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Poprawka 14
Jean-Jacob Bicep

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
zwiększenia udziału transportu 
kolejowego i poprawy jakości 
świadczonych usług kolejowych.

Or. fr

Poprawka 15
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Dyrektywa 2012/34/UE zobowiązuje 
Komisję do proponowania w stosownych 
przypadkach środków ustawodawczych w 
odniesieniu do otwarcia rynku krajowych 
przewozów pasażerskich oraz do 
stworzenia odpowiednich warunków do 

skreślony
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zapewnienia niedyskryminacyjnego 
dostępu do infrastruktury, w oparciu o 
istniejący wymóg oddzielenia zarządzania 
infrastrukturą od działalności 
przewozowej.

Or. fr

Poprawka 16
Jean-Jacob Bicep

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.

skreślony

Or. fr

Poprawka 17
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Istniejące wymogi w zakresie 
niezależności zarządców infrastruktury od 
przedsiębiorstw transportu kolejowego 
określone w dyrektywie 2012/34/UE 
obejmują tylko podstawowe funkcje 
zarządcy infrastruktury, tj. podejmowanie 
decyzji dotyczących przydzielania tras 
pociągów oraz podejmowanie decyzji 
dotyczących pobierania opłat za 
infrastrukturę. Ponieważ jednak również 

skreślony
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inne funkcje mogą być stosowane do 
dyskryminacyjnego traktowania 
konkurentów, wszystkie funkcje muszą 
być wykonywane w sposób niezależny. 
Dotyczy to zwłaszcza decyzji w sprawie 
inwestycji lub utrzymania, które mogą być 
podejmowane w celu faworyzowania 
części sieci, z których korzystają głównie 
operatorzy transportowi przedsiębiorstwa 
zintegrowanego. Decyzje dotyczące 
planowania prac w zakresie utrzymania 
mogą wpłynąć na dostępność tras 
pociągów dla konkurentów.

Or. fr

Poprawka 18
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Obowiązujące wymogi dyrektywy 
2012/34/UE dotyczą jedynie niezależności 
prawnej, organizacyjnej i decyzyjnej. Nie 
wyklucza to całkowicie możliwości 
utrzymywania przedsiębiorstwa 
zintegrowanego, o ile zapewnione są te 
trzy kategorie niezależności. W 
odniesieniu do niezależności decyzyjnej 
należy dopilnować, aby odpowiednie 
zabezpieczenia wykluczały wpływ 
przedsiębiorstwa zintegrowanego na 
podejmowanie decyzji przez zarządcę 
infrastruktury. Jednak nawet pełne 
stosowanie takich zabezpieczeń nie 
eliminuje w pełni wszystkich możliwości 
dyskryminacyjnego traktowania 
konkurentów, które istnieją w przypadku 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo. W szczególności w 
zintegrowanych strukturach nadal istnieje 
możliwość wewnętrznego subsydiowania, 
a przynajmniej organom regulacyjnym 

skreślony
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jest bardzo trudno weryfikować i 
egzekwować stosowanie zabezpieczeń 
wprowadzonych w celu zapobiegania 
takiemu subsydiowaniu. 
Najskuteczniejszym sposobem 
rozwiązania tego problemu jest rozdział 
instytucjonalny zarządzania 
infrastrukturą od działalności 
przewozowej.

Or. fr

Poprawka 19
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Jeżeli państwa członkowskie 
zachowają zarządcę infrastruktury, który 
jest częścią przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, powinny one co 
najmniej wprowadzić rygorystyczne 
zabezpieczenia w celu zapewnienia 
rzeczywistej niezależności całego zarządcy 
infrastruktury w stosunku do 
zintegrowanego przedsiębiorstwa. 
Zabezpieczenia te powinny dotyczyć nie 
tylko struktury organizacyjnej zarządcy 
infrastruktury w stosunku do 
przedsiębiorstwa zintegrowanego, ale 
także struktury zarządzania zarządcy 
infrastruktury oraz, na ile jest to możliwe 
w ramach zintegrowanej struktury, 
powinny zapobiegać transferom 
finansowym między zarządcą 
infrastruktury a pozostałymi podmiotami 
prawnymi wchodzącymi w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego. 
Zabezpieczenia te nie tylko służą 
spełnieniu istniejących wymogów jeśli 
chodzi o niezależność decyzyjną w 
zakresie podstawowych funkcji na mocy 
dyrektywy 2012/34/UE, pod względem 

skreślony
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niezależności zarządzania zarządcy 
infrastruktury, ale wykraczają poza te 
wymogi poprzez dodanie klauzul 
wykluczających możliwość wykorzystania 
przychodów zarządcy infrastruktury do 
finansowania innych podmiotów 
wchodzących w skład przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo. Zasada ta 
powinna mieć zastosowanie niezależnie od 
stosowania ustawodawstwa podatkowego 
państw członkowskich i bez uszczerbku 
dla obowiązujących w UE zasad pomocy 
państwa.

Or. fr

Poprawka 20
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pomimo wprowadzenia zabezpieczeń 
chroniących niezależność, 
przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo 
mogłyby nadużyć swojej struktury w celu 
zapewnienia nienależnej przewagi 
konkurencyjnej należącym do nich 
przewoźnikom kolejowym. Z tego powodu, 
bez uszczerbku dla art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na 
wniosek państwa członkowskiego lub z 
własnej inicjatywy Komisja powinna 
sprawdzić, czy zabezpieczenia te 
skutecznie wdrożono oraz czy 
wyeliminowano wszelkie pozostałe 
zakłócenia konkurencji. W przypadku gdy 
Komisja nie jest w stanie tego potwierdzić, 
wszystkie państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość ograniczenia lub 
cofnięcia prawa dostępu przedmiotowym 
operatorom zintegrowanym pionowo.

skreślony

Or. fr
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Poprawka 21
Jean-Jacob Bicep

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 ono zagrożenie dla równowagi 
ekonomicznej tych umów o świadczenie 
usług publicznych lub dla jakości 
świadczonych w ramach tych umów usług
oraz gdyby zatwierdzenie wydał właściwy 
organ regulacyjny.

Or. fr

Poprawka 22
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W celu ustalenia, czy na jakość 
usługi świadczonej w ramach umowy 
o świadczenie usług publicznych ma 
wpływ usługa bezpłatna w ramach tej 
samej sieci, organy regulacyjne powinny 
w szczególności uwzględnić efekty 
sieciowe, utrzymanie połączeń i 
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punktualność.

Or. fr

Poprawka 23
Jean-Jacob Bicep

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 
dyskryminacji między przedsiębiorstwami 
kolejowymi.

(19) W celu zwiększenia atrakcyjności 
usług kolejowych dla pasażerów, państwa 
członkowskie będą musiały wymagać od 
przedsiębiorstw kolejowych wykonujących 
przewozy pasażerskie uczestnictwa we 
wspólnym systemie informacyjnym i 
zintegrowanym systemie biletowym 
umożliwiającym sprzedaż biletów, biletów 
bezpośrednich i rezerwacji. Kiedy taki 
system zostanie wprowadzony, będzie 
należało dopilnować, aby był on 
interoperacyjny, aby mógł zostać 
zintegrowany z innymi systemami 
krajowymi lub europejskimi i aby nie 
prowadził do zakłóceń rynku ani 
dyskryminacji między przedsiębiorstwami 
kolejowymi.

Or. fr

Poprawka 24
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 3 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: skreślony
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„2) „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;”;

Or. fr

Poprawka 25
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 3 – punkt 31 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dodaje się pkt 31 w brzmieniu: skreślony
„31) „przedsiębiorstwo zintegrowane 
pionowo” oznacza przedsiębiorstwo, w 
którym:
- jedno lub wiele przedsiębiorstw 
kolejowych jest własnością lub częściową 
własnością tego samego przedsiębiorstwa 
co zarządca infrastruktury (spółka 
dominująca), lub
- zarządca infrastruktury jest własnością 
lub częściową własnością jednego lub 
wielu przedsiębiorstw kolejowych, lub
- jedno lub wiele przedsiębiorstw 



AM\1002920PL.doc 11/25 PE519.489v01-00

PL

kolejowych jest własnością lub częściową 
własnością zarządcy infrastruktury.”;

Or. fr

Poprawka 26
Jean-Jacob Bicep

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. fr

Poprawka 27
Jean-Jacob Bicep

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) art. 7 otrzymuje brzmienie: skreślony
„Artykuł 7
Rozdział instytucjonalny zarządcy 
infrastruktury
1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby zarządca infrastruktury wykonywał 
wszystkie funkcje, o których mowa w art. 
3 ust. 2, i był niezależny od jakiegokolwiek 
przedsiębiorstwa kolejowego.
Aby zapewnić niezależność zarządcy 
infrastruktury państwa członkowskie 
dopilnowują, aby zarządca infrastruktury 
stanowił podmiot prawnie oddzielony od 
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wszelkich przedsiębiorstw kolejowych.
2. Państwa członkowskie gwarantują 
również, że ta sama osoba fizyczna lub 
prawna, lub te same osoby nie są 
uprawnione do:
a) bezpośredniego lub pośredniego 
sprawowania kontroli w rozumieniu 
rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 
jednocześnie nad przedsiębiorstwem 
kolejowym i zarządcą infrastruktury, 
posiadania jakichkolwiek udziałów 
finansowych jednocześnie w 
przedsiębiorstwie kolejowym i zarządcy 
infrastruktury ani wykonywania 
jakichkolwiek praw jednocześnie 
względem przedsiębiorstwa kolejowego i 
zarządcy infrastruktury;
b) 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;
c) pełnienia funkcji członka rady 
nadzorczej, zarządu lub organów 
upoważnionych do reprezentacji prawnej 
zarówno przedsiębiorstwa kolejowego, jak 
i zarządcy infrastruktury;
d) zarządzania infrastrukturą kolejową 
lub udziału w kierowaniu zarządcą 
infrastruktury, a jednocześnie 
bezpośredniego lub pośredniego 
sprawowania kontroli nad 
przedsiębiorstwem kolejowym, posiadania 
jakichkolwiek udziałów finansowych w 
tym przedsiębiorstwie lub wykonywania 
jakichkolwiek praw względem niego, bądź 
do zarządzania przedsiębiorstwem 
kolejowym lub uczestniczenia w 
zarządzaniu nim, a jednocześnie do 
bezpośredniego lub pośredniego 
sprawowania kontroli nad zarządcą 
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infrastruktury, posiadania jakichkolwiek 
udziałów w nim lub wykonywania 
jakichkolwiek praw względem niego.
3. 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.
4. 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 zarządcy 
infrastruktury.
5. 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.”;

Or. fr
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Poprawka 28
Jean-Jacob Bicep

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 „Artykuł 7a skreślony

Or. fr

Poprawka 29
Jean-Jacob Bicep

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 7b skreślony

Or. fr

Poprawka 30
Oldřich Vlasák

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie rady nadzorczej lub zarządu i 
pracownicy wyższego szczebla zarządcy 
infrastruktury nie posiadają bezpośrednio 
ani pośrednio żadnych udziałów w 

Członkowie rady nadzorczej lub zarządu i 
pracownicy wyższego szczebla zarządcy 
infrastruktury, a także jego pracownicy 
mający dostęp do informacji poufnych nie 
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jakimkolwiek innym podmiocie prawnym 
wchodzącym w skład przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, ani nie 
otrzymują od niego żadnych korzyści 
finansowych. Część ich wynagrodzenia 
uzależniona od wyników nie zależy od 
wyników działalności jakichkolwiek 
innych podmiotów prawnych wchodzących 
w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo ani jakichkolwiek podmiotów 
prawnych znajdujących się pod jego 
kontrolą, ale wyłącznie od wyników 
zarządcy infrastruktury.

posiadają bezpośrednio ani pośrednio 
żadnych udziałów w jakimkolwiek innym 
podmiocie prawnym wchodzącym w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, 
ani nie otrzymują od niego żadnych 
korzyści finansowych. Część ich 
wynagrodzenia uzależniona od wyników 
nie zależy od wyników działalności 
jakichkolwiek innych podmiotów 
prawnych wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
ani jakichkolwiek podmiotów prawnych 
znajdujących się pod jego kontrolą, ale 
wyłącznie od wyników zarządcy 
infrastruktury.

Or. cs

Poprawka 31
Jean-Jacob Bicep

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 7c skreślony

Or. fr

Poprawka 32
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 7 d (nowy) – 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 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
przedstawicielom pracowników sektora 
kolejowego, a także władzom regionalnym 
i lokalnym. Przedstawiciele państwa 
członkowskiego oraz dany organ 
regulacyjny są zapraszani na posiedzenia 
komitetu koordynacyjnego jako 
obserwatorzy.

Or. fr

Poprawka 33
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 7 d (nowy) – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitet koordynacyjny opracowuje 
regulamin wewnętrzny, który obejmuje w 
szczególności zasady dotyczące udziału w 
posiedzeniach oraz ich częstotliwości (co 
najmniej raz na kwartał). Sprawozdanie z 
dyskusji w komitecie koordynacyjnym jest 
przedkładane co roku zarządcy 
infrastruktury, państwu członkowskiemu, 
odpowiedniemu organowi regulacyjnemu 
oraz Komisji ze wskazaniem odnośnych 
stanowisk zajętych przez członków 
komitetu.

Komitet koordynacyjny opracowuje 
regulamin wewnętrzny, który obejmuje w 
szczególności zasady dotyczące udziału w 
posiedzeniach oraz ich częstotliwości (co 
najmniej raz na kwartał), a także zasady 
dotyczące prowadzonych przynajmniej raz 
w roku regularnych konsultacji z 
przedstawicielami użytkowników usług 
kolejowych przewozów towarowych i 
osobowych. Sprawozdanie z dyskusji w 
komitecie koordynacyjnym jest 
przedkładane co roku zarządcy 
infrastruktury, państwu członkowskiemu, 
odpowiedniemu organowi regulacyjnemu 
oraz Komisji ze wskazaniem odnośnych 
stanowisk zajętych przez członków 
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komitetu.

Or. cs

Poprawka 34
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 7 e (nowy) – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć środki określające 
wspólne zasady i praktyki sieci, w
szczególności w celu zapewnienia 
spójności działań w zakresie analizy 
porównawczej, oraz procedury, które 
należy stosować na potrzeby współpracy w 
ramach sieci. Środki te są przyjmowane w 
drodze aktu wykonawczego zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 62 ust. 3.

Komisja może, w stosownych 
przypadkach, przedstawić wnioski 
ustawodawcze mające na celu poprawę
współpracy między zarządcami 
infrastruktury będącymi członkami sieci.

Or. fr

Poprawka 35
Jean-Jacob Bicep

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
prawo dostępu, przewidziane w art. 10 ust. 
2, w połączeniach pasażerskich pomiędzy 
daną stacją początkową oraz daną stacją 
docelową, w przypadku gdy dana trasa lub 
trasa alternatywna jest objęta co najmniej 
jedną umową o świadczenie usług 
publicznych, a korzystanie z tego prawa 
zagrażałoby równowadze 
ekonomicznej umowy lub umów o 

Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
prawo dostępu, przewidziane w art. 10 ust. 
2, w połączeniach pasażerskich pomiędzy 
daną stacją początkową oraz daną stacją 
docelową, w przypadku gdy dana trasa lub 
trasa alternatywna jest objęta co najmniej 
jedną umową o świadczenie usług 
publicznych, a korzystanie z tego prawa 
zagraża równowadze 
ekonomicznej umowy lub umów o 
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świadczenie usług publicznych. świadczenie usług publicznych lub jest 
niekorzystne dla jakości świadczonej 
usługi.

Or. fr

Poprawka 36
Jean-Jacob Bicep

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 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, przy 
uwzględnieniu łącznego efektu usług 
świadczonych bezpłatnie. 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

Poprawka 37
Jean-Jacob Bicep

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

Bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) 
nr 1371/2007 oraz dyrektywy 2010/40/UE 
państwa członkowskie wymagają, aby 
przedsiębiorstwa kolejowe wykonujące 
krajowe przewozy pasażerskie 
uczestniczyły, nie później niż w ciągu 
roku od przyjęcia niniejszej dyrektywy, we 
wspólnym systemie informacyjnym i 
zintegrowanym systemie biletowym 
umożliwiającym sprzedaż biletów, biletów 
bezpośrednich i rezerwacji, lub podejmują 
decyzję o upoważnieniu właściwych 
organów do utworzenia takiego systemu.
Kiedy taki system zostanie utworzony,
państwa członkowskie dopilnowują, aby
był on interoperacyjny, aby mógł zostać 
zintegrowany z innymi systemami 
krajowymi lub europejskimi i aby nie 
prowadził 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. fr

Poprawka 38
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 56 – ustęp 1 – litery h, i (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) W art. 56 ust. 1 dodaje się następujące 
akapity:
„h) planowanych prac konserwacyjnych;
i) nieplanowanych prac 



PE519.489v01-00 20/25 AM\1002920PL.doc

PL

konserwacyjnych”

Or. fr

Poprawka 39
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8 b (nowy)
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b) Artykuł 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Nie naruszając uprawnień krajowych 
organów ochrony konkurencji w celu 
zagwarantowania konkurencji na 
rynkach przewozów kolejowych, organ 
regulacyjny posiada uprawnienia do 
monitorowania sytuacji w dziedzinie
konkurencji, na rynku przewozów 
kolejowych, a w szczególności w zakresie 
kontroli wykonania ust. 1 lit. a) - i)
z własnej inicjatywy w celu uniknięcia 
dyskryminacyjnego traktowania 
wnioskodawców. Sprawdza on 
w szczególności, czy regulamin sieci 
zawiera klauzule o charakterze 
dyskryminacyjnym lub pozostawia 
zarządcy infrastruktury swobodę 
decyzyjną, którą można wykorzystać 
w celu dyskryminacyjnego traktowania 
wnioskodawców.
Jeśli chodzi o publiczny pasażerski 
transport kolejowy, zgodność z wymogami 
określonymi w rozporządzeniu (WE) 
1370/2007 - w celu uwzględnienia usług, o
których mowa w art. 10 niniejszej 
dyrektywy - będzie musiała zostać 
zapewniona przez organ regulacyjny, w 
szczególności z własnej inicjatywy”. 

Or. fr
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Poprawka 40
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8 c (nowy)
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 56 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8c) Art. 56 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Organ regulacyjny  zapewnia, aby 
opłaty ustalone przez zarządcę 
infrastruktury były zgodne z rozdziałem 
IV pkt 2 i aby były niedyskryminujące.
Organ regulacyjny zapewnia również, aby 
opłaty ustalone przez zarządcę 
infrastruktury, operatorów obiektów 
infrastruktury usługowej lub 
przedsiębiorstwa kolejowe odpowiedzialne 
za dostęp, w tym dostęp do torów, do 
dworców pasażerskich, odnośnych 
budynków i innych urządzeń, w tym 
urządzeń wyświetlających informacje 
dotyczące podróży, były 
niedyskryminujące.  W celu zapewnienia 
realizacji powyższego, o wszelkich 
zmianach struktury lub wysokości opłat, o 
których mowa w niniejszym ustępie, 
będzie należało powiadomić organ 
regulacyjny nie później niż dwa miesiące 
przed przewidzianą datą stosowania opłat. 
Organ regulacyjny ma prawo wystąpić o 
zmniejszenie lub zwiększenie w 
odniesieniu do planowanej zmiany, jej 
przełożenie na późniejszy termin lub jej 
unieważnienie, najpóźniej miesiąc przed 
przewidzianą datą stosowania. Negocjacje 
między wnioskodawcami a zarządcą 
infrastruktury dotyczące poziomu opłat 
za korzystanie z infrastruktury mogą być 
dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli są 
prowadzone pod nadzorem organu 
regulacyjnego. Organ regulacyjny
interweniuje, jeśli zajdzie 
prawdopodobieństwo, że negocjacje 
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będą pozostawały w sprzeczności z 
wymogami niniejszego rozdziału.

Or. fr

Poprawka 41
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8 d (nowy)
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 56 – ustęp 9 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8d) Artykuł 56 ust. 9 akapit trzeci 
otrzymuje brzmienie:
W przypadku odwołania się od odmowy 
przyznania zdolności przepustowej lub 
od warunków oferty zdolności 
przepustowej organ regulacyjny albo 
potwierdza, że decyzja zarządcy 
infrastruktury nie wymaga żadnych 
zmian, albo wymaga zmiany tej decyzji 
zgodnie ze wytycznymi udzielonymi przez 
organ regulacyjny najpóźniej w terminie 
miesiąca po otrzymaniu odwołania.
Zarządca infrastruktury faktycznie 
dostosowuje się do wymagań w 
najszybszym możliwym czasie, a w każdym 
razie najpóźniej w terminie 1 miesiąca od 
otrzymania wniosku organu 
regulacyjnego. 

Or. fr

Poprawka 42
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8 e (nowy)
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 56 – ustęp 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8e) Art. 56 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
Państwa członkowskie czuwają nad tym, 
by decyzje podejmowane przez organ 
regulacyjny podlegały kontroli prawnej. 
Odwołanie może mieć skutek 
zawieszający w stosunku do decyzji 
organu regulacyjnego jedynie w 
przypadku, gdy niezwłoczne wykonanie 
decyzji organu regulacyjnego może 
przynieść nieodwracalne lub wyraźnie 
nadmierne szkody wnoszącemu 
odwołanie lub gdy decyzja nie odnosi się 
do art. 56 ust. 6 lub art. 56 ust. 9 
niniejszej dyrektywy. Niniejszy przepis 
nie narusza uprawnień sądu 
rozpatrującego odwołanie przyznanych 
prawem konstytucyjnym, w stosownych 
przypadkach.

Or. fr

Poprawka 43
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8 f (nowy)
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 57 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8f) W artykule 57 dodaje się nowy ustęp 
9a w brzmieniu:
„Jeżeli wnioskodawca jest zdania, że
decyzje podjęte przez jednego lub kilku 
zarządców infrastruktury lub też organy 
odpowiedzialne za podstawowe funkcje 
utrudniają rozwój połączeń 
transgranicznych, może on złożyć 
bezpośrednio w sieci wniosek o 
sporządzenie opinii o charakterze 
regulacyjnym.  Wniosek ten będzie 
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również wnioskiem o wydanie decyzji 
przez organ regulacyjny lub inne organy 
krajowe.
W stosownych przypadkach sieć występuje 
z wnioskiem o odpowiednie informacje do 
zarządcy infrastruktury lub organów 
odpowiedzialnych za podstawowe funkcje, 
oraz, w każdym przypadku, do 
odpowiednich krajowych organów 
regulacyjnych, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 57 ust. 4.  Sieć wydaje 
następnie niewiążącą opinię, mającą na 
celu ułatwienie, nie zaś utrudnienie, 
świadczenia przedmiotowych usług.  
Opinia ta zostaje przekazana właściwym 
krajowym organom regulacyjnym oraz 
wnioskodawcy najpóźniej w terminie 
miesiąca po otrzymaniu wniosku.  
Właściwe krajowe organy regulacyjne 
uwzględniają opinię sieci, przed podjęciem 
własnych decyzji, najpóźniej w terminie 
miesiąca po otrzymaniu opinii sieci; 
przekazują one wnioskodawcy pisemne 
uzasadnienie wszelkich odchyleń od tej 
opinii.”

Or. fr

Poprawka 44
Jean-Jacob Bicep

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8 g (nowy)
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 57 – ustęp 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8g) W artykule 57 dodaje się nowy ustęp 9 
b w brzmieniu:
„Komisja Europejska najpóźniej rok po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy 
przyjmuje wniosek ustawodawczy w celu 
stworzenia sieci organów regulujących i 
nadania jej osobowości prawnej.”
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Poprawka 45
Jean-Pierre Audy

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. 
Jest ona dostępna w formie 
skonsolidowanej z dyrektywą 2012/34/UE, 
którą zmienia, w terminie trzech miesięcy 
od jej wejścia w życie.

Or. fr


