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Poprawka 7
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs

Poprawka 8
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu ułatwienia przygotowania 
przetargów, a zatem zwiększenia 
konkurencji, właściwe organy muszą 
dopilnować, by wszystkie podmioty 
świadczące usługi publiczne 
zainteresowane złożeniem oferty uzyskały 
określone informacje na temat usług 
transportowych i infrastruktury objętych 
umową o świadczenie usług publicznych.

(8) W celu ułatwienia przygotowania 
przetargów, a zatem zwiększenia 
konkurencji właściwe organy muszą 
dopilnować, by wszystkie podmioty 
świadczące usługi publiczne 
zainteresowane złożeniem oferty uzyskały 
określone informacje na temat usług 
transportowych i infrastruktury objętych 
umową o świadczenie usług publicznych,
w takim zakresie, by podmioty te nie 
zostały przez organ ogłaszający 
postawione w sytuacji gorszej niż pozostali 
kandydaci.
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Or. cs

Poprawka 9
Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zasada wzajemności jest istotnym 
sposobem zapobiegania zakłóceniom 
konkurencji. Zasada ta powinna mieć 
zastosowanie do przedsiębiorstw z państw 
trzecich, które chcą uczestniczyć w 
procedurach przetargowych 
organizowanych w obrębie Unii.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa trzecie nie powinny mieć możliwości brania udziału w procedurze przetargowej 
zapewniającej uczciwą konkurencję w państwach UE, dopóki nie otworzą własnych rynków 
dla państw członkowskich UE.

Poprawka 10
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Właściwe organy muszą ułatwić 
podmiotom świadczącym usługi publiczne 
dostęp do taboru kolejowego za pomocą 
odpowiednich i skutecznych środków, 
jeżeli rynek nie zapewnia takiego dostępu 
na odpowiednich gospodarczo i 
niedyskryminacyjnych warunkach.

(12) Właściwe organy powinny ułatwić 
podmiotom świadczącym usługi publiczne 
dostęp do taboru kolejowego, jeżeli rynek 
nie zapewnia takiego dostępu na 
odpowiednich gospodarczo i 
niedyskryminacyjnych warunkach. Muszą 
jednak postępować w tej kwestii tak, by 
nie postawić jednego podmiotu w gorszej 
sytuacji z korzyścią dla innych.
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Or. cs

Poprawka 11
Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Przygotowanie przedsiębiorstw 
kolejowych na 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.

Or. de

Poprawka 12
Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W związku ze zmianą rozporządzenia 
(WE) nr 994/98 (rozporządzenie 
upoważniające) Komisja przedstawiła 
również wniosek w sprawie zmiany 
rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 
(COM(2012) 730/3). W celu 
zharmonizowania podejścia do 
rozporządzeń w sprawie wyłączeń 
grupowych w obszarze pomocy państwa 

skreślony



PE519.487v01-00 6/15 AM\1002871PL.doc

PL

oraz zgodnie z procedurami 
przewidzianymi w art. 108 ust. 4 i art. 109 
Traktatu, pomoc związaną z koordynacją 
transportu lub stanowiącą zwrot za 
wykonanie pewnych świadczeń 
nierozerwalnie związanych z pojęciem 
usługi publicznej, o której mowa w art. 93 
Traktatu, należy objąć zakresem 
rozporządzenia upoważniającego.

Or. de

Uzasadnienie

Przesunięcie zasady zwolnienia z obowiązku zgłoszenia rekompensat do innego zbioru 
przepisów zmieniłoby całkowicie logikę rozporządzenia dotyczącego zobowiązań z tytułu 
świadczenia usług publicznych i pociągnęłoby za sobą duże ryzyko braku pewności prawa dla 
usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego.

Poprawka 13
Joachim Zeller

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) „właściwy organ lokalny” oznacza 
każdy właściwy organ, którego właściwość 
miejscowa nie obejmuje całego terytorium 
państwa członkowskiego lub którego 
kompetencje obejmują potrzeby 
transportowe regionu lub aglomeracji 
miejskiej, lub okręgu wiejskiego, w tym na 
szczeblu transgranicznym;

Or. de

Uzasadnienie

Należy doprecyzować definicję, aby uwzględnić możliwość powstawania organów ds. 
transportu o kompetencjach transgranicznych. Ponadto do zakresu przedmiotowego 
rozporządzenia należy też jednoznacznie włączyć regiony.
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Poprawka 14
Oldřich Vlasák

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) „właściwy organ lokalny” oznacza 
każdy właściwy organ, którego właściwość 
miejscowa nie obejmuje całego kraju i 
którego kompetencje obejmują potrzeby 
transportowe określonego terytorium 
lokalnego, np. gminy, miasta, aglomeracji 
miejskiej lub okręgu wiejskiego;

Or. cs

Poprawka 15
Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b
Rozporządzenie 1370/2007/WE
Artykuł 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„z zakresu zobowiązań z tytułu 
świadczenia usług publicznych wyłącza się 
wszystkie usługi transportu publicznego, 
które wykraczają poza to, co jest 
konieczne do czerpania korzyści z efektów 
sieciowych na poziomie lokalnym, 
regionalnym lub niższym od krajowego.”;

„do zakresu zobowiązań z tytułu 
świadczenia usług publicznych włącza się 
wszystkie usługi transportu publicznego, 
które tworzą efekty sieciowe na poziomie 
lokalnym, regionalnym lub niższym od 
krajowego; takie efekty sieciowe mogą 
powstawać z połączenia rentownych i 
nierentownych tras.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli w przypadku regionalnej trasy kolejowej osiągana jest równowaga gospodarcza lub 
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zyski, musi istnieć możliwość połączenia jej w ramach umowy o świadczenie usług 
publicznych z trasami przynoszącymi straty, aby zyski z tej pierwszej mogły zostać 
wykorzystane do finansowania nierentownych tras i by ewentualnie można było 
zoptymalizować środki techniczne niezbędne do celów operacyjnych.

Poprawka 16
Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2
Rozporządzenie 1370/2007/WE
Artykuł 2 a – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Właściwe organy sporządzają i 
regularnie aktualizują plany pasażerskiego 
transportu publicznego obejmujące 
wszystkie istotne rodzaje transportu dla 
terytorium, za które są odpowiedzialne. Te 
zobowiązania mają zastosowanie 
wyłącznie do obszarów miejskich 
liczących ponad 100 000 mieszkańców. Te 
plany transportu publicznego określają cele 
polityki transportu publicznego oraz 
sposoby ich realizacji obejmujące 
wszystkie istotne rodzaje transportu dla 
terytorium, za które są odpowiedzialne. 
Obejmują one co najmniej:

Or. de

Uzasadnienie

Plany pasażerskiego transportu publicznego mogą oznaczać ciężkie dodatkowe zobowiązania, 
jednakże bez wywierania wpływu na pociągi na głównych szlakach uzgodnione w ramach 
planowania przestrzennego. Te zobowiązania powinny być ograniczone do obszarów 
miejskich o określonej wielkości.

Poprawka 17
Oldřich Vlasák

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs

Poprawka 18
Joachim Zeller

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) podstawowe wymogi, jakie musi 
spełniać oferta transportu publicznego, 
takie jak dostępność, łączność terytorialna, 
bezpieczeństwo, połączenia modalne i 
intermodalne w głównych węzłach 
komunikacyjnych, charakterystyka oferty, 
czyli np. zasady planowania rozkładów 
jazdy oraz częstotliwość usług;

Or. de
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Poprawka 19
Joachim Zeller

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wymogi w dziedzinie spójności 
społecznej i terytorialnej.

Or. de

Poprawka 20
Joachim Zeller

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Plany transportu publicznego są 
przedkładane organowi regulacyjnemu do 
zaopiniowania na miesiąc przed ich 
opublikowaniem.
Właściwe organy dopasowują do siebie 
nawzajem informacje zawarte w ich 
odnośnych planach transportu 
publicznego i sporządzają wspólne plany 
transportu publicznego dla regionalnych 
transgranicznych usług transportowych.

Or. de
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Uzasadnienie

Należy wspierać transport intermodalny i koordynację transgraniczną.

Poprawka 21
Joachim Zeller

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Istniejący dostawcy usług publicznych są 
zobowiązani do przekazania właściwym 
organom, na wniosek, wymaganych 
danych w ciągu miesiąca. Ma to również 
zastosowanie do organów państwa 
ościennego.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku transportu publicznego konieczne są dokładne dane dotyczące rozwoju rynków 
dla poszczególnych rodzajów transportu. Uczestnicy rynku dysponują najważniejszymi 
źródłami informacji i muszą dzielić się tymi informacjami z właściwymi organami.

Poprawka 22
Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera d
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Rozporządzenie 1370/2007/WE
Artykuł 4 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Właściwe organy udostępniają 
wszystkim zainteresowanym stronom 
informacje istotne do przygotowania oferty 
w ramach procedury przetargowej. 
Obejmuje to informacje dotyczące popytu 
wśród podróżnych, cen biletów, kosztów i 
przychodów związanych z pasażerskim 
transportem publicznym objętym 
przetargiem oraz szczegółowe informacje 
na temat specyfikacji infrastruktury istotne 
dla użytkowania wymaganych pojazdów 
lub taboru kolejowego, tak aby umożliwić 
im przygotowanie planów działalności 
gospodarczej opartych na właściwych 
informacjach. Zarządcy infrastruktury 
kolejowej wspierają właściwe organy w 
dostarczaniu wszystkich istotnych 
specyfikacji infrastruktury. Niezgodność z 
przepisami określonymi powyżej, podlega 
kontroli prawnej, o której mowa w art. 5 
ust. 7.

8. Właściwe organy udostępniają 
wszystkim zainteresowanym stronom 
informacje istotne do przygotowania oferty 
w ramach procedury przetargowej. 
Zarządcy infrastruktury, a zwłaszcza 
operatorzy kolejowi, którzy wykonują lub 
wykonali umowę o świadczenie usług 
publicznych, muszą pomagać właściwym 
organom przy przekazywaniu wszystkich 
istotnych informacji. Odpowiadają oni za 
prawidłowość danych przekazanych 
właściwemu organowi przy zachowaniu 
poufności transakcji handlowych.
Obejmuje to informacje dotyczące popytu 
wśród podróżnych, cen biletów, kosztów i 
przychodów związanych z pasażerskim 
transportem publicznym objętym 
przetargiem oraz szczegółowe informacje 
na temat specyfikacji infrastruktury istotne 
dla użytkowania wymaganych pojazdów 
lub taboru kolejowego, tak aby umożliwić 
im przygotowanie planów działalności 
gospodarczej opartych na właściwych 
informacjach. Zarządcy infrastruktury 
kolejowej wspierają właściwe organy w 
dostarczaniu wszystkich istotnych 
specyfikacji infrastruktury. Niezgodność z 
przepisami określonymi powyżej, podlega 
kontroli prawnej, o której mowa w art. 5 
ust. 7. Aktualny zarządca trasy lub sieci, 
objętych przetargiem zgodnie z procedurą 
przetargową, przekazuje właściwemu 
organowi nieodpłatnie pełne i dokładne 
informacje niezbędne do przygotowania 
oferty, szczególnie informacje dotyczące 
zapotrzebowania na transport i 
przychodów uzyskanych z ruchu 
pasażerskiego. Wcześniejszy operator 
kolejowy i zarządca infrastruktury 
rekompensują innym zarządcom każdą 
stratę poniesioną przez nich z powodu 
złożenia oferty opartej na błędnych lub 
niekompletnych informacjach.
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Or. de

Uzasadnienie

Informacje podawane przez zarządcą infrastruktury nie są wystarczające, ponieważ nie 
zawierają danych handlowych dostawcy usług kolejowych. Wcześniejsi lub obecni 
usługodawcy, a zwłaszcza tradycyjni zarządcy, muszą podać odpowiednie informacje w celu 
zapewnienia niedyskryminującego dostępu do danych. Jest to konieczne, ponieważ w 
przeciwnym razie na właściwe organy spadną zobowiązania, którym nie będą one w stanie 
sprostać.

Poprawka 23
Joachim Zeller

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3a. Właściwy organ może wykluczać 
zarządców z państw trzecich z procedur 
przetargowych, jeśli te państwa trzecie nie 
przewidują procedury przetargowej dla 
przedsiębiorstw z państw członkowskich 
UE.”;

Or. de

Uzasadnienie

Państwa trzecie nie powinny mieć możliwości brania udziału w procedurze przetargowej 
zapewniającej uczciwą konkurencję w państwach UE, dopóki nie otworzą własnych rynków 
dla państw członkowskich UE.

Poprawka 24
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Rozporządzenie 1370/2007/WE
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs

Poprawka 25
Joachim Zeller

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ może spełnić wymóg 
określony w akapicie pierwszym w jeden z 
następujących sposobów:

Właściwy organ może spełnić wymóg 
określony w akapicie pierwszym na różne 
sposoby sprzyjające ekonomii skali:

Or. de

Poprawka 26
Joachim Zeller

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5
Rozporządzenie 1370/2007/WE
Artykuł 5 a – ustęp 2 – akapit drugi – litery c a (nowa) i c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) nawiązując współpracę z sąsiednimi 
organami lokalnymi celem udostępnienia 
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większego taboru kolejowego;
cb) występując do własnego państwa 
członkowskiego z wnioskiem o wkład jako 
środek towarzyszący jednemu z warunków 
uwzględnienia wartości końcowej taboru 
kolejowego.

Or. de

Uzasadnienie

Nie należy wykluczać żadnej metody finansowania (gwarancja, przejęcie, nabycie 
bezpośrednie itd.). Państwa nie powinny też jednak uchylać się od spoczywającej na nich 
odpowiedzialności i bezzasadnie przesuwać obciążeń na organy lokalne. Ramy prawne i 
regulacyjne muszą być skonstruowane w taki sposób, by napędzać rynek taborów kolejowych, 
szczególnie przez wspieranie ekonomii skali i odpowiednich rozwiązań w dziedzinie 
finansowania.

Poprawka 27
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
następnego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
W terminie trzech miesięcy od 
opublikowania będzie dostępne w wersji 
skonsolidowanej ze zmienianym przezeń 
rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007.

Or. fr


