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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 dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Kwestie transgraniczne powinny być 
skutecznie wspólnie rozwiązywane przez 
zarządców infrastruktury poszczególnych 
państw członkowskich poprzez 

(7) Konieczne jest usprawnienie i 
zacieśnienie współpracy transgranicznej 
między zarządcami infrastruktury.
Kwestie transgraniczne powinny być 
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ustanowienie europejskiej sieci zarządców 
infrastruktury.

skutecznie wspólnie rozwiązywane przez 
zarządców infrastruktury poszczególnych 
państw członkowskich poprzez 
ustanowienie europejskiej sieci zarządców 
infrastruktury.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W procesie otwierania rynku usług 
krajowego transportu pasażerskiego 
należy poważnie uwzględnić kwestię 
poprawy bezpieczeństwa kolei, w 
szczególności w odniesieniu do reformy 
dotychczasowych zintegrowanych 
struktur, aby uniknąć wprowadzania 
dodatkowych obciążeń administracyjnych 
utrudniających utrzymanie i poprawę 
bezpieczeństwa. 

Or. en

Poprawka 3

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 struktur 
organizacyjnych władz krajowych 
i lokalnych lub regionalnych, a także ich 
doświadczenia związane z procesem 
otwierania rynku, każdemu państwu 
członkowskiemu należy zapewnić 
wystarczające możliwości elastycznej 
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organizacji 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 
wysokiej jakości usług, do których wszyscy 
pasażerowi będą mieli łatwy dostęp;

Or. fr

Poprawka 4

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, aby zapewnić pracownikom kolei 
większą i trwałą ochronę przed 
niepożądanymi skutkami otwarcia rynku 
oraz wypracować wspólne rozwiązania w 
odniesieniu do wyzwań wynikających 
z wdrożenia czwartego pakietu 
kolejowego. W tym kontekście należy 
zwrócić szczególną uwagę na wpływ 
obciążenia psycho-społecznego, jaki 
zmiana ta będzie miała na objęty nią 
personel. 

Or. fr

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Komisja dopilnowuje, by państwa 
członkowskie w pełni i prawidłowo 
egzekwowały 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 kolejowym1, zwłaszcza ich 
bezpieczeństwa. 
__________________
1 Dz.U. L 195 z 27.7.2005, s. 15.

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19c) Przestrzeganie przepisów 
dotyczących czasu pacy, 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.
Zadaniem krajowych organów ds. 
bezpieczeństwa jest kontrolowanie i 
egzekwowanie tych przepisów. Komisja 
przedstawia wnioski dotyczące przepisów i 
obowiązkowych regularnych kontroli. Jest 
to jednak możliwe jedynie przy użyciu 
elektronicznego urządzenia pokładowego 
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rejestrującego czas jazdy i odpoczynku 
maszynistów. 

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19e) Personel pokładowy jest 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 
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celu zagwarantowania wysokiego poziomu
kwalifikacji i kompetencji, uznania
znaczenia tych grup zawodowych dla
zapewniania bezpiecznych usług 
kolejowych, a także w celu ułatwiania 
mobilności pracowników.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19f) Komisja powinna ocenić wpływ 
niniejszej dyrektywy na rozwój rynku 
pracy dla personelu pokładowego kolei 
i zaproponować nowe środki 
ustawodawcze dotyczące certyfikacji tego 
personelu.

Or. fr

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19g) Krajowy organ regulacyjny 
powinien zatwierdzać zmiany w 
przepisach dotyczących przesunięcia 
pracowników lub żądać tych zmian. Może 
to obejmować wykonanie prawa odmowy 
przysługującego personelowi objętemu 
przesunięciem. Podejmując decyzję, organ
regulacyjny powinien dążyć do 
uniemożliwienia przekazania przez 
zarządcę infrastruktury danych 
szczególnie chronionych innemu 
podmiotowi wchodzącemu w skład 
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przedsiębiorstwa zintegrowanego.

Or. fr

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zarządca infrastruktury wykonywał 
wszystkie funkcje, o których mowa w art. 3 
ust. 2, i był niezależny od jakiegokolwiek 
przedsiębiorstwa kolejowego.

Państwa członkowskie zachowują swobodę 
w zakresie wyboru środków, dzięki którym 
dopilnowują, aby zarządca infrastruktury 
wykonywał wszystkie funkcje, o których 
mowa w art. 3 ust. 2, i był niezależny od 
jakiegokolwiek przedsiębiorstwa 
kolejowego.

Or. fr

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić niezależność zarządcy 
infrastruktury państwa członkowskie 
dopilnowują, aby zarządca infrastruktury 
stanowił podmiot prawnie oddzielony od 
wszelkich przedsiębiorstw kolejowych.

Aby zapewnić niezależność zarządcy 
infrastruktury, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby zarządca infrastruktury 
stanowił podmiot prawnie oddzielony od 
wszelkich przedsiębiorstw kolejowych w 
zakresie niezbędnym do uniknięcia 
biurokracji między podmiotami i 
ułatwiania inwestowania w sieć w celu 
zapewnienia świadczenia usług dobrej 
jakości bez zwiększania kosztów 
operacyjnych.
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Or. fr

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 7 b – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zarządca infrastruktury posiada własny 
personel, a jego siedziba zlokalizowana 
jest w pomieszczeniach oddzielonych od 
pomieszczeń innych podmiotów 
wchodzących w skład przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo. Dostęp do 
systemów informacyjnych podlega 
ochronie w celu zapewnienia niezależności 
zarządcy infrastruktury. Przepisy 
wewnętrzne lub umowy z pracownikami 
wyraźnie ograniczają kontakty z innymi 
podmiotami prawnymi wchodzącymi w 
skład przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo do oficjalnych komunikatów 
wiązanych z wykonywaniem funkcji 
zarządcy infrastruktury, które są również 
wykonywane w odniesieniu do innych 
przedsiębiorstw kolejowych poza 
przedsiębiorstwem zintegrowanym 
pionowo. Transfery pracowników innych 
niż ci, o których mowa w lit. c), między 
zarządcą infrastruktury a innymi 
podmiotami prawnymi wchodzącymi w 
skład przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo są możliwe jedynie jeśli można 
zagwarantować, że nie będą przekazywane 
dane szczególnie chronione.

Zarządca infrastruktury posiada własny 
personel, a jego siedziba zlokalizowana 
jest w pomieszczeniach oddzielonych od 
pomieszczeń innych podmiotów 
wchodzących w skład przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo. Dostęp do 
systemów informacyjnych podlega 
ochronie w celu zapewnienia niezależności 
zarządcy infrastruktury. Transfery 
pracowników innych niż ci, o których 
mowa w ust. 4, między zarządcą 
infrastruktury a innymi podmiotami 
prawnymi wchodzącymi w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
są możliwe jedynie jeśli można 
zagwarantować, że nie będą przekazywane 
dane szczególnie chronione.

Zarządca infrastruktury może 
współpracować z innymi podmiotami 
wchodzącymi w skład przedsiębiorstw 
zintegrowanych pionowo w zakresie 
rozwoju ich systemów informacyjnych, 
pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej 
ochrony danych szczególnie chronionych 
znajdujących się w posiadaniu zarządcy 
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infrastruktury.
Organ regulacyjny zatwierdza zmiany w 
przepisach dotyczących wykonania 
akapitu pierwszego i drugiego niniejszego 
ustępu lub żąda wprowadzenia takich 
zmian w celu zapewnienia niezależności 
zarządcy infrastruktury. Organ 
regulacyjny może żądać od 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
udzielenia mu wszelkich niezbędnych 
informacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Wniosek Komisji jest zbyt rygorystyczny. Organ regulacyjny powinien dopilnować, aby 
przepisy zapewniały niezależność zarządcy infrastruktury w odniesieniu do pomieszczeń, 
systemów informatycznych i personelu, z wyjątkiem kadry zarządzającej najwyższego 
szczebla. Przepisy te mogą być różne w poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zarządcy infrastruktury ustanowili i 
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 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zarządcy infrastruktury ustanowili i 
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, w tym przedstawicielom ich 
pracowników, przedstawicielom 
użytkowników kolejowych przewozów 
towarowych i pasażerskich oraz 
pracowników sektora kolejowego, a także, 
w stosownych przypadkach, władzom 
regionalnym i lokalnym. Przedstawiciele 
państwa członkowskiego oraz dany organ 
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obserwatorzy. regulacyjny są zapraszani na posiedzenia 
komitetu koordynacyjnego jako 
obserwatorzy.

Or. fr

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 7 e – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Sieć uczestniczy w monitorowaniu rynku, 
o którym mowa w art. 15, i porównuje 
efektywność zarządców infrastruktury na 
podstawie wspólnych wskaźników i 
kryteriów jakości, takich jak 
niezawodność, zdolność przepustowa, 
dostępność, punktualność i bezpieczeństwo 
ich sieci, jakość i wykorzystanie aktywów, 
utrzymanie, odnawianie, rozbudowa, 
inwestycje i efektywność finansowa.

Sieć uczestniczy w monitorowaniu rynku, 
o którym mowa w art. 15, i porównuje 
efektywność zarządców infrastruktury na 
podstawie wspólnych wskaźników 
i kryteriów jakości, takich jak 
niezawodność, zdolność przepustowa, 
dyspozycyjność, dostępność, punktualność 
i bezpieczeństwo ich sieci, jakość 
i wykorzystanie aktywów, utrzymanie, 
odnawianie, rozbudowa, współpraca 
transgraniczna w celu usunięcia wąskich 
gardeł, inwestycje i efektywność 
finansowa.

Or. fr

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 „Aby określić, czy równowaga 
ekonomiczna umowy o świadczenie usług 
publicznych byłaby zagrożona, właściwy 
organ regulacyjny lub właściwe organy 

Aby określić, czy równowaga 
ekonomiczna umowy o świadczenie usług 
publicznych byłaby zagrożona, właściwy 
organ regulacyjny lub właściwe organy 
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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:

regulacyjne, o których mowa w art. 55, 
przeprowadzają obiektywną analizę 
ekonomiczną, w tym analizę sytuacji 
zatrudnienia, i opierają swoją decyzję na 
wcześniej ustalonych kryteriach.

W ocenie tego, czy równowaga 
ekonomiczna umowy o świadczenie usług 
publicznych byłaby zagrożona, 
uwzględnia się wcześniej ustalone 
kryteria, takie jak: wpływ na rentowność 
usług objętych umową o świadczenie 
usług publicznych, w tym wynikający 
z tego wpływ na koszt netto ponoszony 
przez właściwy organ publiczny, który 
zawarł umowę; popyt wśród podróżnych; 
ustalanie ceny biletów, uzgodnienia 
w zakresie sprzedaży biletów; lokalizacja 
i liczba stacji oraz harmonogram 
i częstotliwość proponowanej nowej 
usługi, które ustalił organ regulacyjny, 
o którym mowa w art. 55, zgodnie ze 
środkami wykonawczymi przewidzianymi 
w ust. 4 niniejszego artykułu. Ocena 
wykazuje, czy miałoby to wpływ na 
rentowność usług świadczonych na 
podstawie umowy o świadczenie usług 
publicznych. Uznaje się, że równowaga 
jest zagrożona, jeżeli można wykazać, że 
zagrożona byłaby ekonomiczna możliwość 
świadczenia tych usług publicznych, 
zapewniających rozsądny poziom jakości.
Zgodnie z taką oceną i decyzją właściwego 
organu regulacyjnego państwa 
członkowskie mają możliwość 
przyznawania lub zmieniania prawa 
dostępu do pożądanych 
międzynarodowych przewozów 
pasażerskich lub odmowy przyznania tego 
prawa zgodnie z analizą ekonomiczną 
i ustawodawstwem Unii oraz zasadami 
równości i niedyskryminacji. Organ 
regulacyjny lub organy regulacyjne
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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. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest szczegółowe doprecyzowanie kryteriów określających równowagę 
ekonomiczną. Tekst powstał na podstawie motywu 21 dyrektywy 2012/34/UE i wskazówek 
interpretacyjnych Komisji z 2010 r.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Komisja przyjmuje ustalenia konieczne 
do monitorowania warunków 
technicznych, ekonomicznych i warunków 
pracy oraz rozwoju rynku unijnego 
transportu kolejowego.”

Or. en

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b) do art. 19 dodaje się literę w 
brzmieniu:
„da) zobowiązały się do stosowania 
odpowiednich reprezentatywnych układów 
zbiorowych w państwach członkowskich, 
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w których przedsiębiorstwo zamierza 
prowadzić działalność;”

Or. fr

Uzasadnienie

Jeżeli rynek kolejowych przewozów pasażerskich ma stać się bardziej otwarty, konieczne jest 
podwyższenie wymogów dotyczących dobrej reputacji w odniesieniu do przestrzegania 
warunków pracy, które musi spełnić przedsiębiorstwo kolejowe, aby otrzymać licencję, co ma 
na celu niedopuszczenie do pogorszenia warunków pracy ze względu na większą konkurencję.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) w art. 63 ust. 1 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
Nie później niż 18 miesięcy od wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy Komisja 
oceni jej wpływ na rozwój rynku pracy dla 
kolejowego personelu pokładowego. 
Komisja proponuje bezzwłocznie nowe 
środki ustawodawcze dotyczące 
certyfikacji tego personelu.

Or. fr

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 63 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja 
dokona oceny skutków niniejszej 
dyrektywy dla sektora kolejowego i 

Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja 
dokona oceny skutków niniejszej 
dyrektywy dla sektora kolejowego i 
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przedstawi Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów sprawozdanie na temat jej 
wykonania.

przedstawi Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów sprawozdanie na temat jej 
wykonania. W ocenie tej uwzględnia się 
opinie partnerów społecznych wyrażone 
w ramach odpowiedniego unijnego 
komitetu ds. dialogu społecznego.

Or. fr


