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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wprowadzenie:

Sektor przewozów kolejowych jest aktualnie dotknięty kryzysem w licznych państwach 
członkowskich, podczas gdy zapotrzebowanie na transport towarów i osób stale wzrasta oraz 
gdy wyzwania w obszarze środowiska i energetyki zmuszają Europę do opracowania trwałych 
rozwiązań transportowych. Skąd ta negatywna tendencja? Pociąg kosztuje zbyt drogo i nie 
dysponuje wystarczająco rozwiniętą siecią kolejową, by osiągnąć przewagę nad 
bezpośrednimi konkurentami: samochodem, statkiem czy samolotem.

Dnia 30 stycznia 2013 roku Komisja Europejska przedstawiła zatem czwarty pakiet kolejowy, 
którego celem jest utworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, tym samym 
zwiększając konkurencję i obniżając koszty transportu kolejowego.

Wpływ tych reform na państwa członkowskie, regiony, samorządy lokalne, podmioty 
działające na rynku kolejowym, użytkowników i obywateli Unii będzie ogromny, a powołana 
Komisja REGI, właściwa dla oceny wpływu innych polityk unijnych na spójność 
ekonomiczną, społeczną i terytorialną Europy, udzieliła wyczerpującej odpowiedzi na temat 
reform.

Celem przekształcenia dyrektywy w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii 
Europejskiej jest ograniczenie fragmentaryzacji i kosztów dopuszczenia do obrotu pojazdów i 
urządzeń. Powyższe propozycje pozwolą na zwiększenie interoperacyjności kolei na 
poziomie UE przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Uproszczenie procedur i harmonizacja techniczna stanowią warunek wstępny niezbędny do 
ustanowienia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego i do otwarcia na konkurencję 
sektora kolejowego. Interoperacyjność jest również warunkiem sine qua non poprawy 
transgranicznego transportu kolejowego, niezbędnego dla spójności terytorialnej Unii.

W rzeczywistości systemy kolejowe różnych państw wciąż noszą piętno wojennej historii 
Europy. Zostały one zaprojektowane celowo w sposób różnorodny, aby chronić gospodarkę 
narodową, a przede wszystkim terytorium narodowe, przed wszelkimi inwazjami obcych 
wojsk.

Według Komisji Europejskiej w chwili obecnej istnieje ponad 11 000 przepisów technicznych 
i zasad bezpieczeństwa narodowego w UE. Europejska Agencja Kolejowa (Agencja) ma 
obecnie odpowiedzialność prawną: odpowiada za opracowanie minimalnych standardów 
interoperacyjności celem uproszczenia gąszczu przepisów krajowych oraz umożliwienia 
bezpiecznego i nieprzerwanego przejazdu pociągów.

Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów wydawane jest przez każdy krajowy 
organ ds. bezpieczeństwa na terytorium swojego kraju. Rozbieżności w sposobie prowadzenia
przez organy procedur dotyczących zezwolenia na dopuszczenie pojazdów do eksploatacji 
oraz przyznawania certyfikatów bezpieczeństwa są duże. Procedura jest często długotrwała i 
kosztowna.
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Dostępne dane pokazują, że koszty związane z procedurami dotyczącymi zezwolenia na 
dopuszczenie pojazdów do eksploatacji sięgają aż 10 % wartości pojazdów w każdym kraju. 
Kiedy są one używane w trzech państwach członkowskich, całkowite koszty mogą osiągnąć 
około 30 %.

Wniosek Komisji Europejskiej został uznany za „rewolucyjny”. Komisja wnioskuje, by 
uchylić pojęcie zezwolenia na „dopuszczenie pojazdu do eksploatacji” na rzecz pojęcia 
„wprowadzenie pojazdu do obrotu” oraz pozostawić przedsiębiorstwu kolejowemu
odpowiedzialność za dopuszczenie pojazdu do eksploatacji i przejazd pociągu.

Inne rozwiązanie: Komisja wnioskuje o udzielenie Agencji odpowiedzialności „operacyjnej”
obok odpowiedzialności „prawnej”: wtedy Agencja wydawałaby „zezwolenia na 
wprowadzenie pojazdu do obrotu” po zebraniu certyfikatów zgodności urządzeń.

Propozycje poprawek:

Sprwozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji Europejskiej, których celem 
jest uproszczenie procedur dla wnioskodawców oraz prawdziwe europejskie podejście do 
certyfikacji pojazdów.

Zaproponowane zmiany dotyczą zezwolenia na „wprowadzenie pojazdu do obrotu”
wydanego przez Agencję, które będzie ważne w całej Europie. To zezwolenie ma na celu 
zawyżenie zdolności Agencji do zastąpienia 27 krajowych organów ds. bezpieczeństwa, do 
zrozumienia wszystkich przepisów krajowych, które jeszcze istnieją, i do dokonania 
niezbędnych weryfikacji.

Co więcej, koszty i odpowiedzialność za dopuszczenie pojazdu do eksploatacji spoczywające 
na przedsiębiorstwach kolejowych byłyby zbyt duże i mogłyby zniechęcić nowe podmioty na 
rynku.

Proponowana architektura: Poprawki oparte są w znacznym stopniu na znalezionym przez 
Radę, dnia 10 czerwca bieżącego roku, kompromisie, który umożliwia równowagę między 
arbitrażem europejskim i krajowymi ekspertyzami. W taki sposób Agencja staje się punktem 
kompleksowej obsługi dla wszelkiego rodzaju zezwoleń dla pojazdów. Wnioskodawca musi 
określić w swoim wniosku „strefy użytkowania” pojazdu. Agencja dokonuje weryfikacji 
zgodności TSI i przekazuje do krajowych organów ds. bezpieczeństwa „strefy użytkowania”
wniosek o weryfikację zgodności technicznej z przepisami krajowymi.

Władze mają miesiąc czasu na zażądanie przedstawienia im dodatkowych dokumentów oraz 
maksymalnie 4 miesiące na zbadanie i rozpatrzenie sprawy. Następnie Agencja wydaje 
decyzję, w zależności od opinii krajowych organów ds. bezpieczeństwa.

W razie konfliktu Izba Odwoławcza jest organem właściwym dla rozstrzygania między 
Agencją a krajowymi organami ds. bezpieczeństwa.

Pozostałe zmiany: Sprwozdawczyni proponuje również utworzenie europejskiego rejestru 
pojazdów, zamiast utrzymywania 27 rejestrów krajowych. Wyjaśniono również, że jedynie 
„znaczące” zmiany dotyczące pojazdów nakładają obowiązek otrzymania nowego 
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zezwolenia. Analiza kosztów i korzyści z nowej TSI musi zostać wnikliwie oceniona.

Części zamienne powinny stać się również przedmiotem ujednolicenia w celu usprawnienia 
rynku europejskiego. Na koniec Agencja musi zachować kontrolę nad europejskim systemem 
zarządzania ruchem kolejowym ERTMS, aby zapewnić koordynację nad wprowadzeniem
tego systemu w całej Europie.

Na koniec ważnym nowatorskim rozwiązaniem jest możliwość rozszerzenia „strefy 
użytkowania” aż po najbliższy dworzec transgraniczny bez ustanawiania nowych procedur, o 
ile systemy kolei są podobne. 

Terminy przejściowe: Wobec zakresu prac adaptacyjnych, jakie muszą wykonać EAK i 
krajowe organy ds. bezpieczeństwa, proponuje się wydłużyć termin przejściowy z dwóch na 
trzy lata. Niemniej jednak, po upływie dwóch lat, Komisja jest zobowiązana do sporządzenia 
dla Parlamentu Europejskiego i dla Rady raportu z poczynionych przez Agencję postępów w 
wypełnianiu jej nowych kompetencji.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego wzywa Komisję Transportu i Turystyki, jako komisję
przedmiotowo właściwą do uwzględnienia w swoich sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

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 publiczny.

Or. fr
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywą ustanawia się 
warunki, które mają być spełnione w celu 
osiągnięcia interoperacyjności systemu 
kolei Unii w sposób zgodny z przepisami 
dyrektywy [.../... w sprawie 
bezpieczeństwa systemu kolei w Unii]. 
Warunki te dotyczą projektowania, 
budowy, dopuszczenia do eksploatacji, 
modernizacji, odnowienia, eksploatacji i 
utrzymania części tego systemu, a także 
kwalifikacji zawodowych, wymagań 
zdrowotnych i dotyczących 
bezpieczeństwa dla personelu mającego 
udział w jego eksploatacji i utrzymaniu.

1. Niniejszą dyrektywą ustanawia się 
warunki, które mają być spełnione w celu 
osiągnięcia interoperacyjności systemu 
kolei Unii w sposób zgodny z przepisami 
dyrektywy [.../... w sprawie 
bezpieczeństwa systemu kolei w Unii]. 
Warunki te dotyczą projektowania, 
budowy, dopuszczenia do eksploatacji, 
modernizacji, odnowienia, eksploatacji i 
utrzymania części tego systemu, a także 
kwalifikacji zawodowych, wymagań 
zdrowotnych i dotyczących 
bezpieczeństwa dla personelu mającego 
udział w jego eksploatacji i utrzymaniu. 
Dążenie do tego celu musi prowadzić do 
określenia optymalnego poziomu 
harmonizacji technicznej oraz do 
umożliwienia wspierania stopniowego 
tworzenia rynku wewnętrznego urządzeń i 
usług na potrzeby budowy, odnowy, 
modernizacji i eksploatacji systemu kolei 
w Unii; 

Or. fr

Uzasadnienie

Cele przedstawione w dyrektywie w sprawie interoperacyjności (obecne art. 1 ust. 2 lit. b))
powinny zostać zachowane, ponieważ wydają ogólne wytyczne dyrektywy (optymalny poziom 
harmonizacji technicznej i stopniowe tworzenie rynku wewnętrznego urządzeń, usług i 
eksploatacji).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „interoperacyjność” oznacza zdolność 2) „interoperacyjność” oznacza zdolność 
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systemu kolei do zapewnienia 
bezpiecznego i nieprzerwanego przejazdu 
pociągów spełniających wymagany stopień 
wydajności tych linii.

systemu kolei do zapewnienia 
bezpiecznego i nieprzerwanego przejazdu 
pociągów spełniających wymagany stopień 
wydajności tych linii. Zdolność ta zależy 
od warunków prawnych, technicznych 
oraz operacyjnych, które muszą być 
spełnione celem spełnienia zasadniczych 
wymagań;

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsze zdanie obecne w istniejących europejskich ramach prawnych jest niezbędne dla 
przejrzystości.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) „modernizacja” oznacza wszelkie 
prace modyfikacyjne prowadzone w 
podsystemie lub jego części, skutkujące 
zmianą dokumentacji technicznej
dołączonej do deklaracji weryfikacji WE, 
o ile taka dokumentacja techniczna 
istnieje, i poprawiające całkowite osiągi 
podsystemu;

12) „modernizacja” oznacza wszelkie 
większe prace modyfikacyjne prowadzone 
w podsystemie lub jego części, pojazdu lub 
jego części, i poprawiające całkowite 
osiągi podsystemu; każde TSI określają 
„większe” modyfikacje dla podsystemów 
lub pojazdu, którego to dotyczy;

Or. fr

Uzasadnienie

W celu uniknięcia konieczności sporządzenia nowej deklaracji WE do każdej modyfikacji
(dokonano licznych drobnych modyfikacji niemających wpływu na dane techniczne), 
kryterium „większe” powinno zostać wyjaśnione w TSI w celu sporządzenia nowej deklaracji 
WE.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „odnowienie” oznacza wszelkie prace 
wymienne w podsystemie lub jego części,
niezmieniające całkowitych osiągnięć 
podsystemu;

13) „odnowienie” oznacza wszelkie 
większe prace wymienne w podsystemie 
lub w pojeździe albo jego części,
niezmieniające całkowitych osiągnięć 
podsystemu lub pojazdu; każde TSI 
ustanawia „większe” odnowienia dla 
podsystemów i pojazdu, którego to 
dotyczy;

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

39a) „strefa użytkowania” to strefa 
użytkowania przewidzianego dla pojazdu, 
to znaczy sieci lub linii lub grupy sieci lub 
linii znajdujących się na terenie jednego 
lub kilku państw członkowskich, po 
których dany pojazd może się poruszać.

Or. fr

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) określa składniki interoperacyjności 
oraz interfejsy, jakie muszą być objęte 
specyfikacjami europejskimi, w tym 
normami europejskimi, koniecznymi do 
osiągnięcia interoperacyjności w ramach 
systemu kolei; 

d) określa składniki interoperacyjności 
oraz interfejsy, jakie muszą być objęte 
specyfikacjami europejskimi, w tym 
normami europejskimi, koniecznymi do 
osiągnięcia interoperacyjności w ramach 
systemu kolei; zawiera to identyfikację 
kolejowych części zamiennych mogących 
zostać znormalizowanymi zgodnie z art.
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41 rozporządzenia dotyczącego [Agencji 
Unii Europejskiej do spraw kolei i 
uchylającą rozporządzenie (WE) nr
881/2004.]

Or. fr

Uzasadnienie

Każde TSI powinno zawierać listę części zamiennych do ujednolicenia w celu utworzenia 
wewnętrznego rynku sprzętu kolejowego zgodnie z wnioskiem Komisji w art. 41 
rozporządzenia w sprawie Agencji Unii Europejskiej do spraw kolei.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Opracowanie, przyjęcie i przegląd 
każdej TSI (w tym parametrów 
podstawowych) uwzględnia koszty i 
korzyści szacowane zarówno na podstawie 
wszelkich branych pod uwagę rozwiązań 
technicznych, jak i ich interfejsów, w taki 
sposób, aby ustalić i wdrożyć rozwiązania 
najbardziej stabilne. Państwa 
członkowskie biorą udział w tej ocenie,
dostarczając niezbędnych danych.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejszy fragment aktualnej dyrektywy (załącznik I, 4.2) powinien zostać ponownie 
wprowadzony do tekstu, aby została wykonana ocena kosztów i korzyści szacowanych na 
podstawie wszelkich branych pod uwagę rozwiązań technicznych, dla każdej Technicznej 
Specyfikacji Interoperacyjności, w celu wdrożenia rozwiązań najbardziej stabilnych, 
zwłaszcza na korzyść władz lokalnych lub regionalnych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Członek sieci organów 
reprezentacyjnych może działać w 
charakterze wnioskodawcy w celu 
zebrania opinii o brakach w TSI poprzez 
Komisję. Komisja informuje 
wnioskodawcę o swojej decyzji i uzasadnia 
swoją ewentualną odmowę.

Or. fr

Uzasadnienie

Podmioty sektora kolejowego często jako pierwsze naprawiają problemy TSI, powinny zatem 
mieć możliwość składania do Komisji wniosków o zebranie opinii o rozpoznanych brakach w 
TSI.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zadania notyfikowanej jednostki 
oceniającej zgodność odpowiedzialnej za 
weryfikację WE podsystemu rozpoczynają
się na etapie projektu i obejmują cały okres 
budowy, poprzez etap akceptacji, aż do 
dopuszczenia podsystemu do eksploatacji. 
Mogą one obejmować również weryfikację 
interfejsów danego podsystemu z 
systemem, do którego zostaje on włączany, 
w oparciu o informacje dostępne w
odpowiednich TSI oraz w rejestrach 
przewidzianych w art. 44 i 45.

2. Zadania notyfikowanej jednostki 
oceniającej zgodność odpowiedzialnej za 
weryfikację WE podsystemu rozpoczynają
się na etapie projektu i obejmują cały okres 
budowy, poprzez etap akceptacji, aż do 
dopuszczenia podsystemu do eksploatacji. 
Obejmują one również weryfikację 
interfejsów danego podsystemu z 
systemem, do którego zostaje on włączany, 
w oparciu o informacje dostępne w 
odpowiednich TSI oraz w rejestrach 
przewidzianych w art. 44 i 45.

Or. fr

Uzasadnienie

Istotne jest, aby interfejsy zostały również objęte, jak to jest w przypadku obecnej dyrektywy.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy krajowy organ ds. bezpieczeństwa 
zezwala na dopuszczenie do eksploatacji 
podsystemów „energia” i „infrastruktura”, 
które znajdują się lub są eksploatowane na 
terytorium jego państwa członkowskiego.

Każdy krajowy organ ds. bezpieczeństwa 
zezwala na dopuszczenie do eksploatacji 
podsystemów „energia” i „infrastruktura”, 
które znajdują się lub są eksploatowane na 
terytorium jego państwa członkowskiego.
Dla instalacji przytorowych europejskiego 
systemu zarządzania ruchem kolejowym 
(ERTMS), krajowy organ ds.
bezpieczeństwa konsultuje się z 
Europejską Agencją Kolejową, która jest 
organem decyzyjnym w tej kwestii. Dla 
pozostałych stałych instalacji krajowy 
organ ds. bezpieczeństwa jest organem 
decyzyjnym.

Or. fr

Uzasadnienie

Jest to bezpośrednie odniesienie do „instalacji przytorowej ERTMS”. Każdy krajowy organ 
ds. bezpieczeństwa powinien udzielić zezwolenia na wprowadzenie do obrotu wszelkich 
stałych instalacji krajowych. Agencja powinna udzielić zezwoleń dotyczących instalacji 
przytorowych ERTMS w celu zagwarantowania skoordynowanych działań ERTMS.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przewidziane prace mogą negatywnie 
oddziaływać na ogólny poziom 
bezpieczeństwa danego podsystemu; lub

a) przewidziane prace mogą oddziaływać w 
znaczący sposób na ogólny poziom 
bezpieczeństwa danego podsystemu; lub

Or. fr
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku odnowienia lub 
modernizacji istniejących podsystemów 
nowa deklaracja weryfikacji WE jest 
wymagana, jak określono w art.15 ust. 4.

3. W przypadku odnowienia lub 
modernizacji istniejących znaczących
podsystemów nowa deklaracja weryfikacji 
WE jest wymagana, jak określono w art. 15 
ust. 4.

Or. fr

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20a
Rejestracja pojazdów dopuszczonych do 

obrotu
1. Zanim pojazd zostanie dopuszczony do 
eksploatacji po raz pierwszy i po 
uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do 
obrotu zgodnie z art. 20, na wniosek 
właściciela powinien zostać 
zarejestrowany w europejskim rejestrze 
pojazdów zgodnie z art. 43.

Or. fr

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wnioskodawca określa, we wniosku o 
dopuszczenie do obrotu, przewidywaną 
strefę użytkowania pojazdu, co oznacza 
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sieci lub linie, lub grupy sieci lub linii,
znajdujące się na terytorium jednego lub
kilku państw członkowskich, w których 
pojazd przeznaczony jest do ruchu. 
Wnioskodawca załącza do swojego 
wniosku dowód technicznej zgodności 
pojazdu z danymi sieciami lub liniami.

Or. fr

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu 
do obrotu wydaje się w oparciu o 
dokumentację dotyczącą pojazdu lub typu
pojazdu wyprodukowanego przez 
wnioskodawcę, zawierającą dokumenty 
stanowiące dowód:
a) wprowadzenia do obrotu podsystemów 
ruchomych wchodzących w skład pojazdu 
zgodnie z art. 19;
b) technicznej zgodności podsystemów, o 
których mowa w lit. a), w obrębie pojazdu, 
stwierdzonej w oparciu o właściwe TSI, 
przepisy krajowe i rejestry;
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];
d) 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].
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Za każdym razem kiedy niezbędne są testy 
do otrzymania dowodu technicznej 
zgodności pojazdu, o którym mowa w ust. 
1b lit. b) i ust. 1b lit. d), krajowe organy 
ds. bezpieczeństwa mogą wydać 
wnioskodawcy zezwolenia tymczasowe w 
celu eksploatacji pojazdu dla praktycznej 
weryfikacji w sieci. Zarządca 
infrastruktury, w porozumieniu z 
wnioskodawcą, dokłada wszelkich starań 
w celu zapewnienia, że testy miały miejsce 
w okresie trzech miesięcy od momentu 
złożenia wniosku. W odpowiednich 
przypadkach krajowy organ ds.
bezpieczeństwa podejmie środki w celu 
przeprowadzenia odpowiednich testów w 
terminie.

Or. fr

Poprawka 17

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 wprowadzenie 
pojazdu do obrotu. Zezwolenie zawiera:

a) zezwolenie na wprowadzenie do obrotu. 
Zezwolenie to jest ważne we wszystkich 
państwach członkowskich i umożliwia 
dokonywanie transakcji handlowych w 
całej Europie.
b) zezwolenie na eksploatację pojazdów w 
strefie, o której mowa w ustępie 1a. 
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Zezwolenia te potwierdzają wartości 
parametrów istotnych dla sprawdzenia 
technicznej zgodności między pojazdem i 
stałymi instalacjami określonej w TSI dla 
strefy, której to dotyczy. 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.

c) warunki eksploatacji pojazdu i 
pozostałe ograniczenia.

Or. fr

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu wydania zezwolenia, Agencja 
powinna:
a) ocenić części dokumentacji określone w 
ust. 1b lit. a), b) i c) w celu weryfikacji 
kompletności, stosowności i spójności 
dokumentacji w stosunku do stosownych 
TSI;
b) zasięgnąć opinii krajowych organów 
ds. bezpieczeństwa, których to dotyczy 
przez przewidzianą strefę użytkowania w 
stosunku do ust. 1b lit. d), aby ocenić 
dokumentację w celu weryfikacji 
kompletności, stosowności i spójności w 
stosunku do ust. 1b lit. a), b) i c) w 
zakresie stosownych przepisów krajowych.
W ramach powyższej oceny i w przypadku 
uzasadnionych wątpliwości, Agencja lub 
krajowe organy ds. bezpieczeństwa mogą 
żądać przeprowadzenia testów w danej 
sieci. Aby ułatwić testy, krajowe organy 
ds. bezpieczeństwa, których to dotyczy, 
mogą wydać wnioskodawcy tymczasowe 
zezwolenia na eksploatację pojazdu w 
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testach w danej sieci. Zarządca 
infrastruktury dokłada wszelkich starań w 
celu zapewnienia, że takie testy miały 
miejsce w okresie trzech miesięcy od 
momentu złożenia wniosku przez Agencję 
lub krajowe organy ds. bezpieczeństwa.

Or. fr

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W miesiącu następującym po 
otrzymaniu wniosku Agencja powinna 
poinformować wnioskodawcę, że złożona 
przez niego dokumentacja jest kompletna 
lub poprosić wnioskodawcę o istotne 
informacje uzupełniające w rozsądnym 
czasie. Co się tyczy kompletności, 
stosowności i spójności dokumentacji, 
Agencja może również ocenić części 
określone w ust. 1b lit. d).

Or. fr

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Agencja bierze pod uwagę ewaluacje 
na mocy przepisów ust. 2a, zanim 
podejmie decyzję o wydaniu zezwolenia na 
wprowadzenie pojazdu do obrotu. Agencja 
powinna wydać zezwolenie na 
wprowadzenie do obrotu lub powiadomić 
wnioskodawcę o decyzji odmownej,
podając jej powody w określonym 
wcześniej czasie, oraz, w każdym 
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przypadku, w ciągu czterech miesięcy od 
otrzymania wszelkich stosownych 
informacji.

Or. fr

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Agencja ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za wydawane 
zezwolenia. Z tego tytułu, w przypadku 
dochodzenia sądowego dotyczącego 
Agencji lub jej pracowników, Agencja 
powinna w pełni współpracować z 
właściwymi organami państw 
członkowskich, których to dotyczy.

Or. fr

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2e. W przypadku gdy Agencja nie zgadza 
się z negatywną oceną przeprowadzoną 
przez jeden lub kilka organów krajowych 
ds. bezpieczeństwa, zgodnie z ust. 2a lit.
b), informuje o tym wymieniony organ lub 
wymienione organy, podając powody 
swojego sprzeciwu.
Agencja i organ lub krajowe organy ds.
bezpieczeństwa współpracują ze sobą w 
celu uzyskania oceny akceptowalnej przez 
obie strony. W razie konieczności, jeśli 
Agencja i organ lub organy krajowe ds.
bezpieczeństwa podejmą taką decyzję, do 
procesu tego może zostać włączony 
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również wnioskodawca. Jeśli żadna ocena 
akceptowalna przez strony nie zostanie 
opracowana w ciągu dwóch tygodni po 
powiadomieniu przez Agencję o 
sprzeciwie organu lub organów krajowych 
ds. bezpieczeństwa, Agencja wydaje 
ostateczną decyzję, chyba że organ lub 
organy krajowe ds. bezpieczeństwa 
odesłały sprawę do Izby Odwoławczej do 
rozstrzygnięcia przez arbitraż na mocy art.
51 rozporządzenia (UE) nr ... / ... 
[rozporządzenie ustanawiające Agencję]. 
Izba Odwoławcza decyduje o 
zatwierdzeniu projektu decyzji Agencji w 
ciągu dwóch tygodni po złożeniu wniosku 
organu lub organów krajowych ds.
bezpieczeństwa.
Kiedy Izba Odwoławcza podziela zdanie
Agencji, Agencja może podjąć decyzję 
bezzwłocznie.
Kiedy Izba Odwoławcza zgadza się z 
negatywną oceną organów krajowych ds.
bezpieczeństwa, Agencja wydaje 
zezwolenie na pewien obszar 
wykorzystania, wyłączając z niego części 
sieci, które zostały negatywnie ocenione.
W przypadku gdy Agencja nie zgadza się z 
negatywną oceną przeprowadzoną przez 
jeden lub kilka organów krajowych ds. 
bezpieczeństwa, zgodnie z ust. 2a lit. b), 
informuje o tym wymieniony organ lub 
wymienione organy, podając powody 
swojego sprzeciwu. Agencja i organ lub 
organy krajowe ds. bezpieczeństwa 
współpracują ze sobą w celu uzyskania 
oceny akceptowalnej przez obie strony. W 
razie konieczności, jeśli Agencja i organ 
lub organy krajowe ds. bezpieczeństwa 
podejmą taką decyzję, do procesu tego 
może zostać włączony również 
wnioskodawca. Jeśli żadna ocena 
akceptowalna przez strony nie zostanie 
opracowana w ciągu dwóch tygodni po 
powiadomieniu przez Agencję o 
sprzeciwie organu lub organów krajowych 
ds. bezpieczeństwa, Agencja wydaje 
ostateczną decyzję.
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Or. fr

Poprawka 23

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:

skreślony

a) wprowadzenia do obrotu podsystemów 
ruchomych wchodzących w skład pojazdu 
zgodnie z art. 19;
b) technicznej zgodności podsystemów, o 
których mowa w lit. a), w obrębie pojazdu, 
stwierdzonej w oparciu o właściwe TSI, 
przepisy krajowe i rejestry;
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 kolei w Unii].

Or. fr

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fr
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fr

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 kolei w Unii].

skreślona

Or. fr

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja podejmuje decyzje, o których 
mowa w ust. 2, w z góry określonym, 
rozsądnym terminie, a w każdym razie w 
terminie czterech miesięcy od otrzymania 
wszystkich istotnych informacji.
Zezwolenia te są ważne we wszystkich 

Agencja podejmuje decyzje, o których 
mowa w ust. 2, w z góry określonym, 
rozsądnym terminie, a w każdym razie w 
terminie czterech miesięcy od otrzymania 
wszystkich istotnych informacji i w 
terminie pięciu miesięcy w przypadku 
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państwach członkowskich. odwołania się.

Or. fr

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5 – akapit drugi

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 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.

Komisja ustanawia, najpóźniej dwa lata 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, w 
postaci aktów wykonawczych, szczegółowe 
zasady dotyczące procedury autoryzacji, w 
tym:
a) szczegółowe wytyczne dla 
wnioskodawców opisujące i wyjaśniające 
wymogi związane z zezwoleniem na 
wprowadzenie pojazdu do obrotu oraz listę 
wymaganych dokumentów;
b) rozwiązania proceduralne dla procesu 
autoryzacji, takie jak treść i terminy 
każdego etapu procesu;
c) kryteria oceny zgłoszonej dokumentacji.
Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 48 ust. 3.

Or. fr
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Poprawka 29

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 
wprowadzenie pojazdu do obrotu dla serii 
pojazdów. Zezwolenia te są ważne we 
wszystkich państwach członkowskich dla
części dotyczących wprowadzenia do 
obrotu, i w całej strefie użytkowania, o 
której mowa w ust. 1a dla części 
dotyczącej użytkowania.

Or. fr

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Wnioskodawca, w przypadku 
negatywnej odpowiedzi ze strony Agencji, 
może, w terminie jednego miesiąca od jej 
otrzymania, zwrócić się do Agencji o 
ponowne rozpatrzenia decyzji. Agencja 
ma miesiąc czasu od otrzymania 
odwołania na potwierdzenie lub uchylenie 
decyzji.

Or. fr

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku odnowienia lub 
modernizacji istniejących pojazdów, dla 
których wydano już zezwolenie na 

8. W przypadku znaczącego odnowienia 
lub modernizacji istniejących pojazdów, 
dla których wydano już zezwolenie na 
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wprowadzenie pojazdu do obrotu: wprowadzenie pojazdu do obrotu, kiedy 
przewidziane prace mogą negatywnie 
oddziaływać na ogólny poziom 
bezpieczeństwa danego podsystemu; lub 
kiedy wymagają tego właściwe TSI:

Or. fr

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. We wszystkich przypadkach 
zezwolenie jest również ważne, bez 
niezbędnego rozszerzenia strefy 
użytkowania, dla pojazdów 
eksploatowanych aż do dworców 
sąsiednich państw członkowskich o 
podobnych cechach sieci, gdy dworce te 
znajdują się blisko granicy, po konsultacji 
z organami krajowymi ds. bezpieczeństwa. 
Konsultacje te mogą odbywać się do 
każdego przypadku osobno lub mogą 
zostać określone w porozumieniu 
transgranicznym pomiędzy organami 
krajowymi ds. bezpieczeństwa. 

Or. fr

Poprawka 33

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 
lub grup sieci lub linii, w których lub na 
których przedsiębiorstwo kolejowe może 
dopuścić taki pojazd do eksploatacji bez 

Zezwolenie na wprowadzenie pojazdu do 
obrotu zawiera wyraźne wskazanie sieci 
lub linii lub grup sieci lub linii, w których 
lub na których przedsiębiorstwo kolejowe 
może dopuścić taki pojazd do eksploatacji 
bez dalszych weryfikacji, kontroli lub 
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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.

badań dotyczących technicznej zgodności 
między pojazdem a tymi sieciami lub 
liniami. Wskazanie to może zostać również 
dodane – na wniosek pierwotnego lub 
kolejnego wnioskodawcy – po wydaniu 
stosownego zezwolenia na wprowadzenie 
do obrotu.

Or. fr

Poprawka 34

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. Przedsiębiorstwa kolejowe 
dopuszczają pojazd do eksploatacji 
wyłącznie po sprawdzeniu, czy TSI tego 
wymagają, i w porozumieniu z zarządcą 
infrastruktury, technicznej zgodności 
między pojazdem i trasą oraz bezpieczną 
integracją, zgodnie z art. 6, ustęp 1, 
dyrektywy .../... [dyrektywa w sprawie 
bezpieczeństwa kolei], w systemie, w 
którym przeznaczony jest do eksploatacji.

Przedsiębiorstwa kolejowe dopuszczają 
pojazd do eksploatacji wyłącznie po 
sprawdzeniu:

a) czy pojazd został dopuszczony do 
obrotu zgodnie z art. 20 i czy jest 
prawidłowo zarejestrowany;
b) zgodności pomiędzy pojazdem i trasą, w 
oparciu o rejestr infrastruktury, wszelkie 
TSI lub każda stosowna informacja 
powinny zostać udostępnione przez 
zarządcę infrastruktury bezpłatnie i w 
rozsądnym terminie, jeśli rejestr nie 
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istnieje lub jest niekompletny;
c) montażu pojazdów w pociągu, w którym 
ma funkcjonować w oparciu o system 
zarządzania bezpieczeństwem określonym 
przez art. 9 dyrektywy ... /... w sprawie 
bezpieczeństwa kolei i TSI dotyczących 
ruchu kolejowego.

Or. fr

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów ust. 1 przedsiębiorstwo kolejowe 
może wykonywać testy we współpracy z 
zarządcą infrastruktury.
Zarządca infrastruktury, w porozumieniu 
z wnioskodawcą, dokłada wszelkich starań 
w celu zapewnienia, że testy miały miejsce 
w okresie trzech miesięcy od momentu 
złożenia wniosku.

Or. fr

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedsiębiorstwo kolejowe powiadamia 
o swoich decyzjach dotyczących 
dopuszczenia pojazdów do eksploatacji 
Agencję, zarządcę infrastruktury oraz 
właściwy krajowy organ ds. 
bezpieczeństwa. Decyzje te odnotowuje się 
w krajowych rejestrach pojazdów, o 
których mowa w art. 43.

2. Przedsiębiorstwo kolejowe powiadamia 
o swoich decyzjach dotyczących 
dopuszczenia pojazdów do eksploatacji 
Agencję, zarządcę infrastruktury oraz 
właściwy krajowy organ ds. 
bezpieczeństwa. Decyzje te odnotowuje się 
w rejestrach pojazdów, o których mowa w 
art. 43.
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Or. fr

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku odnowienia lub 
modernizacji istniejących pojazdów nowa 
deklaracja weryfikacji WE jest wymagana 
w sytuacji określonej w art. 15 ust. 4. 
Ponadto nowa decyzja przedsiębiorstwa 
kolejowego w sprawie dopuszczenia tych 
pojazdów do eksploatacji jest wymagana, 
w przypadku gdy:

skreślony

a) przewidziane prace mogą negatywnie 
oddziaływać na ogólny poziom 
bezpieczeństwa danego podsystemu; lub
b) wymagają tego właściwe TSI.

Or. fr

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przewidziane prace mogą negatywnie 
oddziaływać na ogólny poziom 
bezpieczeństwa danego podsystemu; lub

skreślona

Or. fr

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymagają tego właściwe TSI. skreślona

Or. fr

Poprawka 40

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 przed pierwszym 
użytkowaniem.

Or. fr

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedsiębiorstwo kolejowe 
eksploatujące pojazd zapewnia 
oznakowanie pojazdu przyznanym 
numerem EVN.

2. Posiadacz dowodu rejestracyjnego 
upewnia się czy pojazd posiada 
prawidłowy numer europejskiego rejestru.
Przedsiębiorstwa kolejowe używające 
pojazdów kontrolują oznakowanie 
pojazdów.

Or. fr

Uzasadnienie

Europejski numer pojazdu powinien być przyznany przez Agencję, gdyż to ona udziela 
zezwolenia. Przedsiębiorstwo kolejowe nie posiada środków do kontrolowania numerów 
pojazdów. Jedynie posiadacz dowodu rejestracyjnego (który jest używającym lub 
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właścicielem pojazdu) posiada taką informację.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe Rejestry Pojazdów. Europejskie Rejestry Pojazdów.

Or. fr

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie prowadzi 
rejestr pojazdów kolejowych 
dopuszczonych do eksploatacji na jego 
terytorium. Rejestr ten spełnia następujące 
kryteria:

1. Agencja prowadzi rejestr wszystkich
pojazdów kolejowych dopuszczonych do 
eksploatacji na terenie Unii. Rejestr ten 
spełnia następujące kryteria:

Or. fr

Poprawka 44

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. fr
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jest dostępny dla krajowych organów 
ds. bezpieczeństwa i jednostek 
dochodzeniowych określonych w art. 16 i 
21 dyrektywy [.../... w sprawie 
bezpieczeństwa systemu kolei w Unii]; 
powinien być on także na uzasadniony 
wniosek dostępny dla organów 
kontrolnych określonych w art. 55 i 56 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 
2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego, oraz 
dla Agencji, przedsiębiorstwa kolejowego i 
zarządców infrastruktury, a także 
osób/organizacji zajmujących się 
rejestracją pojazdów lub określonym w 
rejestrze.

c) jest dostępny publicznie; 

Or. fr

Poprawka 46

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 europejskich rejestrów
pojazdów. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 48 ust. 3.

Or. fr
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiadacz dowodu rejestracyjnego 
bezzwłocznie zawiadamia krajowy organ 
ds. bezpieczeństwa każdego państwa 
członkowskiego, w którym pojazd został 
dopuszczony do eksploatacji, o wszelkich 
zmianach danych wprowadzonych do 
krajowego rejestru pojazdów, o 
zniszczeniu pojazdu lub o decyzji o 
nieprzedłużeniu jego rejestracji.

3. Posiadacz dowodu rejestracyjnego 
bezzwłocznie zawiadamia Agencję o 
wszelkich zmianach danych 
wprowadzanych do europejskiego rejestru 
pojazdów, o zniszczeniu pojazdu lub o 
decyzji o nieprzedłużeniu jego rejestracji.

Or. fr

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Krajowe rejestry pojazdów państw 
członkowskich powinny zostać połączone 
w europejskim rejestrze pojazdów 
najpóźniej w ciągu dwóch lat po wejściu w 
życie obecnej dyrektywy. Komisja ustala, 
w drodze aktów wykonawczych, 
standardowy format dokumentu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 48 ust. 3.

Or. fr

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dla każdego typu pojazdu rejestr 
zawiera przynajmniej następujące 
informacje:
a) europejski numer pojazdu;
b) odniesienie do deklaracji weryfikacji 
WE i do podmiotu, który ją sporządził;
c) odniesienie do europejskiego rejestru 
typu pojazdów dopuszczonych do 
eksploatacji, o którym mowa w art. 44;
d) dane identyfikacyjne właściciela 
pojazdu;
e) wszelkie ograniczenia w użytkowaniu 
pojazdu;
f) podmiot odpowiedzialny za utrzymanie.
Kiedy Agencja wydaje, odnawia, 
wprowadza poprawkę, zawiesza lub 
odwołuje zezwolenie na dopuszczenie 
pojazdu do eksploatacji, aktualizuje ona 
bezzwłocznie rejestr.

Or. fr

Uzasadnienie

Treść europejskiego rejestru pojazdów powinna być przejrzysta tak, aby wskazywać 
informacje dotyczące pojazdu w celu utrzymania wydajności i wymogów handlowych i 
eksploatacyjnych użytkowników. Rejestr powinien być aktualizowany bezzwłocznie przez 
Agencję, aby był użyteczny.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Co trzy lata, a po raz pierwszy trzy lata 
po opublikowaniu niniejszej dyrektywy, 
Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące postępów poczynionych na 
drodze do osiągnięcia interoperacyjności 

1. Co trzy lata, a po raz pierwszy trzy lata 
po opublikowaniu niniejszej dyrektywy, 
Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące postępów poczynionych na 
drodze do osiągnięcia interoperacyjności 
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systemu kolei. Sprawozdanie takie zawiera 
również analizę przypadków określonych 
w art. 7 oraz stosowania rozdziału V.

systemu kolei. Sprawozdanie takie zawiera 
również analizę przypadków określonych 
w art. 7 oraz stosowania rozdziału V. W 
zależności od wyników sprawozdania, 
Komisja proponuje poprawę lub 
wzmocnienie roli Agencji we wdrażaniu 
interoperacyjności.

Or. fr

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dwa lata po publikacji niniejszej 
dyrektywy i po konsultacji z licznymi 
podmiotami, których to dotyczy, Komisja 
składa Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie dotyczące postępów 
poczynionych przez Europejską Agencję 
Kolejową w wypełnianiu jej nowych zadań 
oraz dotyczących działalności Agencji.

Or. fr

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą nadal 
stosować przepisy określone w rozdziale V 
dyrektywy 2008/57/WE do dnia [dwa lata 
od daty wejścia w życie].

1. Państwa członkowskie mogą nadal 
stosować przepisy określone w rozdziale V 
dyrektywy 2008/57/WE do dnia [trzy lata 
od daty wejścia w życie].

Or. fr
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Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
art. 1, art. 2, art. 7 ust. 1–4, art. 11 ust. 1, 
art. 13, art. 14 ust. 1–7, art. 15, ust. 1–6, 
art. 17–21, art. 22 ust. 3–7, art. 23–36, art.
37 ust. 2, art. 38, art. 39, art. 41–43, art. 45
ust. 1–5, art. 51 i załączników I–III
najpóźniej do dnia [dwa lata po dniu
wejścia w życie]. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych środków oraz tabelę
korelacji między tymi środkami a niniejszą 
dyrektywą. Tabele korelacji są konieczne, 
aby umożliwić wszystkim 
zainteresowanym stronom jednoznaczną
identyfikację odpowiednich przepisów 
stosowanych na poziomie krajowym w 
celu wykonania niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
art. 1, art. 2, art. 7 ust.1–4, art. 11 ust. 1, 
art. 13, art. 14 ust.1–7, art. 15 ust. 1–6, art. 
17–21, art. 22, ust. 3–7, art. 23–36, art. 37, 
ust. 2, art. 38, art. 39, art. 41–43, art. 45
ust. 1–5, art. 51 i załączników I-III 
najpóźniej do dnia [trzy lata po dniu
wejścia w życie]. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych środków oraz tabelę
korelacji między tymi środkami a niniejszą 
dyrektywą. Tabele korelacji są konieczne, 
aby umożliwić wszystkim 
zainteresowanym stronom jednoznaczną 
identyfikację odpowiednich przepisów 
stosowanych na poziomie krajowym w 
celu wykonania niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa 2008/57/WE zmieniona 
dyrektywami wymienionymi w załączniku 
IV część A traci moc od dnia [dwa lata po 
dacie wejścia w życie], bez uszczerbku dla 
zobowiązań państw członkowskich 
dotyczących terminów transpozycji do 
prawa krajowego dyrektyw określonych w 
załączniku IV część B. 

Dyrektywa 2008/57/WE zmieniona 
dyrektywami wymienionymi w załączniku 
IV część A traci moc od dnia [trzy lata po 
dacie wejścia w życie], bez uszczerbku dla 
zobowiązań państw członkowskich 
dotyczących terminów transpozycji do 
prawa krajowego dyrektyw określonych w 
załączniku IV, część B.

Or. fr
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 3–10, art. 11 ust. 2, 3 i 4, art. 12 i art.
16 stosuje się od [dnia przypadającego dwa 
lata po dniu wejścia w życie].

Art. 3–10, art. 11 ustęp 2,3 i 4, art. 12 i art. 
16 począwszy stosuje się od [dnia 
przypadającego trzy lata po dniu wejścia w 
życie].

Or. fr

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. KONTROLA KOSZTÓW
Analiza koszty-korzyści dla 
proponowanych środków będzie 
uwzględniała między innymi:
- koszt proponowanych środków,
- korzyści dla interoperacyjności płynące z 
rozszerzenia zakresów konkretnych 
podkategorii sieci i pojazdów,
- obniżenie kosztów kapitałowych i opłat 
dzięki efektowi skali i lepszemu 
wykorzystaniu pojazdów,
- obniżenie kosztów inwestycji i 
utrzymania/eksploatacji dzięki wzrostowi 
konkurencji między producentami a 
przedsiębiorstwami zajmującymi się 
utrzymaniem,
- korzyści dla środowiska naturalnego 
wynikające z technicznych udoskonaleń 
systemu kolejowego,
- poprawę bezpieczeństwa eksploatacji.
Ponadto ocena będzie wskazywać 
prawdopodobny wpływ na wszystkie 
zaangażowane przedsiębiorstwa i 
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podmioty gospodarcze, w tym władze 
lokalne i regionalne. 

Or. fr


