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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji, by 
dzięki ograniczeniu biurokracji i ułatwieniu dostępu do rynku zwiększyć skuteczność 
transportu kolejowego w Europie i w ten sposób przyczynić się do stworzenia wewnętrznego 
rynku kolei. W ramach obszernych konsultacji zainteresowane podmioty w regionach, takie 
jak regionalne władze transportowe, wielokrotnie krytycznie odnosiły się do faktu, że częste 
merytoryczne zmiany lub przyjmowanie nowych tekstów aktów prawnych nie przyczyniają 
się do stworzenia stabilnych i wiarygodnych ram prawnych.
Wniosek Komisji dotyczący ścisłego rozdzielenia infrastruktury i transportu pomija 
szczególną sytuację wielu małych i średnich infrastruktur kolejowych (takich jak kolej 
lokalna, historyczna, wąskotorowa, portowa i górnicza), które zorganizowane są na ogół w 
formie zintegrowanych przedsiębiorstw, choć nie mają strategicznego znaczenia dla 
europejskiego rynku kolejowego. Sam ścisły rozdział w takich przedsiębiorstwach, 
zatrudniających zwykle mniej niż 50 pracowników, wiązałby się z dużym organizacyjnym i 
funkcjonalnym nakładem, bo wymagałby choćby podwojenia struktur personelu. W obliczu 
na ogół niepewnej sytuacji gospodarczej regionalnych infrastruktur kolejowych oznaczałoby 
to zagrożenie ich istnienia. 
Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie statusu 
zarządców infrastruktury oraz ustanowienie komitetów koordynacyjnych nadzorujących 
działalność wzmocnionego w ten sposób zarządcy infrastruktury. Jednocześnie należy 
zapewnić uczestnictwo władz gminnych o charakterze systematycznym, a nie tylko w 
stosownych przypadkach. To wzmocnienie musi spowodować, że zarządca infrastruktury 
powoła kompetentnego przedstawiciela odpowiadającego za stosunki z władzami lokalnymi i 
regionalnymi. 
Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera ponadto wniosek Komisji w zakresie 
współpracy zarządców infrastruktury w europejskiej sieci w celu wdrożenia transeuropejskiej 
sieci transportowej, która jest niezbędna do rozwiązywania problemów powstających w 
transgranicznej działalności przewozowej. 
Sprawozdawca komisji opiniodawczej opowiada się ponadto za wzmocnieniem kompetencji 
organów regulacyjnych. Władze lokalne i regionalne potrzebują ponadto odpowiedniego 
terminu na złożenie wniosku o zbadanie oceny wpływu na równowagę gospodarczą danej 
usługi.
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycję, by dochody zarządcy infrastruktury 
przeznaczać wyłącznie na prowadzenie przezeń działalności. O ile wypłacanie dywidend 
nadal będzie możliwe, jego zakres powinien zostać uregulowany. Wypłacanie dywidend, 
które jest równoznaczne z odprowadzaniem zysku, powinno być niedopuszczalne. 
Nieproporcjonalne jest, by samo podejrzenie o naruszenie przepisów powodowało nałożenie 
sankcji i ograniczenie praw dostępu do rynku. Natychmiastowe wykluczenie ze względu na 
podejrzenie byłoby karą prewencyjną dla przedsiębiorstwa i w rezultacie zaszkodziłoby 
konkurencyjności. Podobnie w nieproporcjonalny sposób zakaz wymiany pracowników 
zarządu pomiędzy zarządcami infrastruktury i przewoźnikami w spółkach powiązanych 
ogranicza przedsiębiorstwa i ich pracowników. Poza tym jest to rozwiązanie niepraktyczne, 
gdyż może spowodować poważną stratę know-how i wieloletniego doświadczenia 
zawodowego.
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Regiony często informują o problemach z koordynacją systemów biletowych różnych 
przewoźników kolejowych i odpowiednich władz lokalnych, zwłaszcza na dworcach 
zarządzanych przez ustanowione przedsiębiorstwa kolejowe. Zharmonizowany system 
biletowy na rynku nastawionym na konkurencję przyczynia się do otwarcia rynku. 
Obowiązek uczestniczenia w krajowym systemie informacyjnym może zwiększyć 
atrakcyjność transportu publicznego. Władze lokalne i regionalne muszą uczestniczyć w tym 
systemie.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Mniejsze przedsiębiorstwa 
zintegrowane pionowo, które spełniają 
następujące kryteria, wyłącza się z 
obowiązku rozdziału:
– przedsiębiorstwo istniało w swojej 
zintegrowanej postaci już w dniu 
1 stycznia 2013 r.;
– sieć kolejowa utrzymywana przez to 
przedsiębiorstwo nie jest dłuższa niż 
350 km; oraz
– przedsiębiorstwo zatrudnia 
pracowników, którzy jednocześnie 
realizują zadania zarządcy infrastruktury 
oraz przewoźnika kolejowego.

Or. de

Uzasadnienie

W UE jest ponad 100 przedsiębiorstw kolejowych spełniających ww. kryteria. 
Przedsiębiorstwa te nie mają strategicznego znaczenia dla funkcjonowania europejskiego 
rynku kolejowego. Ścisły rozdział nie wpłynąłby w ich przypadku na popyt na określone trasy, 
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za to zwiększyłby wydatki operacyjne tych przedsiębiorstw w takim stopniu, że zagroziłoby to
ich istnieniu i poważnie zaszkodziło transportowi kolejowemu w regionie.

Poprawka 2

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Przedsiębiorstwa zintegrowane 
pionowo, które realizują konkretne 
projekty inwestycyjne zgodnie z art. 32 
ust. 3 niniejszej dyrektywy i w przypadku 
których usługi te konkurują bezpośrednio 
z innymi rodzajami transportu, nie 
podlegają przepisom art. 7 i art. 7a−7c.

Or. de

Uzasadnienie

„Konkretne projekty inwestycyjne”, które są rentowne dopiero w perspektywie 
długoterminowej, powinny być wyłączone z zakresu stosowania art. 7 i art. 7a−7c.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 7 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dochody zarządcy infrastruktury nie 
mogą być wykorzystywane do 
finansowania innych podmiotów prawnych 
wchodzących w skład przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, ale wyłącznie do 
finansowania działalności zarządcy 
infrastruktury oraz wypłacania dywidend 
ostatecznemu właścicielowi 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. 
Zarządca infrastruktury nie może udzielać 
pożyczek żadnemu innemu podmiotowi 

3. Dochody zarządcy infrastruktury nie 
mogą być wykorzystywane do 
finansowania innych podmiotów prawnych 
wchodzących w skład przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, ale wyłącznie do 
finansowania działalności zarządcy 
infrastruktury oraz wypłacania 
odpowiednich dywidend ostatecznemu 
właścicielowi przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo. Odprowadzanie 
zysku/wyników jest całkowicie 
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prawnemu wchodzącemu w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, 
a żaden inny podmiot prawny wchodzący 
w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo nie może udzielać pożyczek 
zarządcy infrastruktury. Wszelkie usługi 
oferowane zarządcy infrastruktury przez 
inne podmioty prawne są świadczone na 
podstawie umów i za wynagrodzeniem 
według cen rynkowych. Dług przypisany 
zarządcy infrastruktury jest wyraźnie 
oddzielony od długu przypisanego innym 
podmiotom prawnym wchodzącym w 
skład przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo i zobowiązania te są obsługiwane 
oddzielnie. Rachunki zarządcy 
infrastruktury i innych podmiotów 
prawnych wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
prowadzone są w sposób zapewniający 
spełnienie tych przepisów oraz 
umożliwiający oddzielny obieg środków 
finansowych zarządcy infrastruktury oraz 
innych podmiotów prawnych wchodzących 
w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo.

niedopuszczalne. Zarządca infrastruktury 
nie może udzielać pożyczek żadnemu 
innemu podmiotowi prawnemu 
wchodzącemu w skład przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, a żaden inny 
podmiot prawny wchodzący w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
nie może udzielać pożyczek zarządcy 
infrastruktury. Wszelkie usługi oferowane 
zarządcy infrastruktury przez inne 
podmioty prawne są świadczone na 
podstawie umów i za wynagrodzeniem 
według cen rynkowych. Dług przypisany 
zarządcy infrastruktury jest wyraźnie 
oddzielony od długu przypisanego innym 
podmiotom prawnym wchodzącym w 
skład przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo i zobowiązania te są obsługiwane 
oddzielnie. Rachunki zarządcy 
infrastruktury i innych podmiotów 
prawnych wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo 
prowadzone są w sposób zapewniający 
spełnienie tych przepisów oraz 
umożliwiający oddzielny obieg środków 
finansowych zarządcy infrastruktury oraz 
innych podmiotów prawnych wchodzących 
w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo.

Or. de

Uzasadnienie

Należy w większym stopniu podkreślić w tekście zakaz odprowadzania zysku. O ile 
wypłacanie dywidend jest możliwe, jego zakres powinien zostać uregulowany. Wypłacanie 
dywidend, które jest równoznaczne z odprowadzaniem zysku/wyników, powinno być 
niedopuszczalne.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 7 b – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zarządca infrastruktury posiada radę 
nadzorczą składającą się z przedstawicieli 
ostatecznych właścicieli przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo.

3. Zarządca infrastruktury posiada radę 
nadzorczą składającą się z przedstawicieli 
ostatecznych właścicieli przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo oraz 
przedstawicieli właściwych władz 
lokalnych i regionalnych, o ile nie są one 
w niej już reprezentowane. 

Or. de

Uzasadnienie

Władze lokalne i regionalne są istotnymi podmiotami systemu kolejowego. Z tego względu 
muszą uczestniczyć w gremiach decyzyjnych i kontrolnych zarządcy infrastruktury, który 
posiada przecież naturalny monopol. Władze te są łącznikiem pomiędzy zarządcami 
infrastruktury a odbiorcami końcowymi, których potrzeby dobrze znają.

Poprawka 5

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zarządca infrastruktury posiada własny 
personel, a jego siedziba zlokalizowana 
jest w pomieszczeniach oddzielonych od 
pomieszczeń innych podmiotów 
wchodzących w skład przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo. Dostęp do 
systemów informacyjnych podlega 
ochronie w celu zapewnienia niezależności 
zarządcy infrastruktury. Przepisy 
wewnętrzne lub umowy z pracownikami 
wyraźnie ograniczają kontakty z innymi 
podmiotami prawnymi wchodzącymi w 
skład przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo do oficjalnych komunikatów 
wiązanych z wykonywaniem funkcji 
zarządcy infrastruktury, które są również 
wykonywane w odniesieniu do innych 
przedsiębiorstw kolejowych poza 

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

przedsiębiorstwem zintegrowanym 
pionowo. Transfery pracowników innych 
niż ci, o których mowa w lit. c), między 
zarządcą infrastruktury a innymi 
podmiotami prawnymi wchodzącymi w 
skład przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo są możliwe. Odnośni pracownicy 
są zobowiązani jednak, zgodnie z 
praktykami prawa handlowego, do 
zachowania tajemnicy handlowej w 
odniesieniu do swojej wcześniejszej 
działalności.

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczanie w takim stopniu wewnętrznej mobilności pracowników koncernu jest 
nieproporcjonalne i wątpliwe pod względem konstytucyjnym. Okresy karencji i inne bariery 
informacyjne wystarczą, by uniemożliwić niepożądany przekaz informacji sensytywnych 
pomiędzy spółkami zależnymi. W przeciwnym razie skutkowałoby to znaczną utratą know-how 
i doświadczenia zawodowego.

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest upoważniona do 
wymagania od państwa członkowskiego, w 
którym ma siedzibę przedsiębiorstwo 
zintegrowane pionowo, przekazania w 
rozsądnym terminie wszystkich 
koniecznych informacji. Komisja 
konsultuje się z odpowiednim organem 
regulacyjnym lub odpowiednimi organami 
regulacyjnymi oraz, w stosownych 
przypadkach, siecią organów 
regulacyjnych, o której mowa w art. 57.

2. Komisja jest upoważniona do 
wymagania od państwa członkowskiego, w 
którym ma siedzibę przedsiębiorstwo 
zintegrowane pionowo, przekazania w 
rozsądnym terminie wszystkich 
koniecznych informacji. Komisja 
konsultuje się z odpowiednim organem 
regulacyjnym lub odpowiednimi organami 
regulacyjnymi, z właściwymi władzami 
oraz siecią organów regulacyjnych, o 
której mowa w art. 57.

Or. de
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Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości i ze względu na rzeczywistą strukturę systemu kolejowego 
konieczne jest zaangażowanie szczebla lokalnego.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 7 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
prawo dostępu, przewidziane w art. 10, w 
przypadku przedsiębiorstw kolejowych 
będących częścią przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo, do którego 
należy dany zarządca infrastruktury, jeśli 
Komisja poinformuje państwa 
członkowskie, że nie złożono wniosku 
zgodnie z ust. 1 lub w oczekiwaniu na 
przeanalizowanie wniosku przez Komisję 
lub jeśli Komisja postanowi, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 62 ust. 2, 
że:

skreślony

a) nie udzielono odpowiednich odpowiedzi 
na wnioski Komisji o przekazanie 
informacji zgodnie z ust. 2, lub
b) dany zarządca infrastruktury nie 
spełnia wymogów określonych w art. 7a i 
7b, lub
c) spełnienie wymogów określonych w art. 
7a i 7b nie wystarcza do zapewnienia 
równych szans dla wszystkich 
przedsiębiorstw kolejowych oraz braku 
zakłóceń konkurencji w państwie 
członkowskim, w którym ma siedzibę dany 
zarządca infrastruktury.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli nie złożono wniosku o ustalenie niezależności lub Komisja jeszcze nie przeanalizowała 
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wniosku, nie należy jeszcze −jak zazwyczaj ma to miejsce w obrocie prawnym − uciekać się 
do sankcji. Samo podejrzenie o naruszenie przepisów jest nieproporcjonalne. Przy braku 
informacji wystarczające są instrumenty stosowane zazwyczaj w przypadku postępowań w 
sprawie uchybienia. Natychmiastowe wykluczenie ze względu na podejrzenie stanowiłoby 
karę prewencyjną dla przedsiębiorstwa i w rezultacie zaszkodziłoby konkurencyjności.

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zarządcy infrastruktury ustanowili i 
zorganizowali komitety koordynacyjne dla 
każdej z sieci. Członkostwo w takim 
komitecie przysługuje co najmniej 
zarządcy infrastruktury, znanym 
wnioskodawcom w rozumieniu art. 8 ust. 3 
oraz, na ich wniosek, potencjalnym 
wnioskodawcom, reprezentującym ich 
organizacjom, przedstawicielom 
użytkowników kolejowych przewozów 
towarowych i pasażerskich oraz, w 
stosownych przypadkach, władzom 
regionalnym i lokalnym. Przedstawiciele 
państwa członkowskiego oraz dany organ 
regulacyjny są zapraszani na posiedzenia 
komitetu koordynacyjnego jako 
obserwatorzy.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zarządcy infrastruktury ustanowili i 
zorganizowali komitety koordynacyjne dla 
każdej z sieci. Członkostwo w takim 
komitecie przysługuje co najmniej 
zarządcy infrastruktury, znanym 
wnioskodawcom w rozumieniu art. 8 ust. 3 
oraz, na ich wniosek, potencjalnym 
wnioskodawcom, reprezentującym ich 
organizacjom, przedstawicielom 
użytkowników kolejowych przewozów 
towarowych i pasażerskich oraz
właściwym władzom regionalnym i 
lokalnym. Przedstawiciele państwa 
członkowskiego oraz dany organ 
regulacyjny są zapraszani na posiedzenia 
komitetu koordynacyjnego jako 
obserwatorzy.

Or. de

Uzasadnienie

Władze regionalne i lokalne są ważnymi podmiotami polityki transportowej i jako takie muszą 
w niej systematycznie uczestniczyć, a nie tylko w stosownych przypadkach. Dlatego powinny 
one należeć do komitetu koordynacyjnego.

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zarządca infrastruktury powołuje ze 
swych szeregów przedstawiciela, który jest 
odpowiedzialny za kontakty z władzami 
lokalnymi i regionalnymi. Przedstawiciel 
ten musi być w stanie odpowiadać w 
imieniu zarządcy infrastruktury na 
zapytania władz lokalnych lub 
regionalnych w terminie pięciu dni.

Or. de

Uzasadnienie

Zwiększenie kompetencji zarządcy infrastruktury musi iść w parze z większą 
odpowiedzialnością na szczeblu międzynarodowym poprzez sieć zarządców infrastruktury, jak 
również na szczeblu lokalnym. Jako rodzaj centralnego punktu kontaktowego, osoba 
wyznaczona do kontaktów z władzami lokalnymi i regionalnymi musi być w stanie udzielać 
szybko odpowiedzi na ich zapytania.

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
uczestnictwo i współpracę zarządców 
infrastruktury w ramach sieci służącej 
rozwojowi unijnej infrastruktury 
kolejowej, w szczególności w celu 
zapewnienia terminowego i skutecznego 
wdrożenia transeuropejskiej sieci 
transportowej, w tym korytarzy sieci 
bazowej, kolejowych korytarzy 
towarowych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 913/2010 oraz planu wdrożenia 
europejskiego systemu zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS) ustanowionego w 
decyzji 2012/88/UE.

1. Państwa członkowskie wymagają w 
terminie dwóch lat od wdrożenia 
niniejszej dyrektywy uczestnictwa i 
współpracy zarządców infrastruktury w 
ramach sieci służącej rozwojowi unijnej 
infrastruktury kolejowej, w szczególności 
w celu zapewnienia terminowego i 
skutecznego wdrożenia transeuropejskiej 
sieci transportowej, w tym korytarzy sieci 
bazowej, kolejowych korytarzy 
towarowych zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 913/2010 oraz planu wdrożenia 
europejskiego systemu zarządzania ruchem 
kolejowym (ERTMS) ustanowionego w 
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decyzji 2012/88/UE, a także efektywności 
regionalnej transgranicznej współpracy w 
zakresie transportu kolejowego.

Or. de

Uzasadnienie

Sieć europejskich zarządców infrastruktury umożliwia rozwiązywanie na właściwym szczeblu 
problemów związanych z transgraniczną działalnością przewozową. Władze lokalne powinny 
również w tym uczestniczyć.

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby określić, czy równowaga 
ekonomiczna umowy o świadczenie usług 
publicznych byłaby zagrożona, właściwy 
organ regulacyjny lub właściwe organy 
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. Dokonują 
tego na wniosek złożony w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania informacji o 
zamiarze świadczenia przewozów 
pasażerskich, o którym mowa w art. 38 ust. 
4, przez którykolwiek z poniższych 
podmiotów:

Or. de

Poprawka 12

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

1. 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.

1. Bez uszczerbku dla rozporządzenia 
(WE) nr 1371/2007 oraz dyrektywy 
2010/40/UE państwa członkowskie 
wymagają, aby przedsiębiorstwa kolejowe 
wykonujące krajowe przewozy pasażerskie 
uczestniczyły we wspólnym systemie 
informacyjnym i zintegrowanym systemie 
biletowym umożliwiającym sprzedaż 
biletów, biletów bezpośrednich i 
rezerwacji, lub zdecydują 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.
Przedstawiciele władz lokalnych i 
regionalnych stanowią część tego 
podmiotu prawnego lub stowarzyszenia i 
uczestniczą w pełnym zakresie w 
podejmowaniu przez nich decyzji.

Or. de

Uzasadnienie

Regiony często informują o problemach z systemami biletowymi na dworcach zarządzanych 
przez ustanowione przedsiębiorstwa kolejowe. Celem regionów jest harmonizacja systemów 
biletowych na konkurencyjnym rynku.  Obowiązek uczestniczenia w krajowym systemie 
informacyjnym może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego. W 
związku z tym władze lokalne muszą uczestniczyć w gremiach zarządzających tego systemu.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2012/34/UE
Artykuł 38 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wnioskodawca 
zamierza wystąpić z wnioskiem 
o przyznanie zdolności przepustowej 
infrastruktury w celu wykonywania 
przewozów pasażerskich informuje o tym 
zarządców infrastruktury i odpowiednie 
organy regulacyjne najpóźniej na 18
miesięcy przed wejściem w życie 
obowiązującego rozkładu jazdy, do którego 
odnosi się wniosek o przyznanie zdolności 
przepustowej. Aby umożliwić 
odpowiednim organom regulacyjnym 
określenie potencjalnego wpływu 
ekonomicznego na obowiązujące umowy o 
świadczenie usług publicznych, organy 
regulacyjne dopilnowują, aby każdy 
właściwy organ, który udzielił publicznego 
zamówienia na kolejowe przewozy 
pasażerskie na tej trasie określone w 
umowie o świadczenie usług publicznych, 
każdy inny zainteresowany właściwy organ 
mający prawo ograniczania dostępu na 
mocy art. 11 oraz każde przedsiębiorstwo 
kolejowe realizujące umowę o świadczenie 
usług publicznych na trasie tych 
przewozów pasażerskich zostały 
odpowiednio poinformowane bez zbędnej 
zwłoki i najpóźniej w ciągu pięciu dni.

4. W przypadku gdy wnioskodawca 
zamierza wystąpić z wnioskiem 
o przyznanie zdolności przepustowej 
infrastruktury w celu wykonywania 
przewozów pasażerskich informuje o tym 
zarządców infrastruktury i odpowiednie 
organy regulacyjne najpóźniej na 12
miesięcy przed wejściem w życie 
obowiązującego rozkładu jazdy, do którego 
odnosi się wniosek o przyznanie zdolności 
przepustowej. Aby umożliwić 
odpowiednim organom regulacyjnym 
określenie potencjalnego wpływu 
ekonomicznego na obowiązujące umowy o 
świadczenie usług publicznych, organy 
regulacyjne dopilnowują, aby każdy 
właściwy organ, który udzielił publicznego 
zamówienia na kolejowe przewozy 
pasażerskie na tej trasie określone w 
umowie o świadczenie usług publicznych, 
każdy inny zainteresowany właściwy organ 
mający prawo ograniczania dostępu na 
mocy art. 11 oraz każde przedsiębiorstwo 
kolejowe realizujące umowę o świadczenie 
usług publicznych na trasie tych 
przewozów pasażerskich zostały 
odpowiednio poinformowane bez zbędnej 
zwłoki i najpóźniej w ciągu pięciu dni.

Or. de


