz, w stosownych przypadkach, 
informuje o rodzaju i zakresie wszelkich 
udzielonych praw wyłącznych. Państwa 
członkowskie ułatwiają centralny dostęp 
do tych sprawozdań, na przykład za 
pośrednictwem wspólnego portalu 
internetowego.

transportowe, w szczególności: 
punktualność, niezawodność, czystość, 
zadowolenie pasażerów oraz minimalny 
współczynnik wykorzystania zdolności 
przepustowej. Sprawozdanie to wprowadza 
rozróżnienie między transportem 
autobusowym i transportem szynowym, 
pozwala na monitorowanie i ocenę 
wyników funkcjonowania, jakości i 
finansowania sieci transportu publicznego 
oraz, w stosownych przypadkach, 
informuje o rodzaju i zakresie wszelkich 
udzielonych praw wyłącznych. Państwa 
członkowskie ułatwiają centralny dostęp 
do tych sprawozdań, na przykład za 
pośrednictwem wspólnego portalu 
internetowego.

Or. fr

Poprawka 106
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8– ustęp 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowy o świadczenie usług publicznych 
w zakresie kolejowego pasażerskiego 
transportu publicznego, zawarte w 
następstwie udzielonych bezpośrednio 
zamówień między dniem 1 stycznia 2013 r. 
a dniem 2 grudnia 2019 r., mogą 
obowiązywać do dnia ich wygaśnięcia. W 
żadnym wypadku nie mogą one jednak 
obowiązywać po dniu 31 grudnia 2022 r.

Po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia umowy o świadczenie 
usług publicznych w zakresie kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego, 
zawarte w następstwie udzielonych 
bezpośrednio zamówień, nie mogą 
obowiązywać po dniu 3 grudnia 2019 r.

Or. en

Poprawka 107
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
następnego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
następnego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Zostaje udostępnione w wersji 
skonsolidowanej trzy miesiące po wejściu 
w życie.

Or. fr


