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Poprawka 21
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 oferty i jakości.

(1) W minionej dekadzie wzrost 
kolejowego ruchu pasażerskiego był 
wystarczający do zwiększenia jego 
przeciętnego udziału w transporcie 
lądowym w grupie państw członkowskich 
UE-15, ale niewystarczający do 
zwiększenia jego przeciętnego udziału w 
państwach członkowskich, które 
przystąpiły do Unii w latach 2004 i 2007.
Zmiany w udziale transportu kolejowego 
w przewozach nie są związane z 
wprowadzonymi strukturami zarządzania.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do udziału przewozów kolejowych w transporcie lądowym dane Eurostatu 
przedstawiają się następująco: UE-15: 2001 r. – 6,7%, 2010 r. – 7,4%; nowe państwa 
członkowskie: 2001 r. – 7,4%, 2010 r. – 5,1%. Wynika z tego, że w wielu państwach 
członkowskich przewozy kolejowe dotrzymują kroku pod względem oferty i jakości. W 
niektórych państwach członkowskich udział transportu kolejowego w przewozach zmalał, a w 
innych odnotowano w tym zakresie znaczący wzrost. Warto także podkreślić, że nie istnieje 
żadna zależność między strukturą zarządzania a udziałem transportu kolejowego w 
przewozach ani nie ma żadnych dowodów potwierdzających istnienie między nimi 
jakiegokolwiek związku przyczynowego.

Poprawka 22
Philippe De Backer, Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Z licznych badań i kwestionariuszy 
wynika, że w państwach członkowskich, 
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takich jak Szwecja czy Zjednoczone 
Królestwo, które otworzyły swoje rynki 
krajowych przewozów pasażerskich, 
odnotowano wzrost na rynku kolejowym, 
w tym także większą liczbę zadowolonych 
pasażerów i pracowników.

Or. en

Poprawka 23
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 
r. w sprawie utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego 
ustanawia jednolity europejski obszar 
kolejowy ze wspólnymi zasadami 
dotyczącymi zarządzania 
przedsiębiorstwami kolejowymi i 
zarządcami infrastruktury, finansowania 
infrastruktury i opłat za korzystanie z niej, 
warunków dostępu do infrastruktury 
kolejowej i usług oraz nadzoru 
regulacyjnego nad rynkiem kolejowym. 
Wprowadzenie wszystkich tych elementów 
umożliwia obecnie pełne otwarcie unijnego 
rynku kolejowego i zreformowanie zasad 
działania zarządców infrastruktury w celu 
zapewnienia równego dostępu do 
infrastruktury.

(3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 
r. w sprawie utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego 
ustanawia jednolity europejski obszar 
kolejowy ze wspólnymi zasadami 
dotyczącymi zarządzania 
przedsiębiorstwami kolejowymi i 
zarządcami infrastruktury, finansowania 
infrastruktury i opłat za korzystanie z niej, 
warunków dostępu do infrastruktury 
kolejowej i usług oraz nadzoru 
regulacyjnego nad rynkiem kolejowym. 
Wprowadzenie wszystkich tych elementów 
umożliwia obecnie pełne otwarcie unijnego 
rynku kolejowego i zreformowanie zasad 
działania zarządców infrastruktury w celu 
zapewnienia równego dostępu do 
infrastruktury w celu poprawy jakości 
usług kolejowych w całej Europie przy 
jednoczesnym wprowadzeniu zabezpieczeń 
w zakresie norm społecznych i warunków 
zatrudnienia.

Or. en
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Poprawka 24
Philippe De Backer, Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Otwarcie rynku krajowych 
przewozów pasażerskich będzie miało 
pozytywny wpływ na funkcjonowanie 
europejskiego rynku kolejowego; 
prowadzić to będzie do większej 
elastyczności i większej liczby możliwości 
dla przedsiębiorstw i pasażerów.
Pracownicy sektora kolei również 
skorzystają z tego otwarcia, ponieważ 
zwiększy ono ich szanse na świadczenie 
usług nowym podmiotom na rynku.
Doświadczeni pracownicy mogą stanowić 
dla nowych podmiotów wartość dodaną, 
co prowadzić będzie do lepszych 
warunków pracy.

Or. en

Poprawka 25
Philippe De Backer, Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Organizacja własnych rynków pracy 
dla pracowników sektora kolei leży w 
gestii państw członkowskich. Powinny one 
jednak dopilnować, aby sposób 
organizacji tego rynku pracy nie szkodził 
jakości świadczonych usług. W 
europejskich przepisach ustawowych 
znajdują się już jasno określone ramy 
prawne dotyczące ochrony pracowników 
kolei.

Or. en
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Poprawka 26
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Lepszą koordynację między 
zarządcami infrastruktury a 
przedsiębiorstwami kolejowymi należy 
zapewnić poprzez ustanowienie komitetu 
koordynacyjnego, aby osiągnąć efektywne 
zarządzanie infrastrukturą oraz 
korzystanie z niej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy motyw nie wnosi żadnej wartości dodanej do ostatecznej wersji tekstu. Stanowi on 
jedynie przypomnienie załączonej do przekształconej wersji dyrektywy klauzuli rendez-vous, 
której skutkiem jest obecny wniosek Komisji.

Poprawka 27
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Państwa członkowskie powinny 
również dopilnować, aby wszystkimi 
funkcjami koniecznymi do 
zrównoważonego funkcjonowania, 
utrzymania i rozwoju infrastruktury 
kolejowej zarządzał w sposób spójny sam 
zarządca infrastruktury.

(6) Państwa członkowskie powinny 
również dopilnować, aby wszystkimi 
funkcjami koniecznymi do 
zrównoważonego funkcjonowania, 
utrzymania i rozwoju infrastruktury 
kolejowej zarządzał w sposób spójny sam 
zarządca infrastruktury, co nie stoi na 
przeszkodzie, by w jednym państwie 
członkowskim istniało wielu zarządców, 
działających na wydzielonych liniach lub 
ich odcinkach.
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Uzasadnienie

Proponowane nowe brzmienie definicji zarządcy infrastruktury ujęte w proponowanym 
kształcie art. 3 pkt 2 dyrektywy 2012/34/UE, może budzić wątpliwości, co do możliwości 
istnienia kilku zarządców w jednym państwie członkowskim.

Poprawka 28
Philippe De Backer, Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Przedsiębiorstwa zintegrowane 
pionowo nigdy nie są w stanie zapewnić
niezbędnej niezależności między zarządcą 
infrastruktury a przedsiębiorstwem 
kolejowym. Struktura ta może w związku z 
tym prowadzić do wewnętrznego 
subsydiowania, co hamuje rozwój 
równych szans i prowadzi do zakłócenia 
konkurencji.

Or. en

Poprawka 29
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Biorąc pod uwagę zróżnicowanie 
sieci pod względem wielkości 
i zagęszczenia oraz różnorodność 
organizacyjnych struktur władz krajowych 
i lokalnych lub regionalnych, a także ich 
własne doświadczenia związane 
z procesem otwierania rynku, 
poszczególnym państwom członkowskim 
muszą być zapewnione wystarczające 
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możliwości elastycznej organizacji ich 
sieci w taki sposób, aby można było 
stworzyć optymalną kombinację usług 
świadczonych w warunkach otwartego 
dostępu i usług świadczonych na 
podstawie umów o świadczenie usług 
publicznych w celu zagwarantowania 
wszystkim pasażerom łatwo dostępnej 
wysokiej jakości usług;

Or. de

Poprawka 30
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Biorąc pod uwagę zróżnicowanie 
sieci pod względem wielkości 
i zagęszczenia oraz różnorodność 
organizacyjnych struktur władz krajowych 
i lokalnych lub regionalnych, a także ich 
własne doświadczenia związane 
z procesem otwierania rynku, 
poszczególnym państwom członkowskim 
należy zapewnić wystarczające możliwości 
elastycznej organizacji ich sieci w taki 
sposób, aby można było stworzyć 
optymalną kombinację usług 
świadczonych w warunkach otwartego 
dostępu i usług świadczonych na 
podstawie umów o świadczenie usług 
publicznych w celu zagwarantowania 
wszystkim pasażerom łatwo dostępnej 
wysokiej jakości usług;

Or. de

Poprawka 31
Elisabeth Schroedter
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Przyznanie unijnym 
przedsiębiorstwom kolejowym prawa 
dostępu do infrastruktury kolejowej we 
wszystkich państwach członkowskich w 
celu wykonywania krajowych przewozów 
pasażerskich może mieć wpływ na 
organizację i finansowanie kolejowych 
przewozów pasażerskich świadczonych na 
podstawie umowy o świadczenie usług 
publicznych. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość ograniczania 
takiego prawa dostępu w przypadku, gdyby 
stanowiło zagrożenie dla równowagi 
ekonomicznej tych umów o świadczenie 
usług publicznych oraz gdyby 
zatwierdzenie wydał właściwy organ 
regulacyjny.

(14) Przyznanie unijnym
przedsiębiorstwom kolejowym prawa 
dostępu do infrastruktury kolejowej we 
wszystkich państwach członkowskich w 
celu wykonywania krajowych przewozów 
pasażerskich może mieć wpływ na 
organizację i finansowanie kolejowych 
przewozów pasażerskich świadczonych na
podstawie umowy o świadczenie usług 
publicznych. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość ograniczania 
takiego prawa dostępu w przypadku, gdyby 
stanowiło zagrożenie dla jakości usług i 
dostępności również na oddalonych 
obszarach lub równowagi ekonomicznej 
tych umów o świadczenie usług 
publicznych oraz gdyby zatwierdzenie 
wydał właściwy organ regulacyjny.

Or. en

Poprawka 32
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Organy regulacyjne powinny ocenić 
potencjalne skutki gospodarcze krajowych 
przewozów pasażerskich świadczonych w 
warunkach otwartego dostępu dla 
obowiązujących umów o świadczenie 
usług publicznych w następstwie wniosku 
złożonego przez zainteresowane strony i na 
podstawie obiektywnej analizy 
ekonomicznej.

(15) Organy regulacyjne powinny ocenić 
potencjalne skutki gospodarcze krajowych 
przewozów pasażerskich świadczonych w 
warunkach otwartego dostępu dla 
obowiązujących umów o świadczenie 
usług publicznych, a także potencjalne 
skutki gospodarcze nowej lub zmienionej 
umowy o świadczenie usług publicznych w 
warunkach otwartego dostępu przez 
przedsiębiorstwa kolejowe, którym 
przyznano dostęp do infrastruktury 
kolejowej zgodnie z art. 10 ust. 2 niniejszej 
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dyrektywy, w następstwie wniosku 
złożonego przez zainteresowane strony i na 
podstawie obiektywnej analizy 
ekonomicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Potencjalny wpływ ekonomiczny nowej umowy o świadczenie usług publicznych lub 
rozszerzenia zakresu stosowania obowiązującej umowy o świadczenie usług publicznych na 
trasę, na której usługi świadczy przewoźnik w warunkach otwartego dostępu, powinien 
również podlegać ocenie przeprowadzanej przez organy regulacyjne.

Poprawka 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ocena tego, czy równowaga 
ekonomiczna umowy o świadczenie usług 
publicznych byłaby zagrożona, powinna 
uwzględniać wcześniej ustalone kryteria. 
Takie kryteria i szczegóły procedury mogą 
z czasem zostać zmienione, w 
szczególności w świetle doświadczeń 
organów regulacyjnych, właściwych 
organów i przedsiębiorstw kolejowych, i 
mogą uwzględniać szczególne cechy 
krajowych przewozów pasażerskich.

(17) Ocena tego, czy równowaga 
ekonomiczna umowy o świadczenie usług 
publicznych lub równowaga ekonomiczna 
usługi świadczonej przez przedsiębiorstwa 
kolejowe, którym przyznano dostęp do 
infrastruktury kolejowej zgodnie z art. 10 
ust. 2 niniejszej dyrektywy, byłaby 
zagrożona, powinna uwzględniać 
wcześniej ustalone kryteria. Takie kryteria 
i szczegóły procedury mogą z czasem 
zostać zmienione, w szczególności w 
świetle doświadczeń organów 
regulacyjnych, właściwych organów i 
przedsiębiorstw kolejowych, i mogą 
uwzględniać szczególne cechy krajowych 
przewozów pasażerskich.

Or. en

Uzasadnienie

Potencjalny wpływ ekonomiczny nowej umowy o świadczenie usług publicznych lub 
rozszerzenia zakresu stosowania obowiązującej umowy o świadczenie usług publicznych na 
trasę, na której usługi świadczy przewoźnik w warunkach otwartego dostępu, powinien 
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również podlegać ocenie przeprowadzanej przez organy regulacyjne.

Poprawka 34
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Aby określić, czy jakość usługi 
świadczonej w ramach umowy o 
świadczenie usług publicznych byłaby 
zagrożona przez usługę świadczoną w tej 
samej sieci w ramach swobodnego 
dostępu, organy regulacyjne muszą wziąć 
pod uwagę skutki dla sieci, utrzymanie 
połączeń, punktualność, dostępność, 
przystępność i możliwość skorzystania z 
usług świadczonych w ramach umowy o 
świadczenie usług publicznych.

Or. en

Poprawka 35
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zwiększenia atrakcyjności 
usług kolejowych dla pasażerów, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
wymagania od przedsiębiorstw kolejowych 
wykonujących krajowe przewozy 
pasażerskie uczestnictwa we wspólnym 
systemie informacyjnym i zintegrowanym 
systemie biletowym umożliwiającym 
sprzedaż biletów, biletów bezpośrednich i 
rezerwacji. W przypadku wprowadzenia 
takiego systemu należy dopilnować, aby 
nie prowadził on do zakłóceń rynku ani 

(19) W celu zwiększenia atrakcyjności 
usług kolejowych dla pasażerów, państwa 
członkowskie powinny wymagać od 
przedsiębiorstw kolejowych wykonujących 
krajowe przewozy pasażerskie 
uczestnictwa we wspólnym systemie 
informacyjnym i zintegrowanym systemie 
biletowym umożliwiającym sprzedaż 
biletów, biletów bezpośrednich i rezerwacji 
z uwzględnieniem wszystkich wymogów 
społecznych. System biletowy nie powinien 
stwarzać barier dla osób 
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dyskryminacji między przedsiębiorstwami 
kolejowymi.

niepełnosprawnych, starszych, rodzin lub 
osób potrzebujących specjalnej opieki.

Or. en

Poprawka 36
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Komisja powinna dokonać oceny 
wpływu niniejszej dyrektywy na rozwój 
rynku pracy dla pracowników kolei.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza propozycja dotycząca nowego motywu ma swoje źródło w poprawce 12 do 
sporządzonego przez sprawozdawcę Komisji Transportu i Turystyki projektu sprawozdania, 
w której to poprawce zaleca się Komisji przeprowadzenie analizy wpływu niniejszej 
dyrektywy na pracowników kolei. Taka analiza powinna jednak dotyczyć wszystkich 
pracowników kolei (nie tylko personelu pokładowego) oraz należy utrzymać jej elastyczny 
charakter w odniesieniu do działań następczych, do których zaproponowania, w stosownych 
przypadkach, należy Komisję zachęcać.

Poprawka 37
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Przedsiębiorstwa kolejowe i 
zarządcy infrastruktury powinni 
ustanowić w ramach własnej kultury 
bezpieczeństwa „sprawiedliwą kulturę” w 
celu czynnego zachęcania personelu do 
zgłaszania wypadków, zdarzeń i 
potencjalnie wypadkowych zdarzeń 
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związanych z bezpieczeństwem bez 
narażania się na ryzyko kary lub 
dyskryminacji. Sprawiedliwa kultura 
umożliwia przemysłowi kolejowemu 
wyciąganie wniosków z wypadków, 
zdarzeń i potencjalnie wypadkowych 
zdarzeń, a tym samym poprawę 
bezpieczeństwa na kolei dla pracowników 
i podróżujących pasażerów.

Or. en

Poprawka 38
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Przestrzeganie przepisów 
dotyczących czasu pracy i odpoczynku 
maszynistów jest niezbędne dla
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego i uczciwej konkurencji. Na 
otwartym europejskim rynku kolejowym o 
coraz szerszej działalności transgranicznej 
przestrzeganie czasu pracy i odpoczynku
musi być kontrolowane i egzekwowane.
Zadanie kontrolowania i egzekwowania 
tych przepisów należy powierzyć 
krajowym organom ds. bezpieczeństwa; 
Komisja powinna natomiast przedstawić 
wnioski dotyczące przepisów i 
obowiązkowych regularnych kontroli. 
Kontrola i egzekwowanie wspomnianych 
przepisów są jednak możliwe wyłącznie 
przy użyciu elektronicznego tachografu 
rejestrującego czas pracy i odpoczynku 
maszynistów.

Or. de
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Poprawka 39
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Z myślą o utworzeniu jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego oraz 
biorąc pod uwagę konkurencję w tym 
sektorze, Komisja czynnie wspiera dialog 
społeczny na szczeblu Unii i zachęca do 
niego w celu zapewnienia ochrony 
pracowników kolei przed niepożądanymi 
skutkami otwarcia rynku oraz określenia 
wspólnych działań w odpowiedzi na 
wyzwania wynikające z wdrożenia 
czwartego pakietu kolejowego. W tym 
kontekście trzeba zwrócić szczególną 
uwagę na wpływ obciążenia 
psychospołecznego, jaki zmiana ta będzie 
miała na objęty nią personel.

Or. de

Poprawka 40
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Otwarcie rynku kolejowych 
przewozów pasażerskich, a także rozwój 
jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego nie powinny w żadnym 
wypadku powodować pogorszenia się 
warunków socjalnych pracowników 
sektora kolei i prowadzić do dumpingu 
socjalnego. W tym celu należy wprowadzić 
warunki otwarcia rynków obejmujące 
zwłaszcza stosowanie przez państwa 
członkowskie układów zbiorowych 
obowiązujących na ich terytorium.
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Or. fr

Poprawka 41
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Komisja dopilnowuje, by w pełni i 
prawidłowo egzekwowano przepisy 
dyrektywy Rady 2005/47/WE z dnia 
18 lipca 2005 r. w sprawie umowy między 
Stowarzyszeniem Kolei Europejskich 
(CER) a Europejską Federacją 
Pracowników Transportu (ETF) 
w sprawie niektórych aspektów warunków 
pracy pracowników wykonujących pracę 
w trasie uczestniczących w świadczeniu 
interoperacyjnych usług transgranicznych 
w sektorze kolejowym, zwłaszcza ich 
bezpieczeństwa.

Or. de

Poprawka 42
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19c) Przestrzeganie przepisów 
dotyczących czasu pracy, jazdy i 
odpoczynku maszynistów jest niezbędne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego i uczciwej konkurencji. Na 
otwartym europejskim rynku kolejowym o 
coraz szerszej działalności transgranicznej 
przestrzeganie czasu jazdy i odpoczynku
musi być kontrolowane i egzekwowane.
Zadanie kontrolowania i egzekwowania 
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tych przepisów należy powierzyć 
krajowym organom ds. bezpieczeństwa; 
Komisja powinna natomiast przedstawić 
wnioski dotyczące przepisów i 
obowiązkowych regularnych kontroli. 
Kontrola i egzekwowanie wspomnianych 
przepisów są jednak możliwe wyłącznie 
przy użyciu elektronicznego tachografu 
rejestrującego czas jazdy i odpoczynku 
maszynistów.

Or. de

Poprawka 43
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19d) Biorąc pod uwagę rozwój 
jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego i dalsze otwarcie rynku 
transportu kolejowego, państwa 
członkowskie powinny, nie naruszając 
prawa krajowego i już obowiązujących 
układów zbiorowych, wykorzystać 
reprezentatywne układy zbiorowe 
zawierane między partnerami społecznymi 
w celu uniknięcia dumpingu socjalnego 
i nieuczciwej konkurencji.

Or. de

Poprawka 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19e) Kolejowy personel pokładowy jest 
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grupą zawodową sektora kolejowego 
wykonującą zadania związane z 
bezpieczeństwem. Tradycyjnie wykonuje
on zadania operacyjne dotyczące 
bezpieczeństwa na kolei i jest
odpowiedzialny za komfort i 
bezpieczeństwo pasażerów na pokładzie
pociągów. Certyfikacja podobna do
certyfikacji maszynistów jest przydatna w 
celu zagwarantowania wysokiego poziomu
kwalifikacji i kompetencji, uznania
znaczenia tych grup zawodowych w 
zapewnianiu bezpiecznych usług 
kolejowych, a także w celu ułatwiania 
mobilności pracowników.

Or. de

Poprawka 45
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19f) Komisja powinna przeprowadzić 
ocenę wpływu niniejszej dyrektywy na 
rozwój rynku pracy dla kolejowego 
personelu pokładowego i przedstawić 
wnioski dotyczące nowych przepisów w 
zakresie certyfikacji kolejowego personelu 
pokładowego.

Or. de

Poprawka 46
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 3 – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„zarządca infrastruktury” oznacza każdy 
podmiot lub przedsiębiorstwo, 
zapewniające rozwój, eksploatację i 
utrzymanie infrastruktury kolejowej na 
sieci; rozwój obejmuje planowanie sieci, 
planowanie finansowe i inwestycyjne, a 
także budowę i modernizację 
infrastruktury; eksploatacja infrastruktury 
obejmuje wszystkie elementy procesu 
przydzielania tras pociągów, w tym 
zarówno określanie, jak i ocenę 
dostępności, a także przydzielanie 
poszczególnych tras, zarządzanie ruchem i 
pobieranie opłat za infrastrukturę, w tym 
ustalanie i pobieranie opłat; utrzymanie 
obejmuje remonty infrastruktury oraz 
pozostałą działalność w zakresie 
zarządzanie aktywami;

„zarządca infrastruktury” oznacza każdy 
podmiot lub przedsiębiorstwo, 
zapewniające w szczególności rozwój, 
eksploatację i utrzymanie infrastruktury 
kolejowej na sieci; rozwój obejmuje 
planowanie sieci, planowanie finansowe i 
inwestycyjne, a także budowę i 
modernizację infrastruktury; eksploatacja 
infrastruktury obejmuje wszystkie 
elementy procesu przydzielania tras 
pociągów, w tym zarówno określanie, jak i 
ocenę dostępności, a także przydzielanie 
poszczególnych tras, zarządzanie ruchem i 
pobieranie opłat za infrastrukturę, w tym 
ustalanie i pobieranie opłat; utrzymanie 
obejmuje remonty infrastruktury oraz 
pozostałą działalność w zakresie 
zarządzanie aktywami;

Or. pl

Uzasadnienie

Nowa redakcja definicji „zarządcy infrastruktury” proponuje uszczegółowienie funkcji 
zarządcy, m.in. poprzez wykreślenie sformułowania „w szczególności” z obecnej definicji, co 
spowoduje, iż nowy katalog funkcji zarządcy będzie katalogiem zamkniętym.

Poprawka 47
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skreśla się pkt 5; skreślony

Or. pl



AM\1004564PL.doc 19/36 PE519.766v01-00

PL

Uzasadnienie

Wykreślenie punktu dotyczącego definicji przewozów międzynarodowych jest problematyczne 
dla państw posiadających zewnętrzną granicę kolejową z państwem trzecim. Istnieje ryzyko 
powstania luki prawnej.

Poprawka 48
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) w art. 6 skreśla się ust. 2; skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Wykreślenie przepisu zezwalającego na zorganizowanie usług zarządcy i usług przewozowych 
w ramach jednego przedsiębiorstwa, mimo dokonania pomiędzy nimi rozdziału w 
rachunkowości jest zbyt daleko idące. Skreślenie tego przepisu miałoby dalekosiężne 
niekorzystne skutki (administracyjne, finansowe, prawne, społeczne) dla wielu 
przedsiębiorstw kolejowych działających sprawnie i skutecznie na rynku unijnym.

Poprawka 49
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) [...] skreślony
__________________
10 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

Or. de
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Poprawka 50
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – podpunkt 2
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują 
również, że ta sama osoba fizyczna lub 
prawna, lub te same osoby nie są 
uprawnione do:

Państwa członkowskie gwarantują 
również, że ta sama osoba fizyczna lub 
prawna, lub te same osoby nie są 
bezpośrednio lub pośrednio uprawnione 
do:

Or. fr

Poprawka 51
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – podpunkt 2 – litera b
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

powoływania członków rady nadzorczej, 
zarządu lub organów upoważnionych do 
reprezentacji prawnej zarządcy 
infrastruktury i jednocześnie do 
bezpośredniego lub pośredniego 
sprawowania kontroli nad 
przedsiębiorstwem kolejowym, posiadania 
jakichkolwiek udziałów finansowych w 
tym przedsiębiorstwie lub wykonywania 
jakichkolwiek praw względem niego;

powoływania członków rady nadzorczej, 
zarządu, dyrektora zarządzającego lub 
organów upoważnionych do reprezentacji 
prawnej zarządcy infrastruktury i 
jednocześnie do bezpośredniego lub 
pośredniego sprawowania kontroli nad 
przedsiębiorstwem kolejowym, posiadania 
jakichkolwiek udziałów finansowych w 
tym przedsiębiorstwie lub wykonywania 
jakichkolwiek praw względem niego;

Or. fr
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Poprawka 52
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – podpunkt 3
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów wykonania niniejszego artykułu 
uznaje się, że jeżeli osoba, o której mowa 
w ust. 2, jest państwem członkowskim lub 
innym podmiotem publicznym, nie uznaje 
się za tę samą osobę lub te same osoby 
dwóch odrębnych i prawnie od siebie 
oddzielonych organów publicznych, które 
sprawują kontrolę nad zarządcą 
infrastruktury lub wykonują względem 
niego inne wspomniane w ust. 2 prawa, z 
jednej strony, oraz nad przedsiębiorstwem 
kolejowym, z drugiej strony.

Do celów wykonania niniejszego artykułu 
uznaje się, że jeżeli osoba, o której mowa 
w ust. 2, jest państwem członkowskim lub 
innym podmiotem publicznym, nie uznaje 
się za tę samą osobę lub te same osoby 
dwóch odrębnych i prawnie od siebie 
oddzielonych i niezależnych organów 
publicznych, które sprawują kontrolę nad 
zarządcą infrastruktury lub wykonują 
względem niego inne wspomniane w ust. 2 
prawa, z jednej strony, oraz nad 
przedsiębiorstwem kolejowym, z drugiej 
strony.

Or. fr

Poprawka 53
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – podpunkt 4
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile nie występuje żaden konflikt 
interesów oraz zagwarantowana jest 
poufność informacji wrażliwych z 
handlowego punktu widzenia, zarządca 
infrastruktury może zlecić określone prace 
związane z rozwojem, odnową i 
utrzymaniem, nad którymi zachowuje 
uprawnienia decyzyjne, przedsiębiorstwom 
kolejowym lub jakiemukolwiek innemu 
organowi działającemu pod nadzorem 

O ile nie występuje żaden konflikt 
interesów oraz zagwarantowana jest 
poufność informacji wrażliwych z 
handlowego punktu widzenia, zarządca 
infrastruktury może zlecić określone prace 
związane z rozwojem, odnową i 
utrzymaniem, nad którymi zachowuje 
uprawnienia decyzyjne, przedsiębiorstwom 
kolejowym lub jakiemukolwiek innemu 
organowi działającemu pod nadzorem 
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zarządcy infrastruktury. zarządcy infrastruktury. Zlecanie prac w 
ramach podwykonawstwa odbywa się z 
poszanowaniem przepisów procedury 
przetargowej oraz, w stosownych 
przypadkach, przepisów dotyczących 
zamówień publicznych. Za prace 
wykonywane przez podwykonawców 
odpowiada zarządca infrastruktury.

Or. fr

Poprawka 54
Philippe De Backer, Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – podpunkt 5
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy w dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy zarządca 
infrastruktury należy do przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
niestosowaniu ust. 2-4 niniejszego 
artykułu. W takim przypadku państwa 
członkowskie, których to dotyczy, 
dopilnowują, aby zarządca infrastruktury 
wykonywał wszystkie funkcje, o których 
mowa w art. 3 ust. 2, i był rzeczywiście 
niezależny pod względem organizacyjnym 
i decyzyjnym od wszelkich przedsiębiorstw 
kolejowych zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 7a-7c.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo nigdy nie jest w stanie dysponować niezbędną 
niezależnością między przedsiębiorstwem kolejowym i zarządcą infrastruktury, a także nie 
może zapewnić pełnej przejrzystości istniejących między nimi przepływów finansowych. W 
związku z tym jedynym rozwiązaniem mającym na celu utworzenie należycie funkcjonującego 
europejskiego rynku kolejowego jest rozdział instytucjonalny.
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Poprawka 55
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 – podpunkt 5
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy w dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy zarządca 
infrastruktury należy do przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
niestosowaniu ust. 2-4 niniejszego 
artykułu. W takim przypadku państwa 
członkowskie, których to dotyczy, 
dopilnowują, aby zarządca infrastruktury 
wykonywał wszystkie funkcje, o których 
mowa w art. 3 ust. 2, i był rzeczywiście 
niezależny pod względem organizacyjnym 
i decyzyjnym od wszelkich 
przedsiębiorstw kolejowych zgodnie z 
wymogami określonymi w art. 7a-7c.

W przypadku gdy zarządca infrastruktury 
należy do przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o 
niestosowaniu ust. 2–4 niniejszego 
artykułu. W takim przypadku państwa 
członkowskie, których to dotyczy, 
dopilnowują, aby zarządca infrastruktury 
wykonywał wszystkie funkcje, o których 
mowa w art. 3 ust. 2, i był rzeczywiście 
niezależny pod względem organizacyjnym 
i decyzyjnym od wszelkich 
przedsiębiorstw kolejowych zgodnie z 
wymogami określonymi w art. 7a–7c.

Or. pl

Uzasadnienie

Państwa członkowskie także w przyszłości powinny mieć możliwość wyboru między 
oddzieleniem zarządcy infrastruktury od przedsiębiorstw kolejowych a strukturą 
zintegrowaną.

Poprawka 56
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuły 7a–7e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) [...] skreślony
__________________
12 Dz.U. L 51 z 23.2.2012, s. 51.

Or. en

Poprawka 57
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4 – podpunkt 1
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 7 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zarządca infrastruktury był zorganizowany 
jako podmiot prawnie oddzielony od 
wszelkich przedsiębiorstw kolejowych lub 
spółek dominujących kontrolujących takie 
przedsiębiorstwa oraz wszelkich innych 
podmiotów prawnych wchodzących w 
skład przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby
zarządca infrastruktury był zorganizowany 
jako podmiot prawnie oddzielony i 
niezależny od wszelkich przedsiębiorstw 
kolejowych lub spółek dominujących 
kontrolujących takie przedsiębiorstwa oraz 
wszelkich innych podmiotów prawnych 
wchodzących w skład przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo.

Or. fr

Poprawka 58
Philippe De Backer, Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 7d – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zarządcy infrastruktury ustanowili i 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zarządcy infrastruktury ustanowili i 
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zorganizowali komitety koordynacyjne dla 
każdej z sieci. Członkostwo w takim 
komitecie przysługuje co najmniej 
zarządcy infrastruktury, znanym 
wnioskodawcom w rozumieniu art. 8 ust. 3 
oraz, na ich wniosek, potencjalnym 
wnioskodawcom, reprezentującym ich 
organizacjom, przedstawicielom 
użytkowników kolejowych przewozów 
towarowych i pasażerskich oraz, w 
stosownych przypadkach, władzom 
regionalnym i lokalnym. Przedstawiciele 
państwa członkowskiego oraz dany organ 
regulacyjny są zapraszani na posiedzenia 
komitetu koordynacyjnego jako 
obserwatorzy.

zorganizowali komitety koordynacyjne dla 
każdej z sieci. Członkostwo w takim 
komitecie przysługuje zarządcy 
infrastruktury, znanym wnioskodawcom w 
rozumieniu art. 8 ust. 3 oraz, na ich 
wniosek, potencjalnym wnioskodawcom, 
reprezentującym ich organizacjom, 
przedstawicielom użytkowników 
kolejowych przewozów towarowych i 
pasażerskich oraz, w stosownych 
przypadkach, władzom regionalnym i 
lokalnym. Przedstawiciele państwa
członkowskiego oraz dany organ 
regulacyjny są zapraszani na posiedzenia 
komitetu koordynacyjnego jako 
obserwatorzy.

Or. en

Poprawka 59
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera a
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą 
ograniczyć prawo do ustanawiania 
nowych lub zmienionych usług 
pasażerskich w ramach umów o 
świadczenie usług publicznych, jeżeli 
nowe lub zmienione umowy o świadczenie 
usług publicznych zagrażają równowadze 
ekonomicznej istniejących usług 
świadczonych przez przedsiębiorstwa 
kolejowe, którym przyznano dostęp do 
infrastruktury kolejowej zgodnie z art. 10 
ust. 2 niniejszej dyrektywy;

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie mogą ograniczyć prawo do zawierania nowej lub zmienionej umowy o 
świadczenie usług publicznych, jeśli organ regulacyjny wskazuje na istnienie potencjalnych 
skutków gospodarczych takich umów dla usług świadczonych przez przewoźnika działającego 
w warunkach otwartego dostępu.

Poprawka 60
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera b
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby określić, czy równowaga 
ekonomiczna umowy o świadczenie usług 
publicznych byłaby zagrożona, właściwy 
organ regulacyjny lub właściwe organy 
regulacyjne, o których mowa w art. 55, 
przeprowadzają obiektywną analizę 
ekonomiczną i opierają swoją decyzję na 
wcześniej ustalonych kryteriach. Dokonują 
tego na wniosek złożony w terminie 
jednego miesiąca od przekazania 
informacji o zamiarze świadczenia 
przewozów pasażerskich, o którym mowa 
w art. 38 ust. 4, przez którykolwiek z 
poniższych podmiotów:

Aby określić, czy równowaga 
ekonomiczna umowy o świadczenie usług 
publicznych lub równowaga ekonomiczna 
usługi świadczonej przez przedsiębiorstwa 
kolejowe, którym przyznano dostęp do 
infrastruktury kolejowej zgodnie z art. 10 
ust. 2 niniejszej dyrektywy, w przypadku 
zawarcia nowej umowy o świadczenie 
usług publicznych lub zmiany 
obowiązującej umowy o świadczenie usług 
publicznych byłaby zagrożona, właściwy 
organ regulacyjny lub właściwe organy 
regulacyjne, o których mowa w art. 55, 
przeprowadzają obiektywną analizę 
ekonomiczną i opierają swoją decyzję na 
wcześniej ustalonych kryteriach. Dokonują 
tego na wniosek złożony w terminie 
jednego miesiąca od przekazania 
informacji o zamiarze świadczenia 
przewozów pasażerskich, o którym mowa 
w art. 38 ust. 4, przez którykolwiek z 
poniższych podmiotów:

Or. en

Uzasadnienie

Potencjalny wpływ ekonomiczny nowej umowy o świadczenie usług publicznych lub 
rozszerzenia zakresu stosowania obowiązującej umowy o świadczenie usług publicznych na 
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trasę, na której usługi świadczy przewoźnik w warunkach otwartego dostępu, powinien 
również podlegać ocenie przeprowadzanej przez organy regulacyjne.

Poprawka 61
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera b
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby określić, czy równowaga 
ekonomiczna umowy o świadczenie usług 
publicznych byłaby zagrożona, właściwy 
organ regulacyjny lub właściwe organy 
regulacyjne, o których mowa w art. 55, 
przeprowadzają obiektywną analizę 
ekonomiczną i opierają swoją decyzję na 
wcześniej ustalonych kryteriach. Dokonują 
tego na wniosek złożony w terminie 
jednego miesiąca od przekazania 
informacji o zamiarze świadczenia 
przewozów pasażerskich, o którym mowa 
w art. 38 ust. 4, przez którykolwiek z 
poniższych podmiotów:

Aby określić, czy równowaga 
ekonomiczna oraz dostępność i jakość 
umowy o świadczenie usług publicznych 
byłaby zagrożona, właściwy organ 
regulacyjny lub właściwe organy 
regulacyjne, o których mowa w art. 55, 
przeprowadzają obiektywną analizę 
ekonomiczną, społeczną i środowiskową, 
w tym analizę warunków zatrudnienia, 
oraz opierają swoją decyzję na wcześniej 
ustalonych kryteriach. Dokonują tego na 
wniosek złożony w terminie jednego 
miesiąca od przekazania informacji o 
zamiarze świadczenia przewozów 
pasażerskich, o którym mowa w art. 38 
ust. 4, przez którykolwiek z poniższych 
podmiotów:

Or. en

Poprawka 62
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera b – podpunkt d a (nowy)
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przedsiębiorstwo kolejowe, któremu 
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przyznano dostęp do infrastruktury 
kolejowej zgodnie z art. 10 ust. 2 niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Potencjalny wpływ ekonomiczny nowej umowy o świadczenie usług publicznych lub 
rozszerzenia zakresu stosowania obowiązującej umowy o świadczenie usług publicznych na 
trasę, na której usługi świadczy przewoźnik w warunkach otwartego dostępu, powinien 
również podlegać ocenie przeprowadzanej przez organy regulacyjne.

Poprawka 63
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera c – podpunkt d
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

przedsiębiorstwo kolejowe starające się o 
uzyskanie dostępu.

przedsiębiorstwo kolejowe starające się o 
uzyskanie dostępu lub przedsiębiorstwo 
kolejowe, któremu przyznano dostęp do 
infrastruktury kolejowej zgodnie z art. 10 
ust. 2 niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Potencjalny wpływ ekonomiczny nowej umowy o świadczenie usług publicznych lub 
rozszerzenia zakresu stosowania obowiązującej umowy o świadczenie usług publicznych na 
trasę, na której usługi świadczy przewoźnik w warunkach otwartego dostępu, powinien 
również podlegać ocenie przeprowadzanej przez organy regulacyjne.

Poprawka 64
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 – litera c
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Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy organ regulacyjny 
podejmie decyzję stwierdzającą, że 
równowaga ekonomiczna usługi 
świadczonej przez przedsiębiorstwa 
kolejowe, którym przyznano dostęp do 
infrastruktury kolejowej zgodnie z art. 10 
ust. 2 niniejszej dyrektywy, jest zagrożona 
przez planowaną nową lub zmienioną 
umowę o świadczenie usług publicznych, 
wskazuje on możliwe do dokonania w 
takich umowach zmiany lub wydaje 
zalecenia dotyczące rekompensaty dla 
poszkodowanego przedsiębiorstwa 
kolejowego.

Or. en

Uzasadnienie

Potencjalny wpływ ekonomiczny nowej umowy o świadczenie usług publicznych lub 
rozszerzenia zakresu stosowania obowiązującej umowy o świadczenie usług publicznych na 
trasę, na której usługi świadczy przewoźnik w warunkach otwartego dostępu, powinien 
również podlegać ocenie przeprowadzanej przez organy regulacyjne.

Poprawka 65
Elisabeth Schroedter

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7 – podpunkt 1
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 13 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) 
nr 1371/2007 oraz dyrektywy 2010/40/UE 
państwa członkowskie mogą wymagać, 
aby przedsiębiorstwa kolejowe wykonujące 
krajowe przewozy pasażerskie 
uczestniczyły we wspólnym systemie 
informacyjnym i zintegrowanym systemie 

Bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) 
nr 1371/2007 oraz dyrektywy 2010/40/UE 
państwa członkowskie wymagają, aby 
przedsiębiorstwa kolejowe wykonujące 
krajowe przewozy pasażerskie 
uczestniczyły we wspólnym systemie 
informacyjnym i zintegrowanym systemie 
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biletowym umożliwiającym sprzedaż 
biletów, biletów bezpośrednich i 
rezerwacji, lub zdecydować o 
upoważnieniu właściwych organów do 
utworzenia takiego systemu. W przypadku 
utworzenia takiego systemu państwa 
członkowskie dopilnowują, aby nie 
prowadził on do zakłóceń rynku ani 
dyskryminacji między przedsiębiorstwami 
kolejowymi i był zarządzany przez 
publiczny lub prywatny podmiot prawny 
albo stowarzyszenie wszystkich 
przedsiębiorstw kolejowych wykonujących 
przewozy pasażerskie.

biletowym umożliwiającym sprzedaż 
biletów, biletów bezpośrednich i 
rezerwacji, lub zdecydować o 
upoważnieniu właściwych organów do 
utworzenia takiego systemu. W przypadku 
utworzenia takiego systemu państwa 
członkowskie dopilnowują, aby nie 
prowadził on do zakłóceń rynku ani 
dyskryminacji między przedsiębiorstwami 
kolejowymi i był zarządzany przez 
publiczny lub prywatny podmiot prawny 
albo stowarzyszenie wszystkich 
przedsiębiorstw kolejowych wykonujących 
przewozy pasażerskie.

Or. en

Poprawka 66
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7 a (nowy)
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) w art. 19 lit. d) dyrektywy wprowadza 
się następującą zmianę: 
„d) nie były skazane za poważne lub 
wielokrotne przypadki niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków 
wynikających z prawa socjalnego lub 
prawa pracy, w tym obowiązków 
wynikających z ustawodawstwa w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy i układów 
zbiorowych oraz obowiązków 
wynikających z prawa celnego 
w przypadku przedsiębiorstwa 
ubiegającego się o wykonywanie 
transgranicznych przewozów towarowych 
podlegających postępowaniu celnemu.”;

Or. sv
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Poprawka 67
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7 b (nowy)
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b) w art. 19 dodaje się literę w 
brzmieniu:
„e) zobowiązały się do stosowania 
odpowiednich układów zbiorowych, które 
są powszechnie obowiązujące lub przyjęte 
w branży, zgodnie z praktykami 
obowiązującymi w państwach 
członkowskich, w tych państwach 
członkowskich, w których 
przedsiębiorstwo zamierza prowadzić 
działalność.”;

Or. sv

Poprawka 68
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy wnioskodawca zamierza 
wystąpić z wnioskiem o przyznanie 
zdolności przepustowej infrastruktury w 
celu wykonywania przewozów 
pasażerskich informuje o tym zarządców 
infrastruktury i odpowiednie organy 
regulacyjne najpóźniej na 18 miesięcy 
przed wejściem w życie obowiązującego 
rozkładu jazdy, do którego odnosi się 
wniosek o przyznanie zdolności 

W przypadku gdy wnioskodawca zamierza 
wystąpić z wnioskiem o przyznanie 
zdolności przepustowej infrastruktury w 
celu wykonywania przewozów 
pasażerskich zgodnie z art. 10 ust. 2 
niniejszej dyrektywy lub wykonywania 
zobowiązań wynikających z nowej lub 
zmienionej umowy o świadczenie usług 
publicznych informuje o tym zarządców 
infrastruktury i odpowiednie organy 
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przepustowej. Aby umożliwić 
odpowiednim organom regulacyjnym 
określenie potencjalnego wpływu 
ekonomicznego na obowiązujące umowy o 
świadczenie usług publicznych, organy 
regulacyjne dopilnowują, aby każdy 
właściwy organ, który udzielił publicznego 
zamówienia na kolejowe przewozy 
pasażerskie na tej trasie określone w 
umowie o świadczenie usług publicznych, 
każdy inny zainteresowany właściwy organ 
mający prawo ograniczania dostępu na 
mocy art. 11 oraz każde przedsiębiorstwo 
kolejowe realizujące umowę o świadczenie 
usług publicznych na trasie tych 
przewozów pasażerskich zostały 
odpowiednio poinformowane bez zbędnej 
zwłoki i najpóźniej w ciągu pięciu dni.

regulacyjne najpóźniej na 18 miesięcy 
przed wejściem w życie obowiązującego 
rozkładu jazdy, do którego odnosi się 
wniosek o przyznanie zdolności 
przepustowej. Aby umożliwić 
odpowiednim organom regulacyjnym 
określenie potencjalnego wpływu 
ekonomicznego na obowiązujące umowy o 
świadczenie usług publicznych lub na 
usługę świadczoną przez przedsiębiorstwo 
kolejowe, któremu przyznano dostęp do 
infrastruktury kolejowej zgodnie z art. 10 
ust. 2 niniejszej dyrektywy, organy 
regulacyjne dopilnowują, aby każdy 
właściwy organ, który udzielił publicznego 
zamówienia na kolejowe przewozy 
pasażerskie na tej trasie określone w 
umowie o świadczenie usług publicznych 
lub zawarł nową lub zmienioną umowę o 
świadczenie usług publicznych dotyczącą 
trasy określonej w warunkach otwartego 
dostępu, każdy inny zainteresowany 
właściwy organ mający prawo 
ograniczania dostępu na mocy art. 11 oraz
każde przedsiębiorstwo kolejowe 
realizujące umowę o świadczenie usług 
publicznych na trasie tych przewozów 
pasażerskich lub świadczące usługę 
zgodnie z art. 10 ust. 2 niniejszej 
dyrektywy zostały odpowiednio 
poinformowane bez zbędnej zwłoki i 
najpóźniej w ciągu pięciu dni.

Or. en

Uzasadnienie

Potencjalny wpływ ekonomiczny nowej umowy o świadczenie usług publicznych lub 
rozszerzenia zakresu stosowania obowiązującej umowy o świadczenie usług publicznych na 
trasę, na której usługi świadczy przewoźnik w warunkach otwartego dostępu, powinien 
również podlegać ocenie przeprowadzanej przez organy regulacyjne.

Poprawka 69
Elisabeth Schroedter



AM\1004564PL.doc 33/36 PE519.766v01-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy wnioskodawca zamierza 
wystąpić z wnioskiem o przyznanie 
zdolności przepustowej infrastruktury w 
celu wykonywania przewozów 
pasażerskich informuje o tym zarządców 
infrastruktury i odpowiednie organy 
regulacyjne najpóźniej na 18 miesięcy 
przed wejściem w życie obowiązującego 
rozkładu jazdy, do którego odnosi się 
wniosek o przyznanie zdolności 
przepustowej. Aby umożliwić 
odpowiednim organom regulacyjnym 
określenie potencjalnego wpływu 
ekonomicznego na obowiązujące umowy o 
świadczenie usług publicznych, organy 
regulacyjne dopilnowują, aby każdy 
właściwy organ, który udzielił publicznego 
zamówienia na kolejowe przewozy 
pasażerskie na tej trasie określone w 
umowie o świadczenie usług publicznych, 
każdy inny zainteresowany właściwy organ 
mający prawo ograniczania dostępu na 
mocy art. 11 oraz każde przedsiębiorstwo 
kolejowe realizujące umowę o świadczenie 
usług publicznych na trasie tych 
przewozów pasażerskich zostały 
odpowiednio poinformowane bez zbędnej 
zwłoki i najpóźniej w ciągu pięciu dni.

W przypadku gdy wnioskodawca zamierza 
wystąpić z wnioskiem o przyznanie 
zdolności przepustowej infrastruktury w 
celu wykonywania przewozów 
pasażerskich informuje o tym zarządców 
infrastruktury i odpowiednie organy 
regulacyjne najpóźniej na 18 miesięcy 
przed wejściem w życie obowiązującego 
rozkładu jazdy, do którego odnosi się 
wniosek o przyznanie zdolności 
przepustowej. Aby umożliwić 
odpowiednim organom regulacyjnym 
określenie potencjalnego wpływu 
ekonomicznego, społecznego i 
środowiskowego na obowiązujące umowy 
o świadczenie usług publicznych, organy 
regulacyjne dopilnowują, aby każdy 
właściwy organ, który udzielił publicznego 
zamówienia na kolejowe przewozy 
pasażerskie na tej trasie określone w 
umowie o świadczenie usług publicznych, 
każdy inny zainteresowany właściwy organ 
mający prawo ograniczania dostępu na 
mocy art. 11 oraz każde przedsiębiorstwo 
kolejowe realizujące umowę o świadczenie 
usług publicznych na trasie tych 
przewozów pasażerskich zostały 
odpowiednio poinformowane bez zbędnej 
zwłoki i najpóźniej w ciągu pięciu dni.

Or. en

Poprawka 70
Philippe De Backer, Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2012/34/WE
Artykuł 63 – ustęp 1
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Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja 
dokona oceny skutków niniejszej 
dyrektywy dla sektora kolejowego i 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów sprawozdanie na temat jej 
wykonania.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja 
dokona oceny skutków niniejszej 
dyrektywy dla sektora kolejowego i 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów sprawozdanie na temat jej 
wykonania.

Or. en

Poprawka 71
Philippe De Backer, Phil Bennion

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 63 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2020 r. Komisja sprawdzi również, czy 
organizacja krajowego rynku pracy nie 
hamuje dalszego otwarcia rynku, nie 
spowalnia integracji i nie obniża jakości 
usług świadczonych na rzecz 
konsumentów. W stosownych 
przypadkach Komisja proponuje nowe 
środki ustawodawcze w celu zapewnienia 
równych szans wszystkim
przedsiębiorstwom kolejowym.

Or. en

Poprawka 72
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 63 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)
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9a) w art. 63 ust. 1 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
Nie później niż 18 miesięcy od wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy Komisja 
dokonuje oceny wpływu niniejszej 
dyrektywy na rozwój rynku pracy dla 
pracowników kolei.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma swoje źródło w poprawce 35 do sporządzonego przez sprawozdawcę 
Komisji Transportu i Turystyki projektu sprawozdania, w której to poprawce zobowiązuje się 
Komisję do przeprowadzenia analizy wpływu niniejszej dyrektywy na pracowników kolei.
Taka analiza powinna jednak dotyczyć wszystkich pracowników kolei (nie tylko personelu 
pokładowego) oraz należy utrzymać jej elastyczny charakter w odniesieniu do działań 
następczych, do których zaproponowania, w stosownych przypadkach, należy Komisję 
zachęcać.

Poprawka 73
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji tekst podstawowych przepisów 
prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą.

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji tekst podstawowych przepisów 
prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą. Komisja 
sporządza co roku zestawienie zbiorcze 
zawierające przekazane przez państwa 
członkowskie teksty oraz przekazuje je 
Radzie i Parlamentowi we wszystkich 
językach roboczych.

Or. fr

Poprawka 74
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1. Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
W formie skonsolidowanej jest dostępna w 
terminie trzech miesięcy od jej wejścia w 
życie.

Or. fr


