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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Różne formy liberalizacji sektora usług, jakie Unia Europejska wprowadza od dziesięcioleci, 
w tym w sektorze transportu kolejowego, wynikają z wykonania przepisów art. 26 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowiąc element składowy jego projektu.

Chęć stworzenia wspólnego rynku nie powinna być celem samym w sobie, lecz służyć raczej 
obniżeniu kosztów usług ponoszonych przez konsumentów, przy jednoczesnym utrzymaniu 
wysokiej jakości ogólnodostępnych usług.

Z perspektywy czasu wydaje się, że poszczególne próby liberalizacji sektorów, których 
obsługę zapewniali zwyczajowo operatorzy publiczni w oparciu o krajowe monopole, nie 
spełniły tego dwojakiego celu.

W samym sektorze transportu kolejowego powodami do niezadowolenia są na przykład:
 w międzynarodowym transporcie pasażerskim, otwartym na konkurencję od 2010 r., 

wzrost konkurencji doprowadził jedynie do nieznacznego obniżenia kosztów i 
likwidacji starych linii transgranicznych, które nie działały w oparciu o model linii 
szybkobieżnej. Ponadto nie odnotowano w tym sektorze oczekiwanego wzrostu, w 
związku z czym udział w rynku musi opierać się bardziej na planie intermodalnym niż 
intramodalnym;

 w odniesieniu do krajowego transportu pasażerskiego w Wielkiej Brytanii, państwie 
członkowskim o najbardziej zaawansowanych przepisach w sprawie liberalizacji: 
EKES podkreśla istniejące przejawy niezadowolenia brytyjskich użytkowników i 
powracającą potrzebę ingerencji państwa w integrację sektora (taryfy, dystrybucja, 
rozkład jazdy itp.).

 w zakresie krajowego transportu pasażerskiego w całej Unii wszczęto co najmniej 15 
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w 
związku niewłaściwą transpozycją, co świadczy o zbyt szybkim tempie tej 
liberalizacji, która – aby przyczynić się do realizacji europejskiego projektu – powinna 
odbywać się bez naruszania krajowych modeli, które były dla obywateli wzorem 
jakości przez wiele dziesiątek lat. 

W związku z powyższym sprawozdawca uważa, że nie wykazano konieczności pogłębienia 
liberalizacji sektora kolejowego transportu pasażerskiego, i dąży poprzez zgłoszone poprawki 
do złagodzenia – zgodnie z następującymi założeniami – ewentualnych negatywnych skutków 
liberalizacji dla obywateli, a zwłaszcza pracowników sektora:

 jak najbardziej zintegrowane zarządzanie: choć rygorystyczny rozdział zarządu 
infrastrukturą od przewoźników opiera się na konkurencji, to obawy, jakie wzbudza 
on wśród organizacji użytkowników, związków zawodowych sektora lub operatorów 
„tradycyjnych”, skłaniają sprawozdawcę do rozważenia tej kwestii. Rozdział ten 
najprawdopodobniej doprowadzi do minimalnego połączenia zasobów przy 
jednoczesnym wzroście inwestycji i biurokracji, ze szkodą dla jakości usług i 
bezpieczeństwa użytkowników. Sprawozdawca postanowił więc przyznać krajowemu 
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organowi regulacyjnemu jak największą swobodę w tej kwestii, zgodnie z 
orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 lutego 2013 r.;

 jak największa swoboda państw członkowskich przy wyborze między przetargiem a 
bezpośrednim powierzeniem usługi publicznej poprzez znaczne podwyższenie 
pułapów;

 wprowadzenie w krajowych planach transportu publicznego zrównoważonego pod 
względem społecznym i środowiskowym przepisów dotyczących ochrony 
użytkowników, pracowników i środowiska, ułatwiając tym samym zawarcie tych 
kryteriów jakościowych, społecznych i środowiskowych w przetargach;

 zwiększenie ochrony pracowników dzięki dużym możliwościom przesunięcia 
personelu do nowego przedsiębiorstwa świadczącego usługę publiczną; poprzez 
zacieśnienie dialogu socjalnego w tych strukturach; poprzez sprecyzowanie prawa 
socjalnego obowiązującego w stosunku do personelu pokładowego, zwłaszcza w 
drodze jego certyfikacji; poprzez zwrócenie się do państw członkowskich o 
wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności społecznej oferenta i jego 
podwykonawców, aby uniknąć dumpingu socjalnego;

 niezbędna wzajemność w zakresie otwarcia rynków między państwami 
członkowskimi;

 znacznie przedłużony okres przejściowy dla państw członkowskich (do 2029 r.), aby 
pozostawić decydentom politycznym Unii czas na ocenę z perspektywy czasu i 
analizę przed każdym nowym etapem liberalizacji.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Transport kolejowy odgrywa 
znaczącą rolę zarówno w zakresie ochrony 
środowiska, jak i planowania mobilności, 
i może znacznie zwiększyć swój łączny 
udział w europejskim transporcie 
osobowym. Inwestycje zarówno w badania 
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naukowe, jak i w infrastrukturę i tabor 
kolejowy, mogą znacznie przyczynić się w 
tym zakresie do nowego wzrostu i tym 
samym bezpośrednio zwiększyć 
zatrudnienie w sektorze kolejowym, a 
pośrednio poprzez zwiększenie mobilności 
pracowników innych sektorów. Transport 
kolejowy może przekształcić się w ważną 
nowoczesną gałąź przemysłu UE, pod 
warunkiem że państwa członkowskie 
zgodzą się na ściślejszą współpracę.

Or. en

Poprawka 2

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. 
Polityka ta powinna być określona we 
wszystkich planach zrównoważonego
transportu publicznego, umożliwiając 
wprowadzenie 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.

Or. fr
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Poprawka 3

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 w opłacalny sposób 
i przy zachowaniu wysokiej jakości, 
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 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Konkurencyjne przetargi oparte na 
zasadzie jakości, a nie najniższej ceny, 
pozwalają uniknąć dumpingu socjalnego, 
który często towarzyszy tańszym ofertom, 
wprowadzającym oszczędności kosztem 
pracowników (niższe wynagrodzenie, 
dłuższe godziny pracy, mniejsza liczba 
pracowników). 

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zasada wzajemności jest ważnym 
narzędziem przeciwdziałania zakłóceniom 
konkurencji; zasada ta powinna być 
stosowana nie tylko w odniesieniu do 
państw członkowskich, lecz także do 
przedsiębiorstw z państw trzecich, które 
chcą wziąć udział w procedurze 
przetargowej wewnątrz Unii.

Or. fr

Poprawka 6

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, stosowanych w sposób 
zharmonizowany we wszystkich państwach 
członkowskich, uwzględniając jednak 
specyfikę poszczególnych państw.

Or. fr

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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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 z wysokiej 
jakości oferty krajowych usług kolejowego 
transportu pasażerskiego istotne jest, aby 
państwa członkowskie zapewniły wysoki
poziom ochrony socjalnej pracownikom 
podmiotów świadczących usługi publiczne 
przed dumpingiem socjalnym.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
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układach zbiorowych lub umowach 
zawieranych pomiędzy partnerami 
społecznymi.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
ryzyka dumpingu socjalnego, właściwe 
organy powinny mieć możliwość 
określenia specjalnych standardów 
socjalnych i norm jakości usług.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)
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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. en

Poprawka 11

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

W związku ze zmianą poprawki do art. 8 ust. 2 akapit pierwszy niniejszy motyw staje się 
zbędny.



PA\943827PL.doc 11/22 PE516.641v01-00

PL

Poprawka 12

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 do udziału w przetargach 
dotyczących umów o świadczenie usług 
publicznych wymaga dodatkowego czasu, 
aby umożliwić skuteczną i trwałą 
restrukturyzację wewnętrzną 
przedsiębiorstw, którym w przeszłości 
bezpośrednio udzielono zamówień 
prowadzących do zawarcia takich umów. 
Przedsiębiorstwa te powinny w związku z 
tym już teraz podjąć działania w celu 
stopniowego wprowadzenia takiego 
sposobu udzielania zamówień, lecz 
obowiązek przyznania wszystkich umów 
na usługi pasażerskiego kolejowego 
transportu publicznego zgodnie z 
procedurami przetargowymi określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu będzie miał 
do nich zastosowanie dopiero od 2029 r.

Or. fr

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plany transportu publicznego i
zobowiązania z tytułu świadczenia usług 
publicznych

Plany transportu publicznego 
zrównoważonego pod względem 
społecznym, środowiskowym i 
gospodarczym oraz zobowiązania z tytułu 
świadczenia usług publicznych

Or. fr
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Uzasadnienie

Przy omawianiu tych planów należy podkreślić ich zrównoważony pod wszystkimi względami 
charakter.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

obowiązujące przepisy dotyczące praw 
pasażerów;

Or. en

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

obowiązujące przepisy dotyczące ochrony 
socjalnej i ochrony zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

obowiązujące przepisy dotyczące ochrony 
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środowiska;

Or. en

Poprawka 17

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

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. en

Uzasadnienie

Aspekty zawarte w oryginalnym ustępie zostały przeniesione do odpowiednich punktów 
nowego art. 2a, dzięki czemu zyskały większe znaczenie. Nowe brzmienie jest konieczne dla 
zapewnienia zwierzchnictwa w tym względzie.

Poprawka 18

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. fr
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Uzasadnienie

Należy bardziej szczegółowo wyjaśnić pojęcie „stosowne”.

Poprawka 19

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

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. fr

Uzasadnienie

Objaśnienia dotyczące stosowności zostały już zapisane w art. 2a ust. 3 lit. b), w związku z 
czym można je skreślić w tym miejscu.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osiągają cele planu transportu 
publicznego w najbardziej opłacalny
sposób;

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

Or. en
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Poprawka 21

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, zarządcy 
infrastruktury, oraz reprezentatywne 
organizacje pasażerów i pracowników oraz 
uwzględnia ich stanowisko.

Or. fr

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny przeprowadzić konsultacje obejmujące także reprezentatywne 
organizacje pasażerów i pracowników we wszystkich, a nie tylko w stosownych przypadkach.

Poprawka 22

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

Ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Nie naruszając prawa krajowego i 
wspólnotowego, w tym dla układów 
zbiorowych między partnerami 
społecznymi, właściwe organy wymagają, 
by wybrany podmiot świadczący usługi 
publiczne przyznał pracownikom –
zatrudnionym wcześniej w celu 
świadczenia usług – prawa, które 
przysługiwałyby im w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstwa w rozumieniu dyrektywy 
2001/23/WE. W przypadku gdy właściwe 
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organy wymagają, by podmioty 
świadczące usługi publiczne spełniały 
określone standardy socjalne, dokumenty 
przetargowe i umowy o świadczenie usług 
publicznych zawierają listę pracowników, 
których to dotyczy, jak również jasne i 
szczegółowe informacje na temat praw 
umownych pracowników oraz warunków, 
na jakich pracowników uznaje się za 
związanych ze świadczonymi usługami.”

Or. en

Poprawka 23

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.

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

Or. fr

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 4 – ustęp 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodaje się ust. 7a w następującym 
brzmieniu:
„Państwa członkowskie podejmują środki 
w niedyskryminacyjny sposób w celu 
dopilnowania, by podmiot bezpośrednio 
lub pośrednio zlecający innemu 
przedsiębiorstwu świadczenie usług w jego 
imieniu mógł zostać pociągnięty do 
odpowiedzialności oprócz każdego 
podwykonawcy lub zamiast niego w 
odniesieniu do należności dla 
pracowników lub z tytułu składek na 
zabezpieczenie społeczne płatnych na 
rzecz wspólnych funduszy bądź instytucji 
partnerów społecznych.
Odpowiedzialność, o której mowa w 
niniejszym ustępie, ograniczona jest do 
praw pracowników nabytych w ramach 
stosunku umownego między wykonawcą a 
jego podwykonawcami.
Postanowienia ust. 7a nie naruszają 
bardziej rygorystycznych zasad 
odpowiedzialności na mocy prawa 
krajowego.”

Or. en

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Państwa trzecie nie powinny mieć możliwości udziału w procedurach przetargowych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej, dopóki nie otworzą własnych rynków na 
państwa członkowskie Unii.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

których średnia wartość roczna szacowana 
jest na mniej niż 2 000 000 EUR lub mniej 
niż 10 000 000 EUR w przypadku umowy 
o świadczenie usług publicznych 
obejmującej usługi w zakresie transportu 
kolejowego, lub

Or. en

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

które dotyczą świadczenia usług 
publicznych w zakresie transportu 
pasażerskiego w wymiarze mniejszym niż 
600 000 kilometrów rocznie lub mniejszym 
niż 500 000 kilometrów w przypadku 
umowy o świadczenie usług publicznych 
obejmującej usługi w zakresie transportu 
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kolejowego. kolejowego.

Or. en

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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 
3 000 000 EUR lub świadczenia usług 
publicznych w zakresie transportu 
pasażerskiego w wymiarze mniejszym niż 
900 000 kilometrów rocznie.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b

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

Propozycja ta ma na celu skreślenie art. 5 ust. 6 i zastąpienie go powyższym, ważne jest 
jednak zachowanie oryginalnego brzmienia ust. 6, a nowy tekst może zostać dodany później.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Dodaje się następujący ustęp 6a w 
brzmieniu:
6. Właściwe organy mogą zadecydować, że 
w celu zwiększenia konkurencji między 
przedsiębiorstwami kolejowymi umowy 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 
właściwe organy mogą podjąć decyzję 
przed rozpoczęciem procedury 
przetargowej o ograniczeniu liczby umów, 
które mają zostać udzielone temu samemu 
przedsiębiorstwu kolejowemu.

Or. en

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla ust. 3 zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych w zakresie 
transportu kolejowego, z wyjątkiem innych 
rodzajów transportu szynowego, takich jak 
metro lub tramwaje, są udzielane zgodnie z 
art. 5 ust. 3 od dnia 3 grudnia 2019 r. 
Wszystkie zamówienia prowadzące do 
zawarcia umów o świadczenie usług 
publicznych w zakresie innych rodzajów 
transportu szynowego i transportu 
drogowego muszą zostać udzielone
zgodnie z art. 5 ust. 3 najpóźniej do dnia 3
grudnia 2019 r. W okresie przejściowym 
do dnia 3 grudnia 2019 r. państwa 
członkowskie podejmują środki mające na 
celu stopniowe osiągnięcie zgodności z 
przepisami art. 5 ust. 3 w celu uniknięcia 
poważnych problemów strukturalnych, 
zwłaszcza związanych ze zdolnością 
przepustową w transporcie.

Bez uszczerbku dla ust. 3 zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych w zakresie 
innych rodzajów transportu szynowego, 
takich jak metro lub tramwaje, i transportu 
drogowego są udzielane zgodnie z art. 5 od 
dnia 3 grudnia 2019 r. Zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych w zakresie 
kolejowego transportu pasażerskiego są 
udzielane zgodnie z art. 5 od dnia 3 
grudnia 2029 r. W tych okresach 
przejściowych państwa członkowskie 
podejmują środki mające na celu 
stopniowe osiągnięcie zgodności z 
przepisami art. 5 ust. 3 w celu uniknięcia 
poważnych problemów strukturalnych, 
zwłaszcza związanych ze zdolnością 
przepustową w transporcie.

Or. fr

Uzasadnienie

Bardzo niewiele państw stosuje już procedurę przetargową w zakresie kolejowego 
publicznego transportu pasażerskiego określoną w art. 5 ust. 3, dlatego konieczne jest 
przedłużenie tego okresu do roku 2029.

Poprawka 32

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 

Umowy o świadczenie usług publicznych 
w zakresie kolejowego pasażerskiego 
transportu publicznego, zawarte w 
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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.;

następstwie udzielonych bezpośrednio 
zamówień przed dniem 3 stycznia 2029 r., 
mogą obowiązywać do dnia ich 
wygaśnięcia.

Or. fr


