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Poprawka 57
Alain Cadec

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej , w szczególności jego 
art. 91 ust. 1, art. 170 i art. 171 ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 4 ust. 2 lit. c), art. 91 ust. 1, art. 170 i 
171,

Or. fr

Poprawka 58
Alain Cadec

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Celem umożliwienia obywatelom Unii, 
podmiotom gospodarczym oraz władzom 
regionalnym i lokalnym pełnego 
uczestnictwa w korzyściach wynikających 
z ustanowienia obszaru bez granic 
wewnętrznych właściwe jest, w 
szczególności, poprawienie powiązań 
wzajemnych oraz interoperacyjności 
krajowych sieci kolejowych, jak również 
dostępu do nich, wprowadzając w życie 
wszelkie środki, które mogą być niezbędne 
w obszarze normalizacji technicznej.

(2) Celem umożliwienia obywatelom Unii, 
podmiotom gospodarczym oraz władzom 
regionalnym i lokalnym pełnego 
uczestnictwa w korzyściach wynikających 
z ustanowienia obszaru bez granic 
wewnętrznych oraz realizacji celów 
spójności terytorialnej właściwe jest, w 
szczególności, poprawienie powiązań 
wzajemnych oraz interoperacyjności 
krajowych sieci kolejowych, jak również 
dostępu do nich, wprowadzając w życie 
wszelkie środki, które mogą być niezbędne 
w obszarze normalizacji technicznej.

Or. fr

Poprawka 59
Jean-Jacob Bicep
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Z powodów bezpieczeństwa 
konieczne jest przydzielanie kodu 
identyfikacyjnego każdemu z pojazdów 
dopuszczonych do eksploatacji. Pojazdy 
takie będą wtedy wprowadzane do
krajowego rejestru pojazdów.
Rejestry powinny być dostępne w celu 
zasięgania informacji dla wszystkich 
państw członkowskich i dla określonych 
podmiotów gospodarczych w ramach 
Unii . Krajowe rejestry pojazdów powinny 
być spójne co do formatu danych. Dlatego 
też rejestry powinny być objęte wspólnymi 
specyfikacjami eksploatacyjnymi i 
technicznymi.

(14) Z powodów bezpieczeństwa 
konieczne jest przydzielanie kodu 
identyfikacyjnego każdemu z pojazdów 
dopuszczonych do eksploatacji. Pojazdy 
takie będą wtedy wprowadzane do
europejskiego rejestru pojazdów. Rejestr 
powinien być dostępny w celu zasięgania 
informacji w ramach Unii.

Or. en

Poprawka 60
Joachim Zeller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sieci, które są funkcjonalnie 
wyodrębnione z systemu kolejowego i
przeznaczone są tylko na potrzeby 
pasażerskich przewozów lokalnych, 
miejskich lub podmiejskich, a także 
przedsiębiorstw kolejowych prowadzących 
działalność wyłącznie w obrębie tych sieci.

b) sieci, które są przeznaczone są tylko na 
potrzeby pasażerskich przewozów 
lokalnych, miejskich lub podmiejskich, a 
także przedsiębiorstw kolejowych 
prowadzących działalność wyłącznie w 
obrębie tych sieci.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg „funkcjonalnego wyodrębnienia” jest niejasny. Opis „przeznaczone są tylko na 
potrzeby (…)” jest wystarczający, by jednoznacznie zidentyfikować linie kolejowe, które 
powinny zostać wyłączone z zakresu obowiązywania dyrektywy.
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Poprawka 61
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 19 skreślony
Wprowadzanie podsystemów ruchomych 
do obrotu
1. Podsystem „tabor” i podsystem 
„sterowanie – urządzenia pokładowe” są 
wprowadzane do obrotu przez 
wnioskodawcę tylko wówczas, jeśli zostały 
zaprojektowane, skonstruowane i 
zamontowane w taki sposób, że spełniają 
zasadnicze wymagania określone w 
załączniku III.
2. W szczególności wnioskodawca 
zapewnia przekazanie deklaracji 
weryfikacji WE.
3. W przypadku odnowienia lub 
modernizacji istniejących podsystemów 
nowa deklaracja weryfikacji WE jest 
wymagana, jak określono w art. 15 ust. 4.

Or. en

Poprawka 62
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pojazd wprowadza się do obrotu
wyłącznie po otrzymaniu zezwolenia na 
wprowadzenie pojazdu do obrotu 
wydanego przez Agencję zgodnie z ust. 5.

1. Pojazd jest dopuszczony do eksploatacji
wyłącznie po otrzymaniu zezwolenia na 
wprowadzenie pojazdu do obrotu 
wydanego przez Agencję zgodnie z ust. 5.
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Or. en

Poprawka 63
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja wydaje decyzje w sprawie 
udzielenia zezwoleń na wprowadzenie
pojazdu do obrotu. Zezwolenia te 
potwierdzają wartości parametrów 
istotnych dla sprawdzenia technicznej 
zgodności między pojazdem i stałymi 
instalacjami określonej w TSI. Zezwolenie 
na wprowadzenie pojazdu do obrotu 
zawiera również informacje na temat 
zgodności pojazdu z właściwymi TSI oraz 
zbiorami przepisów krajowych, w 
odniesieniu do tych parametrów.

2. Agencja wydaje decyzje w sprawie 
udzielenia zezwoleń na dopuszczenie
pojazdu do eksploatacji. Zezwolenia te 
potwierdzają wartości parametrów 
istotnych dla sprawdzenia technicznej 
zgodności między pojazdem i stałymi 
instalacjami określonej w TSI a zbiorem 
przepisów krajowych dla wybranych sieci 
lub linii bądź grup sieci lub linii.
Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu do 
obrotu zawiera również informacje na 
temat zgodności pojazdu z właściwymi TSI 
oraz zbiorami przepisów krajowych dla 
wybranych sieci lub linii bądź grup sieci 
lub linii, w odniesieniu do tych 
parametrów.

Or. en

Poprawka 64
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu 
do obrotu może określać warunki 
użytkowania pojazdu oraz inne 
ograniczenia.

3. Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu 
do obrotu określa warunki użytkowania 
pojazdu oraz inne ograniczenia.

Or. en
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Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu 
do obrotu wydaje się w oparciu o 
dokumentację dotyczącą pojazdu lub typu 
pojazdu wyprodukowanego przez 
wnioskodawcę, zawierającą dokumenty 
stanowiące dowód:

4. Zezwolenie na dopuszczenie pojazdu do
eksploatacji wydaje się w oparciu o 
dokumentację dotyczącą pojazdu lub typu 
pojazdu wyprodukowanego przez 
wnioskodawcę, zawierającą:

a) wprowadzenia do obrotu podsystemów 
ruchomych wchodzących w skład pojazdu
zgodnie z art. 19;

a) deklarację WE weryfikacji pojazdu oraz 
dołączoną dokumentację techniczną;

b) technicznej zgodności podsystemów, o 
których mowa w lit. a), w obrębie pojazdu, 
stwierdzonej w oparciu o właściwe TSI, 
przepisy krajowe i rejestry;

b) świadectwo weryfikacji w odniesieniu 
do przepisów krajowych zgodnie z 
załącznikiem VI 3;

c) bezpiecznej integracji podsystemów, o 
których mowa w lit. a), w obrębie pojazdu, 
stwierdzonej w oparciu o odpowiednie 
TSI, przepisy krajowe, a także wspólne 
metody oceny bezpieczeństwa określone w 
art. 6 dyrektywy …/… [w sprawie 
bezpieczeństwa systemu kolei w Unii].

c) dokumentację stanowiącą dowód
bezpiecznej integracji podsystemów w 
obrębie pojazdu, w przypadku gdy nie 
obejmują jej dokumenty wymienione w lit. 
a) i b);

c a) dokumentację stanowiącą dowód 
technicznej zgodności i bezpiecznej 
integracji pojazdu w ramach wybranych 
linii, sieci lub grup linii lub sieci, zgodnie 
z ust. 9.

Or. en

Poprawka 66
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja wydaje szczegółowe wytyczne 
dotyczące sposobu uzyskania zezwolenia 
na wprowadzenie pojazdu do obrotu.
Wytyczne dla wnioskodawców zawierające 
opis i wyjaśnienie wymogów dotyczących 
zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do
obrotu, a także wykaz wymaganych 
dokumentów udostępnia się 
wnioskodawcom bezpłatnie. Krajowe 
organy ds. bezpieczeństwa współpracują z 
Agencją przy rozpowszechnianiu tych 
informacji.

Agencja wydaje szczegółowe wytyczne 
dotyczące sposobu uzyskania zezwolenia 
na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji.
Wytyczne dla wnioskodawców zawierające 
opis i wyjaśnienie wymogów dotyczących 
zezwolenia na dopuszczenie pojazdu do
eksploatacji, a także wykaz wymaganych 
dokumentów udostępnia się 
wnioskodawcom bezpłatnie. Krajowe 
organy ds. bezpieczeństwa współpracują z 
Agencją przy rozpowszechnianiu tych 
informacji.

Or. en

Poprawka 67
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Agencja może wydawać zezwolenia na
wprowadzenie pojazdu do obrotu dla serii 
pojazdów. Zezwolenia te są ważne we 
wszystkich państwach członkowskich.

6. Agencja może wydawać zezwolenia na
dopuszczenie do eksploatacji dla serii 
pojazdów. Zezwolenia te są ważne we 
wszystkich państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 68
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek wnioskodawcy zezwolenie na
wprowadzenie pojazdu do obrotu może 
zawierać wyraźne wskazanie sieci lub linii 

Wnioskodawca zawiera we wniosku 
dowód zgodności technicznej pojazdu z 
sieciami lub liniami bądź grupami sieci 



AM\1002906PL.doc 9/12 PE519.488v01-00

PL

lub grup sieci lub linii, w których lub na 
których przedsiębiorstwo kolejowe może
dopuścić taki pojazd do eksploatacji bez 
dalszych weryfikacji, kontroli lub badań 
dotyczących technicznej zgodności między 
pojazdem a tymi sieciami lub liniami. W 
takim przypadku wnioskodawca załącza do 
swojego wniosku dowód technicznej 
zgodności pojazdu z danymi sieciami lub 
liniami.

lub linii, do których ma on zastosowanie. 
Zezwolenie na dopuszczenie pojazdu do
eksploatacji zawiera wyraźne wskazanie 
sieci lub linii lub grup sieci lub linii, w 
których lub na których pojazd może jeździć
bez dalszych weryfikacji, kontroli lub 
badań dotyczących technicznej zgodności 
między pojazdem a tymi sieciami lub
liniami W takim przypadku wnioskodawca 
załącza do swojego wniosku dowód 
technicznej zgodności pojazdu z danymi 
sieciami lub liniami.

Or. en

Poprawka 69
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9 a. Jeżeli pojazd nie spełnia już 
warunków, na podstawie których wydane 
zostało zezwolenie, Agencja może zmienić 
lub cofnąć zezwolenie dla tego pojazdu. W 
takim przypadku Agencja musi uzasadnić 
swoją decyzję i zaktualizować europejski 
rejestr, o którym mowa w art. 43.

Or. en

Poprawka 70
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dopuszczenie pojazdów do eksploatacji Wykorzystanie pojazdów

Or. en
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Poprawka 71
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsiębiorstwa kolejowe dopuszczają
pojazd do eksploatacji wyłącznie po 
sprawdzeniu – w porozumieniu z zarządcą 
infrastruktury – technicznej zgodności 
między pojazdem i trasą oraz bezpiecznej 
integracji pojazdu z systemem, w którym 
ma być eksploatowany, stwierdzonej w 
oparciu o odpowiednie TSI, przepisy 
krajowe i rejestry, a także wspólne metody 
oceny bezpieczeństwa określone w art. 6 
dyrektywy.

Przed rozpoczęciem eksploatacji pojazdu 
przedsiębiorstwo kolejowe upewnia się, że
pojazd posiada ważne zezwolenie na 
dopuszczenie do eksploatacji w państwach 
członkowskich oraz na trasach, na 
których ma on jeździć, przy 
uwzględnieniu:

a) rejestru lub rejestrów, o których mowa 
w art. 45, i wszelkich okresowo 
zmienionych wartości parametrów 
wynikających z tymczasowych ograniczeń 
związanych z siecią, przekazanych przez 
zarządcę infrastruktury, lub związanych z 
pojazdem, przekazanych przez podmiot 
odpowiedzialny za utrzymanie.
b) europejskiego rejestru pojazdów, o 
którym mowa w art. 43, lub europejskiego 
rejestru zezwoleń na wprowadzenie typów 
pojazdów, o którym mowa w art. 44, w tym 
wszelkich okresowo zmienionych wartości 
parametrów wynikających z 
tymczasowych ograniczeń związanych z 
typem pojazdu lub pojazdem.

Or. en

Poprawka 72
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi



AM\1002906PL.doc 11/12 PE519.488v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu dla pojazdów uzyskuje się 
wpierw zezwolenie na wprowadzenie 
pojazdu do obrotu zgodnie z art. 20.

skreślony

Or. en

Poprawka 73
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy pojazd dopuszczony do 
eksploatacji w systemie kolei Unii posiada 
europejski numer pojazdu (EVN) 
przyznany przez krajowy organ ds. 
bezpieczeństwa właściwy ze względu na 
dane terytorium, przed pierwszym 
dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji .

1. Każdy pojazd dopuszczony do 
eksploatacji w systemie kolei Unii posiada 
europejski numer pojazdu (EVN) 
przyznany przez Agencję wraz z 
pierwszym zezwoleniem.

Or. en

Poprawka 74
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Krajowe rejestry pojazdów Europejski rejestr pojazdów

Or. en

Poprawka 75
Jean-Jacob Bicep
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jest prowadzony i aktualizowany przez
podmiot niezależny od jakiegokolwiek 
przedsiębiorstwa kolejowego;

b) jest prowadzony i aktualizowany przez
Agencję;

Or. en

Poprawka 76
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – wspólne specyfikacje 
dotyczące treści, formatu danych, 
architektury funkcjonalnej i technicznej, 
trybu eksploatacji, w tym uzgodnień w 
zakresie wymiany danych, i zasad 
wprowadzenia danych i uzyskiwania 
wglądu do krajowych rejestrów pojazdów.
Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 48 ust. 3.

2. Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
wykonawczych – wspólne specyfikacje 
dotyczące treści, formatu danych, 
architektury funkcjonalnej i technicznej, 
trybu eksploatacji, w tym uzgodnień w 
zakresie wymiany danych, i zasad 
wprowadzenia danych i uzyskiwania 
wglądu do europejskiego rejestru 
pojazdów. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 48 ust. 3.

Or. en


