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Poprawka128
Gilles Pargneaux

Projekt rezolucji legislacyjnej
Odniesienie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

– uwzględniając art. 14 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i 
załączony do niego protokół nr 26 w 
sprawie usług świadczonych w interesie 
ogólnym,

Or. fr

Poprawka 129
Debora Serracchiani

Projekt rezolucji legislacyjnej
Odniesienie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

– uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 17 czerwca 2010 r.,

Or. en

Poprawka 130
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Projekt rezolucji legislacyjnej
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

Aa. mając na uwadze, że krajowy organ 
regulacyjny powinien być niezależnym 
organem regulacyjnym, mającym 
uprawnienia do podejmowania działań z 
własnej inicjatywy i uprawnienia 
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dochodzeniowe, a także zdolnym do 
wydawania opinii i wykonalnych decyzji, 
aby zapewnić otwarty rynek bez barier, 
oparty na wolnej i niezakłóconej 
konkurencji,

Or. fr

Poprawka 131
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dyrektywa Rady 91/440/EWG z dnia 
29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei 
wspólnotowych9, dyrektywa Rady 
95/18/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w 
sprawie wydawania licencji 
przedsiębiorstwom kolejowym10 i 
dyrektywa 2001/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 
2001 r. w sprawie alokacji zdolności 
przepustowej infrastruktury kolejowej i 
pobierania opłat za użytkowanie 
infrastruktury kolejowej11 zostały znacząco 
zmienione w 2004 i 2007 r. Ze względu na 
konieczność dalszych zmian i związek 
pomiędzy powyższymi przepisami, dla 
zachowania przejrzystości wymienione 
dyrektywy powinny zostać przekształcone 
i połączone w jeden akt prawny.

(1) Dyrektywa Rady 91/440/EWG z dnia 
29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei 
wspólnotowych9, dyrektywa Rady 
95/18/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w 
sprawie wydawania licencji 
przedsiębiorstwom kolejowym10 i 
dyrektywa 2001/14/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 
2001 r. w sprawie alokacji zdolności 
przepustowej infrastruktury kolejowej i 
pobierania opłat za użytkowanie 
infrastruktury kolejowej11 zostały znacząco 
zmienione w 2004 i 2007 r. Ze względu na 
konieczność dalszych zmian i związek 
pomiędzy powyższymi przepisami, dla 
zachowania przejrzystości wymienione 
dyrektywy powinny zostać przekształcone 
i połączone w jeden akt prawny, 
rozszerzający zakres przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i zwiększający 
niezawodność usług kolejowych.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzeba stworzenia nowych powiązań między obowiązującymi dyrektywami powinna 
prowadzić do doprecyzowania i rozszerzenia zakresu najważniejszych przepisów z myślą o 
usprawnieniu usług kolejowych oraz zapewnieniu ich niezawodności i bezpieczeństwa 
wszystkim klientom.
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Poprawka 132
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Większa integracja sektora transportu 
w Unii jest podstawowym elementem 
urzeczywistniania rynku wewnętrznego, a 
koleje stanowią istotną część sektora 
transportu Unii, dążącego do 
zaoferowania mobilności zgodnej z 
zasadami zrównoważonego rozwoju.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 133
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Większa integracja sektora transportu w 
Unii jest podstawowym elementem
urzeczywistniania rynku wewnętrznego, a 
koleje stanowią istotną część sektora 
transportu Unii, dążącego do zaoferowania 
mobilności zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju.

(2) Większa integracja sektora transportu w 
Unii jest podstawowym elementem rynku
wewnętrznego, a koleje stanowią istotną 
część sektora transportu Unii, dążącego do 
zaoferowania mobilności zgodnej z 
zasadami zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Stwierdzenie dotyczące urzeczywistnienia rynku wewnętrznego jest zbędne: w Traktacie 
określono już, że polityka transportowa, podobnie jak i inne strategie polityczne, wchodzi w 
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zakres rynku wewnętrznego.

Poprawka 134
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Dyrektywy obejmujące pierwszy 
pakiet kolejowy nie zapobiegły znacznemu 
zróżnicowaniu struktury i poziomu opłat 
za infrastrukturę kolejową i energię oraz 
formy i czasu trwania procesów alokacji 
zdolności przepustowej.

Or. en

Uzasadnienie

Opłaty za infrastrukturę oraz sposób ich alokacji nadal znacznie się różnią na terytorium UE. 
To samo dotyczy alokacji tras pociągów oraz nabywania energii trakcyjnej. Należy 
udoskonalić aktualne prawodawstwo w celu zapewnienia większej harmonizacji systemów 
opłat, większej przejrzystości oraz bodźców do zwiększania wydajności. Warunki dostaw 
energii powinny być bardziej przejrzyste, a ceny energii trakcyjnej powinny być takie same 
dla wszystkich konkurentów.

Poprawka 135
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) W celu zapewnienia skutecznego i 
niedyskryminującego dostępu do 
infrastruktury kolejowej przy 
jednoczesnym zachęcaniu do inwestycji i 
oszczędności w zakresie kosztów 
świadczenia usług Parlament Europejski 
zwraca się do Komisji o zaproponowanie 
nowego prawodawstwa opierającego się 
na orzeczeniach Trybunału 
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Sprawiedliwości dotyczących postępowań 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w terminie 
najpóźniej sześciu miesięcy od wydania 
takiego orzeczenia. Prawodawstwo to 
powinno również mieć na celu 
zapewnienie, by nie istniało żadne 
nadmierne subsydiowanie skrośne w 
sektorach infrastruktury i działalności 
operacyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przypomnienie, że Komisja Europejska i wszystkie podmioty będą 
musieli przestrzegać prawodawstwa i zmieniać je zgodnie z orzecznictwem ETS-u.

Poprawka 136
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Udział kolejnictwa w transporcie nie 
wzrastał w ostatnim dziesięcioleciu, co 
było sprzeczne z celami pakietu 
kolejowego z 2010 r. i świadczyło o 
konieczności dokonania niniejszego 
przekształcenia.

Or. es

Uzasadnienie

Pierwszy pakiet kolejowy nie spowodował osiągnięcia celów, w związku z którymi został 
przyjęty, i jesteśmy jeszcze daleko od istnienia sektora wysoce konkurencyjnego w stosunku do 
innych rodzaju transportu. W ostatnich latach odnotowano nawet zmniejszenie przewozów 
towarowych koleją i na razie nie możemy liczyć na istnienie jednolitego europejskiego 
obszaru kolejowego, który umożliwiłby powstanie prawdziwego rynku wewnętrznego.
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Poprawka 137
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Poziom odpowiednich inwestycji w 
rozwój i utrzymanie infrastruktury 
kolejowej w wielu państwach 
członkowskich jest nadal niewystarczający 
w odniesieniu do rozwoju sektora i jego 
konkurencyjności.

Or. es

Uzasadnienie

Brak inwestycji stanowi podstawowy problem, którym należy się zająć w ramach 
przedmiotowych reform.

Poprawka 138
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) Brak przejrzystych warunków 
rynkowych stanowi wyraźną przeszkodę 
dla rozwoju konkurencyjnych usług 
kolejowych.

Or. es

Uzasadnienie

Brak przejrzystości utrudnia wejście na rynek nowych przedsiębiorstw, które przyczyniłyby się 
do zwiększenia konkurencyjności sektora.
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Poprawka 139
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Liczne postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wskazują, że aktualne 
prawodawstwo przyczynia się do błędnej 
interpretacji oraz że konieczne jest 
objaśnienie i udoskonalenie pierwszego 
pakietu kolejowego, aby zapewnić 
rzeczywiste otwarcie europejskiego rynku 
kolejowego.

Or. fr

Poprawka 140
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Z uwagi na charakterystykę fizyczną i 
techniczną koleje mają znaczny potencjał 
w zakresie bezpieczeństwa, ochrony 
środowiska naturalnego, efektywności 
transportu i oszczędzania energii. Ich 
główna rola w unijnej polityce dotyczącej 
transportu zorganizowanego zgodnie z 
zasadą zrównoważonego rozwoju powinna 
zatem być uważana za najważniejszy 
sposób osiągnięcia przez politykę 
transportową UE celów strategii „Europa 
2020” i unijnego planu działania na rok 
2050.

Or. en
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Poprawka 141
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Urzeczywistnienie jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego jest 
możliwe wyłącznie poprzez zapewnienie 
odrębności przedsiębiorstw kolejowych i 
zarządców infrastruktury, swobodnego 
dostępu do rynku kolejowego, a tym 
samym uczciwej konkurencji, a także 
interoperacyjności i zrównoważonego 
charakteru sektora kolejowego.

Or. en

Poprawka 142
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wydajność systemu kolei powinna 
zostać poprawiona w celu zintegrowania 
go z konkurencyjnym rynkiem, z 
uwzględnieniem szczególnych cech 
kolejnictwa.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 143
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Współistnienie w państwach 
członkowskich różnych systemów 
socjalnych w sektorze kolejowym pociąga 
za sobą ryzyko nieuczciwej konkurencji 
między nowymi a zasiedziałymi 
operatorami kolejowymi oraz konieczność 
harmonizacji, w poszanowaniu specyfiki 
sektora i państw członkowskich.

Or. fr

Poprawka 144
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Należy wprowadzić nadzór 
regulacyjny, który byłby sprawowany 
przez organy regulacyjne, aby zapewnić 
równorzędne traktowanie przedsiębiorstw 
kolejowych, właściwe stosowanie zasady 
pobierania opłat oraz przestrzeganie 
rozdziału rachunkowości.

Or. es

Uzasadnienie

Brak gwarancji funkcjonowania stanowi jeden z czynników hamujących konkurencyjność 
sektora kolejowego.

Poprawka 145
Saïd El Khadraoui
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W celu utworzenia europejskiego 
obszaru kolejowego konieczne jest 
urzeczywistnienie interoperacyjności 
systemu kolei na szczeblu europejskim. 
Europejska Agencja Kolejowa powinna 
uzyskać odpowiednie uprawnienia i 
zasoby, by szybciej mogła osiągnąć ten 
cel, między innymi w odniesieniu do 
opracowania wspólnych norm certyfikacji 
taboru, bezpieczeństwa i systemów srk.

Or. nl

Poprawka 146
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Przewozy o zasięgu regionalnym, 
miejskie i podmiejskie oraz działalność 
transportowa w formie usług 
wahadłowych przez tunel pod kanałem La 
Manche powinny być wyłączone z zakresu 
niniejszej dyrektywy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 147
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Przewozy o zasięgu regionalnym, 
miejskie i podmiejskie oraz działalność 
transportowa w formie usług 
wahadłowych przez tunel pod kanałem La 
Manche powinny być wyłączone z zakresu 
niniejszej dyrektywy.

(4) Przewozy o zasięgu regionalnym, 
miejskie i podmiejskie oraz działalność 
transportowa przez tunel pod kanałem La 
Manche powinny być wyłączone z zakresu 
niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Dzięki tej poprawce wyłączeniem istniejącym w przypadku pojazdów transportu drogowego w 
odniesieniu do usług wahadłowych zostaje objęta wszelka działalność transportowa, tak aby 
tunel pod kanałem La Manche mógł skuteczniej odgrywać swoją rolę w rozwijaniu wymiany 
wewnątrzwspólnotowej i tworzeniu europejskiego obszaru kolejowego bez barier.

Poprawka 148
Brian Simpson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Przewozy o zasięgu regionalnym, 
miejskie i podmiejskie oraz działalność 
transportowa w formie usług wahadłowych 
przez tunel pod kanałem La Manche 
powinny być wyłączone z zakresu 
niniejszej dyrektywy.

(4) Przewozy o zasięgu regionalnym, 
miejskie i podmiejskie oraz działalność 
transportowa w formie usług wahadłowych 
przez tunel pod kanałem La Manche 
powinny być wyłączone z zakresu 
niniejszej dyrektywy. Koleje zabytkowe i 
koleje muzealne wykonujące przewozy po 
własnych torach również powinny być 
wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 149
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W celu uczynienia transportu 
kolejowego wydajnym i konkurencyjnym 
wobec innych rodzajów transportu 
państwa członkowskie powinny zapewnić, 
aby przedsiębiorstwa kolejowe miały 
status niezależnych podmiotów 
działających na zasadach komercyjnych i 
dostosowujących się do potrzeb rynku.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 150
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Do wprowadzania innowacji i 
usprawniania usług z zakresu kolejowych 
przewozów towarów i kolejowych 
przewozów pasażerskich należy dążyć 
poprzez zapewnianie spójnej koncepcji 
większego finansowania infrastruktury 
kolejowej, odpowiednich regulacji i 
stopniowego otwierania rynków, nie 
naruszając przy tym obowiązków w 
zakresie usług publicznych i norm 
społecznych w tym sektorze. Przejście na 
ten rodzaj transportu stanowi główne 
zadanie przyszłej polityki UE.

Or. en
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Poprawka 151
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zapewnienia przyszłego 
rozwoju i efektywnego działania systemu 
kolei należy dokonać rozróżnienia między 
świadczeniem usług transportowych oraz 
administrowaniem infrastrukturą. W tej 
sytuacji niezbędne jest odrębne 
zarządzanie tymi dwiema działalnościami i 
odrębna rachunkowość.

(6) W celu zapewnienia przyszłego 
rozwoju i efektywnego działania systemu 
kolei należy dokonać rozróżnienia między 
świadczeniem usług transportowych z 
jednej strony oraz administrowaniem 
infrastrukturą z drugiej strony. W tej 
sytuacji niezbędne jest odrębne 
zarządzanie tymi dwiema działalnościami i 
odrębna rachunkowość, co pierwotnie 
określono w art. 6 dyrektywy 
91/440/EWG, zmienionej następnie 
dyrektywą 2001/12/WE.

To, czy i w jakim stopniu państwa 
członkowskie przestrzegały do tej pory 
przepisów określonych w dyrektywach 
91/440/EWG i 2001/12/WE, podlega 
ocenie ze strony Trybunału, a niniejszy 
akt prawodawczy (przekształcenie) w 
związku z tym nie zakłóca trwających 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
dotyczących wykonania wspomnianych 
dyrektyw.
Biorąc pod uwagę to, że nie istnieje 
jednoznaczny związek między stopniem 
otwarcia rynku a oddzieleniem przepisów 
dotyczących infrastruktury od przepisów 
dotyczących świadczenia usług 
kolejowych, celem niniejszego 
przekształcenia jest zapewnienie 
swobodnego dostępu do sieci kolejowej 
UE oraz zlikwidowanie nielegalnych 
krajowych ograniczeń. W związku z tym 
założeniem niniejszego przekształcenia 
jest doprecyzowanie i zwiększenie 
skuteczności obowiązujących przepisów, a 
nie wprowadzanie nowych wymogów w 
tym zakresie.
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Or. en

Uzasadnienie

W marcu 2011 r. w białej księdze Komisja opublikowała swój plan dotyczący przyszłych 
wniosków w sprawie oddzielenia przepisów dotyczących zarządzania infrastrukturą od 
przepisów dotyczących świadczenia usług kolejowych. Ponadto oczekuje się, że prowadzone 
obecnie przeciwko 13 państwom członkowskim postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego pozwolą doprecyzować te kwestie.

Poprawka 152
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zapewnienia przyszłego 
rozwoju i efektywnego działania systemu 
kolei należy dokonać rozróżnienia między 
świadczeniem usług transportowych oraz 
administrowaniem infrastrukturą. W tej 
sytuacji niezbędne jest odrębne 
zarządzanie tymi dwiema działalnościami i 
odrębna rachunkowość.

(6) W celu zapewnienia przyszłego 
rozwoju i efektywnego działania systemu 
kolei należy dokonać rozróżnienia między 
świadczeniem usług transportowych oraz 
administrowaniem infrastrukturą. W tej 
sytuacji niezbędne jest zarządzanie tymi 
dwiema działalnościami i odrębna 
rachunkowość.

Or. en

Uzasadnienie

Odrębna rachunkowość wystarczy, aby zagwarantować rozróżnienie między różnymi 
rodzajami działalności, niezależnie od wybranego modelu organizacyjnego.

Poprawka 153
Dirk Sterckx

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zapewnienia przyszłego 
rozwoju i efektywnego działania systemu 

(6) W celu zapewnienia przyszłego 
rozwoju i efektywnego działania systemu 
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kolei należy dokonać rozróżnienia między 
świadczeniem usług transportowych oraz 
administrowaniem infrastrukturą. W tej 
sytuacji niezbędne jest odrębne 
zarządzanie tymi dwiema działalnościami i 
odrębna rachunkowość.

kolei należy dokonać rozróżnienia między 
świadczeniem usług transportowych oraz 
administrowaniem infrastrukturą. W tej 
sytuacji niezbędne jest odrębne 
zarządzanie tymi dwiema działalnościami i 
odrębna rachunkowość. Odrębna polityka 
kadrowa jest również bardzo ważna w celu 
zapewnienia skutecznego funkcjonowania 
europejskiego obszaru kolejowego.

Or. nl

Uzasadnienie

Zarządcy infrastruktury muszą podejmować niezależne decyzje, muszą być również w pełni 
odpowiedzialni za prowadzoną politykę kadrową.

Poprawka 154
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zapewnienia przyszłego 
rozwoju i efektywnego działania systemu 
kolei należy dokonać rozróżnienia między 
świadczeniem usług transportowych oraz 
administrowaniem infrastrukturą. W tej 
sytuacji niezbędne jest we wszystkich 
przypadkach odrębne zarządzanie tymi 
dwiema działalnościami i odrębna 
rachunkowość.

(6) W celu zapewnienia przyszłego 
rozwoju i efektywnego działania systemu 
kolei należy dokonać rozróżnienia między 
świadczeniem usług transportowych oraz 
administrowaniem infrastrukturą. W tej 
sytuacji niezbędne jest we wszystkich 
przypadkach odrębne zarządzanie tymi 
dwiema działalnościami i odrębna 
rachunkowość, prowadzone w sposób 
przejrzysty, pozwalający na uniknięcie 
sytuacji, w której środki publiczne mogą 
być przekierowywane na inną działalność 
handlową.

Or. es

Uzasadnienie

Jest to jedyny sposób przejrzystego działania, pozwalający na rozwój bardziej 
konkurencyjnego i dostępnego rynku.
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Poprawka 155
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zapewnienia przyszłego 
rozwoju i efektywnego działania systemu 
kolei należy dokonać rozróżnienia między 
świadczeniem usług transportowych oraz 
administrowaniem infrastrukturą. W tej 
sytuacji niezbędne jest odrębne 
zarządzanie tymi dwiema działalnościami i 
odrębna rachunkowość.

(6) W celu zapewnienia przyszłego 
rozwoju, efektywnego działania systemu 
kolei i niedyskryminującego dostępu do 
infrastruktury kolejowej należy dokonać 
wyraźnego i ścisłego rozróżnienia między 
świadczeniem usług transportowych oraz 
administrowaniem infrastrukturą. W tej 
sytuacji niezbędne jest odrębne 
zarządzanie tymi dwiema działalnościami i 
odrębna rachunkowość.

Or. de

Poprawka 156
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Wszelka restrukturyzacja dotycząca 
świadczenia usług transportowych i 
zarządzania infrastrukturą nie powinna 
wywoływać negatywnych konsekwencji 
dla zatrudnienia i warunków socjalnych 
pracowników w sektorze kolejowym. 
Należy przestrzegać postanowień 
socjalnych, aby uniknąć dumpingu 
socjalnego i zakłócenia konkurencji ze 
strony nowych podmiotów 
nieuwzględniających minimalnych norm 
socjalnych sektora kolejowego.



AM\870642PL.doc 19/203 PE467.166v01-00

PL

Or. fr

Uzasadnienie

Ewentualne zmiany, jakie należy wprowadzić w celu dostosowania prawa krajowego do 
przepisów pierwszego pakietu kolejowego, nie powinny prowadzić do pogorszenia warunków 
pracy w sektorze kolejowym.

Poprawka 157
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Należy zapewnić bezwzględne 
oddzielenie rachunkowości zarządcy 
infrastruktury od rachunkowości 
przedsiębiorstwa kolejowego. Fundusze 
publiczne przydzielane na jeden z tych 
dwóch obszarów działalności nie są 
przenoszone na drugi z nich. Zakaz ten 
musi znaleźć wyraźne odzwierciedlenie w 
zasadach rachunkowości w 
poszczególnych obszarach działalności. 
Państwo członkowskie i krajowy organ 
regulacyjny zapewniają skuteczne 
egzekwowanie tego zakazu.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do przepływów środków publicznych między zarządcą infrastruktury a 
przedsiębiorstwem kolejowym konieczne jest zapewnienie większej przejrzystości.

Poprawka 158
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Należy uznać, że w UE istnieją sieci 
kolejowe, w których szerokość torów jest 
inna niż w głównej sieci kolejowej w Unii 
i które są w związku z tym technologicznie 
odizolowane od głównej sieci kolejowej 
UE, a jednocześnie są powiązane z 
sieciami kolejowymi państw trzecich, oraz 
że w razie konieczności należy utrzymać 
niezawodność tych sieci pod względem 
gospodarczym i społecznym, zapewniając 
im specjalne warunki.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie wyjątkowej sytuacji tych państw członkowskich, w których szerokość torów 
jest inna i które mają połączenia prawie wyłącznie z sieciami kolejowymi państw trzecich.

Poprawka 159
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Wszyscy operatorzy kolejowi, 
niezależnie od przyjętego przez nich 
modelu przedsiębiorstwa, powinni 
przestrzegać istniejących ustawodawstw 
krajowych w zakresie ochrony socjalnej i 
zdrowia, aby uniknąć dumpingu 
socjalnego i nieuczciwej konkurencji.

Or. fr

Uzasadnienie

Konkurencja na rynku kolejowym nie powinna być tworzona kosztem warunków pracy i 
ochrony socjalnej pracowników. Przestrzeganie ustawodawstw krajowych w zakresie ochrony 
socjalnej i zdrowia powinno być zapewnione w przypadku wszystkich operatorów, niezależnie 
od ich modelu przedsiębiorstwa.
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Poprawka 160
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby transport kolejowy stał się 
konkurencyjny w stosunku do transportu 
drogowego, należy ujednolicić różne 
przepisy krajowe, takie jak zasady 
bezpieczeństwa transportu kolejowego, 
standaryzację i stosowanie dokumentów 
towarzyszących, regulacje dotyczące 
składu pociągów i jego dokumentacji, 
standaryzację sygnałów i oznaczeń 
stosowanych podczas prowadzenia 
pociągu, standaryzację działań i kontroli 
transportu ładunków niebezpiecznych 
oraz rejestrację i kontrolę transportu 
odpadów.

Or. de

Poprawka 161
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Należy zapewnić bezwzględne 
oddzielenie rachunkowości zarządcy 
infrastruktury od rachunkowości 
przedsiębiorstwa kolejowego. Fundusze 
publiczne przydzielane na jeden z tych 
dwóch obszarów działalności nie są 
przenoszone na drugi z nich. Zakaz ten 
musi znaleźć wyraźne odzwierciedlenie w 
zasadach rachunkowości w 
poszczególnych obszarach działalności. 
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Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczne egzekwowanie tego zakazu.

Or. en

Poprawka 162
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Rozdzielenie świadczenia usług 
transportowych i zarządzania 
infrastrukturą nie powinno przynosić 
negatywnych skutków dla zatrudnienia i 
warunków socjalnych w grupie 
pracowników sektora kolejowego. Należy 
przestrzegać postanowień socjalnych, aby 
uniknąć dumpingu socjalnego i 
nieuczciwej konkurencji ze strony nowych 
podmiotów, nieuwzględniających 
minimalnych norm socjalnych sektora 
kolejowego.

Or. ro

Uzasadnienie

Rozdzielenie świadczenia usług transportowych i zarządzania infrastrukturą nie powinno 
przynosić negatywnych skutków dla zatrudnienia i warunków socjalnych w grupie 
pracowników sektora kolejowego. Należy przestrzegać postanowień socjalnych, aby uniknąć 
dumpingu socjalnego i nieuczciwej konkurencji ze strony nowych podmiotów, 
nieuwzględniających minimalnych norm socjalnych sektora kolejowego.

Poprawka 163
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 b preambuły (nowy)



AM\870642PL.doc 23/203 PE467.166v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Aby zwiększyć atrakcyjność 
towarowego transportu kolejowego w 
stosunku do transportu drogowego, 
konieczne jest sporządzenie projektów 
prawnych mających na celu zmniejszenie 
emisji hałasu wytwarzanego przez tabor 
kolejowy.

Or. de

Poprawka 164
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zasada swobody świadczenia usług 
powinna mieć zastosowanie w sektorze 
kolejowym z uwzględnieniem 
specyficznych cech charakterystycznych 
dla tego sektora.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 165
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Interesy osób zatrudnionych w 
sektorze kolejowym są powiązane z 
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wysokim poziomem standardów 
socjalnych. Ich szkolenie i warunki pracy 
muszą zapewniać wysoki poziom usług i 
bezpieczeństwa.
W związku z tym powinny one zachować 
przysługujące im prawo do inicjowania 
działań mających na celu utrzymanie ich 
standardów socjalnych i zwiększanie 
jakości usług. Działania te powinny być w 
odpowiednim czasie zgłaszane 
użytkownikom, którzy powinni uzyskiwać 
w odpowiednim czasie informacje 
dotyczące alternatyw mogących zaspokoić 
ich potrzeby w zakresie mobilności i 
transportu.

Or. en

Poprawka 166
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Do celów zwiększenia konkurencji w 
sektorze usług kolejowych pod względem 
podwyższenia komfortu i poprawy jakości 
świadczonych usług państwa członkowskie 
powinny nadal odpowiadać za rozwój 
odpowiedniej infrastruktury w sektorze 
kolejnictwa.

(8) Do celów zwiększenia konkurencji w 
sektorze usług kolejowych pod względem 
podwyższenia komfortu i poprawy jakości 
świadczonych usług państwa członkowskie 
powinny nadal odpowiadać za rozwój 
odpowiedniej infrastruktury w sektorze 
kolejnictwa i traktować popyt rynkowy 
jako jedną z głównych przesłanek.

Or. nl

Poprawka 167
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W braku wspólnych zasad alokacji 
kosztów infrastruktury państwa 
członkowskie po konsultacji z zarządcą 
infrastruktury powinny ustalać zasady 
dotyczące płatności przez przedsiębiorstwa 
kolejowe za korzystanie z infrastruktury 
kolejowej. Takie zasady nie powinny 
wprowadzać dyskryminacji pomiędzy 
przedsiębiorstwami kolejowymi;

(9) W braku wspólnych zasad alokacji 
kosztów infrastruktury państwa 
członkowskie po konsultacji z zarządcą 
infrastruktury powinny ustalać zasady 
dotyczące korzystania przez 
przedsiębiorstwa kolejowe z infrastruktury 
kolejowej. Takie zasady nie powinny 
wprowadzać dyskryminacji pomiędzy 
przedsiębiorstwami kolejowymi ani 
dopuszczać możliwości powstania 
dumpingu społecznego w odniesieniu do 
zainteresowanych pracowników kolei.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten jest związany z zasadami, a nie opłatami za korzystanie z infrastruktury. W 
związku z tym to zadaniem państw członkowskich jest określenie zasad. Ponadto oczywiste 
jest istnienie przepisu dotyczącego niedyskryminacji między przedsiębiorstwami, w związku z 
czym taki sam przepis – przy poszanowaniu przyzwoitych standardów wynagrodzeń –
powinien mieć zastosowanie do odnośnych pracowników i osób zatrudnianych przez 
przedsiębiorstwa kolejowe podczas wnioskowania o świadczenie usług.

Poprawka 168
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W braku wspólnych zasad alokacji 
kosztów infrastruktury państwa 
członkowskie po konsultacji z zarządcą 
infrastruktury powinny ustalać zasady 
dotyczące płatności przez przedsiębiorstwa 
kolejowe za korzystanie z infrastruktury 
kolejowej. Takie zasady nie powinny 
wprowadzać dyskryminacji pomiędzy 
przedsiębiorstwami kolejowymi.

(9) W obliczu braku wspólnych zasad 
alokacji kosztów infrastruktury państwa 
członkowskie po konsultacji z zarządcą 
infrastruktury powinny ustalać jasne i 
przejrzyste zasady dotyczące płatności 
przez przedsiębiorstwa kolejowe za 
korzystanie z infrastruktury kolejowej, 
uniemożliwiające dyskryminację 
pomiędzy nimi.
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Or. es

Poprawka 169
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) UE powinna zbadać alternatywne 
źródła finansowania europejskich 
projektów kolejowych za pomocą 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych, takich jak unijne obligacje 
projektowe.

Or. fr

Uzasadnienie

Brak finansowania jest jednym z głównych powodów trudnej sytuacji kolei europejskich. 
Należy opracować alternatywne strategie i źródła finansowania. Należy zwłaszcza zwiększyć 
finansowanie publiczne infrastruktury.

Poprawka 170
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) UE powinna zbadać alternatywne 
źródła finansowania europejskich 
projektów kolejowych za pomocą 
innowacyjnych instrumentów 
finansowych, takich jak unijne obligacje 
projektowe, aby sprzyjać prywatnym 
inwestycjom oraz zwiększyć dostęp do 
kapitału wysokiego ryzyka. Na tej samej 
zasadzie należy zapewnić atrakcyjność 
rynku kolejowego dla alternatywnych 
inwestorów prywatnych za pośrednictwem 
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jasnych i przejrzystych ram prawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Brak finansowania jest jednym z głównych powodów trudnej sytuacji kolei europejskich. 
Należy opracować alternatywne strategie i źródła finansowania. Należy zwłaszcza zwiększyć 
finansowanie infrastruktury. Państwa członkowskie przydzielające środki finansowe na 
własną infrastrukturę muszą również mieć gwarancję, że środki te nie zostaną wykorzystane 
na cele niezwiązane z celami infrastrukturalnymi.

Poprawka 171
Brian Simpson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Państwa członkowskie i zarządcy 
infrastruktury powinni mieć możliwość 
finansowania inwestycji 
infrastrukturalnych w inny sposób niż za 
pośrednictwem bezpośredniego 
finansowania przez państwo, np. 
korzystając z finansowania z sektora 
prywatnego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy odnieść się do możliwości tworzenia zarządców infrastruktury i prowadzenia przez 
nich działalności w oparciu o alternatywne modele finansowania, za pośrednictwem których 
mogliby oni czerpać środki z sektora prywatnego. Ma to podstawowe znaczenie dla ochrony 
istniejących mechanizmów finansowania w państwach członkowskich.

Poprawka 172
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Efektywny sektor towarowy, 
zwłaszcza przewozów zagranicznych, 
wymaga działań zmierzających do 
otwarcia rynku.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Ponieważ rynek jest otwarty od 2006 r., ten punkt preambuły jest bezprzedmiotowy.

Poprawka 173
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Efektywny sektor towarowy, 
zwłaszcza przewozów zagranicznych, 
wymaga działań zmierzających do 
otwarcia rynku.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 174
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Efektywny sektor towarowy, 
zwłaszcza przewozów zagranicznych, 

(11) Efektywny sektor towarowy, 
zwłaszcza przewozów zagranicznych i w 
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wymaga działań zmierzających do 
otwarcia rynku.

przypadkach, gdy różna szerokość torów w 
dalszym ciągu stanowi fizyczną 
przeszkodę dla konkurencji, wymaga 
działań zmierzających do otwarcia rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Różna szerokość torów, np. między Francją a Hiszpanią, stanowi konkretną fizyczną 
przeszkodę dla konkurencji, która zwiększa i tak już znaczne przeszkody regulacyjne istniejące 
w sektorze kolejowym.

Poprawka 175
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Efektywny sektor towarowy, 
zwłaszcza przewozów zagranicznych, 
wymaga działań zmierzających do 
otwarcia rynku.

(11) Nowe ramy prawne powinny 
umożliwić utrzymanie i rozwinięcie usług 
świadczonych w interesie ogólnym, 
zgodnie z art. 14 i protokołem nr 26 
TFUE.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić rozwój usług świadczonych w interesie ogólnym w przypadku transportu, a 
zwłaszcza transportu kolejowego. Punkt ten został też uwzględniony w opinii Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 marca 2011 r.

Poprawka 176
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Efektywny sektor towarowy, (11) Efektywny sektor towarowy, 
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zwłaszcza przewozów zagranicznych, 
wymaga działań zmierzających do 
otwarcia rynku.

zwłaszcza przewozów zagranicznych, 
wymaga zarówno działań zmierzających 
do otwarcia rynku, jak i udzielenia przez 
państwa członkowskie poparcia dla 
oczywistych wyborów na rzecz kolejowego 
transportu towarów zorganizowanego 
zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju zamiast wykorzystywania mniej 
przyjaznych dla środowiska gałęzi 
transportu.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogiem jest otwarcie rynku, ale muszą mu towarzyszyć jasne i zdecydowane wybory 
inwestycyjne ze strony państw członkowskich, mające na celu zmianę transportu na transport 
kolejowy. Przykładem pierwszego kroku w tym kierunku jest niedawne przyjęcie 
rozporządzenia w sprawie korytarzy transportu tranzytowego.

Poprawka 177
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Efektywny sektor towarowy, 
zwłaszcza przewozów zagranicznych, 
wymaga działań zmierzających do 
otwarcia rynku.

(11) Efektywne sektory pasażerski i
towarowy, zwłaszcza sektor przewozów 
zagranicznych, wymagają działań 
zmierzających do otwarcia rynków w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Or. it

Uzasadnienie

Transport kolejowy jest jednym z kilku sektorów, w których jednolity rynek nie został jeszcze 
urzeczywistniony. Proces otwierania rynków powinien więc objąć swoim zakresem 
liberalizację krajowych usług kolejowych.
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Poprawka 178
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Efektywny sektor towarowy, 
zwłaszcza przewozów zagranicznych, 
wymaga działań zmierzających do 
otwarcia rynku.

(11) Efektywny sektor towarowy, 
zwłaszcza przewozów zagranicznych, 
wymaga działań zmierzających do 
otwarcia rynku, przyczyniających się do 
konkurencyjności.

Or. es

Uzasadnienie

Do osiągnięcia efektywności konieczny jest rynek, na którym panuje konkurencja.

Poprawka 179
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu zapewnienia, że prawa 
dostępu do infrastruktury kolejowej są 
stosowane na całym terytorium Unii w 
sposób jednakowy i bez dyskryminacji, 
właściwe jest wprowadzenie licencji dla 
przedsiębiorstw kolejowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 180
Ramon Tremosa i Balcells
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W przypadku przejazdów ze stacjami 
pośrednimi należy zezwolić nowym 
podmiotom wchodzącym na rynek na 
oferowanie podróżnym możliwości 
wsiadania i wysiadania na trasie 
przejazdu tak, aby zapewnić takim 
przewozom uzyskanie rentowności 
ekonomicznej i uniknąć stawiania 
potencjalnych konkurentów w 
niekorzystnej sytuacji w porównaniu z 
podmiotami już obecnymi.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna, aby uwzględnić liberalizację krajowego rynku przewozów 
pasażerskich. Nie należy czekać na przedstawienie przez Komisję Europejską wniosku w 2012 
r., lecz raczej uwzględnić dalsze otwarcie europejskiego rynku na konkurencję w 
przedmiotowym przekształceniu.

Poprawka 181
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W przypadku przejazdów ze stacjami 
pośrednimi należy zezwolić nowym 
podmiotom wchodzącym na rynek na 
oferowanie podróżnym możliwości 
wsiadania i wysiadania na trasie przejazdu 
tak, aby zapewnić takim przewozom 
uzyskanie rentowności ekonomicznej i 
uniknąć stawiania potencjalnych 
konkurentów w niekorzystnej sytuacji w 
porównaniu z podmiotami już obecnymi.

(13) W przypadku przejazdów ze stacjami 
pośrednimi należy zezwolić nowym 
podmiotom wchodzącym na rynek na 
oferowanie podróżnym możliwości 
wsiadania i wysiadania na trasie przejazdu, 
zapewniając jednocześnie, aby takie 
przewozy nie naruszyły równowagi 
ogólnej ekonomiki usług świadczonych w 
interesie ogólnym, wprowadzonych lub 
planowanych przez właściwe organy, i nie 
podważyły celów społecznych i 
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środowiskowych tych usług.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić rozwój usług świadczonych w interesie ogólnym w przypadku transportu, a 
zwłaszcza transportu kolejowego. Punkt ten został też uwzględniony w opinii Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 marca 2011 r.

Poprawka 182
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W celu dalszego zwiększania 
efektywności rynków pasażerskich 
przewozów kolejowych Parlament 
Europejski zwraca się do Komisji 
Europejskiej, aby najpóźniej przed 
końcem 2012 r. przedstawiła wniosek 
dotyczący aktu prawodawczego w sprawie 
liberalizacji krajowych rynków przewozów 
pasażerskich przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu równowagi finansowej 
umów o świadczenie usług publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna, aby uwzględnić liberalizację krajowego rynku przewozów 
pasażerskich. Nie należy czekać na przedstawienie przez Komisję Europejską wniosku w 2012 
r., lecz raczej uwzględnić dalsze otwarcie europejskiego rynku na konkurencję w 
przedmiotowym przekształceniu.

Poprawka 183
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wprowadzenie nowych, powszechnie 
dostępnych, międzynarodowych 
przewozów pasażerskich ze stacjami 
pośrednimi nie powinno być 
wykorzystywane do otwarcia rynku 
krajowych przewozów pasażerskich, lecz 
skupiać się jedynie na tych stacjach, które 
na danej trasie międzynarodowej 
spełniają funkcję pomocniczą. Głównym 
celem nowych przewozów powinien być 
transport osób na trasie międzynarodowej. 
Przy ustalaniu, czy taki jest główny cel 
danego przewozu, powinno brać się pod 
uwagę kryteria takie, jak proporcje obrotu 
i proporcje natężenia ruchu, wynikające z 
transportu pasażerów na trasach 
krajowych w stosunku do pasażerów na 
trasach międzynarodowych, oraz długość 
trasy. Ustalenie to powinno być 
dokonywane przez odpowiedni krajowy 
organ regulacyjny na wniosek 
zainteresowanej strony.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna, aby uwzględnić liberalizację krajowego rynku przewozów 
pasażerskich. Nie należy czekać na przedstawienie przez Komisję Europejską wniosku w 2012 
r., lecz raczej uwzględnić dalsze otwarcie europejskiego rynku na konkurencję w 
przedmiotowym przekształceniu.

Poprawka 184
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wprowadzenie nowych, powszechnie 
dostępnych, międzynarodowych 
przewozów pasażerskich ze stacjami 

skreślony
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pośrednimi nie powinno być 
wykorzystywane do otwarcia rynku 
krajowych przewozów pasażerskich, lecz 
skupiać się jedynie na tych stacjach, które 
na danej trasie międzynarodowej 
spełniają funkcję pomocniczą. Głównym 
celem nowych przewozów powinien być 
transport osób na trasie międzynarodowej. 
Przy ustalaniu, czy taki jest główny cel 
danego przewozu, powinno brać się pod 
uwagę kryteria takie, jak proporcje obrotu 
i proporcje natężenia ruchu, wynikające z 
transportu pasażerów na trasach 
krajowych w stosunku do pasażerów na 
trasach międzynarodowych, oraz długość 
trasy. Ustalenie to powinno być 
dokonywane przez odpowiedni krajowy 
organ regulacyjny na wniosek 
zainteresowanej strony.

Or. fr

Uzasadnienie

Punkt ten stracił rację bytu, ponieważ w tekście przewidziano otwarcie krajowych przewozów 
pasażerskich.

Poprawka 185
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wprowadzenie nowych, powszechnie 
dostępnych, międzynarodowych 
przewozów pasażerskich ze stacjami 
pośrednimi nie powinno być 
wykorzystywane do otwarcia rynku 
krajowych przewozów pasażerskich, lecz 
skupiać się jedynie na tych stacjach, które 
na danej trasie międzynarodowej spełniają 
funkcję pomocniczą. Głównym celem 
nowych przewozów powinien być 

(14) Wprowadzenie nowych, powszechnie 
dostępnych, międzynarodowych 
przewozów pasażerskich ze stacjami 
pośrednimi powinno skupiać się na tych 
stacjach, które na danej trasie 
międzynarodowej spełniają funkcję 
pomocniczą. Głównym celem takich
przewozów powinien być transport osób na 
trasie międzynarodowej. Przy ustalaniu, 
czy taki jest główny cel danego przewozu, 
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transport osób na trasie międzynarodowej. 
Przy ustalaniu, czy taki jest główny cel 
danego przewozu, powinno brać się pod 
uwagę kryteria takie, jak proporcje obrotu i 
proporcje natężenia ruchu, wynikające z 
transportu pasażerów na trasach krajowych 
w stosunku do pasażerów na trasach 
międzynarodowych, oraz długość trasy. 
Ustalenie to powinno być dokonywane 
przez odpowiedni krajowy organ 
regulacyjny na wniosek zainteresowanej 
strony.

powinno brać się pod uwagę kryteria takie, 
jak proporcje obrotu i proporcje natężenia 
ruchu, wynikające z transportu pasażerów 
na trasach krajowych w stosunku do 
pasażerów na trasach międzynarodowych, 
oraz długość trasy. Ustalenie to powinno 
być dokonywane przez odpowiedni 
krajowy organ regulacyjny na wniosek 
zainteresowanej strony.

Or. fr

Uzasadnienie

Dzięki tej poprawce tekst jest bardziej otwarty i aktualny.

Poprawka 186
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2007 r. dotyczące usług 
publicznych w zakresie kolejowego i 
drogowego transportu pasażerskiego12

zezwala państwom członkowskim i 
władzom lokalnym na zawieranie umów o 
świadczenie usług publicznych, które 
mogą zawierać prawa wyłączne 
świadczenia określonych usług. Dlatego 
też konieczne jest zapewnienie spójności 
przepisów tego rozporządzenia z zasadą 
otwarcia międzynarodowych przewozów 
pasażerskich na konkurencję.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna, aby uwzględnić liberalizację krajowego rynku przewozów 
pasażerskich. Nie należy czekać na przedstawienie przez Komisję Europejską wniosku w 2012 
r., lecz raczej uwzględnić dalsze otwarcie europejskiego rynku na konkurencję w 
przedmiotowym przekształceniu.

Poprawka 187
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W rozporządzeniu (WE) nr 
1370/2007 umożliwiono państwom 
członkowskim zapewnienie pracownikom 
zachowania praw socjalnych w ramach 
rozdzielenia świadczenia usług 
transportowych i zarządzania 
infrastrukturą, które może pociągać za 
sobą przejęcie przedsiębiorstw.

Or. fr

Poprawka 188
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Otwarcie międzynarodowych 
przewozów pasażerskich na konkurencję 
może mieć wpływ na organizację i 
finansowanie kolejowych przewozów 
pasażerskich, świadczonych na podstawie 
publicznej umowy o świadczenie usług 
publicznych. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość ograniczenia 
prawa dostępu do rynku, w przypadkach 
gdy prawo to zagroziłoby równowadze 

(16) Otwarcie przewozów pasażerskich na 
konkurencję może mieć wpływ na 
organizację i finansowanie kolejowych 
przewozów pasażerskich, świadczonych na 
podstawie publicznej umowy o 
świadczenie usług publicznych. Państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
ograniczenia prawa dostępu do rynku, w 
przypadkach gdy prawo to zagroziłoby 
równowadze ekonomicznej wspomnianych 
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ekonomicznej wspomnianych umów o 
świadczenie usług publicznych oraz gdy 
właściwy organ regulacyjny, o którym 
mowa w art. 55 niniejszej dyrektywy, 
wydał na to zgodę na podstawie 
obiektywnej analizy ekonomicznej, na 
wniosek właściwych organów, które 
zawarły umowę o świadczenie usług 
publicznych.

umów o świadczenie usług publicznych 
oraz gdy właściwy organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55 niniejszej 
dyrektywy, wydał na to zgodę na 
podstawie obiektywnej analizy 
ekonomicznej, na wniosek właściwych 
organów, które zawarły umowę o 
świadczenie usług publicznych.

__________________
12. Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna, aby uwzględnić liberalizację krajowego rynku przewozów 
pasażerskich. Nie należy czekać na przedstawienie przez Komisję Europejską wniosku w 2012 
r., lecz raczej uwzględnić dalsze otwarcie europejskiego rynku na konkurencję w 
przedmiotowym przekształceniu.

Poprawka 189
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Otwarcie międzynarodowych 
przewozów pasażerskich na konkurencję 
może mieć wpływ na organizację i 
finansowanie kolejowych przewozów 
pasażerskich, świadczonych na podstawie 
publicznej umowy o świadczenie usług 
publicznych. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość ograniczenia 
prawa dostępu do rynku, w przypadkach 
gdy prawo to zagroziłoby równowadze 
ekonomicznej wspomnianych umów o 
świadczenie usług publicznych oraz gdy 
właściwy organ regulacyjny, o którym 
mowa w art.55 niniejszej dyrektywy, wydał 
na to zgodę na podstawie obiektywnej 
analizy ekonomicznej, na wniosek 

(16) Otwarcie międzynarodowych i 
krajowych przewozów pasażerskich na 
konkurencję może mieć wpływ na 
organizację i finansowanie kolejowych 
przewozów pasażerskich, świadczonych na 
podstawie publicznej umowy o 
świadczenie usług publicznych. Państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
ograniczenia prawa dostępu do rynku, w 
przypadkach gdy prawo to zagroziłoby 
równowadze ekonomicznej wspomnianych 
umów o świadczenie usług publicznych 
oraz gdy właściwy organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55 i, w stosownym 
przypadku, sieć organów regulacyjnych, o 
której mowa w art. 57 niniejszej 
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właściwych organów, które zawarły 
umowę o świadczenie usług publicznych.

dyrektywy, wydały na to zgodę na 
podstawie obiektywnej analizy 
ekonomicznej, na wniosek właściwych 
organów, które zawarły umowę o 
świadczenie usług publicznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu rozszerzenie zakresu stosowania przepisu na krajowe przewozy 
pasażerskie. Ma też na celu umożliwienie działania sieci organów regulacyjnych, jeżeli okaże 
się to konieczne.

Poprawka 190
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ocena, czy równowaga ekonomiczna 
umów o świadczenie usług publicznych 
może być zagrożona, powinna uwzględniać 
wcześniej ustalone kryteria, takie jak 
wpływ na rentowność jakiejkolwiek usługi 
objętej daną umową o świadczenie usług 
publicznych, w tym wynikający z tego 
wpływ na koszt netto ponoszony przez 
właściwy organ publiczny, który zawarł 
umowę, popyt wśród podróżnych, ustalanie 
ceny biletów, uzgodnienia w zakresie 
wystawiania biletów, lokalizacja i liczba 
stacji po obu stronach granicy oraz terminy 
i częstotliwość proponowanej nowej 
usługi. Zgodnie z taką oceną i decyzją
właściwego organu regulacyjnego, państwa 
członkowskie mogą przyznać lub zmienić 
prawo dostępu do pożądanych 
międzynarodowych przewozów 
pasażerskich lub odmówić przyznania tego 
prawa, w tym pobierać opłaty od podmiotu 
obsługującego nowe międzynarodowe 
przewozy pasażerskie, zgodnie z analizą 

(17) Ocena, czy równowaga ekonomiczna 
umów o świadczenie usług publicznych 
może być zagrożona, powinna uwzględniać 
wcześniej ustalone kryteria, takie jak 
wpływ na rentowność jakiejkolwiek usługi 
objętej daną umową o świadczenie usług 
publicznych, w tym wynikający z tego 
wpływ na koszt netto ponoszony przez 
właściwy organ publiczny, który zawarł 
umowę, popyt wśród podróżnych, ustalanie 
ceny biletów, uzgodnienia w zakresie 
wystawiania biletów, lokalizacja i liczba 
stacji po obu stronach granicy oraz terminy 
i częstotliwość proponowanej nowej 
usługi. Zgodnie z taką oceną i decyzją 
właściwego organu regulacyjnego, państwa 
członkowskie mogą przyznać lub zmienić 
prawo dostępu do pożądanych 
międzynarodowych i/ lub krajowych
przewozów pasażerskich lub odmówić 
przyznania tego prawa, w tym pobierać 
opłaty od podmiotu obsługującego nowe 
międzynarodowe i/ lub krajowe przewozy 
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ekonomiczną i prawem Unii oraz zasadami 
równości i niedyskryminacji.

pasażerskie, zgodnie z analizą 
ekonomiczną i prawem Unii oraz zasadami 
równości i niedyskryminacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu rozszerzenie zakresu stosowania przepisu na krajowe przewozy 
pasażerskie.

Poprawka 191
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ocena, czy równowaga ekonomiczna 
umów o świadczenie usług publicznych 
może być zagrożona, powinna uwzględniać 
wcześniej ustalone kryteria, takie jak 
wpływ na rentowność jakiejkolwiek usługi 
objętej daną umową o świadczenie usług 
publicznych, w tym wynikający z tego 
wpływ na koszt netto ponoszony przez 
właściwy organ publiczny, który zawarł 
umowę, popyt wśród podróżnych, ustalanie 
ceny biletów, uzgodnienia w zakresie 
wystawiania biletów, lokalizacja i liczba 
stacji po obu stronach granicy oraz terminy 
i częstotliwość proponowanej nowej 
usługi. Zgodnie z taką oceną i decyzją 
właściwego organu regulacyjnego,
państwa członkowskie mogą przyznać lub 
zmienić prawo dostępu do pożądanych 
międzynarodowych przewozów 
pasażerskich lub odmówić przyznania tego 
prawa, w tym pobierać opłaty od podmiotu 
obsługującego nowe międzynarodowe 
przewozy pasażerskie, zgodnie z analizą 
ekonomiczną i prawem Unii oraz zasadami 
równości i niedyskryminacji.

(17) Ocena, czy równowaga społeczno-
ekonomiczna umów o świadczenie usług 
publicznych może być zagrożona, powinna 
uwzględniać wcześniej ustalone kryteria, 
takie jak wpływ na niezawodność 
jakiejkolwiek usługi objętej daną umową o 
świadczenie usług publicznych, w tym 
wynikający z tego wpływ zarówno na 
politykę spójności i politykę transportową 
odnoszącą się do danego obszaru, jak i na 
koszt netto ponoszony przez właściwy 
organ publiczny, który zawarł umowę, 
popyt wśród podróżnych, ustalanie ceny 
biletów, uzgodnienia w zakresie 
wystawiania biletów, lokalizacja i liczba 
stacji po obu stronach granicy oraz terminy 
i częstotliwość proponowanej nowej 
usługi. Zgodnie z takimi ocenami państwa 
członkowskie lub lokalne właściwe organy 
mogą przyznać lub zmienić prawo dostępu 
do pożądanych międzynarodowych 
przewozów pasażerskich lub odmówić 
przyznania tego prawa, w tym pobierać 
opłaty od podmiotu obsługującego nowe 
międzynarodowe przewozy pasażerskie, 
zgodnie z analizą społeczno-ekonomiczną 
i prawem Unii oraz zasadami równości, 
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przejrzystości i niedyskryminacji.

Or. en

Uzasadnienie

Umowy o świadczenie usług publicznych są zawierane w celu zapewnienia zgodności z 
założeniami polityki socjalnej i spójności przy jednoczesnym uwzględnieniu analizy kosztów i 
korzyści, ale te kryteria ekonomiczne lub rentowność tych usług nie są jedynymi kryteriami 
uwzględnianymi przez państwa członkowskie lub lokalne właściwe organy odpowiedzialne za 
zawieranie takich umów. Są one zatem upoważnione do reagowania na takie wnioski. W 
przypadku sporu krajowy organ regulacyjny może zostać poproszony o przedstawienie 
rozwiązania i działanie w charakterze organu odwoławczego.

Poprawka 192
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Rozwój sytuacji na rynku pokazał, 
że najważniejszym zadaniem jest 
wzmocnienie roli organów regulacyjnych. 
Jeśli mają one odgrywać główną rolę w 
zapewnianiu uczciwego otoczenia dla 
zapewniania sprawiedliwych warunków 
dostępu, muszą one otrzymywać środki 
finansowe oraz dysponować 
odpowiednimi kadrami i wyposażeniem.

Or. en

Poprawka 193
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Organ regulacyjny powinien działać w 
sposób pozwalający uniknąć wszelkich 

(19) Organ regulacyjny powinien działać w 
sposób pozwalający uniknąć wszelkich 
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konfliktów interesów oraz wszelkiego 
ewentualnego zaangażowania w zawieranie 
umów o świadczenie usług publicznych, o 
których mowa. Należy rozszerzyć 
kompetencje organu regulacyjnego, tak aby 
umożliwić mu określanie celu przewozu 
międzynarodowego i, w stosownych 
przypadkach, potencjalnego wpływu 
ekonomicznego na obowiązujące umowy o 
świadczenie usług publicznych.

konfliktów interesów oraz wszelkiego 
ewentualnego zaangażowania w zawieranie 
umów o świadczenie usług publicznych, o 
których mowa, bez uszczerbku dla 
możliwości finansowania tego organu 
przez państwo z ogólnego budżetu 
państwa lub z opłat pobieranych od 
sektora kolejowego, a informacje na ten 
temat powinny być podawane do 
publicznej wiadomości. Należy rozszerzyć 
kompetencje organu regulacyjnego, tak aby 
umożliwić mu określanie celu przewozu 
międzynarodowego i, w stosownych 
przypadkach, potencjalnego wpływu 
ekonomicznego na obowiązujące umowy o 
świadczenie usług publicznych.

Or. es

Uzasadnienie

W dyrektywie ustanawia się niezależny organ regulacyjny, ale nie mówi się o jego 
finansowaniu. Ze względu na przejrzystość należy wprowadzić bezpośrednie nawiązanie do 
potencjalnych źródeł finansowania, którymi mogą być środki publiczne lub opłaty wnoszone 
przez branżę, ale informacja taka powinna być podana do publicznej wiadomości.

Poprawka 194
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Krajowy organ regulacyjny musi 
być w pełni niezależny w swojej 
organizacji, decyzjach finansowych, 
strukturach prawnych i podejmowaniu 
decyzji od któregokolwiek zarządcy 
infrastruktury, organu pobierającego 
opłaty, organu alokującego lub 
wnioskodawcy. Krajowy organ 
regulacyjny musi dysponować niezbędnym 
potencjałem administracyjnym pod 
względem pracowników i zasobów w celu 
zapewnienia otwartego i przejrzystego 
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rynku kolejowego. Wymagana liczba 
pracowników powinna być bezpośrednio 
związana z potrzebami rynkowymi i 
zmieniana odpowiednio do nich.
Organ ten ma obowiązek podejmować 
decyzje dotyczące wszelkich skarg, działać 
z własnej inicjatywy, prowadzić 
dochodzenia w przypadkach sporów oraz 
monitorować rozwój rynku. Departament 
regulacyjny Komisji Europejskiej 
powinien zapewniać mu wsparcie. 
Ponadto krajowy organ regulacyjny 
prowadzi dostępną dla Komisji 
Europejskiej bazę danych zawierającą 
jego projekty decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Ten punkt preambuły jest spójny z zaproponowanymi poprawkami do art. 55-57, których 
celem jest wzmocnienie roli i kompetencji organów regulacyjnych. Proponuje się utworzenie 
w ramach Komisji Europejskiej (DG MOVE, DG COMP, a najlepiej poprzez połączenie 
obydwu dyrekcji) departamentu regulacyjnego w celu zapewniania porad, wytycznych i 
szkoleń krajowym organom regulacyjnym w realizacji ich zadań i wsparcia w pozyskiwaniu 
niezbędnych zasobów (ludzkich, finansowych, intelektualnych).

Poprawka 195
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Krajowe organy regulacyjne 
powinny być niezależne i powinny mieć 
możliwość dopilnowania, aby obywatele 
mieli dostęp do usług świadczonych w 
interesie ogólnym i podstawowych usług 
określonych przez właściwy organ. 
Organy te powinny mieć możliwość 
działania z własnej inicjatywy, osiągania 
celów ustalonych przez państwa 
członkowskie i prowadzenia dochodzeń w 
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przypadkach sporów.

Or. fr

Uzasadnienie

Organy te mają w rzeczywistości uprawnienia, które wykraczają poza zwykłą kontrolę. 
Ponadto w kontekście rozwijania usług świadczonych w interesie ogólnym zadania tych 
organów powinny ulec zmianie, aby nie ograniczały się odtąd do zapewnienia 
niedyskryminacyjnego dostępu do rynku dla operatorów, lecz objęły regulację sektora, aby 
umożliwić obywatelom europejskim dostęp do tych usług, określonych na szczeblu państw 
członkowskich.

Poprawka 196
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Krajowy organ regulacyjny 
powinien być niezależnym organem i 
działać w charakterze arbitra w celu 
wydawania w przypadku sporów 
sprawiedliwych i przejrzystych decyzji 
zgodnie z przepisami dotyczącymi 
niedyskryminacji i zasadami określonymi 
w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie roli krajowego organu regulacyjnego jako arbitra i strażnika odnośnych 
zasad określonych przepisami niniejszej dyrektywy.

Poprawka 197
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby inwestować w usługi 
wykorzystujące wyspecjalizowaną 
infrastrukturę, taką jak szybkie linie 
kolejowe, przedsiębiorstwa kolejowe 
powinny mieć pewność prawa, biorąc pod 
uwagę wiążące się z tym zakrojone na 
szeroką skalę długoterminowe inwestycje.

(20) Aby inwestować w usługi 
wykorzystujące wyspecjalizowaną 
infrastrukturę, taką jak szybkie linie 
kolejowe lub inne specjalne złożone 
infrastruktury, w celu zachowania 
zgodności z założeniami państw 
członkowskich dotyczącymi ograniczania 
emisji CO2 lub zwiększania liczby 
połączeń intermodalnych, 
przedsiębiorstwa kolejowe powinny mieć 
pewność prawa, biorąc pod uwagę wiążące 
się z tym zakrojone na szeroką skalę 
długoterminowe inwestycje.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestycje infrastrukturalne mają charakter średnio- albo długoterminowy: można by 
uwzględnić nie tylko szybkie linie kolejowe; zmodernizowanie istniejących linii w celu 
zapewnienia większego bezpieczeństwa i wyższych standardów również jest trudnym i 
długoterminowym zadaniem, wymagającym pewności prawa.

Poprawka 198
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby inwestować w usługi 
wykorzystujące wyspecjalizowaną 
infrastrukturę, taką jak szybkie linie 
kolejowe, przedsiębiorstwa kolejowe 
powinny mieć pewność prawa, biorąc pod 
uwagę wiążące się z tym zakrojone na 
szeroką skalę długoterminowe inwestycje.

(20) Aby inwestować w usługi 
wykorzystujące wyspecjalizowaną 
infrastrukturę, taką jak szybkie linie 
kolejowe, przedsiębiorstwa kolejowe 
powinny mieć pewność prawa oraz dobrze 
orientować się w projektach i znać poziom 
wydatkowania w odniesieniu do 
długoterminowych inwestycji.

Or. es
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Poprawka 199
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Krajowe organy regulacyjne powinny 
wymieniać się informacjami i, o ile w 
poszczególnych przypadkach zaistnieje 
taka potrzeba, koordynować zasady i 
praktykę oceniania, czy zagrożona jest 
równowaga ekonomiczna umów o 
świadczenie usług publicznych. W oparciu 
o zdobyte doświadczenia powinny one 
stopniowo opracowywać wytyczne w tym 
zakresie.

(21) Krajowe organy regulacyjne powinny
utworzyć sieć, pod auspicjami Komisji, 
aby zacieśnić wzajemną współpracę dzięki 
opracowaniu wspólnych zasad oraz 
wymianie najlepszych praktyk i 
informacji. Powinny one również, o ile w 
poszczególnych przypadkach zaistnieje 
taka potrzeba, koordynować zasady i 
praktykę oceniania ogólnej ekonomiki
umów o świadczenie usług publicznych. W 
oparciu o zdobyte doświadczenia powinny 
one stopniowo opracowywać na szczeblu 
europejskim wytyczne w tym zakresie.

Or. fr

Uzasadnienie

Organy te mają w rzeczywistości uprawnienia, które wykraczają poza zwykłą kontrolę. 
Ponadto w kontekście rozwijania usług świadczonych w interesie ogólnym zadania tych 
organów powinny ulec zmianie, aby nie ograniczały się odtąd do zapewnienia 
niedyskryminacyjnego dostępu do rynku dla operatorów, lecz objęły regulację sektora, aby 
umożliwić obywatelom europejskim dostęp do tych usług, określonych na szczeblu państw 
członkowskich. Poprawka ma też na celu zacieśnienie współpracy tych organów.

Poprawka 200
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Krajowe organy regulacyjne powinny 
wymieniać się informacjami i, o ile w 

(21) Krajowe organy regulacyjne powinny 
wymieniać się informacjami i najlepszymi 
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poszczególnych przypadkach zaistnieje 
taka potrzeba, koordynować zasady i 
praktykę oceniania, czy zagrożona jest 
równowaga ekonomiczna umów o 
świadczenie usług publicznych. W oparciu 
o zdobyte doświadczenia powinny one 
stopniowo opracowywać wytyczne w tym 
zakresie.

praktykami, o ile w poszczególnych 
przypadkach zaistnieje taka potrzeba, 
koordynować zasady i praktykę oceniania, 
czy zagrożona jest równowaga 
ekonomiczna umów o świadczenie usług 
publicznych. W oparciu o zdobyte 
doświadczenia powinny one stopniowo 
opracowywać wytyczne w tym zakresie.
Na podstawie tych doświadczeń Komisja 
powinna poza tym przedłożyć wniosek 
dotyczący utworzenia europejskiego 
organu regulacyjnego.

Or. de

Poprawka 201
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Krajowe organy regulacyjne powinny 
wymieniać się informacjami i, o ile w 
poszczególnych przypadkach zaistnieje 
taka potrzeba, koordynować zasady i 
praktykę oceniania, czy zagrożona jest 
równowaga ekonomiczna umów o 
świadczenie usług publicznych. W oparciu 
o zdobyte doświadczenia powinny one 
stopniowo opracowywać wytyczne w tym 
zakresie.

(21) Krajowe organy regulacyjne powinny 
wymieniać się informacjami i utworzyć 
sieć, pod auspicjami Komisji Europejskiej 
i Europejskiej Agencji Kolejowej, aby 
zacieśnić wzajemną komunikację i 
współpracę w celu opracowania 
wspólnych zasad. Powinny one w 
poszczególnych przypadkach koordynować 
zasady i praktykę oceniania, czy zagrożona 
jest równowaga ekonomiczna umów o 
świadczenie usług publicznych. W oparciu 
o zdobyte doświadczenia powinny one 
stopniowo opracowywać na szczeblu 
europejskim wytyczne w tym zakresie.

Or. fr

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny zacieśnić wzajemną współpracę poprzez utworzenie 
sieci europejskiej. 
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Poprawka 202
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) W oparciu o doświadczenia sieci 
organów regulacyjnych Parlament 
Europejski zwraca się do Komisji 
Europejskiej o zaproponowanie 
utworzenia europejskiego organu 
regulacyjnego – wraz z otwarciem 
krajowych rynków przewozów 
pasażerskich – najpóźniej do końca 2012 
r.

Or. en

Poprawka 203
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) W oparciu o doświadczenia z 
działaniem sieci organów regulacyjnych 
Komisja powinna przedstawić wniosek 
ustawodawczy dotyczący utworzenia 
europejskiego organu regulacyjnego, 
spełniającego funkcję kontrolną i 
arbitrażową w odniesieniu do problemów 
o charakterze ponadnarodowym, jak 
również funkcję organu odwoławczego w 
odniesieniu do decyzji krajowych organów 
regulacyjnych.

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest wyrazem woli utworzenia z biegiem czasu europejskiego organu 
regulacyjnego.

Poprawka 204
Mathieu Grosch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Krajowe organy regulacyjne 
powinny utworzyć sieć mającą na celu 
zacieśnianie współpracy transgranicznej i 
poprawianie warunków rynkowych. Taka 
sieć powinna w ciągu pięciu lat od wejścia 
niniejszej dyrektywy w życie doprowadzić 
do utworzenia europejskiego organu 
regulacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca transgraniczna musi być zacieśniana, w związku z czym konieczne jest 
utworzenie europejskiego organu regulacyjnego, a nie tylko zacieśnianie współpracy między 
organami regulacyjnymi.

Poprawka 205
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia uczciwej 
konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami 
kolejowymi należy dokonać rozróżnienia 
między świadczeniem usług 
transportowych a eksploatacją obiektów 
infrastruktury usługowej. W tej sytuacji, 

skreślony
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konieczne jest, aby zarządzać tymi dwoma 
rodzajami działalności niezależnie, w 
ramach oddzielnych podmiotów 
prawnych. Niezależność taka nie musi 
wiązać się z utworzeniem oddzielnego 
podmiotu lub przedsiębiorstwa dla 
każdego obiektu infrastruktury usługowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Konkurencja może być jedynie środkiem do zaspokojenia potrzeb wyrażanych przez 
zbiorowość i jej przedstawicieli, nie może być celem. Idea propagowania usług świadczonych 
w interesie ogólnym zobowiązuje do nadania nowego kierunku przedmiotowym celom.

Poprawka 206
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia uczciwej 
konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami 
kolejowymi należy dokonać rozróżnienia 
między świadczeniem usług 
transportowych a eksploatacją obiektów 
infrastruktury usługowej. W tej sytuacji, 
konieczne jest, aby zarządzać tymi dwoma 
rodzajami działalności niezależnie, w 
ramach oddzielnych podmiotów 
prawnych. Niezależność taka nie musi 
wiązać się z utworzeniem oddzielnego 
podmiotu lub przedsiębiorstwa dla 
każdego obiektu infrastruktury usługowej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Eksploatacja obiektów infrastruktury usługowej ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i niezawodności usług transportowych: nie powinny one być oddzielane od 
kluczowej wiedzy i zintegrowanego zarządzania sektorem kolejowym, a dostęp do nich 
powinien być swobodny niezależnie od tego, czy są świadczone przez podmioty publiczne, czy 
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prywatne.

Poprawka 207
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia uczciwej 
konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami 
kolejowymi należy dokonać rozróżnienia 
między świadczeniem usług 
transportowych a eksploatacją obiektów 
infrastruktury usługowej. W tej sytuacji, 
konieczne jest, aby zarządzać tymi dwoma 
rodzajami działalności niezależnie, w 
ramach oddzielnych podmiotów 
prawnych. Niezależność taka nie musi 
wiązać się z utworzeniem oddzielnego 
podmiotu lub przedsiębiorstwa dla 
każdego obiektu infrastruktury usługowej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 208
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia uczciwej 
konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami 
kolejowymi należy dokonać rozróżnienia 
między świadczeniem usług 
transportowych a eksploatacją obiektów 

(22) W celu zapewnienia uczciwej 
konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami 
kolejowymi należy zapewnić przejrzyste i 
niedyskryminacyjne zarządzanie 
świadczeniem usług transportowych i 
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infrastruktury usługowej. W tej sytuacji, 
konieczne jest, aby zarządzać tymi dwoma 
rodzajami działalności niezależnie, w 
ramach oddzielnych podmiotów 
prawnych. Niezależność taka nie musi 
wiązać się z utworzeniem oddzielnego 
podmiotu lub przedsiębiorstwa dla 
każdego obiektu infrastruktury usługowej.

eksploatacją obiektów infrastruktury 
usługowej. Organ regulacyjny dopilnuje 
stosowania przejrzystego i 
niedyskryminacyjnego zarządzania 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 56.

Or. fr

Uzasadnienie

Całkowite rozdzielenie usług transportowych nie musi prowadzić do uczciwej konkurencji 
między tymi rodzajami działalności. Tymczasem pociągnie ono za sobą dodatkowe koszty 
organizacyjne, wzrost biurokracji i zwiększenie obciążeń administracyjnych. Będzie to miało 
negatywny wpływ na konkurencyjność kolei w porównaniu z innymi rodzajami transportu.

Poprawka 209
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia świadczenia 
niezawodnych i właściwych usług 
konieczne jest zagwarantowanie, że 
przedsiębiorstwa kolejowe spełniać będą 
zawsze pewne wymagania w zakresie 
dobrej reputacji, zdolności finansowej oraz 
kwalifikacji zawodowych.

(23) W celu zapewnienia świadczenia 
niezawodnych i właściwych usług 
konieczne jest zagwarantowanie, że 
przedsiębiorstwa kolejowe spełniać będą 
zawsze pewne wymagania w zakresie 
dobrej reputacji, zdolności finansowej, 
standardów socjalnych oraz kwalifikacji 
zawodowych.

Or. en

Poprawka 210
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia świadczenia 
niezawodnych i właściwych usług 
konieczne jest zagwarantowanie, że 
przedsiębiorstwa kolejowe spełniać będą 
zawsze pewne wymagania w zakresie
dobrej reputacji, zdolności finansowej oraz 
kwalifikacji zawodowych.

(23) W celu zapewnienia świadczenia 
niezawodnych i właściwych usług 
konieczne jest zagwarantowanie, że 
przedsiębiorstwa kolejowe spełniać będą 
zawsze pewne wymagania w zakresie 
dobrej reputacji, zdolności finansowej oraz 
efektywnych i konkurencyjnych wyników.

Or. es

Uzasadnienie

Konieczne jest, aby wśród wymogów dotyczących przedsiębiorstw znalazły się wymierne 
kryteria, np. wyniki działania przedsiębiorstwa, aby można było ocenić, czy przedsiębiorstwa 
zapewniają świadczenie usług.

Poprawka 211
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu ochrony klientów oraz osób 
trzecich ważne jest zapewnienie, aby 
przedsiębiorstwa kolejowe zostały 
dostatecznie ubezpieczone od 
odpowiedzialności cywilnej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 212
Roberts Zīle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu ochrony klientów oraz osób 
trzecich ważne jest zapewnienie, aby 
przedsiębiorstwa kolejowe zostały 
dostatecznie ubezpieczone od 
odpowiedzialności cywilnej.

(24) W celu ochrony klientów oraz osób 
trzecich ważne jest zapewnienie, aby 
przedsiębiorstwa kolejowe zostały 
dostatecznie ubezpieczone od 
odpowiedzialności cywilnej. Należy 
również dać tym przedsiębiorstwom 
możliwość ubezpieczania się od 
odpowiedzialności cywilnej w przypadku 
wypadków za pośrednictwem gwarancji 
udzielanych przez banki lub inne 
przedsiębiorstwa, pod warunkiem że takie 
ubezpieczenie będzie oferowane na 
warunkach rynkowych, nie będzie 
skutkować pomocą państwa i nie będzie 
zawierać elementów dyskryminacji 
przedsiębiorstw kolejowych.

Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa kolejowe powinny mieć możliwość swobodnego stosowania różnych 
proporcjonalnych opcji z zakresu odpowiedzialności cywilnej, ponieważ w różnych sieciach 
kolejowych występują różne poziomy ryzyka. W wielu państwach członkowskich takie opcje, 
jak adekwatność kapitału własnego lub gwarancje bankowe są skutecznie wykorzystywane do 
ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej.

Poprawka 213
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W celu ochrony klientów oraz osób 
trzecich ważne jest zapewnienie, aby 
przedsiębiorstwa kolejowe zostały 
dostatecznie ubezpieczone od 
odpowiedzialności cywilnej.

(24) W celu ochrony klientów oraz osób 
trzecich konieczne jest, aby 
przedsiębiorstwa kolejowe zostały 
dostatecznie ubezpieczone od 
odpowiedzialności cywilnej.
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Or. es

Uzasadnienie

Nie ma mowy o należytej ochronie klientów i osób trzecich, jeśli ochrona ta nie ma 
obowiązkowego charakteru. Określenie „ważne jest zapewnienie” nie jest jednoznaczne.

Poprawka 214
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Przedsiębiorstwo kolejowe powinno 
być również zobowiązane do 
przestrzegania przepisów krajowych i Unii 
w zakresie świadczenia usług kolejowych, 
stosowanych w sposób 
niedyskryminacyjny, mających zapewnić 
prowadzenie przez przedsiębiorstwo 
działalności na szczególnym obszarze kolei 
w warunkach pełnego bezpieczeństwa i z 
należytym uwzględnieniem ochrony 
zdrowia, warunków socjalnych oraz praw 
pracowników i konsumentów.

(25) Przedsiębiorstwo kolejowe powinno 
być również zobowiązane do 
przestrzegania przepisów krajowych i Unii 
w zakresie świadczenia usług kolejowych, 
stosowanych w sposób 
niedyskryminacyjny, mających zapewnić 
prowadzenie przez przedsiębiorstwo 
działalności na szczególnym obszarze kolei 
w warunkach pełnego bezpieczeństwa i z 
należytym uwzględnieniem ochrony 
zdrowia, warunków socjalnych i 
warunków pracy oraz praw pracowników 
do godnej pracy i wynagrodzenia i 
konsumentów do korzystania z 
niezawodnych usług.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie niezbędne do podkreślenia prawa do godnych warunków pracy, unikania 
dumpingu społecznego i przestrzegania praw konsumentów do korzystania z niezawodnych 
usług świadczonych po przystępnej cenie.

Poprawka 215
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Przedsiębiorstwo kolejowe powinno
być również zobowiązane do 
przestrzegania przepisów krajowych i Unii 
w zakresie świadczenia usług kolejowych, 
stosowanych w sposób 
niedyskryminacyjny, mających zapewnić 
prowadzenie przez przedsiębiorstwo 
działalności na szczególnym obszarze kolei 
w warunkach pełnego bezpieczeństwa i z 
należytym uwzględnieniem ochrony 
zdrowia, warunków socjalnych oraz praw 
pracowników i konsumentów.

(25) Wszystkie przedsiębiorstwa kolejowe 
powinny być również zobowiązane do 
przestrzegania zarówno przepisów 
krajowych, jak i przepisów Unii w zakresie 
świadczenia usług kolejowych, 
stosowanych w sposób 
niedyskryminacyjny, mających zapewnić 
prowadzenie przez przedsiębiorstwa
działalności na szczególnym obszarze kolei 
w warunkach pełnego bezpieczeństwa i z
pełnym uwzględnieniem istniejących 
obowiązków dotyczących warunków 
socjalnych, ochrony zdrowia oraz praw 
pracowników i konsumentów.

Or. de

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa kolejowe muszą w pełni respektować istniejące przepisy dotyczące ochrony 
zdrowia, praw pracowników i warunków socjalnych.

Poprawka 216
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Przedsiębiorstwo kolejowe powinno
być również zobowiązane do 
przestrzegania przepisów krajowych i Unii 
w zakresie świadczenia usług kolejowych, 
stosowanych w sposób 
niedyskryminacyjny, mających zapewnić 
prowadzenie przez przedsiębiorstwo 
działalności na szczególnym obszarze kolei 
w warunkach pełnego bezpieczeństwa i z 
należytym uwzględnieniem ochrony 
zdrowia, warunków socjalnych oraz praw 

(25) Wszystkie przedsiębiorstwa kolejowe 
powinny być również zobowiązane do 
przestrzegania przepisów krajowych i Unii 
w zakresie świadczenia usług kolejowych, 
stosowanych w sposób 
niedyskryminacyjny, mających zapewnić 
prowadzenie przez przedsiębiorstwa 
działalności na szczególnym obszarze kolei 
w warunkach pełnego bezpieczeństwa i z 
pełnym uwzględnieniem istniejących 
obowiązków dotyczących ochrony zdrowia, 
warunków socjalnych oraz praw 
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pracowników i konsumentów. pracowników i konsumentów.

Or. de

Uzasadnienie

Dopóki nie istnieją żadne wiążące, powszechnie obowiązujące i zharmonizowane normy 
europejskie (takie jak TSI), zastosowanie nadal muszą mieć przepisy krajowe. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa kolei należy ich przestrzegać nie tylko należycie, lecz również w 
pełnym zakresie. W dziedzinach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie wolno pozostawiać 
swobody decyzyjnej. Poza tym mamy tutaj do czynienia z błędem w tłumaczeniu (por. w wersji 
francuskiej: „le plein respect”).

Poprawka 217
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Przedsiębiorstwo kolejowe powinno 
być również zobowiązane do 
przestrzegania przepisów krajowych i Unii 
w zakresie świadczenia usług kolejowych, 
stosowanych w sposób 
niedyskryminacyjny, mających zapewnić 
prowadzenie przez przedsiębiorstwo 
działalności na szczególnym obszarze kolei 
w warunkach pełnego bezpieczeństwa i z 
należytym uwzględnieniem ochrony 
zdrowia, warunków socjalnych oraz praw 
pracowników i konsumentów.

(25) Przedsiębiorstwo kolejowe powinno 
być również zobowiązane do 
przestrzegania przepisów krajowych i Unii 
w zakresie świadczenia usług kolejowych, 
stosowanych w sposób 
niedyskryminacyjny, mających zapewnić 
prowadzenie przez przedsiębiorstwo 
działalności na wszystkich obszarach kolei 
w warunkach pełnego bezpieczeństwa i z 
należytym uwzględnieniem ochrony 
zdrowia, warunków socjalnych oraz praw 
pracowników i konsumentów.

Or. es

Uzasadnienie

Jasne jest, że warunki, o których mowa, muszą być spełnione w każdym przypadku.

Poprawka 218
Dirk Sterckx
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Nadal zbyt często zdarzają się 
przypadki nieuzasadnionego utrudniania 
przyznawania licencji przedsiębiorstwom 
kolejowym na wykorzystywanie taboru, co 
zaburza dostęp do rynku. W związku z tym 
przyznanie Europejskiej Agencji 
Kolejowej szerokich uprawnień w tym 
zakresie jest odpowiednim posunięciem. 
Wzywa się zatem Komisję, jako stronę w 
przeglądzie rozporządzenia (WE) nr 
881/2004, do zbadania możliwości 
rozszerzenia zakresu uprawnień 
Europejskiej Agencji Kolejowej w tym
kontekście.

Or. nl

Uzasadnienie

Nie zawsze jest łatwo przedsiębiorstwom kolejowym uzyskać dostęp do rynku kolejowego w 
państwie członkowskim. W ramach planowanego przeglądu rozporządzenia regulującego 
funkcjonowanie Europejskiej Agencji Kolejowej należy jej przypisać szerszy zakres uprawnień 
do ściślejszego monitorowania postępowania państw członkowskich, które blokują dostęp do 
rynku w sposób pośredni za pomocą polityki przyznawania licencji, oraz do podejmowania 
działań przeciwko takiemu postępowaniu. Wzywa się Komisję do przeanalizowania również 
tej możliwości.

Poprawka 219
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby zapewnić wszystkim 
przedsiębiorstwom kolejowym 
przejrzystość i wolny od dyskryminacji 
dostęp do infrastruktury kolejowej i usług 
na rzecz przedsiębiorstw kolejowych, 

skreślony
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wszystkie informacje wymagane przy 
wykorzystywaniu uprawnień do dostępu 
mają zostać opublikowane w regulaminie 
sieci.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 220
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby zapewnić wszystkim 
przedsiębiorstwom kolejowym 
przejrzystość i wolny od dyskryminacji 
dostęp do infrastruktury kolejowej i usług 
na rzecz przedsiębiorstw kolejowych, 
wszystkie informacje wymagane przy 
wykorzystywaniu uprawnień do dostępu 
mają zostać opublikowane w regulaminie 
sieci.

(27) Informacje dotyczące prawa dostępu i 
warunków korzystania z infrastruktury 
kolejowej, w tym wszystkich usług na rzecz 
przedsiębiorstw kolejowych, powinny być 
udostępnianie i publikowane w 
regulaminie sieci przez zarządcę 
infrastruktury.

Or. en

Uzasadnienie

Jasność i dostępność stosownych informacji w regulaminie sieci zapewnia przejrzystość, 
swobodę wyboru i wolny od dyskryminacji dostęp do infrastruktury kolejowej wszystkim 
przedsiębiorstwom kolejowym, którym przyznano licencje.

Poprawka 221
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby zapewnić wszystkim 
przedsiębiorstwom kolejowym 
przejrzystość i wolny od dyskryminacji 
dostęp do infrastruktury kolejowej i usług 
na rzecz przedsiębiorstw kolejowych, 
wszystkie informacje wymagane przy 
wykorzystywaniu uprawnień do dostępu 
mają zostać opublikowane w regulaminie 
sieci.

(27) Aby zapewnić wszystkim 
przedsiębiorstwom kolejowym 
przejrzystość i wolny od dyskryminacji 
dostęp do infrastruktury kolejowej i usług 
na rzecz przedsiębiorstw kolejowych, 
wszystkie informacje wymagane przy 
wykorzystywaniu uprawnień do dostępu 
mają zostać opublikowane w regulaminie 
sieci w formie dostępnej dla osób 
niepełnosprawnych i o ograniczonej 
sprawności ruchowej.

Or. es

Uzasadnienie

Należy postępować tak samo jak w przypadku innych przyjętych inicjatyw i zapewnić dostęp 
we wszystkich formach, aby uniknąć dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

Poprawka 222
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Wynikiem funkcjonowania 
właściwego systemu alokacji zdolności 
przepustowej, w połączeniu z działalnością 
konkurencyjnych operatorów, będzie 
lepsza równowaga między gałęziami 
transportu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.
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Poprawka 223
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Zachęcanie do optymalnego 
wykorzystania infrastruktury kolejowej 
doprowadzi do zmniejszenia kosztów 
transportu dla społeczeństwa.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 224
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Koncepcja „uczciwych i 
efektywnych cen” (sformułowana w 
zielonej księdze Komisji z 1996 r.) 
powinna mieć zastosowanie w 
szczególności do opodatkowania energii, 
internacjonalizacji kosztów zewnętrznych, 
podatków od wartości dodanej i innych 
instrumentów gospodarczych. Polityka 
powinna opierać się na dążeniu do 
zlikwidowania nieuczciwej konkurencji, 
która jest niekorzystna dla gałęzi 
transportu w większym stopniu 
zorganizowanych zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en
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Uzasadnienie

W tym punkcie preambuły zawarto odniesienie do punktu 39 białej księgi Komisji w sprawie 
transportu (2011 r.), który dotyczy „Inteligentnych systemów cenowych i opodatkowania”. 
Mamy nadzieję, że PE ponownie zgodzi się z tymi zasadami, ponieważ wciąż zamierzamy to 
zrobić w odniesieniu do piątej białej księgi w 2031 r.

Poprawka 225
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Systemy pobierania opłat i alokacji 
zdolności przepustowej powinny pozwalać 
na uczciwą konkurencję przy 
wykonywaniu przewozów kolejowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 226
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Przedsiębiorstwa kolejowe powinny 
odbierać jasne i spójne sygnały przesyłane 
z systemów alokacji zdolności 
przepustowej, które prowadzą je do 
podejmowania racjonalnych decyzji.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 227
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Każdy system pobierania opłat będzie 
wysyłać sygnały ekonomiczne do 
użytkowników. Jest ważne, żeby te sygnały 
dla przedsiębiorstw kolejowych były 
spójne i prowadziły je do podejmowania 
racjonalnych decyzji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 228
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Każdy system pobierania opłat będzie 
wysyłać sygnały ekonomiczne do 
użytkowników. Jest ważne, żeby te sygnały 
dla przedsiębiorstw kolejowych były 
spójne i prowadziły je do podejmowania 
racjonalnych decyzji.

(35) Każdy system pobierania opłat będzie 
wysyłać sygnały ekonomiczne do 
użytkowników. Jest ważne, żeby te sygnały 
dla przedsiębiorstw kolejowych były 
spójne i jasne oraz prowadziły je do 
podejmowania racjonalnych i 
zrównoważonych decyzji.

Or. en
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Poprawka 229
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Dla przedsiębiorstw kolejowych i 
zarządców infrastruktury pożądane jest, 
żeby stwarzano im zachęty do 
minimalizowania zakłóceń i poprawy 
wyników funkcjonowania sieci.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 230
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Pożądane jest, żeby 
przedsiębiorstwom kolejowym i zarządcy 
infrastruktury stwarzano zachęty do
minimalizacji występowania zakłóceń na 
sieci.

(37) Należy wymagać od przedsiębiorstw 
kolejowych i zarządcy infrastruktury, w 
ramach kryteriów alokacji, minimalizacji 
występowania zakłóceń na sieci.

Or. es

Uzasadnienie

Zmniejszenie zakłóceń w funkcjonowaniu sieci powinno stanowić wymóg dotyczący 
efektywności działania przedsiębiorstw kolejowych i zarządcy infrastruktury, prowadzący do 
ulepszeń. Stwarzanie zachęt wydaje się skłaniać wyłącznie do dobrowolnych działań.
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Poprawka 231
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość zezwalania nabywcom usług 
kolejowych na uczestnictwo w procesie 
alokacji zdolności przepustowej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 232
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość zezwalania nabywcom usług 
kolejowych na uczestnictwo w procesie 
alokacji zdolności przepustowej.

(38) Państwa członkowskie mogłyby 
zezwalać wyłącznie przedsiębiorstwom 
kolejowym, którym przyznano licencję, na 
zakup usług kolejowych na uczestnictwo w 
procesie alokacji zdolności przepustowej.

Or. en

Uzasadnienie

Wyłącznie przedsiębiorstwa kolejowe, którym przyznano licencję, powinny mieć prawo do 
wnioskowania i uzyskiwania dostępu do usług kolejowych, ponieważ tylko wtedy są one w 
stanie zapewnić pełną zgodność z zintegrowanymi przepisami bezpieczeństwa.

Poprawka 233
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Istotne jest, aby uwzględnić wymogi 
działalności gospodarczej zarówno 
wnioskodawców, jak i zarządcy 
infrastruktury.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 234
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Należy udzielać wsparcia 
wnioskodawcom oferującym usługi z 
zakresu przewozu ładunków 
jednowagonowych, aby zwiększać 
potencjał rynku w zakresie nowych 
klientów usług kolejowych. Ważne jest 
zatem, aby wnioskodawcy ci byli 
uwzględniani przez zarządcę 
infrastruktury podczas udzielania licencji 
w celu umożliwienia im czerpania pełnych 
korzyści z tych ram prawnych i 
zwiększania udziału kolei w rynku w 
nowych sektorach.

Or. en

Poprawka 235
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Proces alokacji zdolności 
przepustowej musi zapobiegać narzucaniu 
nieuprawnionych ograniczeń na dążenie 
pozostałych przedsiębiorstw, 
posiadających lub zamierzających 
posiadać prawo do użytkowania 
infrastruktury, do rozwijania swojej 
działalności gospodarczej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 236
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Duże znaczenie ma zapewnienie 
lepszej koordynacji systemów alokacji, tak 
aby poprawić atrakcyjność kolei dla 
przewozów korzystających z sieci więcej 
niż jednego zarządcy infrastruktury, 
szczególnie w ruchu międzynarodowym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 237
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Duże znaczenie ma zapewnienie 
lepszej koordynacji systemów alokacji, tak 
aby poprawić atrakcyjność kolei dla 
przewozów korzystających z sieci więcej 
niż jednego zarządcy infrastruktury, 
szczególnie w ruchu międzynarodowym.

(50) Duże znaczenie ma zapewnienie 
lepszej koordynacji systemów alokacji, tak 
aby poprawić atrakcyjność kolei dla 
przewozów korzystających z sieci więcej 
niż jednego zarządcy infrastruktury, 
szczególnie w ruchu międzynarodowym.
W tym kontekście pożądane wydaje się 
utworzenie z biegiem czasu europejskiego 
organu regulacyjnego.

Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce tej podkreślono korzyść płynącą z utworzenia z biegiem czasu europejskiego 
organu regulacyjnego.

Poprawka 238
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Istotne jest, by ograniczać zakłócenia 
konkurencji, które mogą powstać albo 
między infrastrukturami kolejowymi, albo 
między gałęziami transportu z powodu 
znacznych różnic w zasadach pobierania 
opłat.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.
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Poprawka 239
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Należy zdefiniować te części składowe 
usług dotyczących infrastruktury, które 
mają zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia operatorowi świadczenia 
danej usługi i które powinny być 
zapewnione w zamian za minimalne 
opłaty za dostęp.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 240
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 53 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Inwestowanie w infrastrukturę 
kolejową jest konieczne, a systemy 
pobierania opłat za infrastrukturę powinny 
stwarzać zarządcom infrastruktury zachęty 
do tego, by prowadzenie odpowiednich 
inwestycji było atrakcyjne ekonomicznie.

(53) Większy poziom inwestycji w 
infrastrukturę kolejową – zwłaszcza w 
istniejącą infrastrukturę – jest konieczny, 
a systemy pobierania opłat za 
infrastrukturę powinny stwarzać 
zarządcom infrastruktury zachęty do tego, 
by prowadzenie odpowiednich inwestycji 
było atrakcyjne ekonomicznie i 
zrównoważone środowiskowo.

Or. en

Poprawka 241
Ramon Tremosa i Balcells
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Pożądane jest doprowadzenie do tego, 
by koszty zewnętrzne były uwzględniane 
przy podejmowaniu decyzji 
transportowych oraz do tego, by pobieranie 
opłat za infrastrukturę kolejową 
przyczyniło się do internalizacji kosztów 
zewnętrznych w spójny i zrównoważony 
sposób w ramach wszystkich rodzajów 
transportu.

(55) Pożądane jest doprowadzenie do tego, 
by całkowite koszty zewnętrzne były 
uwzględniane przy podejmowaniu decyzji 
transportowych oraz do tego, by pobieranie 
opłat za infrastrukturę kolejową 
przyczyniło się do internalizacji kosztów 
zewnętrznych w spójny i zrównoważony 
sposób w ramach wszystkich rodzajów 
transportu.

Or. es

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową, to koszty zewnętrzne powinny uwzględniać całkowite 
przepływy handlowe, ponieważ w przeciwnym wypadku możliwe jest wystąpienie lokalnych 
optymalizacji, które zmniejszają koszty zewnętrzne na szczeblu lokalnym, ale mają negatywny 
wpływ na koszty zewnętrzne na szczeblu europejskim (np. w związku z wykorzystaniem 
dłuższych lub bardziej zatłoczonych tras).

Poprawka 242
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 56 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) Ważne jest zapewnienie, żeby opłaty 
za przewozy krajowe i międzynarodowe 
były takie, żeby pozwalały na zaspokojenie 
potrzeb rynku; w rezultacie pobieranie 
opłat za infrastrukturę powinno być 
ustalone na poziomie kosztu, który jest 
bezpośrednio ponoszony w wyniku 
prowadzenia przewozów pociągami.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 243
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Infrastruktura kolejowa stanowi 
naturalny monopol. Dlatego jest 
konieczne stwarzanie zarządcom 
infrastruktury zachęt do zmniejszenia 
kosztów i efektywnego zarządzania 
infrastrukturą pozostającą w ich 
dyspozycji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 244
Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 58 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58a) W celu zwiększenia proporcji 
kolejowego transportu towarów i 
pasażerów w stosunku do innych środków 
transportu pożądane jest, by państwa 
członkowskie w ramach internalizacji 
kosztów zewnętrznych dopilnowały tego, 
by zróżnicowane opłaty nie wywierały 
niepożądanego wpływu na równowagę 
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finansową zarządcy infrastruktury. Jeśli 
zarządca infrastruktury miałby jednak 
ponieść stratę z powodu tego 
zróżnicowania, zaleca się, by państwa 
członkowskie odpowiednio dostosowały tę 
różnicę, mając na uwadze przepisy 
dotyczące pomocy państwa.

Or. nl

Poprawka 245
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Rozwój transportu kolejowego należy 
realizować przez zastosowanie, między 
innymi, dostępnych instrumentów Unii 
Europejskiej, przy zachowaniu już 
ustalonych priorytetów.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 246
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Rozwój transportu kolejowego należy 
realizować przez zastosowanie, między 
innymi, dostępnych instrumentów Unii 
Europejskiej, przy zachowaniu już 
ustalonych priorytetów.

(59) Zrównoważony rozwój transportu 
kolejowego należy realizować przez 
zastosowanie, między innymi, dostępnych 
instrumentów Unii Europejskiej, przy 
zachowaniu już ustalonych priorytetów.
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Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie spójności z założeniem, że usprawnianie transportu kolejowego nie powinno 
utrudniać realizacji wcześniej określonych priorytetów, tj. wykonania obecnego planu 
działania na rzecz gospodarki opartej na technologiach niskoemisyjnych do roku 2050 oraz 
sprostania wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu.

Poprawka 247
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Pożądane jest, żeby 
przedsiębiorstwom kolejowym i zarządcy 
infrastruktury stwarzano zachęty do 
minimalizacji występowania zakłóceń na 
sieci.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 248
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Pożądane jest, żeby 
przedsiębiorstwom kolejowym i zarządcy 
infrastruktury stwarzano zachęty do
minimalizacji występowania zakłóceń na
sieci.

(61) Należy wymagać od przedsiębiorstw 
kolejowych i zarządcy infrastruktury 
minimalizacji występowania zakłóceń na 
sieci.
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Or. es

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do 37 punktu preambuły.

Poprawka 249
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 62 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62) Alokacja zdolności przepustowej jest 
związana z pewnym kosztem dla zarządcy 
infrastruktury, który powinien zostać 
pokryty.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia Europejczykom lepszego stanowienia prawa i czytelności tego prawa 
możliwe jest skreślenie znacznej liczby punktów preambuły.

Poprawka 250
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 63 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Efektywne zarządzanie oraz 
sprawiedliwe i niedyskryminacyjne 
wykorzystanie infrastruktury kolejowej 
wymagają powołania organu 
regulacyjnego, który ocenia stosowanie 
przepisów określonych w niniejszej 
dyrektywie i który działa jako organ 
odwoławczy, jednak z możliwością kontroli 
sądowej jego orzeczenia.

(63) Efektywne zarządzanie oraz 
sprawiedliwe i niedyskryminacyjne 
wykorzystanie infrastruktury kolejowej 
wymagają powołania krajowych organów 
regulacyjnych, nadzorujących stosowanie 
przepisów określonych w niniejszej 
dyrektywie i działających jako organy 
odwoławcze, jednak z możliwością kontroli 
sądowej ich orzeczeń.
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Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uściślenie tekstu.

Poprawka 251
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 64 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) Specjalne środki są wymagane, aby 
uwzględnić szczególne położenie 
geopolityczne i geograficzne określonych 
państw członkowskich oraz szczególną 
organizację sektora kolejowego w różnych 
państwach członkowskich, zapewniając 
jednak integralność rynku wewnętrznego.

(64) Specjalne środki są wymagane, aby 
uwzględnić określone położenie 
geopolityczne i geograficzne, jak również 
szczególną organizację sektora kolejowego 
w różnych państwach członkowskich, 
zapewniając jednak integralność rynku 
wewnętrznego.

Or. es

Uzasadnienie

Należy poprawić redakcję tekstu: chodzi o dwie sytuacje, które mogą się pokrywać.

Poprawka 252
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 65 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do dostosowywania 
załączników do niniejszej dyrektywy. 
Ponieważ środki te mają zakres ogólny i 
mają na celu zmianę innych niż istotne 
elementów niniejszej dyrektywy, 
konieczne jest ich przyjęcie jako aktów 

skreślony
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delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Załączniki do niniejszej dyrektywy zawierają elementy o podstawowym znaczeniu, które nie 
wchodzą w zakres przepisów określonych w art. 290 Traktatu, w związku z czym w przypadku 
zmiany załączników zastosowanie powinna mieć procedura współdecyzji.

Poprawka 253
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 71 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(71) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać zobowiązań państw 
członkowskich dotyczących terminów 
przeniesienia do prawa krajowego 
wcześniejszych dyrektyw, określonych w 
załączniku XI część B,

(71) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać ani zobowiązań państw 
członkowskich dotyczących terminów 
przeniesienia do prawa krajowego 
wcześniejszych dyrektyw, określonych w 
załączniku XI część B, ani pkt 34 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 
dotyczącego tabel korelacji, w tym – w 
stosownych przypadkach – ewentualnego 
mianowania koordynatora ds. 
transpozycji.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą przestrzegać obu przepisów: ostateczne terminy transpozycji i 
sporządzenia tabel korelacji zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym pozwolą na 
lepsze stanowienie prawa i łatwiejsze prowadzenie monitoringu przez Komisję Europejską w 
celu zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Poprawka 254
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rozdział II nie ma zastosowania do 
przedsiębiorstw kolejowych, które 
wykonują wyłącznie miejskie, podmiejskie 
lub regionalne.

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do przedsiębiorstw kolejowych, które 
świadczą krajowe i międzynarodowe 
usługi kolejowe, z wyjątkiem innych 
rodzajów transportu szynowego, takich 
jak metro lub tramwaje.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie zakresu ma podstawowe znaczenie, ponieważ należy uwzględnić to, że usługi 
regionalne i podmiejskie często są świadczone z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury 
kolejowej i przez przedsiębiorstwa kolejowe.

Poprawka 255
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rozdział II nie ma zastosowania do 
przedsiębiorstw kolejowych, które 
wykonują wyłącznie miejskie, podmiejskie 
lub regionalne.

1. Rozdział II nie ma zastosowania do 
przedsiębiorstw kolejowych, które 
świadczą wyłącznie miejskie, podmiejskie 
lub regionalne przewozy pasażerskie i 
towarowe.

Or. en

Poprawka 256
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą wyłączyć 
następujące przedsiębiorstwa z zakresu 

2. Państwa członkowskie mogą – zgodnie z 
obowiązującymi w nich krajowymi 
przepisami dotyczącymi warunków 
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stosowania rozdziału III: bezpiecznego funkcjonowania – wyłączyć 
następujące przedsiębiorstwa z zakresu 
stosowania rozdziału III:

Or. en

Uzasadnienie

Bez względu na to każde państwo członkowskie jest odpowiedzialne za zapewnienie 
przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
funkcjonowania kolei, określonych w prawie krajowym, nawet jeśli odbywa się to na zasadzie 
wyjątku.

Poprawka 257
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedsiębiorstwa, które wykonują 
przewozy pasażerskie tylko na lokalnej i 
regionalnej, wydzielonej infrastrukturze 
kolejowej;

a) przedsiębiorstwa kolejowe, które 
wykonują przewozy pasażerskie lub 
towarowe tylko na lokalnej i regionalnej, 
wydzielonej infrastrukturze kolejowej;

Or. en

Uzasadnienie

Lokalne wydzielone sieci kolejowe mogłyby być wykorzystywane zarówno do przewozów 
pasażerskich, jak i towarowych, a właściwym operatorem powinno w każdym przypadku być 
przedsiębiorstwo kolejowe.

Poprawka 258
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedsiębiorstwa, które wykonują 
przewozy pasażerskie tylko na lokalnej i 
regionalnej, wydzielonej infrastrukturze 

a) przedsiębiorstwa, które wykonują 
przewozy pasażerskie i towarowe tylko na 
lokalnej i regionalnej, wydzielonej 
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kolejowej; infrastrukturze kolejowej;

Or. en

Poprawka 259
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedsiębiorstwa kolejowe, które 
wykonują tylko miejskie lub podmiejskie 
kolejowe przewozy pasażerskie;

b) przedsiębiorstwa kolejowe, które 
wykonują tylko miejskie lub podmiejskie 
kolejowe przewozy pasażerskie za 
pośrednictwem sieci wykorzystywanych 
wyłącznie przez jedno przedsiębiorstwo 
kolejowe i niewchodzących w zakres 
przepisów określonych w ust. 1, dopóki o 
zdolność przepustową w tej sieci nie 
wystąpi inny wnioskodawca;

Or. en

Uzasadnienie

O ile przedmiotowa sieć kolejowa nie wchodzi w zakres przepisów określonych w ust. 1, 
jedynie przedsiębiorstwo kolejowe eksploatujące tę sieć może zostać zwolnione z powiązanych 
wymogów, zwłaszcza dotyczących kwestii ubezpieczenia, dopóki o zdolność przepustową w tej 
samej sieci nie wystąpią inni wnioskodawcy.

Poprawka 260
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przedsiębiorstwa kolejowe, które 
wykonują wyłącznie kolejowe przewozy 
towarów o zasięgu regionalnym;

c) przedsiębiorstwa kolejowe, które 
wykonują wyłącznie kolejowe przewozy 
towarów o zasięgu regionalnym za 
pośrednictwem sieci wykorzystywanych 
wyłącznie przez jedno przedsiębiorstwo 
kolejowe i niewchodzących w zakres 
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przepisów określonych w ust. 1, dopóki o 
zdolność przepustową w tej sieci nie 
wystąpi inny wnioskodawca;

Or. en

Uzasadnienie

O ile przedmiotowa sieć kolejowa nie wchodzi w zakres przepisów określonych w ust. 1, 
jedynie przedsiębiorstwo kolejowe eksploatujące tę sieć może zostać zwolnione z powiązanych 
wymogów, zwłaszcza dotyczących kwestii ubezpieczenia, dopóki o zdolność przepustową w tej 
samej sieci nie wystąpią inni wnioskodawcy.

Poprawka 261
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) państwa członkowskie mogą wyłączyć 
ze stosowania rozdziałów II, III i IV 
infrastrukturę kolejową, w której 
szerokość torów różni się od głównej sieci 
kolejowej w Unii, która jest niezależna i 
wykorzystywana do wykonywania 
wyłącznie przewozów towarowych o 
zasięgu regionalnym.

Or. en

Uzasadnienie

Model spółek tworzonych na mocy art. 1 ust. 3 lit. c) dyrektywy 2001/14/WE oraz ich 
struktura i cele biznesowe są inne od tych, które wchodzą w zakres głównej infrastruktury i 
które dotyczą spółek funkcjonujących w państwach członkowskich. Prawodawstwo UE nie 
może utrudniać działalności gospodarczej regionalnym operatorom wykorzystującym szeroki 
rozstaw torów, którzy mają ekonomiczną i społeczną wartość dodaną dla regionu i lokalnej 
gospodarki. Państwa członkowskie powinny wyłączyć takie linie i operatorów ze stosowania 
rozdziałów II, III i IV, a także mieć swobodę przy podejmowaniu indywidualnych decyzji w 
oparciu o konkretną kondycję danego przedsiębiorstwa.

Poprawka 262
Roberts Zīle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą wyłączyć 
ze stosowania art. 31 ust. 5 pojazdy 
wykorzystywane lub przeznaczone do 
wykorzystania na trasach z i do państw 
trzecich na linii, w której szerokość torów 
różni się od głównej sieci kolejowej w 
Unii.

Or. en

Poprawka 263
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą ustalić 
zakres czasowy i terminy dla 
harmonogramu procesu alokacji 
zdolności przepustowej inne niż te, o 
których mowa w art. 43 ust. 1, w pkt 4 lit. 
b) załącznika VIII i załączniku IX, w 
odniesieniu do tras pociągów, które są 
ustalane we współpracy z zarządcami 
infrastruktury z krajów trzecich w obrębie 
sieci, w której rozstaw torów jest inny niż 
w obrębie głównej sieci kolejowej w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce tej uwzględnia się szczególną sytuację, w jakiej są państwa bałtyckie 
zarządzające liniami kolejowymi o szerokości torów 1520 mm, która jest inna niż w pozostałej 
części sieci Unii Europejskiej.
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Poprawka 264
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sieci lokalne i regionalne wydzielone do 
przewozów pasażerskich w infrastrukturze 
kolejowej;

a) sieci lokalne i regionalne wydzielone do 
przewozów pasażerskich w infrastrukturze 
kolejowej oraz wykorzystujące je 
przedsiębiorstwa kolejowe;

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienie i doprecyzowanie zakresu ewentualnego wykluczenia.

Poprawka 265
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sieci lokalne i regionalne wydzielone do 
przewozów pasażerskich w infrastrukturze 
kolejowej;

a) sieci lokalne i regionalne wydzielone do 
przewozów pasażerskich i towarowych w 
infrastrukturze kolejowej;

Or. en

Poprawka 266
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sieci przeznaczone tylko do 
prowadzenia miejskich i podmiejskich 
kolejowych przewozów pasażerskich;

b) sieci wykorzystywane tylko do 
prowadzenia miejskich i podmiejskich 
kolejowych przewozów pasażerskich 
wyłącznie przez jedno przedsiębiorstwo 
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kolejowe i niewchodzące w zakres 
przepisów określonych w ust. 1, dopóki o 
zdolność przepustową w tej sieci nie 
wystąpi inny wnioskodawca;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie tego, jakie rodzaje sieci wykorzystywanych do przewozów pasażerskich o zasięgu 
regionalnym i jakie rodzaje usług mogą zostać wykluczone, jeśli nie wchodzą w zakres 
przepisów określonych w ust. 1.

Poprawka 267
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sieci przeznaczone tylko do 
prowadzenia miejskich i podmiejskich 
kolejowych przewozów pasażerskich;

b) sieci wykorzystywane tylko do 
prowadzenia miejskich i podmiejskich 
kolejowych przewozów pasażerskich;

Or. en

Poprawka 268
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) infrastrukturę kolejową będącą 
własnością prywatną, która jest do 
wyłącznego użytku właściciela tej 
infrastruktury w celu wykonywania jego 
własnych przewozów towarowych;

d) infrastrukturę kolejową będącą 
własnością prywatną, która jest do 
wyłącznego użytku właściciela tej 
infrastruktury w celu wykonywania jego 
własnych przewozów towarowych, oraz 
właściwe przedsiębiorstwa kolejowe;

Or. en
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Uzasadnienie

Uzupełnienie i doprecyzowanie zakresu wykluczenia.

Poprawka 269
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do przedsiębiorstw, których 
działania w zakresie ruchu kolejowego 
ograniczone są do świadczenia przewozów 
wahadłowych dla pojazdów drogowych
przez tunel pod kanałem La Manche, ani 
do działalności transportowej polegającej 
na wykonywaniu przewozów 
wahadłowych dla pojazdów drogowych 
przez tunel pod kanałem La Manche, z 
wyjątkiem art. 6 ust. 1, art. 10, 11, 12 i 28.

4. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do świadczenia przewozów 
przez tunel pod kanałem La Manche ani do 
przedsiębiorstw, które wykonują takie 
przewozy, z wyjątkiem art. 6 ust. 1, art. 10, 
11, 12 i 28.

Or. fr

Uzasadnienie

Obecne dyrektywy nie są odpowiednie, jeżeli chodzi o przewozy przez tunel pod kanałem La 
Manche, wybudowany według prywatnego modelu prawno-finansowego, oparty na 
samofinansowaniu bez udziału środków publicznych i zakładający stałe wysiłki na rzecz 
wydajności i dostępu nowych podmiotów. Celem poprawki jest uproszczenie i wyjaśnienie 
wyłączenia, którym są objęte przewozy przez tunel.

Poprawka 270
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „zarządca infrastruktury” oznacza 
każdy organ lub przedsiębiorstwo, które są 

(2) „zarządca infrastruktury” oznacza 
każdy organ lub przedsiębiorstwo, których 
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odpowiedzialne w szczególności za 
założenie infrastruktury kolejowej, 
zarządzanie nią i utrzymywanie 
infrastruktury kolejowej, w tym za 
zarządzanie ruchem i urządzenia 
bezpiecznej kontroli jazdy i urządzenia srk; 
funkcje zarządcy infrastruktury na sieci 
lub części sieci mogą być przydzielane 
różnym organom lub przedsiębiorstwom;

funkcje obejmują: założenie infrastruktury 
kolejowej, zarządzanie nią i utrzymywanie 
jej oraz inwestowanie w infrastrukturę 
kolejową, kwestie bezpieczeństwa, 
zarządzanie ruchem i urządzenia 
bezpiecznej kontroli jazdy, urządzenia srk i 
inne powiązane elementy; zarządca 
infrastruktury podejmuje decyzje dotyczące 
określania tras pociągów, oceny dostępnej 
zdolności przepustowej, a następnie 
przydzielania tras, w tym określania 
wysokości i sposobu pobierania 
odpowiednio ustalonych opłat za 
infrastrukturę;

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie powiązane najważniejsze funkcje, w tym przydzielanie tras pociągów w ramach 
ostatecznego etapu eksploatacji w celu zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego 
funkcjonowania przedsiębiorstwa kolejowego, któremu udzielono licencji w ramach danej 
sieci, wchodzą w zakres odpowiedzialności zarządcy infrastruktury: za organizacyjny wybór 
modelu operacyjnego odpowiada zarządca infrastruktury.

Poprawka 271
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „zarządca infrastruktury” oznacza 
każdy organ lub przedsiębiorstwo, które są 
odpowiedzialne w szczególności za 
założenie infrastruktury kolejowej, 
zarządzanie nią i utrzymywanie 
infrastruktury kolejowej, w tym za 
zarządzanie ruchem i urządzenia 
bezpiecznej kontroli jazdy i urządzenia srk; 
funkcje zarządcy infrastruktury na sieci lub 
części sieci mogą być przydzielane różnym 
organom lub przedsiębiorstwom;

(2) „zarządca infrastruktury” oznacza 
każdy organ lub przedsiębiorstwo, które w 
żaden sposób nie stanowią części 
przedsiębiorstwa, o którym mowa w pkt 1, 
ani nie są z nim bezpośrednio lub 
pośrednio powiązane, oraz są 
odpowiedzialne w szczególności za 
założenie infrastruktury kolejowej, 
zarządzanie nią i utrzymywanie 
infrastruktury kolejowej, w tym za 
zarządzanie ruchem i urządzenia 
bezpiecznej kontroli jazdy i urządzenia srk; 
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funkcje zarządcy infrastruktury na sieci lub 
części sieci mogą być przydzielane różnym 
organom lub przedsiębiorstwom;

Or. nl

Poprawka 272
Debora Serracchiani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „zarządca infrastruktury” oznacza 
każdy organ lub przedsiębiorstwo, które są 
odpowiedzialne w szczególności za 
założenie infrastruktury kolejowej, 
zarządzanie nią i utrzymywanie 
infrastruktury kolejowej, w tym za 
zarządzanie ruchem i urządzenia
bezpiecznej kontroli jazdy i urządzenia srk; 
funkcje zarządcy infrastruktury na sieci 
lub części sieci mogą być przydzielane 
różnym organom lub przedsiębiorstwom;

(2) „zarządca infrastruktury” oznacza 
każdy organ lub przedsiębiorstwo, które są 
odpowiedzialne w szczególności za 
założenie infrastruktury kolejowej, 
zarządzanie nią i utrzymywanie 
infrastruktury kolejowej, w tym za 
zarządzanie ruchem i urządzenia 
bezpiecznej kontroli jazdy i urządzenia srk; 
najważniejsze funkcje zarządcy 
infrastruktury są następujące: 
podejmowanie decyzji dotyczących 
przydzielania tras pociągów, w tym 
zarówno określanie, jak i ocena 
dostępności, przydzielanie poszczególnych 
tras pociągów oraz podejmowanie decyzji 
dotyczących pobierania opłat za 
infrastrukturę, w tym ustalanie i ściąganie 
opłat, a także inwestycje w infrastrukturę;

Or. en

Poprawka 273
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „zarządca infrastruktury” oznacza 
każdy organ lub przedsiębiorstwo, które są 
odpowiedzialne w szczególności za 
założenie infrastruktury kolejowej, 
zarządzanie nią i utrzymywanie 
infrastruktury kolejowej, w tym za 
zarządzanie ruchem i urządzenia 
bezpiecznej kontroli jazdy i urządzenia srk; 
funkcje zarządcy infrastruktury na sieci lub 
części sieci mogą być przydzielane różnym 
organom lub przedsiębiorstwom;

(2) „zarządca infrastruktury” oznacza 
każdy organ lub przedsiębiorstwo, które są 
odpowiedzialne w szczególności za 
założenie infrastruktury kolejowej, 
zarządzanie nią i utrzymywanie 
infrastruktury kolejowej, w tym za 
zarządzanie ruchem i urządzenia 
bezpiecznej kontroli jazdy i urządzenia srk; 
funkcje zarządcy infrastruktury na sieci lub 
części sieci mogą być przydzielane różnym 
organom lub przedsiębiorstwom i są 
następujące: podejmowanie decyzji 
dotyczących przydzielania tras pociągów, 
w tym zarówno określanie, jak i ocena 
dostępności poszczególnych tras 
pociągów, oraz podejmowanie decyzji 
dotyczących pobierania opłat za 
infrastrukturę, w tym ustalanie i ściąganie 
opłat, bez uszczerbku dla postanowień art. 
29 ust. 1, a także inwestycje w 
infrastrukturę;

Or. es

Uzasadnienie

Ta poprawka jest zgodna z poglądem sprawozdawczyni dotyczącym przeniesienia definicji 
głównych funkcji z załącznika II do definicji zarządcy infrastruktury; wprowadza też 
odniesienie do art. 29 ust. 1 dotyczącego ustalania, wyznaczania i pobierania opłat, w którym 
zezwala się, aby przedmiotowe opłaty były ustalane przez parlament krajowy, o ile pozwala 
na to porządek konstytucyjny. (Por. poprawka do art. 29 ust. 1.)

Poprawka 274
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „organ regulacyjny” oznacza organ, 
który w państwie członkowskim nadzoruje 
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prawidłowe wdrożenie odpowiednich 
regulacji, który w żaden sposób nie jest 
zaangażowany w tworzenie strategii 
politycznych i jest w zupełności 
niepowiązany z przedsiębiorstwami, w 
szczególności przedsiębiorstwami, o 
których mowa w pkt 1 i 2, ani z 
departamentem legislacyjnym w tym 
samym państwie członkowskim;

Or. nl

Poprawka 275
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) „instytucjonalna niezależność” 
oznacza rozdzielenie na dwa odrębne 
podmioty prawne, które nie należą do tej 
samej spółki;

Or. en

Poprawka 276
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „międzynarodowe przewozy 
pasażerskie” oznaczają przewozy 
pasażerskie, podczas świadczenia których 
pociąg przekracza co najmniej jedną 
granicę państwa członkowskiego i których 
głównym celem jest przewóz podróżnych 
pomiędzy stacjami znajdującymi się 
w różnych państwach członkowskich; 

(5) „międzynarodowe przewozy 
pasażerskie” oznaczają przewozy 
pasażerskie, podczas świadczenia których 
pociąg przekracza co najmniej jedną 
granicę państwa członkowskiego i których 
głównym celem jest przewóz podróżnych 
pomiędzy stacjami znajdującymi się 
w różnych państwach członkowskich; 
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pociąg może być łączony lub dzielony, 
a jego różne części mogą mieć inne stacje 
początkowe i docelowe, pod warunkiem że 
wszystkie wagony przejeżdżają przez co 
najmniej jedną granicę;

pociąg może być łączony lub dzielony, 
a jego różne części mogą mieć inne stacje 
początkowe i docelowe, pod warunkiem że 
wszystkie wagony przejeżdżają przez co 
najmniej jedną granicę; transgraniczne 
przewozy miejskie, podmiejskie i o zasięgu 
regionalnym, wykonywane w ramach 
rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, nie 
stanowią międzynarodowych przewozów 
pasażerskich;

Or. fr

Uzasadnienie

Transgraniczne przewozy miejskie, podmiejskie i o zasięgu regionalnym, wykonywane w 
ramach rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, nie powinny być traktowane jak międzynarodowe 
przewozy pasażerskie, ponieważ spełniają takie same funkcje i odpowiadają tym samym 
potrzebom lokalnym, co inne przewozy miejskie, podmiejskie i o zasięgu regionalnym.

Poprawka 277
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „międzynarodowe przewozy
pasażerskie” oznaczają przewozy 
pasażerskie, podczas świadczenia których 
pociąg przekracza co najmniej jedną 
granicę państwa członkowskiego i których 
głównym celem jest przewóz podróżnych 
pomiędzy stacjami znajdującymi się 
w różnych państwach członkowskich; 
pociąg może być łączony lub dzielony, 
a jego różne części mogą mieć inne stacje 
początkowe i docelowe, pod warunkiem że 
wszystkie wagony przejeżdżają przez co 
najmniej jedną granicę;

(5) „międzynarodowe przewozy 
pasażerskie” oznaczają przewozy 
pasażerskie, podczas świadczenia których 
pociąg przekracza co najmniej jedną 
granicę państwa członkowskiego i których 
głównym celem jest przewóz podróżnych 
pomiędzy stacjami znajdującymi się 
w różnych państwach członkowskich, z 
wyłączeniem przewozów regionalnych w 
obrębie regionu transgranicznego; pociąg 
może być łączony lub dzielony, a jego 
różne części mogą mieć inne stacje 
początkowe i docelowe, pod warunkiem że 
wszystkie wagony przejeżdżają przez co 
najmniej jedną granicę;

Or. fr
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Uzasadnienie

Pojęcie regionu powinno być interpretowane w wymiarze geograficznym.

Poprawka 278
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „przewozy miejskie i podmiejskie” 
oznaczają usługi transportowe, które mają 
za cel zaspokojenie potrzeb 
transportowych ośrodka miejskiego lub 
konurbacji, a także potrzeby transportowe 
na trasie między ośrodkiem miejskim lub 
konurbacją a otaczającymi je obszarami;

(6) „przewozy miejskie i podmiejskie” 
oznaczają usługi kolejowe świadczone w 
ramach innej sieci niż rodzaje transportu 
szynowego, takie jak metro lub tramwaje, 
które mają za cel zaspokojenie potrzeb 
transportowych ośrodka miejskiego lub 
konurbacji, a także potrzeby transportowe 
na trasie między ośrodkiem miejskim lub 
konurbacją a otaczającymi je obszarami;

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie służące określeniu powiązanych sieci kolejowych i odnośnych usług 
kolejowych świadczonych w ramach tych sieci.

Poprawka 279
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „przewozy o zasięgu regionalnym” 
oznaczają usługi transportowe, które mają 
zaspokoić potrzeby transportowe regionu; 

(7) „przewozy o zasięgu regionalnym” 
oznaczają usługi transportowe, które mają 
zaspokoić potrzeby transportowe jednego 
bądź kilku regionów danego państwa 
członkowskiego lub regionów 
transgranicznych należących do dwóch 
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państw członkowskich; 

Or. fr

Uzasadnienie

Pojęcie regionu powinno być interpretowane w wymiarze geograficznym.

Poprawka 280
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „tranzyt” oznacza przejazd przez 
terytorium Unii bez ładowania lub 
wyładowywania towarów lub bez 
zapewniania podróżnym możliwości 
wsiadania lub wysiadania na terytorium 
Unii;

(8) „tranzyt” oznacza przewożenie 
towarów lub podróżnych, których miejsce 
pochodzenia i miejsce przeznaczenia leżą 
poza terytorium Unii;

Or. en

Poprawka 281
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wnioskodawca” oznacza 
przedsiębiorstwo kolejowe oraz inne osoby 
i/lub podmioty prawne, takie jak właściwe 
organy w myśl rozporządzenia (WE) nr 
1370/2007 oraz nadawcy, spedytorzy 
towarowi i operatorzy transportu 
kombinowanego pełniący służbę publiczną 
lub mający interes handlowy w nabywaniu 
zdolności przepustowej infrastruktury;

(12) „wnioskodawca” oznacza 
przedsiębiorstwo kolejowe oraz inne osoby 
i/lub podmioty prawne, takie jak właściwe 
organy w myśl rozporządzenia (WE) nr 
1370/2007 oraz nadawcy, spedytorzy 
towarowi i operatorzy transportu 
kombinowanego pełniący służbę publiczną 
lub mający interes handlowy w nabywaniu 
zdolności przepustowej infrastruktury, 
jeżeli przewidują to przepisy krajowe;
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Or. fr

Uzasadnienie

Należy pozostawić operatorom kolejowym zadanie zorganizowania swojego planu 
transportowego, a państwom członkowskim zadanie określenia zasad definiowania 
dopuszczonych wnioskodawców.

Poprawka 282
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wnioskodawca” oznacza 
przedsiębiorstwo kolejowe oraz inne osoby 
i/lub podmioty prawne, takie jak właściwe 
organy w myśl rozporządzenia (WE) nr 
1370/2007 oraz nadawcy, spedytorzy 
towarowi i operatorzy transportu 
kombinowanego pełniący służbę 
publiczną lub mający interes handlowy w 
nabywaniu zdolności przepustowej 
infrastruktury;

(12) „wnioskodawca” oznacza 
przedsiębiorstwo kolejowe, któremu 
udzielono licencji, mające interes 
handlowy w nabywaniu zdolności 
przepustowej infrastruktury w celu 
świadczenia usług kolejowych;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze złożoną i konkretną wiedzą techniczną dotyczącą zachowywania zdolności 
przepustowej przy jednoczesnym utrzymywaniu spójności w przydzielaniu zdolności 
przepustowej sieci i unikaniu wszelkich przypadków niewłaściwego wykorzystywania lub 
praktyk handlu przydziałami, to upoważniony wnioskodawca jest przedsiębiorstwem 
kolejowym, któremu udzielono licencji. Dodatkowe rozszerzenie zakresu ewentualnych 
wnioskodawców poza przedsiębiorstwa kolejowe, np. na spedytorów towarowych lub 
podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania paczek, nie jest spójne z przepisem 
określonym w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 913/2010.

Poprawka 283
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wnioskodawca” oznacza 
przedsiębiorstwo kolejowe oraz inne osoby 
i/lub podmioty prawne, takie jak właściwe 
organy w myśl rozporządzenia (WE) nr 
1370/2007 oraz nadawcy, spedytorzy 
towarowi i operatorzy transportu 
kombinowanego pełniący służbę publiczną 
lub mający interes handlowy w nabywaniu 
zdolności przepustowej infrastruktury;

(12) „wnioskodawca” oznacza 
przedsiębiorstwo kolejowe posiadające 
licencję oraz – w państwach 
członkowskich, które przewidują taką 
możliwość – inne osoby i/lub podmioty 
prawne, takie jak właściwe organy w myśl 
rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 oraz 
nadawcy, spedytorzy towarowi i 
operatorzy transportu kombinowanego 
pełniący służbę publiczną lub mający 
interes handlowy w nabywaniu zdolności 
przepustowej infrastruktury w celu 
zaoferowania na danym obszarze usług 
kolejowych;

Or. de

Uzasadnienie

Nieprawidłowa konsolidacja. Sformułowanie jest zgodne z dyrektywą 2001/14/WE. 
Wnioskowanie przez przedsiębiorstwa inne niż kolejowe o przydział tras w żadnym wypadku 
nie doprowadzi do pozyskania dodatkowych zdolności. Wprost przeciwnie: umożliwi to 
jedynie prowadzenie handlu deficytowym towarem, jakim są trasy kolejowe. Można 
przewidzieć, że spowoduje to wzrost cen korzystania z tras przejazdu. W rezultacie 
powodowałoby to obciążenie wyższymi kosztami podmiotów zamawiających usługi publiczne.

Poprawka 284
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wnioskodawca” oznacza 
przedsiębiorstwo kolejowe oraz inne osoby 
i/lub podmioty prawne, takie jak właściwe 
organy w myśl rozporządzenia (WE) nr 
1370/2007 oraz nadawcy, spedytorzy 
towarowi i operatorzy transportu 
kombinowanego pełniący służbę publiczną 
lub mający interes handlowy w nabywaniu 

(12) „wnioskodawca” oznacza 
przedsiębiorstwo kolejowe posiadające 
licencję oraz – w państwach 
członkowskich, których przepisy krajowe 
przewidują taką możliwość – inne osoby 
i/lub podmioty prawne, takie jak właściwe 
organy w myśl rozporządzenia (WE) nr 
1370/2007 oraz nadawcy, spedytorzy 
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zdolności przepustowej infrastruktury; towarowi i operatorzy transportu 
kombinowanego pełniący służbę publiczną 
lub mający interes handlowy w nabywaniu 
zdolności przepustowej infrastruktury w 
celu zaoferowania na danym obszarze 
usług kolejowych;

przepisy art. 5 rozporządzenia (UE) nr 
913/2010 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 września 2010 r. w sprawie 
europejskiej sieci kolejowej 
ukierunkowanej na konkurencyjny 
transport towarowy1 mają zastosowanie 
do transportu towarowego odbywającego 
się w utworzonych w tym celu 
korytarzach;
________________
1 Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 22.

Or. de

Uzasadnienie

Obecnie obowiązujące prawodawstwo przewiduje, że państwa członkowskie mogą same 
decydować o tym, czy inne osoby lub podmioty prawne mogą wnioskować o przyznanie 
zdolności przepustowych. Przepisy te zostały uogólnione wyłącznie w odniesieniu do 
korytarzy kolejowych zbudowanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 913/2010, a także 
opatrzone szczególnymi wytycznymi na wypadek, gdyby zdolności te nie zostały wykorzystane.

Poprawka 285
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Organ regulacyjny jest organem 
autonomicznym i niezależnym, 
ustanowionym w każdym państwie 
członkowskim na warunkach określonych 
w art. 55 niniejszej dyrektywy.

Or. fr
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Uzasadnienie

Konkurencja może być jedynie środkiem do zaspokojenia potrzeb wyrażanych przez 
zbiorowość i jej przedstawicieli, nie może być celem. Idea propagowania usług świadczonych 
w interesie ogólnym zobowiązuje do nadania nowego kierunku przedmiotowym celom. W tym 
kontekście rola organów regulacyjnych jest kluczowa.

Poprawka 286
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) „obiekt kluczowy” oznacza obiekt 
spełniający wszystkie poniższe warunki:
– spółka obsługująca obiekt zajmuje 
pozycję dominującą na danym rynku;
– spółka obsługująca obiekt 
infrastruktury usługowej jest pod 
względem technicznym w stanie zapewnić 
dostęp;
– odmowa dostępu do obiektu 
prawdopodobnie zlikwiduje całą 
konkurencję, ponieważ nie ma możliwości 
fizycznego ani ekonomicznego sposobu 
jego zastąpienia;
– jest on niezbędny dla równie wydajnego 
funkcjonowania przedsiębiorstwa 
kolejowego; oraz
– nie ma obiektywnego uzasadnienia dla 
udzielenia odmowy dostępu do obiektu.
Obiekt kluczowy może być obsługiwany 
przez dowolną spółkę, np. zarządcę 
infrastruktury, przedsiębiorstwo kolejowe 
lub stronę trzecią.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie pojęcia „obiekt kluczowy” leży w interesie wszystkich zainteresowanych 
stron, ponieważ pozwala uniknąć wszelkich przyszłych problemów dotyczących interpretacji 
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tego zapisu.

Poprawka 287
Mathieu Grosch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) „obiekt kluczowy” oznacza obiekt 
spełniający wszystkie poniższe warunki:
– dana usługa jest niezbędna operatorowi 
przedsiębiorstwa kolejowego, w 
szczególności nowym konkurentom, aby 
móc funkcjonować w sposób wydajny;
– spółka obsługująca obiekt 
infrastruktury usługowej dysponuje 
zdolnością przepustową i możliwościami 
technicznymi umożliwiającymi udzielanie 
dostępu zgodnie z powiązanymi 
warunkami gospodarczymi i społecznymi;
– odmowa dostępu do obiektu 
prawdopodobnie zlikwiduje całą 
konkurencję, ponieważ nie ma możliwości 
fizycznego ani ekonomicznego sposobu 
jego zastąpienia.

Or. en

Uzasadnienie

Taka definicja prezentuje zrównoważone podejście, ponieważ uwzględniono w niej dwa 
interesy. Z jednej strony przyczynia się do uczciwej konkurencji poprzez uniemożliwianie 
spółkom obsługującym obiekty dyskryminowania nowych konkurentów przez odmawianie im 
dostępu do obiektów kluczowych. Z drugiej strony przedsiębiorstwa obsługujące obiekty 
kluczowe nie powinny jednak być zmuszane do wykonania zadań, których realizacja jest po 
prostu niemożliwa z uwagi na kwestie związane ze zdolnością przepustową lub kwestie 
techniczne.

Poprawka 288
Sabine Wils
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w kwestii zarządzania, administracji i 
kontroli wewnętrznej nad sprawami 
administracyjnymi, ekonomicznymi i 
rachunkowością przedsiębiorstwa kolejowe 
będące bezpośrednio lub pośrednio 
własnością państw członkowskich lub 
przez nie bezpośrednio lub pośrednio 
kontrolowane miały status niezależności, 
zgodnie z którym będą posiadać 
szczególnie aktywa, budżety oraz 
zestawienia rachunkowe oddzielne od tych, 
które należą do państwa i dotyczą 
państwa.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
w kwestii zarządzania, administracji i 
kontroli wewnętrznej nad sprawami 
administracyjnymi, ekonomicznymi i 
rachunkowością przedsiębiorstwa 
kolejowe, bez względu na to, do kogo 
należą, miały status niezależności, zgodnie 
z którym będą posiadać szczególnie 
aktywa, budżety oraz zestawienia 
rachunkowe oddzielne od tych, które 
należą do zarządcy infrastruktury i 
dotyczą zarządcy infrastruktury.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowy obowiązek odnoszący się do przedsiębiorstw kolejowych musi istnieć bez 
względu na status własności (własność publiczna lub prywatna) i być powiązany z funkcjami i 
działalnością zarządcy infrastruktury.

Poprawka 289
Dirk Sterckx

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zarządca infrastruktury odpowiada za 
swoje zarządzanie, administrację i kontrolę 
wewnętrzną, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu ogólnych ram i określonych 
zasad pobierania opłat i alokacji ustalonych 
przez państwa członkowskie.

2. Zarządca infrastruktury odpowiada za 
swoje zarządzanie, administrację i kontrolę 
wewnętrzną, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu ogólnych ram i określonych 
zasad pobierania opłat i alokacji ustalonych 
przez państwa członkowskie, co oznacza, 
że jako niezależna jednostka prowadząca 
działalność musi dysponować wszystkimi 
usługami biznesowym i zarządzać nimi.



PE467.166v01-00 98/203 AM\870642PL.doc

PL

Or. nl

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zwiększenie niezależności zarządcy infrastruktury. Zarządcy 
infrastruktury muszą mieć do swojej dyspozycji wszystkie działy, jakich jednostka prowadząca 
niezależną działalność potrzebuje do właściwego funkcjonowania, łącznie z działem 
finansowym, prawnym, IT i strategicznym.

Poprawka 290
Dirk Sterckx

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zarządca infrastruktury zarządza 
własnymi zasobami IT, by mieć pewność, 
że szczególnie chronione informacje 
handlowe są odpowiednio zabezpieczone.

Or. nl

Uzasadnienie

Ważne jest, by każdy zarządca infrastruktury miał swój dział IT w celu zapewnienia 
autentycznej niezależności od organizacji patronackiej i innych firm.

Poprawka 291
Dirk Sterckx

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie dopilnowują 
tego, by przedsiębiorstwa kolejowe oraz 
zarządcy infrastruktury, którzy nie są w 
pełni niezależni od siebie nawzajem, 
ponosili indywidualną odpowiedzialność 
za politykę kadrową.
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Or. nl

Uzasadnienie

Ze względu na to, że zarządcy infrastruktury muszą być w stanie podejmować niezależne 
decyzje, muszą być również w pełni odpowiedzialni za prowadzoną politykę kadrową. Istnieje 
niebezpieczeństwo, że warunek ten nie zostanie spełniony, jeśli ich polityka kadrowa nie 
będzie w pełni niezależna.

Poprawka 292
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządzanie przedsiębiorstwami 
kolejowymi zgodnie z zasadami 
rynkowymi

Zarządzanie przedsiębiorstwami 
kolejowymi

Or. en

Uzasadnienie

Nie uwzględnia się ani ogólnych założeń makroekonomicznych, ani faktu, że transport 
kolejowy i usługi w zakresie infrastruktury kolejowej stanowią część usługi świadczonej w 
interesie ogólnym, w związku z czym nie należy ograniczać się do zasad handlowych, do 
których państwa członkowskie nie muszą już się odnosić w swoich decyzjach przy określaniu 
obowiązku świadczenia usługi publicznej.

Poprawka 293
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie umożliwiają
przedsiębiorstwom kolejowym 
dostosowanie swojej działalności do rynku 
oraz kierowanie tą działalnością na 
odpowiedzialność własnych organów 
zarządzających, w interesie skutecznego 

Państwa członkowskie umożliwiają 
przedsiębiorstwom kolejowym 
dostosowanie swojej działalności do rynku 
oraz świadczenie niezawodnych i 
właściwych usług kolejowych, w tym 
realizację obowiązku świadczenia usługi 
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świadczenia właściwych usług po 
najniższych możliwych kosztach w 
stosunku do jakości świadczonej usługi.

publicznej w postaci transportu 
kolejowego, będącej usługą świadczoną w 
interesie publicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana orientacji przedsiębiorstw kolejowych, tak by były bardziej ukierunkowane na rynek, 
nie może negatywnie wpływać na ich obowiązki dotyczące świadczenia usługi publicznej w 
ramach umowy zawartej z właściwym państwem członkowskim.

Poprawka 294
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsiębiorstwa kolejowe zarządzane są 
zgodnie z zasadami stosowanymi do 
spółek handlowych, niezależnie do 
stosunków własnościowych. Dotyczy to 
również obowiązku świadczenia usługi 
publicznej nałożonego na te 
przedsiębiorstwa przez państwa 
członkowskie oraz umów o świadczenie 
usług publicznych, które przedsiębiorstwa 
te zawierają z właściwymi organami 
danego państwa.

Zarządy przedsiębiorstw kolejowych 
ponoszą wyłączną odpowiedzialność za 
zarządzanie tymi przedsiębiorstwami i 
dążą do uwzględniania interesów 
udziałowców, interesów pracowników 
oraz interesu publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Skoro zawarto odniesienie do funkcji i zadań przedsiębiorstwa, bardziej precyzyjna definicja 
powinna określać zakres odpowiedzialności zarządu, który w każdym przedsiębiorstwie 
powinien działać w interesie udziałowców i interesie publicznym bez względu na formy i 
obowiązujące wytyczne.

Poprawka 295
Sabine Wils
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedsiębiorstwa kolejowe 
przygotowują swoje plany prowadzenia 
działalności wraz z programami 
inwestycyjnymi i finansowymi. Plany 
takie prowadzą do osiągnięcia równowagi 
finansowej przez przedsiębiorstwo oraz 
innych celów technicznych, handlowych i 
związanych z zarządzaniem finansowym; 
w planach tych należy również wskazać 
metodę realizacji tych celów.

2. Przedsiębiorstwa kolejowe 
przygotowują swoje plany prowadzenia 
działalności wraz z programami 
inwestycyjnymi i finansowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że w ust. 1 zamieszczono wyjaśnienie, zdanie drugie jest zbędne.

Poprawka 296
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przedsiębiorstwa kolejowe 
przygotowują swoje plany prowadzenia 
działalności wraz z programami 
inwestycyjnymi i finansowymi. Plany takie 
prowadzą do osiągnięcia równowagi 
finansowej przez przedsiębiorstwo oraz 
innych celów technicznych, handlowych i 
związanych z zarządzaniem finansowym; 1
w planach tych należy również wskazać 
metodę realizacji tych celów.

2. Przedsiębiorstwa kolejowe 
przygotowują swoje plany prowadzenia 
działalności wraz z programami 
inwestycyjnymi i finansowymi. Plany takie 
prowadzą do osiągnięcia równowagi 
finansowej, realizacji celów technicznych, 
handlowych i związanych z zarządzaniem 
finansowym mających służyć 
maksymalnej wydajności, skuteczności i 
konkurencyjności. W ich preliminarzach 
należy również wskazać i przeanalizować
metodę realizacji tych celów.

Or. es
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Uzasadnienie

Zdefiniowanie celów umożliwiających osiągnięcie równowagi finansowej jest konieczne, ale 
powinny towarzyszyć mu jasne kryteria osiągnięcia wydajności, skuteczności, 
konkurencyjności oraz poprawy jakości usług.

Poprawka 297
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) podejmowania nowej działalności w 
dziedzinach związanych z koleją.

e) podejmowania nowej działalności w 
dziedzinach związanych z koleją, nie 
naruszając przepisów niniejszej 
dyrektywy;

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie sytuacji, w której pojawienie się nowej działalności z 
korzyścią dla zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw transportu kolejowego 
doprowadziłoby do kolizji z przepisami dyrektywy.

Poprawka 298
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy państwo członkowskie 
w sposób bezpośredni lub pośredni 
posiada lub kontroluje przedsiębiorstwo 
kolejowe, jego uprawnienia w zakresie 
kontroli dotyczące zarządzania nie są 
większe niż uprawnienia w zakresie 
zarządzania, które przyznaje 
akcjonariuszom prywatnych spółek 

skreślony
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akcyjnych krajowy kodeks spółek. 
Wytyczne, o których mowa ustępie 3, które 
państwo może ustanowić dla spółek w 
kontekście sprawowania kontroli przez 
akcjonariuszy, mogą mieć wyłącznie 
charakter ogólny i nie ingerują w 
określone decyzje dotyczące działalności 
podejmowane przez zarząd.

Or. fr

Uzasadnienie

Zadanie określenia statusu przedsiębiorstw krajowych należy pozostawić państwom 
członkowskim. Co więcej, nie można wykluczyć zarządzania publicznego w świetle 
niedawnych nieprawidłowości oportunistycznego zarządzania prywatnego, które 
doprowadziły do obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego.

Poprawka 299
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy państwo członkowskie 
w sposób bezpośredni lub pośredni 
posiada lub kontroluje przedsiębiorstwo 
kolejowe, jego uprawnienia w zakresie 
kontroli dotyczące zarządzania nie są 
większe niż uprawnienia w zakresie 
zarządzania, które przyznaje 
akcjonariuszom prywatnych spółek 
akcyjnych krajowy kodeks spółek. 
Wytyczne, o których mowa ustępie 3, które 
państwo może ustanowić dla spółek w 
kontekście sprawowania kontroli przez 
akcjonariuszy, mogą mieć wyłącznie 
charakter ogólny i nie ingerują w 
określone decyzje dotyczące działalności 
podejmowane przez zarząd.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Pełną odpowiedzialność ponosi zarząd, który będzie przestrzegał woli udziałowców poprzez 
wdrażanie odpowiednich wytycznych wykonawczych.

Poprawka 300
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Sekcja 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oddzielenie zarządzania infrastrukturą od 
transportu oraz oddzielenie różnych 
rodzajów transportu

Oddzielenie zarządzania infrastrukturą od 
transportu

Or. en

Uzasadnienie

Celem połączenia trzech obowiązujących dyrektyw nie jest dodawanie nowych kryteriów 
oddzielania ponad te, które już obowiązują.

Poprawka 301
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział rachunkowości Rozdział rzeczywisty

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest dostosowanie tytułu, aby przewidzieć rzeczywisty rozdział (prawny, 
organizacyjny i decyzyjny) między zarządcą infrastruktury a przedsiębiorstwami 
transportowymi, stanowiący zasadniczy element otwarcia rynku i stworzenia prawdziwej 
europejskiej sieci kolejowej.
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Poprawka 302
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział rachunkowości Przejrzysty rozdział rachunkowości

Or. en

Poprawka 303
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
oddzielny rachunek zysków i strat oraz 
bilans były prowadzone i publikowane z 
jednej strony dla działalności gospodarczej 
w zakresie świadczenia usług 
transportowych przez przedsiębiorstwa 
kolejowe, a z drugiej strony dla 
działalności gospodarczej związanej z 
zarządzaniem infrastrukturą kolejową. 
Fundusze publiczne wypłacane na jeden z 
tych dwóch zakresów działalności nie są 
przenoszone na drugi z nich.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
oddzielny rachunek zysków i strat oraz 
bilans były prowadzone i publikowane z 
jednej strony dla działalności gospodarczej 
w zakresie świadczenia usług 
transportowych przez przedsiębiorstwa 
kolejowe, a z drugiej strony dla 
działalności gospodarczej związanej z 
zarządzaniem infrastrukturą kolejową. 
Fundusze publiczne wypłacane na jeden z 
tych dwóch zakresów działalności nie są 
przenoszone na drugi z nich, chyba że nie 
są one powiązane z realizacją obowiązku 
świadczenia usługi publicznej w ramach 
usług transportowych, będących usługami 
świadczonymi w interesie publicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Takie przeniesienie jest możliwe w przypadku wyraźnego zezwolenia i gdy dane 
przedsiębiorstwo kolejowe jest uprawnione do obsługiwania określonej sieci kolejowej w celu 
realizacji obowiązku świadczenia usługi publicznej.
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Poprawka 304
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
oddzielny rachunek zysków i strat oraz 
bilans były prowadzone i publikowane z 
jednej strony dla działalności gospodarczej 
w zakresie świadczenia usług 
transportowych przez przedsiębiorstwa 
kolejowe, a z drugiej strony dla 
działalności gospodarczej związanej z 
zarządzaniem infrastrukturą kolejową. 
Fundusze publiczne wypłacane na jeden z 
tych dwóch zakresów działalności nie są 
przenoszone na drugi z nich.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
oddzielny rachunek zysków i strat oraz 
bilans były prowadzone i publikowane z 
jednej strony dla działalności gospodarczej
w zakresie świadczenia usług 
transportowych przez przedsiębiorstwa 
kolejowe, a z drugiej strony dla 
działalności gospodarczej związanej z 
zarządzaniem infrastrukturą kolejową. 
Fundusze publiczne wypłacane i opłaty za 
dostęp do infrastruktury uiszczane na 
jeden z tych dwóch zakresów działalności 
nie są przenoszone na drugi z nich.

Or. en

Poprawka 305
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zastrzec, że 
ten rozdział wymaga organizacji 
odrębnych działów w ramach jednego 
przedsiębiorstwa lub że infrastruktura i 
transport są zarządzane przez osobne 
podmioty.

2. Państwa członkowskie mogą zastrzec, że 
ten rozdział wymaga organizacji 
odrębnych działów w ramach jednego 
przedsiębiorstwa lub że infrastruktura i 
transport są zarządzane przez osobne 
podmioty. Wybrane rozwiązania w 
zakresie rozdziału strukturalnego powinny 
mieć na celu zapewnienie rozwoju 
konkurencji, kontynuowania inwestycji i 
efektywności świadczenia przewozów w 
stosunku do kosztów.

Or. fr
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Uzasadnienie

Możliwe są różne modele rozdziału strukturalnego między zarządzaniem infrastrukturą a 
świadczeniem przewozów.

Poprawka 306
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dochód z opłat za infrastrukturę, 
nadwyżki z innych rodzajów działalności 
gospodarczej i finansowanie ze strony 
państwa uzyskiwane przez zarządcę 
infrastruktury nie były przenoszone na 
inne podmioty prawne.

Or. en

Uzasadnienie

Taki przepis pozwala dopilnować, aby w przypadku, gdy zarządca infrastruktury jest zależny 
od jakiegokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego, to przedsiębiorstwo kolejowe nie czerpało 
korzyści z przeniesienia dochodu od zarządcy infrastruktury w celu wsparcia innych rodzajów 
działalności gospodarczej, ponieważ dawałoby to niesprawiedliwą przewagę konkurencyjną 
temu przedsiębiorstwu kolejowemu względem jego konkurentów, a tym samym prowadziło do 
zakłócenia rynku.

Poprawka 307
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby dochód z opłat za infrastrukturę, 
nadwyżki z innych rodzajów działalności 
gospodarczej i finansowanie ze strony 
państwa uzyskiwane przez zarządcę 
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infrastruktury nie były przenoszone na 
inne podmioty prawne.

Or. en

Uzasadnienie

Taki przepis pozwala dopilnować, aby w przypadku, gdy zarządca infrastruktury jest zależny 
od jakiegokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego, to przedsiębiorstwo kolejowe nie czerpało 
korzyści z przeniesienia dochodu od zarządcy infrastruktury w celu wsparcia innych rodzajów 
działalności gospodarczej, ponieważ dawałoby to niesprawiedliwą przewagę konkurencyjną 
temu przedsiębiorstwu kolejowemu względem jego konkurentów, a tym samym prowadziło do 
zakłócenia rynku.

Poprawka 308
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
prowadzenie i publikowanie oddzielnego 
rachunku zysków i strat i bilansu, z jednej 
strony, związanych z towarowym 
transportem kolejowym, z drugiej zaś z 
działalnością związaną z zapewnieniem 
transportu osób. Fundusze publiczne 
wypłacone na działalność związaną z 
zapewnianiem transportu jako usługa 
publiczna muszą być wykazywane osobno 
dla każdej umowy o świadczenie usług 
publicznych w odpowiednich 
zestawieniach rachunkowych i nie są 
przenoszone do rodzajów działalności 
związanych ze świadczeniem innych usług 
transportowych lub jakiegokolwiek innego 
rodzaju działalności gospodarczej.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
prowadzenie i publikowanie oddzielnego 
rachunku zysków i strat i bilansu 
związanych z transportem kolejowym. 
Fundusze publiczne wypłacone na 
działalność związaną z zapewnianiem 
transportu jako usługa publiczna muszą 
być wykazywane osobno dla każdej 
umowy o świadczenie usług publicznych w 
odpowiednich zestawieniach 
rachunkowych związanych z rodzajami 
działalności danego przedsiębiorstwa 
kolejowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zapis zbyt normatywny względem przedsiębiorstw, które podczas sporządzania pozycji w 
budżecie mogłyby postępować zgodnie z zasadami ogólnymi. Przejrzystość, oddzielenie 
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dochodów z działalności komercyjnej i przepływów publicznych lub prywatnych środków 
finansowych są wystarczające, aby w sposób wyraźny wykazać każdy odnośny rodzaj 
działalności.

Poprawka 309
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rachunkowość dla poszczególnych 
zakresów działalności, o których mowa w 
ust. 1 i 3, jest prowadzona w sposób, który 
umożliwia monitorowanie zakazu 
przenoszenia funduszy publicznych 
wypłacanych na jeden z obszarów 
działalności na drugi z nich.

4. W celu zapewnienia pełnej 
przejrzystości kosztów infrastruktury 
rachunkowość dla poszczególnych 
zakresów działalności, o których mowa w 
ust. 1, 2a i 3, jest prowadzona w sposób, 
który umożliwia monitorowanie zakazu 
przenoszenia dochodu z opłat za 
infrastrukturę, nadwyżek z innych 
rodzajów działalności gospodarczej i 
funduszy publicznych wypłacanych 
zarządcy infrastruktury na inny obszar 
działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka zapewnia możliwość monitorowania przestrzegania zakazu przenoszenia 
dochodów przez zarządcę infrastruktury na inne obszary działalności. Zakaz ten pozwala 
zagwarantować, że żadne przedsiębiorstwo kolejowe nie będzie mogło czerpać korzyści z 
nieuczciwej przewagi konkurencyjnej.

Poprawka 310
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rachunkowość dla poszczególnych 
zakresów działalności, o których mowa w 
ust. 1 i 3, jest prowadzona w sposób, który 

4. Rachunkowość dla poszczególnych 
zakresów działalności, o których mowa w 
ust. 1 i 3, jest prowadzona w sposób, który 
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umożliwia monitorowanie zakazu 
przenoszenia funduszy publicznych 
wypłacanych na jeden z obszarów 
działalności na drugi z nich.

umożliwia monitorowanie zakazu 
przenoszenia funduszy publicznych 
wypłacanych i opłat za dostęp do 
infrastruktury uiszczanych na jeden z 
obszarów działalności na drugi z nich. W 
tym celu zarządca infrastruktury 
publikuje dane dotyczące uzyskiwanych 
przez niego dochodów, wskazując dochody 
pochodzące z funduszy publicznych i 
dochody pochodzące z opłat za dostęp do 
infrastruktury, a także określając 
inwestycje w zakresie utrzymania i 
modernizacji infrastruktury i obiektów 
kolejowych.

Or. en

Poprawka 311
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rachunkowość dla poszczególnych 
zakresów działalności, o których mowa w 
ust. 1 i 3, jest prowadzona w sposób, który 
umożliwia monitorowanie zakazu 
przenoszenia funduszy publicznych 
wypłacanych na jeden z obszarów 
działalności na drugi z nich.

4. W celu zapewnienia pełnej 
przejrzystości kosztów infrastruktury 
rachunkowość dla poszczególnych 
zakresów działalności, o których mowa w 
ust. 1, 2a i 3, jest prowadzona w sposób, 
który umożliwia monitorowanie zakazu 
przenoszenia dochodu z opłat za 
infrastrukturę, nadwyżek z innych 
rodzajów działalności gospodarczej i 
funduszy publicznych wypłacanych 
zarządcy infrastruktury na inny obszar 
działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka zapewnia możliwość monitorowania przestrzegania zakazu przenoszenia 
dochodów przez zarządcę infrastruktury na inne obszary działalności. Zakaz ten pozwala 
zagwarantować, że żadne przedsiębiorstwo kolejowe nie będzie mogło czerpać korzyści z 
nieuczciwej przewagi konkurencyjnej poprzez finansowanie świadczonych przez siebie usług 
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kolejowych z dochodów uzyskiwanych przez zarządcę infrastruktury.

Poprawka 312
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależność podstawowych funkcji 
zarządcy infrastruktury

Niezależność zarządcy infrastruktury

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że obowiązujące akty ustawodawcze odnoszą się wyłącznie do niezależności 
zarządcy infrastruktury od przedsiębiorstw kolejowych, nie ma konieczności wprowadzania 
tego wprowadzającego w błąd i zbędnego tytułu.

Poprawka 313
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Przynależność do koncernu jest 
zgodna z przepisami niniejszego artykułu, 
o ile zapewniona jest niezależność 
przedsiębiorstw na podstawie prawa 
spółek handlowych.

Or. de

Uzasadnienie

Obecne sformułowanie jest niejasne i dopuszcza wiele możliwości interpretacji. Należy 
sprecyzować, że struktura holdingowa, która obecnie zupełnie słusznie funkcjonuje w wielu 
państwach Unii, jest dopuszczalna.
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Poprawka 314
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
funkcje wyznaczania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury, wymienione w załączniku 
II, były powierzane organom lub firmom, 
które same nie świadczą żadnych 
kolejowych usług transportowych. 
Niezależnie od struktury organizacyjnej 
istnieje obowiązek wykazania, że cel ten 
został osiągnięty.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
funkcje wyznaczania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury były powierzane organom 
lub firmom, które same nie świadczą 
żadnych kolejowych usług transportowych. 
Niezależnie od struktury organizacyjnej 
istnieje obowiązek wykazania, że cel ten 
został osiągnięty.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie odniesienia do załącznika II, ponieważ funkcje zarządcy infrastruktury są już 
określone w definicjach.

Poprawka 315
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
funkcje wyznaczania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury, wymienione w załączniku 
II, były powierzane organom lub firmom, 
które same nie świadczą żadnych 
kolejowych usług transportowych. 
Niezależnie od struktury organizacyjnej 
istnieje obowiązek wykazania, że cel ten 
został osiągnięty.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
funkcje wyznaczania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury, wymienione w załączniku 
II, były powierzane organom lub firmom, 
które same nie świadczą żadnych 
kolejowych usług transportowych. 
Niezależnie od struktury organizacyjnej 
tych organów lub firm istnieje obowiązek 
wykazania, że cel ten został osiągnięty.
Organ regulacyjny dopilnowuje 
należytego stosowania tych zasad zgodnie 
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z zasadami określonymi w art. 56.

Or. fr

Uzasadnienie

Organ regulacyjny powinien upewnić się co do sprawiedliwego i niedyskryminacyjnego 
dostępu do podstawowych funkcji.

Poprawka 316
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
funkcje wyznaczania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury, wymienione w załączniku 
II, były powierzane organom lub firmom, 
które same nie świadczą żadnych 
kolejowych usług transportowych. 
Niezależnie od struktury organizacyjnej 
istnieje obowiązek wykazania, że cel ten 
został osiągnięty.

W celu zagwarantowania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury kolejowej państwa 
członkowskie zapewniają, aby zarządca 
infrastruktury, jak określono w art. 3 ust. 
2, zachowywał niezależność przynajmniej 
według kryteriów określonych w 
załączniku Ia. Niezależnie od struktury 
organizacyjnej istnieje obowiązek 
wykazania, że cel ten został osiągnięty.

Or. en

Poprawka 317
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
funkcje wyznaczania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury, wymienione w załączniku 
II, były powierzane organom lub firmom, 
które same nie świadczą żadnych 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
funkcje wyznaczania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury, wymienione w załączniku 
II, były powierzane organom lub firmom, 
które same nie świadczą żadnych 
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kolejowych usług transportowych. 
Niezależnie od struktury organizacyjnej 
istnieje obowiązek wykazania, że cel ten 
został osiągnięty.

kolejowych usług transportowych. 
Niezależnie od struktury organizacyjnej 
istnieje obowiązek wykazania, że cel ten 
został osiągnięty.

Podczas zarządzania ruchem w sieci 
podstawowe znaczenie ma jednak 
skuteczna współpraca przedsiębiorstw 
kolejowych i zarządców infrastruktury.

Or. en

Poprawka 318
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
funkcje wyznaczania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury, wymienione w załączniku 
II, były powierzane organom lub firmom, 
które same nie świadczą żadnych 
kolejowych usług transportowych. 
Niezależnie od struktury organizacyjnej 
istnieje obowiązek wykazania, że cel ten 
został osiągnięty.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
funkcje wyznaczania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury, wymienione w załączniku 
II, były powierzane organom lub firmom, 
które same nie świadczą żadnych 
kolejowych usług transportowych. 
Niezależnie od struktury organizacyjnej 
istnieje obowiązek wykazania, że cel ten 
został osiągnięty. Nie oznacza to, że 
przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy 
infrastruktury nie mogą ściśle 
współpracować w codziennych 
działaniach w ramach sieci kolejowych w 
państwach członkowskich.

Or. nl

Poprawka 319
Brian Simpson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
funkcje wyznaczania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury, wymienione w załączniku 
II, były powierzane organom lub firmom, 
które same nie świadczą żadnych 
kolejowych usług transportowych. 
Niezależnie od struktury organizacyjnej 
istnieje obowiązek wykazania, że cel ten 
został osiągnięty.

W celu zagwarantowania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury kolejowej państwa 
członkowskie zapewniają, aby zarządca 
infrastruktury, jak określono w art. 3 ust. 
2, zachowywał niezależność w odniesieniu 
do formy prawnej, organizacji i procesu 
podejmowania decyzji przynajmniej 
według kryteriów określonych w 
załączniku Ia. Niezależnie od struktury 
organizacyjnej istnieje obowiązek 
wykazania, że cel ten został osiągnięty.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas określania najważniejszych funkcji należy zagwarantować niezależność zarządcy 
infrastruktury. W załączniku Ia określono minimalne kryteria niezależności, których należy 
przestrzegać.

Poprawka 320
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
funkcje wyznaczania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury, wymienione w załączniku 
II, były powierzane organom lub firmom, 
które same nie świadczą żadnych 
kolejowych usług transportowych. 
Niezależnie od struktury organizacyjnej 
istnieje obowiązek wykazania, że cel ten 
został osiągnięty.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
funkcje wyznaczania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury były powierzane organom 
lub firmom, które same nie świadczą 
żadnych kolejowych usług transportowych. 
Niezależnie od struktury organizacyjnej 
istnieje obowiązek wykazania, że cel ten 
został osiągnięty.

Or. it
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Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przeniesienie wykazu głównych funkcji zarządcy infrastruktury z 
załącznika II do przedmiotowego artykułu.

Poprawka 321
David-Maria Sassoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
funkcje wyznaczania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury, wymienione w załączniku 
II, były powierzane organom lub firmom, 
które same nie świadczą żadnych 
kolejowych usług transportowych. 
Niezależnie od struktury organizacyjnej 
istnieje obowiązek wykazania, że cel ten 
został osiągnięty.

W celu zagwarantowania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury kolejowej państwa 
członkowskie zapewniają, aby zarządca 
infrastruktury, jak określono w art. 3 ust. 
2, zachowywał niezależność w odniesieniu 
do formy prawnej, organizacji i procesu 
podejmowania decyzji przynajmniej 
według kryteriów określonych w 
załączniku Ia. Niezależnie od struktury 
organizacyjnej istnieje obowiązek 
wykazania, że cel ten został osiągnięty.

Or. en

Poprawka 322
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
funkcje wyznaczania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury, wymienione w załączniku 
II, były powierzane organom lub firmom, 
które same nie świadczą żadnych 
kolejowych usług transportowych. 
Niezależnie od struktury organizacyjnej 
istnieje obowiązek wykazania, że cel ten 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
funkcje wyznaczania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury, wymienione w załączniku 
II, były powierzane organom lub firmom, 
które same nie świadczą żadnych 
kolejowych usług transportowych. 
Niezależnie od struktury organizacyjnej 
istnieje obowiązek wykazania, że cel ten 
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został osiągnięty. został osiągnięty. Nie oznacza to, że 
przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy 
infrastruktury nie mogą ściśle 
współpracować w ramach zarządzania 
ruchem w sieci kolejowej.

Or. en

Poprawka 323
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
funkcje wyznaczania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury, wymienione w załączniku 
II, były powierzane organom lub firmom, 
które same nie świadczą żadnych 
kolejowych usług transportowych. 
Niezależnie od struktury organizacyjnej 
istnieje obowiązek wykazania, że cel ten 
został osiągnięty.

W celu zagwarantowania równoważnego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
infrastruktury kolejowej państwa 
członkowskie zapewniają, aby zarządca 
infrastruktury, jak określono w art. 3 ust. 
2, zachowywał niezależność przynajmniej 
według kryteriów określonych w 
załączniku Ia. Niezależnie od struktury 
organizacyjnej istnieje obowiązek 
wykazania, że cel ten został osiągnięty.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas określania najważniejszych funkcji należy zagwarantować niezależność zarządcy 
infrastruktury. W załączniku Ia określono minimalne kryteria niezależności, których należy 
przestrzegać.

Poprawka 324
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik II może zostać zmieniony na 
podstawie zebranych doświadczeń zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 60.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z Traktatem z Lizbony (art. 290) akty delegowane mogą prowadzić wyłącznie do 
uzupełnienia lub zmiany innych niż istotnych elementów aktów ustawodawczych. 
Zaproponowane tutaj uprawnienie Komisji do modyfikacji istotnych aspektów polityki 
kolejowej lub regulacji kolejowych za pośrednictwem aktów delegowanych daleko wykracza 
poza zakres, który uzasadniałby przeniesienie kompetencji na Komisję. Wprowadzanie zmian 
powinno zatem podlegać normalnej procedurze współdecyzji.

Poprawka 325
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik II może zostać zmieniony na 
podstawie zebranych doświadczeń zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 60.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Funkcje zarządcy infrastruktury nie muszą znajdować się w załączniku, ponieważ są już 
określone w definicjach.

Poprawka 326
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik II może zostać zmieniony na 
podstawie zebranych doświadczeń, 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
60.

Główne funkcje to:

– podejmowanie decyzji dotyczących 
przydzielania tras pociągów, łącznie z 
określaniem i oceną dostępności, a także 
przydzielanie poszczególnych tras 
pociągów, oraz
– podejmowanie decyzji dotyczących 
pobierania opłat za infrastrukturę, w tym 
ustalanie i ściąganie opłat.

Or. it

Uzasadnienie

Załącznik II zostaje skreślony, a wykaz głównych funkcji włączony do treści przedmiotowego 
artykułu.

Poprawka 327
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą jednak 
powierzyć przedsiębiorstwom kolejowym 
lub każdemu innemu organowi 
odpowiedzialność za przyczynianie się do 
rozwoju infrastruktury kolejowej, np. 
poprzez inwestycje, utrzymanie oraz 
fundusze.

Państwa członkowskie mogą powierzyć 
przedsiębiorstwom kolejowym lub 
każdemu innemu organowi 
odpowiedzialność za przyczynianie się do 
rozwoju infrastruktury kolejowej, np. 
poprzez inwestycje, utrzymanie oraz 
fundusze. Każde państwo członkowskie 
pozostanie jednak odpowiedzialne za 
rozwój krajowej infrastruktury kolejowej, 
mając na uwadze ogólne cele Unii 
Europejskiej, takie jak stworzenie 
„jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego”, zapewnienie mobilności i 



PE467.166v01-00 120/203 AM\870642PL.doc

PL

współmodalności oraz ograniczenie 
zanieczyszczeń powodowanych przez 
sektor transportowy.

Or. ro

Uzasadnienie

Każde państwo członkowskie pozostanie odpowiedzialne za rozwój krajowej infrastruktury 
kolejowej, mając na uwadze ogólne cele Unii Europejskiej, takie jak stworzenie „jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego”, zapewnienie mobilności i współmodalności oraz 
ograniczenie zanieczyszczeń powodowanych przez sektor transportowy.

Poprawka 328
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli zarządca infrastruktury pod 
względem prawnym, organizacyjnym lub 
w zakresie podejmowania decyzji nie jest 
niezależny od któregokolwiek 
przedsiębiorstwa kolejowego, funkcje 
opisane w sekcjach 3 i 4, są wykonywane 
odpowiednio przez organ pobierający 
opłaty i przez organ alokujący, które są 
niezależne w swojej formie prawnej, 
organizacji i podejmowaniu decyzji od 
któregokolwiek przedsiębiorstwa 
kolejowego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Cel zapewnienia niezależności zarządcy infrastruktury, o której mowa w załączniku Ia, 
sprawia, że wymóg dotyczący istnienia konkretnego organu pobierającego lub alokującego 
jest zbędny. W załączniku Ia określono minimalne kryteria niezależności, których należy 
przestrzegać.
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Poprawka 329
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli zarządca infrastruktury pod 
względem prawnym, organizacyjnym lub 
w zakresie podejmowania decyzji nie jest 
niezależny od któregokolwiek 
przedsiębiorstwa kolejowego, funkcje 
opisane w sekcjach 3 i 4, są wykonywane 
odpowiednio przez organ pobierający 
opłaty i przez organ alokujący, które są 
niezależne w swojej formie prawnej, 
organizacji i podejmowaniu decyzji od 
któregokolwiek przedsiębiorstwa 
kolejowego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Cel zapewnienia niezależności zarządcy infrastruktury, o której mowa w załączniku Ia, 
sprawia, że wymóg dotyczący istnienia konkretnego organu pobierającego lub alokującego 
jest zbędny. W załączniku Ia określono minimalne kryteria niezależności, których należy 
przestrzegać.

Poprawka 330
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli zarządca infrastruktury pod 
względem prawnym, organizacyjnym lub 
w zakresie podejmowania decyzji nie jest 
niezależny od któregokolwiek 
przedsiębiorstwa kolejowego, funkcje 
opisane w sekcjach 3 i 4, są wykonywane 
odpowiednio przez organ pobierający 
opłaty i przez organ alokujący, które są 
niezależne w swojej formie prawnej, 

2. Jeżeli zarządca infrastruktury pod 
względem prawnym, organizacyjnym lub 
w zakresie podejmowania decyzji nie jest 
niezależny od któregokolwiek 
przedsiębiorstwa kolejowego, funkcje 
związane z alokacją zdolności 
przepustowej i określaniem wysokości 
opłat opisane w sekcjach 2 i 3, są 
wykonywane odpowiednio przez organ 
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organizacji i podejmowaniu decyzji od 
któregokolwiek przedsiębiorstwa 
kolejowego.

pobierający opłaty i przez organ alokujący, 
które są niezależne w swojej formie 
prawnej, organizacji i podejmowaniu 
decyzji od któregokolwiek 
przedsiębiorstwa kolejowego.

Or. en

Poprawka 331
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli zarządca infrastruktury pod 
względem prawnym, organizacyjnym lub 
w zakresie podejmowania decyzji nie jest 
niezależny od któregokolwiek 
przedsiębiorstwa kolejowego, funkcje 
opisane w sekcjach 3 i 4, są wykonywane 
odpowiednio przez organ pobierający 
opłaty i przez organ alokujący, które są 
niezależne w swojej formie prawnej,
organizacji i podejmowaniu decyzji od 
któregokolwiek przedsiębiorstwa 
kolejowego.

2. Jeżeli zarządca infrastruktury pod 
względem instytucjonalnym i prawnym
oraz organizacyjnym i w zakresie 
podejmowania decyzji nie jest niezależny 
od któregokolwiek przedsiębiorstwa 
kolejowego, funkcje opisane w sekcjach 2 
i 3, są wykonywane przez organ 
pobierający opłaty i przez organ alokujący, 
które są niezależne w swojej formie 
instytucjonalnej i prawnej oraz w swojej 
organizacji i podejmowaniu decyzji od 
któregokolwiek przedsiębiorstwa 
kolejowego.

Or. en

Poprawka 332
Antonio Cancian, Hubert Pirker, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu zapewnienia niezależności 
procesu podejmowania decyzji podczas 
wykonywania podstawowych funkcji na 
mocy niniejszego ustępu państwa 
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członkowskie dopilnowują, aby od dnia 
transpozycji niniejszej dyrektywy 
pracownicy odpowiedzialni za wykonanie 
podstawowych funkcji byli: a) prawnie lub 
umownie niezależni od przedsiębiorstwa 
kolejowego lub od spółki kontrolującej 
jedną spółkę kolejową lub większą ich 
liczbę; b) ulokowani w oddzielnych 
pomieszczeniach w każdym 
przedsiębiorstwie kolejowym lub spółce 
kontrolującej jedną spółkę kolejową lub 
większą ich liczbę; c) prawnie lub 
umownie zobowiązani do zachowania w 
poufności informacji dotyczących 
wykonywanych przez nich funkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wprowadzenie wiążących wymogów strukturalnych dla zarządcy 
infrastruktury w celu zwiększenia przejrzystości podczas wykonywania podstawowych funkcji.

Poprawka 333
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu zapewnienia niezależności 
procesu podejmowania decyzji podczas 
wykonywania podstawowych funkcji na 
mocy niniejszego ustępu państwa 
członkowskie dopilnowują, aby od dnia 
transpozycji niniejszej dyrektywy 
pracownicy odpowiedzialni za wykonanie 
podstawowych funkcji nie mogli 
zajmować żadnego stanowiska w spółce 
kolejowej lub w spółce kontrolującej jedną 
spółkę kolejową lub większą ich liczbę 
przez okres dwóch lat.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wprowadzenie wiążących wymogów strukturalnych dla zarządcy 
infrastruktury w celu zwiększenia przejrzystości podczas wykonywania podstawowych funkcji.

Poprawka 334
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy w przepisach 
rozdziału IV sekcje 2 i 3 jest mowa o 
podstawowych funkcjach zarządcy 
infrastruktury, są one rozumiane jako 
funkcje dotyczące organu pobierającego 
opłaty i organu alokującego w ramach ich 
odpowiednich kompetencji.

3. Przed datą transpozycji niniejszej 
dyrektywy państwa członkowskie składają 
Komisji sprawozdanie z wykonania 
obowiązków, o których mowa w 
załączniku Ia. Komisja składa następnie 
sprawozdanie z wykonania tych 
obowiązków Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie składają sprawozdanie z transpozycji postanowień określonych w 
załączniku Ia. Komisja składa sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w tej 
sprawie.

Poprawka 335
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy w przepisach 
rozdziału IV sekcje 2 i 3 jest mowa o 
podstawowych funkcjach zarządcy 
infrastruktury, są one rozumiane jako 
funkcje dotyczące organu pobierającego 
opłaty i organu alokującego w ramach ich 
odpowiednich kompetencji.

3. Przed datą transpozycji niniejszej 
dyrektywy państwa członkowskie składają 
Komisji sprawozdanie z wykonania 
obowiązków, o których mowa w 
załączniku Ia. Komisja składa następnie 
sprawozdanie z wykonania tych 
obowiązków Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie składają sprawozdanie z transpozycji postanowień określonych w 
załączniku Ia. Komisja składa sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w tej 
sprawie.

Poprawka 336
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. O ile zmiany strukturalne są 
konieczne, aby dostosować krajowe 
sposoby organizacji do przepisów 
niniejszej dyrektywy, o tyle przy wszelkim 
przenoszeniu pracowników przestrzega się 
odnośnego prawa krajowego i przepisów 
w zakresie ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa, warunków socjalnych 
oraz praw pracowników i przenoszenie to 
nie prowadzi do jakiegokolwiek 
pogorszenia warunków socjalnych i 
warunków pracy pracowników.

Or. fr

Uzasadnienie

Zapis ten dotyczy kwestii przenoszenia pracowników. Przy przenoszeniu pracowników w pełni 
przestrzega się prawa krajowego w dziedzinie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, warunków 
socjalnych i warunków pracy oraz praw pracowników.

Poprawka 337
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Tworzenie stowarzyszeń w ramach 
grupy nie jest sprzeczne z przepisami 
niniejszego artykułu pod warunkiem, że 
na mocy praw spółek zagwarantuje się 
niezależność spółek lub podmiotów 
prawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu przepisów przedmiotowego artykułu z uwzględnieniem różnych modeli 
organizacyjnych istniejących w państwach członkowskich.

Poprawka 338
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Pracownikom zarządcy infrastruktury 
będącym w posiadaniu szczególnie 
chronionych informacji handlowych 
dotyczących funkcji alokacji lub 
pobierania opłat zakazuje się 
przenoszenia się do przedsiębiorstwa 
kolejowego w okresie ograniczenia 
wynoszącym trzy lata.

Or. en

Uzasadnienie

Przenoszenie się pracowników zarządcy infrastruktury będących w posiadaniu szczególnie 
chronionych informacji handlowych dotyczących funkcji alokacji i pobierania opłat do 
przedsiębiorstwa kolejowego jest możliwe po upływie okresu ograniczenia wynoszącego trzy 
lata.

Poprawka 339
Werner Kuhn
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Bez uszczerbku dla kryteriów 
określonych w załączniku Ia przenoszenie 
pracowników między zarządcami 
infrastruktury a przedsiębiorstwami 
kolejowymi jest dopuszczalne pod 
warunkiem należytego przestrzegania 
zakazu przenoszenia szczególnie 
chronionych informacji handlowych 
związanych z podstawowymi funkcjami.
Przy przenoszeniu tych pracowników 
przestrzega się odnośnego prawa 
krajowego i przepisów w zakresie ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa, warunków 
socjalnych oraz praw pracowników i 
przenoszenie to nie prowadzi do 
jakiegokolwiek pogorszenia warunków 
socjalnych i warunków pracy 
pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Zapis ten dotyczy kwestii przenoszenia pracowników. Przy przenoszeniu tych pracowników w 
pełni przestrzega się prawa krajowego w dziedzinie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, 
warunków socjalnych i warunków pracy oraz praw pracowników. Zakazuje się 
przekazywania szczególnie chronionych informacji handlowych.

Poprawka 340
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Bez uszczerbku dla kryteriów 
określonych w załączniku Ia przenoszenie 
pracowników między zarządcami 
infrastruktury a przedsiębiorstwami 
kolejowymi jest dopuszczalne pod 
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warunkiem należytego przestrzegania 
zakazu przenoszenia szczególnie 
chronionych informacji handlowych 
związanych z podstawowymi funkcjami.
Przy przenoszeniu tych pracowników 
przestrzega się odnośnego prawa 
krajowego i przepisów w zakresie ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa, warunków 
socjalnych oraz praw pracowników i 
przenoszenie to nie prowadzi do 
jakiegokolwiek pogorszenia warunków 
socjalnych i warunków pracy 
pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Zapis ten dotyczy kwestii przenoszenia pracowników. Przy przenoszeniu tych pracowników w 
pełni przestrzega się prawa krajowego w dziedzinie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, 
warunków socjalnych i warunków pracy oraz praw pracowników. Zakazuje się 
przekazywania szczególnie chronionych informacji handlowych.

Poprawka 341
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie rozwijają 
krajową infrastrukturę kolejową, 
uwzględniając w miarę potrzeb ogólne 
potrzeby Unii. W tym celu ogłaszają w 
terminie dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy strategię rozwoju 
infrastruktury kolejowej, mając na uwadze 
zaspokojenie przyszłych potrzeb w 
zakresie mobilności w oparciu o solidne i 
stabilne finansowanie systemu kolei. 
Strategia obejmuje okres co najmniej 
pięciu lat i podlega przedłużeniu na dalsze 
okresy.

1. Państwa członkowskie rozwijają 
krajową infrastrukturę kolejową, 
uwzględniając w miarę potrzeb ogólne 
potrzeby Unii. W tym celu ogłaszają w 
terminie dwóch lat od wejścia w życie
niniejszej dyrektywy strategię rozwoju 
infrastruktury kolejowej, mając na uwadze 
zaspokojenie przyszłych potrzeb w 
zakresie mobilności w oparciu o solidne i 
stabilne finansowanie systemu kolei 
uzgodnione z zainteresowanymi władzami 
lokalnymi i regionalnym oraz pozostałymi 
zainteresowanymi stronami. Strategia 
obejmuje okres co najmniej pięciu lat i 
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podlega przedłużeniu na dalsze okresy.

Or. es

Uzasadnienie

Aby definicja projektów była lepsza, należy do niej włączyć udział zainteresowanych stron. 
Doświadczenie podpowiada nam, że otwarcie zwiększa wartość wstępnych projektów i 
ułatwia ich dalszą realizację.

Poprawka 342
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie rozwijają 
krajową infrastrukturę kolejową, 
uwzględniając w miarę potrzeb ogólne 
potrzeby Unii. W tym celu ogłaszają w
terminie dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy strategię rozwoju 
infrastruktury kolejowej, mając na uwadze 
zaspokojenie przyszłych potrzeb w 
zakresie mobilności w oparciu o solidne i 
stabilne finansowanie systemu kolei. 
Strategia obejmuje okres co najmniej 
pięciu lat i podlega przedłużeniu na dalsze 
okresy.

1. Państwa członkowskie rozwijają 
krajową infrastrukturę kolejową, 
uwzględniając w miarę potrzeb ogólne 
potrzeby Unii. W tym celu ogłaszają w 
terminie dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy oraz po 
konsultacjach ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, zwłaszcza ze 
związkami zawodowymi, organizacjami 
branżowymi i przedstawicielami 
użytkowników, strategię rozwoju 
infrastruktury kolejowej, mając na uwadze 
zaspokojenie przyszłych potrzeb w 
zakresie mobilności w oparciu o solidne i 
stabilne finansowanie systemu kolei. 
Strategia obejmuje okres co najmniej 
dziesięciu lat oraz pięcioletnie cele 
śródokresowe i podlega przedłużeniu na 
dalsze okresy.

Or. ro

Uzasadnienie

Ze względu na znaczną potrzebę inwestowania w infrastrukturę kolejową strategia rozwoju 
krajowego systemu kolejowego musi obejmować okres co najmniej 10 lat oraz zawierać cele 
sródokresowe na każde 5 lat. Wszystkie zainteresowane strony powinny uczestniczyć w 



PE467.166v01-00 130/203 AM\870642PL.doc

PL

przygotowywaniu strategii, w szczególności związki zawodowe, organizacje branżowe i 
przedstawiciele użytkowników.

Poprawka 343
Roberts Zīle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W poszanowaniu przepisów art. 93, 107 
i 108 Traktatu, państwa członkowskie 
mogą także zapewnić zarządcy 
infrastruktury finansowanie zgodnie z jego 
zadaniami, wielkością infrastruktury i 
wymogami finansowymi, w szczególności 
na pokrycie kosztów nowych inwestycji.

2. Bez uszczerbku dla zasad pobierania 
opłat określonych w art. 31 i 32 oraz w 
poszanowaniu przepisów art. 93, 107 i 108 
Traktatu, państwa członkowskie 
zapewniają zarządcy infrastruktury 
finansowanie zgodnie z jego zadaniami, 
wielkością infrastruktury i wymogami 
finansowymi, w szczególności na pokrycie 
kosztów nowych inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Źródła dochodu zarządcy infrastruktury to pobieranie opłat i finansowanie ze strony państwa. 
W związku z tym bez uszczerbku dla zasad podbierania opłat należy jasno stwierdzić, że 
państwa członkowskie są odpowiedzialne za sfinansowanie pozostałych potrzeb zarządcy 
infrastruktury w celu zapewnienia rozwoju infrastruktury kolejowej.

Poprawka 344
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W poszanowaniu przepisów art. 93, 107 
i 108 Traktatu, państwa członkowskie 
mogą także zapewnić zarządcy 
infrastruktury finansowanie zgodnie z jego 
zadaniami, wielkością infrastruktury i 
wymogami finansowymi, w szczególności 

2. W przypadku, gdy dochody nie 
wystarczają na pokrycie potrzeb 
finansowych zarządcy infrastruktury, bez 
uszczerbku dla zasad pobierania opłat 
określonych w art. 31 i 32 oraz w 
poszanowaniu przepisów art. 93, 107 i 108 
Traktatu, państwa członkowskie 
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na pokrycie kosztów nowych inwestycji. zapewniają zarządcy infrastruktury 
finansowanie zgodnie z jego zadaniami, 
wielkością infrastruktury i wymogami 
finansowymi, w szczególności na pokrycie 
kosztów nowych inwestycji.

Or. en

Poprawka 345
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W poszanowaniu przepisów art. 93, 107 
i 108 Traktatu, państwa członkowskie 
mogą także zapewnić zarządcy 
infrastruktury finansowanie zgodnie z jego 
zadaniami, wielkością infrastruktury i 
wymogami finansowymi, w szczególności 
na pokrycie kosztów nowych inwestycji.

2. Bez uszczerbku dla art. 31 i 32 oraz w 
poszanowaniu przepisów art. 93, 107 i 108 
Traktatu, państwa członkowskie 
zapewniają zarządcy infrastruktury 
finansowanie zgodnie z jego zadaniami, 
wielkością infrastruktury i wymogami 
finansowymi, w szczególności na pokrycie 
kosztów nowych inwestycji.

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie rozwoju infrastruktury kolejowej i zapewnienie odpowiedniej struktury finansowej 
zarządcom infrastruktury, zgodnie z wyborem dokonanym przez państwa członkowskie w 
odniesieniu do strategii politycznych w zakresie transportu. Doprecyzowanie to ułatwi 
również zarządcom infrastruktury właściwe stosowanie zasad pobierania opłat określonych w 
art. 31 i 32.

Poprawka 346
Debora Serracchiani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W poszanowaniu przepisów art. 93, 107 
i 108 Traktatu, państwa członkowskie 

2. W przypadku, gdy dochody nie 
wystarczają na pokrycie potrzeb 
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mogą także zapewnić zarządcy
infrastruktury finansowanie zgodnie z jego 
zadaniami, wielkością infrastruktury i 
wymogami finansowymi, w szczególności 
na pokrycie kosztów nowych inwestycji.

finansowych zarządcy infrastruktury, bez 
uszczerbku dla zasad pobierania opłat 
określonych w art. 31 i 32 oraz w 
poszanowaniu przepisów art. 93, 107 i 108 
Traktatu, państwa członkowskie 
zapewniają także zarządcy infrastruktury 
finansowanie zgodnie z jego zadaniami, 
wielkością infrastruktury i wymogami 
finansowymi, w szczególności na pokrycie 
kosztów nowych inwestycji.

Or. en

Poprawka 347
Mathieu Grosch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W poszanowaniu przepisów art. 93, 107 
i 108 Traktatu, państwa członkowskie 
mogą także zapewnić zarządcy 
infrastruktury finansowanie zgodnie z jego 
zadaniami, wielkością infrastruktury i 
wymogami finansowymi, w szczególności 
na pokrycie kosztów nowych inwestycji.

2. W poszanowaniu przepisów art. 93, 107 
i 108 Traktatu, państwa członkowskie 
zapewniają zarządcy infrastruktury 
finansowanie zgodnie z jego zadaniami, 
wielkością infrastruktury i wymogami 
finansowymi, w szczególności na pokrycie 
kosztów nowych inwestycji.

Or. en

Poprawka 348
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach ogólnej polityki ustalonej 
przez państwo oraz z uwzględnieniem 
strategii rozwoju infrastruktury kolejowej, 
o której mowa w ust. 1, zarządca 

3. W ramach ogólnej polityki ustalonej 
przez państwo oraz z uwzględnieniem 
strategii rozwoju infrastruktury kolejowej, 
o której mowa w ust. 1, zarządca 
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infrastruktury przyjmuje plan operacyjny 
wraz z programami inwestycyjnymi i 
finansowymi. Plan ten opracowany jest tak, 
aby zapewnić optymalne i efektywne 
wykorzystanie, udostępnianie i rozwój 
infrastruktury, przy jednoczesnym 
zapewnieniu równowagi finansowej i 
zapewnieniu środków na cele, które mają 
być osiągnięte. Przed zatwierdzeniem 
planu operacyjnego zarządca infrastruktury 
zapewnia przeprowadzenie konsultacji z 
wnioskodawcami. Organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, wydaje niewiążącą 
opinię dotyczącą adekwatności planu 
operacyjnego dla realizacji tych celów.

infrastruktury przyjmuje plan operacyjny 
wraz z programami inwestycyjnymi i 
finansowymi. Plan ten opracowany jest tak, 
aby zapewnić optymalne i efektywne 
wykorzystanie, udostępnianie i rozwój 
infrastruktury, przy jednoczesnym 
zapewnieniu równowagi finansowej i 
zapewnieniu środków na cele, które mają 
być osiągnięte. Przed zatwierdzeniem 
planu operacyjnego zarządca infrastruktury 
zapewnia przeprowadzenie w sposób 
niedyskryminacyjny konsultacji z 
wnioskodawcami i właściwymi organami, 
o których mowa w rozporządzeniu (WE) 
nr 1370/2007, w odniesieniu do 
warunków dostępu do infrastruktury, jej 
wykorzystania, charakteru oraz 
udostępniania i rozwoju. Organ 
regulacyjny, o którym mowa w art. 55, 
wydaje niewiążącą opinię na temat tego, 
czy plan operacyjny nie dyskryminuje 
niektórych wnioskodawców.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przeprowadzić konsultacje z wnioskodawcami nabywającymi zdolność przepustową od 
zarządcy infrastruktury w odniesieniu do tych części planu operacyjnego, które mają 
korzystny dla sektora wpływ na dostęp do infrastruktury, jej wykorzystanie oraz udostępnianie 
i rozwój. Istotne jest, aby konsultacje te prowadzono w sposób niedyskryminacyjny. Organ 
regulacyjny powinien wydać opinię na temat tego, czy plan operacyjny nie dyskryminuje 
niektórych wnioskodawców.

Poprawka 349
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach ogólnej polityki ustalonej 
przez państwo oraz z uwzględnieniem 
strategii rozwoju infrastruktury kolejowej, 

3. W ramach ogólnej polityki ustalonej 
przez państwo oraz z uwzględnieniem 
strategii rozwoju infrastruktury kolejowej, 
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o której mowa w ust. 1, zarządca 
infrastruktury przyjmuje plan operacyjny 
wraz z programami inwestycyjnymi i 
finansowymi. Plan ten opracowany jest tak, 
aby zapewnić optymalne i efektywne 
wykorzystanie, udostępnianie i rozwój 
infrastruktury, przy jednoczesnym 
zapewnieniu równowagi finansowej i 
zapewnieniu środków na cele, które mają 
być osiągnięte. Przed zatwierdzeniem 
planu operacyjnego zarządca infrastruktury
zapewnia przeprowadzenie konsultacji z 
wnioskodawcami. Organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, wydaje niewiążącą 
opinię dotyczącą adekwatności planu 
operacyjnego dla realizacji tych celów.

o której mowa w ust. 1, zarządca 
infrastruktury przyjmuje plan operacyjny 
wraz z programami inwestycyjnymi i 
finansowymi. Plan ten opracowany jest tak, 
aby zapewnić optymalne i efektywne 
wykorzystanie, udostępnianie i rozwój 
infrastruktury, przy jednoczesnym 
zapewnieniu równowagi finansowej i 
zapewnieniu środków na cele, które mają 
być osiągnięte. Przed zatwierdzeniem 
planu inwestycyjnego zarządca 
infrastruktury zapewnia przeprowadzenie 
konsultacji z wnioskodawcami. Organ 
regulacyjny, o którym mowa w art. 55, 
wydaje niewiążącą opinię dotyczącą 
adekwatności planu operacyjnego dla 
realizacji tych celów.

Or. fr

Poprawka 350
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach ogólnej polityki ustalonej 
przez państwo oraz z uwzględnieniem 
strategii rozwoju infrastruktury kolejowej, 
o której mowa w ust. 1, zarządca 
infrastruktury przyjmuje plan operacyjny 
wraz z programami inwestycyjnymi i 
finansowymi. Plan ten opracowany jest tak, 
aby zapewnić optymalne i efektywne 
wykorzystanie, udostępnianie i rozwój 
infrastruktury, przy jednoczesnym 
zapewnieniu równowagi finansowej i 
zapewnieniu środków na cele, które mają 
być osiągnięte. Przed zatwierdzeniem 
planu operacyjnego zarządca infrastruktury 
zapewnia przeprowadzenie konsultacji z 
wnioskodawcami. Organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, wydaje 
niewiążącą opinię dotyczącą adekwatności 

3. W ramach ogólnej polityki ustalonej 
przez państwo oraz z uwzględnieniem 
strategii rozwoju infrastruktury kolejowej, 
o której mowa w ust. 1, zarządca 
infrastruktury przyjmuje plan operacyjny 
wraz z programami inwestycyjnymi i 
finansowymi. Plan ten opracowany jest tak, 
aby zapewnić optymalne i efektywne 
wykorzystanie, udostępnianie i rozwój 
infrastruktury, przy jednoczesnym 
zapewnieniu równowagi finansowej i 
zapewnieniu środków na cele, które mają 
być osiągnięte. Przed zatwierdzeniem 
planu operacyjnego zarządca infrastruktury 
zapewnia przeprowadzenie konsultacji z 
potencjalnie zainteresowanymi lub 
oficjalnymi wnioskodawcami.
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planu operacyjnego dla realizacji tych 
celów.

Or. en

Uzasadnienie

Konsultacje muszą odnosić się do właściwych zainteresowanych wnioskodawców, a organ 
regulacyjny nie może wspierać właściwych organów przedstawicielskich państw 
członkowskich w wydawaniu opinii, ponieważ jest on arbitrem technicznym w przypadku 
sporów.

Poprawka 351
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach ogólnej polityki ustalonej 
przez państwo oraz z uwzględnieniem 
strategii rozwoju infrastruktury kolejowej, 
o której mowa w ust. 1, zarządca 
infrastruktury przyjmuje plan operacyjny 
wraz z programami inwestycyjnymi i 
finansowymi. Plan ten opracowany jest tak, 
aby zapewnić optymalne i efektywne 
wykorzystanie, udostępnianie i rozwój 
infrastruktury, przy jednoczesnym 
zapewnieniu równowagi finansowej i 
zapewnieniu środków na cele, które mają 
być osiągnięte. Przed zatwierdzeniem 
planu operacyjnego zarządca infrastruktury 
zapewnia przeprowadzenie konsultacji z 
wnioskodawcami. Organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, wydaje 
niewiążącą opinię dotyczącą adekwatności 
planu operacyjnego dla realizacji tych 
celów.

3. W ramach ogólnej polityki ustalonej 
przez państwo oraz z uwzględnieniem 
strategii rozwoju infrastruktury kolejowej, 
o której mowa w ust. 1, zarządca 
infrastruktury przyjmuje plan operacyjny 
wraz z programami inwestycyjnymi i 
finansowymi. Plan ten opracowany jest tak, 
aby zapewnić optymalne i efektywne 
wykorzystanie, udostępnianie i rozwój 
infrastruktury, przy jednoczesnym 
zapewnieniu równowagi finansowej i 
zapewnieniu środków na cele, które mają 
być osiągnięte. Przed zatwierdzeniem 
planu operacyjnego zarządca infrastruktury 
zapewnia przeprowadzenie konsultacji z 
wnioskodawcami. Organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, zapewnia 
poprawne stosowanie odpowiednich 
przepisów prawa.

Or. nl
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Uzasadnienie

Organy regulacyjne są odpowiedzialne za monitorowanie, a nie za opracowywanie polityki.

Poprawka 352
Debora Serracchiani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach ogólnej polityki ustalonej 
przez państwo oraz z uwzględnieniem 
strategii rozwoju infrastruktury kolejowej, 
o której mowa w ust. 1, zarządca 
infrastruktury przyjmuje plan operacyjny 
wraz z programami inwestycyjnymi i 
finansowymi. Plan ten opracowany jest tak, 
aby zapewnić optymalne i efektywne 
wykorzystanie, udostępnianie i rozwój 
infrastruktury, przy jednoczesnym 
zapewnieniu równowagi finansowej i 
zapewnieniu środków na cele, które mają 
być osiągnięte. Przed zatwierdzeniem 
planu operacyjnego zarządca 
infrastruktury zapewnia przeprowadzenie 
konsultacji z wnioskodawcami. Organ 
regulacyjny, o którym mowa w art. 55, 
wydaje niewiążącą opinię dotyczącą 
adekwatności planu operacyjnego dla 
realizacji tych celów.

3. 3. W ramach ogólnej polityki ustalonej 
przez państwo oraz z uwzględnieniem 
strategii rozwoju infrastruktury kolejowej, 
o której mowa w ust. 1, zarządca 
infrastruktury przyjmuje plan operacyjny 
wraz z programami inwestycyjnymi i 
finansowymi. Plan ten opracowany jest tak, 
aby zapewnić optymalne i efektywne 
wykorzystanie, udostępnianie i rozwój 
infrastruktury, przy jednoczesnym 
zapewnieniu równowagi finansowej i 
zapewnieniu środków na cele, które mają 
być osiągnięte. Przed zatwierdzeniem 
programu inwestycyjnego zarządca 
infrastruktury zapewnia przeprowadzenie 
konsultacji z wnioskodawcami w sposób 
niedyskryminacyjny. Organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, wydaje niewiążącą 
opinię na temat tego, czy plan operacyjny 
nie dyskryminuje niektórych 
wnioskodawców.

Or. en

Poprawka 353
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, by w 
normalnych warunkach działalności 
gospodarczej i w okresie 
nieprzekraczającym trzech lat zestawienia 
rachunkowe zarządcy infrastruktury 
przynajmniej bilansowały: z jednej strony 
dochody z opłat za infrastrukturę, 
nadwyżki z innych rodzajów działalności 
handlowej oraz finansowanie przez 
państwo, a z drugiej strony wydatki na 
infrastrukturę, w tym w razie potrzeby 
wpłaty zaliczkowe ze strony państwa.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niepotrzebny i zbyt normatywny przepis.

Poprawka 354
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, by w 
normalnych warunkach działalności 
gospodarczej i w okresie 
nieprzekraczającym trzech lat zestawienia 
rachunkowe zarządcy infrastruktury 
przynajmniej bilansowały: z jednej strony 
dochody z opłat za infrastrukturę, 
nadwyżki z innych rodzajów działalności 
handlowej oraz finansowanie przez 
państwo, a z drugiej strony wydatki na 
infrastrukturę, w tym w razie potrzeby 
wpłaty zaliczkowe ze strony państwa.

Państwa członkowskie zapewniają, by w 
normalnych warunkach działalności 
gospodarczej i w rozsądnym okresie 
zestawienia rachunkowe zarządcy 
infrastruktury przynajmniej bilansowały: z 
jednej strony dochody z opłat za 
infrastrukturę, nadwyżki z innych rodzajów 
działalności handlowej oraz finansowanie 
przez państwo, a z drugiej strony wydatki 
na infrastrukturę, w tym w razie potrzeby 
wpłaty zaliczkowe ze strony państwa.

Or. en
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Uzasadnienie

Obowiązujące brzmienie dyrektywy 2001/14 jest mniej normatywne i pozostawia państwom 
członkowskim obowiązek oceniania zestawień rachunkowych zarządców infrastruktury.

Poprawka 355
Debora Serracchiani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, by w 
normalnych warunkach działalności 
gospodarczej i w okresie 
nieprzekraczającym trzech lat zestawienia 
rachunkowe zarządcy infrastruktury 
przynajmniej bilansowały: z jednej strony 
dochody z opłat za infrastrukturę, 
nadwyżki z innych rodzajów działalności 
handlowej oraz finansowanie przez 
państwo, a z drugiej strony wydatki na 
infrastrukturę, w tym w razie potrzeby 
wpłaty zaliczkowe ze strony państwa.

Państwa członkowskie zapewniają, by w 
normalnych warunkach działalności 
gospodarczej zestawienia rachunkowe 
zarządcy infrastruktury nie wykazywały 
deficytu finansowego przez dwa kolejne 
lata i by przynajmniej bilansowały: z 
jednej strony dochody z opłat za 
infrastrukturę, finansowanie prywatne,
nadwyżki z innych rodzajów działalności 
handlowej oraz finansowanie przez 
państwo, a z drugiej strony wydatki na 
infrastrukturę, w tym w razie potrzeby 
wpłaty zaliczkowe ze strony państwa, 
roczne oprocentowanie i stałe 
finansowanie długoterminowego 
odtwarzania majątku.

Or. en

Poprawka 356
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla realizacji 
ewentualnego długofalowego celu, jakim 
jest pokrycie przez użytkownika kosztów 
infrastruktury we wszystkich gałęziach 
transportu na podstawie uczciwej, 

skreślony
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niedyskryminującej konkurencji między 
różnymi gałęziami, jeżeli transport 
kolejowy jest w stanie konkurować z 
pozostałymi gałęziami transportu w 
ogólnych ramach pobierania opłat 
zgodnie z art. 31 i 32, państwo 
członkowskie może wymagać od zarządcy 
infrastruktury zbilansowania zestawienia 
rachunkowego bez finansowania ze strony 
państwa.

Or. en

Uzasadnienie

Bez określonego skutecznego zaangażowania w innych gałęziach transportu na rzecz 
pokrycia kosztów infrastruktury odniesienie do „uczciwej konkurencji” nie ma znaczenia.

Poprawka 357
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bilans jednostki może zostać obciążony 
wszystkimi kredytami, do czasu ich 
wygaśnięcia, zaciągniętymi przez 
przedsiębiorstwo na finansowanie 
inwestycji i pokrycie nadwyżki wydatków 
bieżących wynikających z działalności w 
sektorze transportu kolejowego lub 
zarządzania infrastrukturą kolejowa. Długi 
wynikające z działalności filii nie zostają 
uwzględnione. 

Bilans jednostki może zostać obciążony 
wszystkimi kredytami, do czasu ich 
wygaśnięcia, zaciągniętymi przez 
przedsiębiorstwo na finansowanie 
inwestycji i pokrycie nadwyżki wydatków 
bieżących wynikających z działalności w 
sektorze transportu kolejowego lub 
zarządzania infrastrukturą kolejową.

Or. ro

Uzasadnienie

W celu zapewnienia przejrzystej redukcji zadłużenia przedsiębiorstw kolejowych należy 
uwzględniać także długi wynikające z działalności filii.
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Poprawka 358
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustępów 1 i 2 nie stosuje się do długów 
lub odsetek od nich, zaciągniętych po dniu 
15 marca 2001 r. lub po dacie 
przystąpienia do Unii w przypadku państw 
członkowskich, które przystąpiły do Unii 
po dniu 15 marca 2001 r.

3. Ustępów 1 i 2 nie stosuje się do długów 
lub odsetek od nich, zaciągniętych po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Nadal konieczne jest finansowe uzdrowienie przedsiębiorstw kolejowych i oddłużenie ich z 
długów zaciągniętych w przeszłości. W wielu państwach tak się jednak nie stało pomimo 
uchwalenia w 1991 r. odpowiednich przepisów (dyrektywy 91/440/EWG). Aby zapewnić 
sektorowi kolejowemu skuteczne wsparcie, konieczne jest jego oddłużenie. Przy czym termin 
przypadający na dzień 15 marca 2001 r. lub datę przystąpienia do UE nowych państw 
członkowskich jest zbyt wczesny.

Poprawka 359
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsiębiorstwom kolejowym objętym 
zakresem niniejszej dyrektywy przyznane 
zostaje prawo dostępu do infrastruktury we 
wszystkich państwach członkowskich do 
celów świadczenia międzynarodowych 
przewozów pasażerskich. Wykonując 
międzynarodowe przewozy pasażerskie, 
przedsiębiorstwa kolejowe mają prawo do 
zapewniania podróżnym możliwości 
wsiadania na każdej stacji znajdującej się 
na trasie międzynarodowej i wysiadania na 
innej takiej stacji, w tym na stacjach 

Przedsiębiorstwom kolejowym objętym 
zakresem niniejszej dyrektywy przyznane 
zostaje prawo dostępu do infrastruktury we 
wszystkich państwach członkowskich do 
celów świadczenia międzynarodowych 
przewozów pasażerskich. Przedsiębiorstwa 
kolejowe mają prawo do zapewniania 
podróżnym możliwości wsiadania na 
każdej stacji znajdującej się na trasie i 
wysiadania na innej takiej stacji, w tym na 
stacjach znajdujących się w tym samym 
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znajdujących się w tym samym państwie 
członkowskim.

państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to konieczne, aby uwzględnić liberalizację krajowego rynku przewozów pasażerskich. Nie 
należy czekać na przedstawienie przez Komisję Europejską wniosku w 2012 r., lecz raczej 
uwzględnić dalsze otwarcie europejskiego rynku na konkurencję w przedmiotowym 
przekształceniu.

Poprawka 360
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsiębiorstwom kolejowym objętym 
zakresem niniejszej dyrektywy przyznane 
zostaje prawo dostępu do infrastruktury we 
wszystkich państwach członkowskich do 
celów świadczenia międzynarodowych 
przewozów pasażerskich. Wykonując 
międzynarodowe przewozy pasażerskie, 
przedsiębiorstwa kolejowe mają prawo do 
zapewniania podróżnym możliwości 
wsiadania na każdej stacji znajdującej się 
na trasie międzynarodowej i wysiadania 
na innej takiej stacji, w tym na stacjach 
znajdujących się w tym samym państwie 
członkowskim.

Przedsiębiorstwom kolejowym objętym 
zakresem niniejszej dyrektywy przyznane 
zostaje prawo dostępu do infrastruktury we 
wszystkich państwach członkowskich do 
celów świadczenia międzynarodowych i 
krajowych przewozów pasażerskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu rozszerzenie zakresu stosowania przepisu na krajowe przewozy 
pasażerskie.
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Poprawka 361
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawo dostępu do infrastruktury państw 
członkowskich, w których 
międzynarodowe kolejowe przewozy 
pasażerskie stanowią ponad połowę 
obrotu w ruchu pasażerskim 
przedsiębiorstw kolejowych tego państwa 
członkowskiego, jest przyznawane do dnia 
31 grudnia 2011 r.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jest to konieczne, aby uwzględnić liberalizację krajowego rynku przewozów pasażerskich. Nie 
należy czekać na przedstawienie przez Komisję Europejską wniosku w 2012 r., lecz raczej 
uwzględnić dalsze otwarcie europejskiego rynku na konkurencję w przedmiotowym 
przekształceniu.

Poprawka 362
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawo dostępu do infrastruktury państw 
członkowskich, w których 
międzynarodowe kolejowe przewozy
pasażerskie stanowią ponad połowę 
obrotu w ruchu pasażerskim 
przedsiębiorstw kolejowych tego państwa 
członkowskiego, jest przyznawane do dnia 
31 grudnia 2011 r.

skreślony

Or. fr
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Uzasadnienie

Akapit ten przestał być aktualny, ponieważ w dyrektywie przewidziano też otwarcie krajowych 
przewozów pasażerskich.

Poprawka 363
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawo dostępu do infrastruktury państw 
członkowskich, w których 
międzynarodowe kolejowe przewozy 
pasażerskie stanowią ponad połowę obrotu 
w ruchu pasażerskim przedsiębiorstw 
kolejowych tego państwa członkowskiego, 
jest przyznawane do dnia 31 grudnia 2011 
r.

Prawo dostępu do infrastruktury państw 
członkowskich, w których 
międzynarodowe kolejowe przewozy 
pasażerskie stanowią ponad połowę obrotu 
w ruchu pasażerskim przedsiębiorstw 
kolejowych tego państwa członkowskiego, 
jest przyznawane najpóźniej w ciągu 
sześciu miesięcy od daty opublikowania 
niniejszej dyrektywy.

Or. ro

Uzasadnienie

Termin wyznaczony w dyrektywie musi być realistyczny i uwzględniać czas potrzebny do jej 
przyjęcia i publikacji w Dzienniku Urzędowym. 

Poprawka 364
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ regulacyjny lub właściwe 
organy regulacyjne, o których mowa w 
art. 55, określają – na wniosek 
odpowiednich właściwych organów lub 
zainteresowanych przedsiębiorstw 

skreślony
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kolejowych – czy głównym celem usługi 
jest przewóz podróżnych między stacjami 
znajdującymi się w różnych państwach 
członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Akapit ten stracił rację bytu, ponieważ w dyrektywie przewidziano otwarcie na konkurencję 
krajowych przewozów pasażerskich.

Poprawka 365
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ regulacyjny lub właściwe 
organy regulacyjne, o których mowa w 
art. 55, określają – na wniosek 
odpowiednich właściwych organów lub 
zainteresowanych przedsiębiorstw 
kolejowych – czy głównym celem usługi 
jest przewóz podróżnych między stacjami 
znajdującymi się w różnych państwach 
członkowskich.

skreślony

Or. en

Poprawka 366
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Warunki dostępu do infrastruktury 
kolejowej nie mogą w żadnych 
okolicznościach uniemożliwiać pasażerom 
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uzyskania informacji o podróży lub 
dokonania zakupu biletu na podróż z 
jednego miejsca do innego, bez względu 
na liczbę operatorów transportu 
kolejowego dostarczających w całości lub 
częściowo usługi przewozu pasażerów 
pomiędzy tymi dwoma miejscami.

Or. ro

Uzasadnienie

Warunki dostępu do infrastruktury kolejowej nie mogą w żadnych okolicznościach 
uniemożliwiać pasażerom uzyskania informacji o podróży lub dokonania zakupu biletu na 
podróż z jednego miejsca do innego, bez względu na liczbę operatorów transportu kolejowego 
dostarczających w całości lub częściowo usługi przewozu pasażerów pomiędzy tymi dwoma 
miejscami.

Poprawka 367
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć środki wykonawcze 
określające szczegółowo procedurę i 
kryteria, których należy przestrzegać do 
celów stosowania niniejszego ustępu. 
Środki te, mające na celu zapewnienie 
wykonania niniejszej dyrektywy na 
jednolitych warunkach, przyjmuje się jako 
akty wykonawcze zgodnie z przepisami 
art. 63 ust. 3.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Nie należy nadawać Komisji nieodpowiednich uprawnień do rozpatrywania krajowych 
kwestii dotyczących kolei.
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Poprawka 368
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć środki wykonawcze 
określające szczegółowo procedurę i 
kryteria, których należy przestrzegać do 
celów stosowania niniejszego ustępu. 
Środki te, mające na celu zapewnienie 
wykonania niniejszej dyrektywy na 
jednolitych warunkach, przyjmuje się jako 
akty wykonawcze zgodnie z przepisami 
art. 63 ust. 3.

skreślony

Or. en

Poprawka 369
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może przyjąć środki wykonawcze 
określające szczegółowo procedurę i 
kryteria, których należy przestrzegać do 
celów stosowania niniejszego ustępu. 
Środki te, mające na celu zapewnienie 
wykonania niniejszej dyrektywy na 
jednolitych warunkach, przyjmuje się jako 
akty wykonawcze zgodnie z przepisami 
art. 63 ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Środki i zaktualizowane kryteria, których należy przestrzegać do celów stosowania 
przedmiotowej dyrektywy, powinny być przyjmowane na mocy procedury współdecyzji.
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Poprawka 370
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapity czwarty a i czwarty b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto w terminie 12 miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
przedsiębiorstwom kolejowym objętym 
zakresem stosowania niniejszej dyrektywy 
przyznaje się na sprawiedliwych, 
niedyskryminacyjnych i przejrzystych 
warunkach dostęp do infrastruktury we 
wszystkich państwach członkowskich, tak 
aby mogły one świadczyć wszystkie 
rodzaje usług w kolejowym transporcie 
pasażerów, bez uszczerbku dla już 
funkcjonujących zamówień publicznych 
na usługi, które są nadal obowiązujące do 
momentu wygaśnięcia.
Przepisy niniejszego artykułu nie 
nakładają na państwa członkowskie 
wymogu przyznania przed końcem 
terminu 12 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy prawa dostępu do 
wykonywania krajowych przewozów 
pasażerskich przedsiębiorstwom 
kolejowym oraz przedsiębiorstwom 
bezpośrednio lub pośrednio przez nie 
kontrolowanym, które mają licencję w 
państwie członkowskim, w którym prawo 
dostępu o podobnym charakterze nie jest 
przyznawane.

Or. it

Uzasadnienie

Transport kolejowy jest jednym z kilku sektorów, w których jednolity rynek nie został jeszcze 
urzeczywistniony. Proces otwierania rynków powinien objąć swoim zakresem liberalizację 
krajowych usług kolejowych. Potrzebna jest również klauzula wzajemności, która będzie 
chroniła rynki już zliberalizowane podczas okresu przejściowego, co doprowadzi do pełnej 
realizacji rynku wewnętrznego. 
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Poprawka 371
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
prawo dostępu, przewidziane w art. 10, 
w połączeniach pomiędzy stacją 
początkową a stacją docelową, które są 
objęte co najmniej jjedną umową o 
świadczenie usług publicznych zgodną 
z obowiązującym prawem unijnym. 
Ograniczenie takie nie skutkuje 
ograniczeniem prawa do zapewniania 
podróżnym możliwości wsiadania na stacji 
znajdującej się na trasie międzynarodowej i 
wysiadania na innej takiej stacji, w tym na 
stacjach znajdujących się w tym samym 
państwie członkowskim, z wyjątkiem 
przypadków, gdy korzystanie z tego prawa 
zagrażałoby równowadze ekonomicznej
umowy o świadczenie usług publicznych.

1. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
prawo dostępu, przewidziane w art. 10, 
w połączeniach pomiędzy stacją 
początkową a stacją docelową, które są 
objęte co najmniej jedną umową o 
świadczenie usług publicznych zgodną 
z obowiązującym prawem unijnym. 
Ograniczenie takie nie skutkuje 
ograniczeniem prawa do zapewniania 
podróżnym możliwości wsiadania na stacji 
znajdującej się na trasie międzynarodowej i 
wysiadania na innej takiej stacji, w tym na 
stacjach znajdujących się w tym samym 
państwie członkowskim, z wyjątkiem 
przypadków, gdy korzystanie z tego prawa 
zagrażałoby ogólnej ekonomice umowy o 
świadczenie usług publicznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przyznać pierwszeństwo decyzjom korzystnym dla usług świadczonych w interesie 
ogólnym.

Poprawka 372
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
prawo dostępu, przewidziane w art. 10, 
w połączeniach pomiędzy stacją 
początkową a stacją docelową, które są 
objęte co najmniej jedną umową o 

1. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
prawo dostępu, przewidziane w art. 10, 
w połączeniach pomiędzy stacją 
początkową a stacją docelową, które są 
objęte co najmniej jedną umową o 
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świadczenie usług publicznych zgodną 
z obowiązującym prawem unijnym. 
Ograniczenie takie nie skutkuje 
ograniczeniem prawa do zapewniania 
podróżnym możliwości wsiadania na stacji 
znajdującej się na trasie międzynarodowej i 
wysiadania na innej takiej stacji, w tym na 
stacjach znajdujących się w tym samym 
państwie członkowskim, z wyjątkiem 
przypadków, gdy korzystanie z tego prawa 
zagrażałoby równowadze ekonomicznej 
umowy o świadczenie usług publicznych.

świadczenie usług publicznych zgodną 
z obowiązującym prawem unijnym. 
Ograniczenie takie nie skutkuje 
ograniczeniem prawa do zapewniania 
podróżnym możliwości wsiadania na stacji, 
w tym na stacjach znajdujących się w tym 
samym państwie członkowskim, z 
wyjątkiem przypadków, gdy korzystanie z 
tego prawa zagrażałoby równowadze 
ekonomicznej umowy o świadczenie usług 
publicznych.

Or. en

Poprawka 373
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
prawo dostępu, przewidziane w art. 10, 
w połączeniach pomiędzy stacją 
początkową a stacją docelową, które są 
objęte co najmniej jedną umową o 
świadczenie usług publicznych zgodną 
z obowiązującym prawem unijnym. 
Ograniczenie takie nie skutkuje 
ograniczeniem prawa do zapewniania 
podróżnym możliwości wsiadania na stacji 
znajdującej się na trasie międzynarodowej i 
wysiadania na innej takiej stacji, w tym na 
stacjach znajdujących się w tym samym 
państwie członkowskim, z wyjątkiem 
przypadków, gdy korzystanie z tego prawa 
zagrażałoby równowadze ekonomicznej 
umowy o świadczenie usług publicznych.

1. Państwa członkowskie lub 
zainteresowane właściwe lokalne organy 
zawierające umowę o świadczenie usług 
publicznych mogą ograniczyć prawo 
dostępu, przewidziane w art. 10, 
w połączeniach pomiędzy stacją 
początkową a stacją docelową, które są 
objęte co najmniej jedną umową o 
świadczenie usług publicznych zgodną 
z obowiązującym prawem unijnym. 
Ograniczenie takie nie skutkuje 
ograniczeniem prawa do zapewniania 
podróżnym możliwości wsiadania na stacji 
znajdującej się na trasie międzynarodowej i 
wysiadania na innej takiej stacji, w tym na 
stacjach znajdujących się w tym samym 
państwie członkowskim, z wyjątkiem 
przypadków, gdy korzystanie z tego prawa 
zagrażałoby równowadze społeczno-
ekonomicznej i celom polityki spójności 
określonym w umowie o świadczenie usług 
publicznych.
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Or. en

Uzasadnienie

Polityka spójności społecznej i powiązane cele w zakresie transportu określone w umowie o 
świadczenie usług publicznych muszą być brane pod uwagę podczas podejmowania decyzji 
dotyczącej prawa dostępu lub prawa do zapewniania podróżnym możliwości wsiadania.

Poprawka 374
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
prawo dostępu, przewidziane w art. 10, 
w połączeniach pomiędzy stacją 
początkową a stacją docelową, które są 
objęte co najmniej jedną umową o 
świadczenie usług publicznych zgodną 
z obowiązującym prawem unijnym. 
Ograniczenie takie nie skutkuje 
ograniczeniem prawa do zapewniania 
podróżnym możliwości wsiadania na stacji 
znajdującej się na trasie międzynarodowej i 
wysiadania na innej takiej stacji, w tym na 
stacjach znajdujących się w tym samym 
państwie członkowskim, z wyjątkiem 
przypadków, gdy korzystanie z tego prawa 
zagrażałoby równowadze ekonomicznej 
umowy o świadczenie usług publicznych.

1. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 
prawo dostępu, przewidziane w art. 10, 
w połączeniach pomiędzy stacją 
początkową a stacją docelową, które są 
objęte co najmniej jedną umową o 
świadczenie usług publicznych zgodną 
z obowiązującym prawem unijnym. 
Ograniczenie takie nie skutkuje 
ograniczeniem prawa do zapewniania 
podróżnym możliwości wsiadania na stacji 
znajdującej się na trasie międzynarodowej i 
wysiadania na innej takiej stacji, w tym na 
stacjach znajdujących się w tym samym 
państwie członkowskim lub na trasie 
krajowej, z wyjątkiem przypadków, gdy 
korzystanie z tego prawa zagrażałoby 
równowadze ekonomicznej usług objętych 
umową o świadczenie usług publicznych.

Or. it

Poprawka 375
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)



AM\870642PL.doc 151/203 PE467.166v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Warunki dostępu do infrastruktury 
kolejowej nie mogą uniemożliwiać 
pasażerom uzyskania informacji o 
podróży lub dokonania zakupu biletu na 
podróż z jednego miejsca do innego, bez 
względu na liczbę operatorów transportu 
kolejowego dostarczających w całości lub 
częściowo usługi przewozu pasażerów 
pomiędzy tymi dwoma miejscami.

Or. ro

Uzasadnienie

Warunki dostępu do infrastruktury kolejowej nie mogą uniemożliwiać pasażerom uzyskania 
informacji o podróży lub dokonania zakupu biletu na podróż z jednego miejsca do innego, bez 
względu na liczbę operatorów transportu kolejowego dostarczających w całości lub 
częściowo usługi przewozu pasażerów pomiędzy tymi dwoma miejscami.

Poprawka 376
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

To, czy równowaga ekonomiczna umowy 
o świadczenie usług publicznych byłaby 
zagrożona, określane jest przez właściwy 
organ regulacyjny lub właściwe organy 
regulacyjne, o których mowa w art. 55, na 
podstawie obiektywnej analizy 
ekonomicznej i wcześniej ustalonych 
kryteriów, na wniosek któregokolwiek z 
poniższych podmiotów:

To, czy ogólna ekonomika umowy o 
świadczenie usług publicznych byłaby 
zagrożona, określane jest przez właściwy 
organ regulacyjny lub właściwe organy 
regulacyjne, o których mowa w art. 55, na 
podstawie obiektywnej analizy 
ekonomicznej i wcześniej ustalonych 
kryteriów, na wniosek któregokolwiek z 
poniższych podmiotów:

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy przyznać pierwszeństwo decyzjom korzystnym dla usług świadczonych w interesie 
ogólnym i przywrócić zdolność działania przedstawicielom użytkowników i pracowników.

Poprawka 377
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

To, czy równowaga ekonomiczna umowy 
o świadczenie usług publicznych byłaby 
zagrożona, określane jest przez właściwy 
organ regulacyjny lub właściwe organy 
regulacyjne, o których mowa w art. 55, na 
podstawie obiektywnej analizy 
ekonomicznej i wcześniej ustalonych 
kryteriów, na wniosek któregokolwiek z 
poniższych podmiotów:

Właściwy organ regulacyjny lub właściwe 
organy regulacyjne, o których mowa 
w art. 55 mogą zostać poproszone o 
podjęcie decyzji w przypadku sporu 
dotyczącego decyzji podjętej przez dany 
organ na mocy przepisów określonych w 
ust. 1, na podstawie obiektywnej analizy 
i wcześniej ustalonych kryteriów, a także 
na wniosek któregokolwiek z poniższych 
podmiotów:

Or. en

Uzasadnienie

Organ regulacyjny jest proszony o podjęcie interwencji wyłącznie w przypadku sporów.

Poprawka 378
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

To, czy równowaga ekonomiczna umowy o 
świadczenie usług publicznych byłaby 
zagrożona, określane jest przez właściwy 
organ regulacyjny lub właściwe organy 
regulacyjne, o których mowa w art. 55, na 
podstawie obiektywnej analizy 

To, czy równowaga ekonomiczna usług 
objętych umową o świadczenie usług 
publicznych byłaby zagrożona, określane 
jest przez właściwy organ regulacyjny lub 
właściwe organy regulacyjne, o których 
mowa w art. 55, na podstawie obiektywnej 
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ekonomicznej i wcześniej ustalonych 
kryteriów, na wniosek któregokolwiek z 
poniższych podmiotów:

analizy ekonomicznej i wcześniej 
ustalonych kryteriów, na wniosek 
któregokolwiek z poniższych podmiotów:

Or. it

Poprawka 379
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) stowarzyszeń przedstawicielskich 
użytkowników i pracowników.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przyznać pierwszeństwo decyzjom korzystnym dla usług świadczonych w interesie 
ogólnym i przywrócić zdolność działania przedstawicielom użytkowników i pracowników.

Poprawka 380
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy i przedsiębiorstwa 
kolejowe świadczące usługi publiczne 
przekazują właściwemu organowi 
regulacyjnemu lub właściwym organom 
regulacyjnym informacje wymagane — w 
stopniu uzasadnionym — do podjęcia 
decyzji. Organ regulacyjny analizuje 
otrzymane informacje, konsultując się w 
razie potrzeby z wszystkimi odpowiednimi 
stronami, oraz przekazuje odpowiednim 
stronom swoją decyzję wraz z 

Właściwe organy i przedsiębiorstwa 
kolejowe świadczące usługi publiczne 
przekazują właściwemu organowi 
regulacyjnemu lub właściwym organom 
regulacyjnym informacje wymagane — w 
stopniu uzasadnionym — do podjęcia 
decyzji. Organ regulacyjny analizuje 
otrzymane informacje, konsultując się w 
razie potrzeby z wszystkimi odpowiednimi 
stronami, oraz przekazuje odpowiednim 
stronom swoją decyzję wraz z 
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uzasadnieniem — w rozsądnym, wcześniej 
ustalonym terminie, ale w każdym razie nie 
później niż w terminie dwóch miesięcy od 
otrzymania wszystkich odpowiednich 
informacji.

uzasadnieniem — w rozsądnym, wcześniej 
ustalonym terminie, ale w każdym razie nie 
później niż w terminie 20 dni roboczych od 
otrzymania wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe znaczenie ma to, aby przedsiębiorstwa kolejowe uzyskiwały decyzje dotyczące 
ich wniosków w sprawie trasy i wniosków sprawie arbitrażu w odpowiednim czasie.

Poprawka 381
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy i przedsiębiorstwa 
kolejowe świadczące usługi publiczne 
przekazują właściwemu organowi 
regulacyjnemu lub właściwym organom 
regulacyjnym informacje wymagane — w 
stopniu uzasadnionym — do podjęcia 
decyzji. Organ regulacyjny analizuje 
otrzymane informacje, konsultując się w 
razie potrzeby z wszystkimi odpowiednimi 
stronami, oraz przekazuje odpowiednim 
stronom swoją decyzję wraz z 
uzasadnieniem — w rozsądnym, wcześniej 
ustalonym terminie, ale w każdym razie 
nie później niż w terminie dwóch miesięcy 
od otrzymania wszystkich odpowiednich 
informacji.

Właściwe organy i przedsiębiorstwa 
kolejowe świadczące usługi publiczne 
przekazują właściwemu organowi 
regulacyjnemu lub właściwym organom 
regulacyjnym informacje wymagane — w 
stopniu uzasadnionym — do podjęcia 
decyzji. Organ regulacyjny analizuje 
otrzymane informacje, konsultując się w 
razie potrzeby z wszystkimi odpowiednimi 
stronami, oraz przekazuje odpowiednim 
stronom swoją decyzję wraz z 
uzasadnieniem w terminie dwóch tygodni 
od otrzymania wszystkich odpowiednich 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Optymalnym terminem powinny być dwa tygodnie.
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Poprawka 382
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy i przedsiębiorstwa 
kolejowe świadczące usługi publiczne 
przekazują właściwemu organowi 
regulacyjnemu lub właściwym organom 
regulacyjnym informacje wymagane — w 
stopniu uzasadnionym — do podjęcia 
decyzji. Organ regulacyjny analizuje 
otrzymane informacje, konsultując się w 
razie potrzeby z wszystkii odpowiednii 
stronmi, oraz przekazuje odpowiednim 
stronom swoją decyzję wraz z 
uzasadnieniem — w rozsądnym, wcześniej 
ustalonym terminie, ale w każdym razie 
nie później niż w terminie dwóch miesięcy
od otrzymania wszystkich odpowiednich 
informacji.

Właściwe organy i przedsiębiorstwa 
kolejowe świadczące usługi publiczne 
przekazują właściwemu organowi 
regulacyjnemu lub właściwym organom 
regulacyjnym informacje wymagane — w 
stopniu uzasadnionym — do podjęcia 
decyzji. Organ regulacyjny analizuje 
otrzymane informacje, konsultując się w 
razie potrzeby z wszystkimi odpowiednimi 
stronami, oraz przekazuje odpowiednim 
stronom swoją decyzję wraz z 
uzasadnieniem — w rozsądnym, wcześniej 
ustalonym terminie, ale w każdym razie w 
ciągu miesiąca od otrzymania wszystkich 
odpowiednich informacji.

Or. de

Uzasadnienie

Ważnym kryterium skutecznego funkcjonowania organu regulacyjnego jest czas, w jakim 
podejmuje on decyzje. Dlatego też decyzje lub ewentualnie działania naprawcze powinny być 
podejmowane w ciągu jednego miesiąca.

Poprawka 383
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy i przedsiębiorstwa 
kolejowe świadczące usługi publiczne 
przekazują właściwemu organowi 
regulacyjnemu lub właściwym organom 

Właściwe organy i przedsiębiorstwa 
kolejowe świadczące usługi publiczne 
przekazują właściwemu organowi 
regulacyjnemu lub właściwym organom 
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regulacyjnym informacje wymagane – w 
stopniu uzasadnionym – do podjęcia 
decyzji. Organ regulacyjny analizuje 
otrzymane informacje, konsultując się w 
razie potrzeby z wszystkimi odpowiednimi 
stronami, oraz przekazuje odpowiednim 
stronom swoją decyzję wraz z 
uzasadnieniem — w rozsądnym, wcześniej 
ustalonym terminie, ale w każdym razie nie 
później niż w terminie dwóch miesięcy od 
otrzymania wszystkich odpowiednich 
informacji.

regulacyjnym wszystkie informacje, jakie 
mogą im być potrzebne do podjęcia 
odpowiedniej decyzji. Organ regulacyjny 
analizuje otrzymane informacje, 
konsultując się w razie potrzeby z 
wszystkimi odpowiednimi stronami, oraz 
przekazuje odpowiednim stronom swoją 
decyzję wraz z uzasadnieniem — w 
rozsądnym, wcześniej ustalonym terminie, 
ale w każdym razie nie później niż w 
terminie dwóch miesięcy od otrzymania 
wszystkich odpowiednich informacji.

Or. es

Uzasadnienie

Aby można było podjąć właściwą decyzję, trzeba dysponować wszystkimi informacjami.

Poprawka 384
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć środki 
wykonawcze określające szczegółowo 
procedurę i kryteria, których należy 
przestrzegać do celów stosowania ust. 1, 2 
i 3 niniejszego artykułu. Środki te, mające 
na celu zapewnienie wykonania niniejszej 
dyrektywy na jednolitych warunkach, 
przyjmuje się jako akty wykonawcze 
zgodnie z przepisami art. 63 ust. 3.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Nie należy nadawać Komisji nieodpowiednich uprawnień do rozpatrywania krajowych 
kwestii dotyczących kolei.
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Poprawka 385
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć środki 
wykonawcze określające szczegółowo 
procedurę i kryteria, których należy 
przestrzegać do celów stosowania ust. 1, 2 
i 3 niniejszego artykułu. Środki te, mające 
na celu zapewnienie wykonania niniejszej 
dyrektywy na jednolitych warunkach 
zgodnie z jednolitymi warunkami, 
przyjmuje się jako akty wykonawcze 
zgodnie z przepisami art. 63 ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Środki i zaktualizowane kryteria powinny być wdrażane na mocy procedury współdecyzji.

Poprawka 386
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą także 
ograniczyć prawo do zapewniania 
podróżnym możliwości 
wsiadania i wysiadania na stacjach 
znajdujących się w tym samym państwie 
na trasie międzynarodowego połączenia 
pasażerskiego, tam gdzie prawo wyłączne 
przewozu osób między tymi stacjami 
zostało przyznane na mocy umowy 
koncesyjnej zawartej przed dniem 
4 grudnia 2007 r., przy zastosowaniu jasnej 
procedury przetargowej i zgodnie 
z odpowiednimi zasadami prawa unijnego. 
Ograniczenie to może być stosowane przez 

5. Państwa członkowskie mogą także 
ograniczyć prawo do zapewniania 
podróżnym możliwości 
wsiadania i wysiadania na stacjach 
znajdujących się w tym samym państwie, 
tam gdzie prawo wyłączne przewozu osób 
między tymi stacjami zostało przyznane na 
mocy umowy koncesyjnej zawartej przed 
dniem 4 grudnia 2007 r., przy 
zastosowaniu jasnej procedury 
przetargowej i zgodnie z odpowiednimi 
zasadami prawa unijnego. Ograniczenie to 
może być stosowane przez cały pierwotny 
okres trwania umowy lub przez 15 lat, w 
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cały pierwotny okres trwania umowy lub 
przez 15 lat, w zależności od tego, który z 
tych okresów jest krótszy.

zależności od tego, który z tych okresów 
jest krótszy.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to konieczne, aby uwzględnić liberalizację krajowego rynku przewozów pasażerskich. Nie 
należy czekać na przedstawienie przez Komisję Europejską wniosku w 2012 r., lecz raczej 
uwzględnić dalsze otwarcie europejskiego rynku na konkurencję w przedmiotowym 
przekształceniu.

Poprawka 387
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą także 
ograniczyć prawo do zapewniania 
podróżnym możliwości 
wsiadania i wysiadania na stacjach 
znajdujących się w tym samym państwie 
na trasie międzynarodowego połączenia 
pasażerskiego, tam gdzie prawo wyłączne 
przewozu osób między tymi stacjami 
zostało przyznane na mocy umowy 
koncesyjnej zawartej przed dniem 
4 grudnia 2007 r., przy zastosowaniu jasnej 
procedury przetargowej i zgodnie 
z odpowiednimi zasadami prawa unijnego. 
Ograniczenie to może być stosowane przez 
cały pierwotny okres trwania umowy lub 
przez 15 lat, w zależności od tego, który z 
tych okresów jest krótszy.

5. Państwa członkowskie mogą także 
ograniczyć prawo do zapewniania 
podróżnym możliwości 
wsiadania i wysiadania na stacjach 
znajdujących się w tym samym państwie 
na trasie międzynarodowego i/ lub 
krajowego połączenia pasażerskiego, tam 
gdzie prawo wyłączne przewozu osób 
między tymi stacjami zostało przyznane na 
mocy umowy koncesyjnej zawartej przed 
dniem 4 grudnia 2007 r., przy 
zastosowaniu jasnej procedury 
przetargowej i zgodnie z odpowiednimi 
zasadami prawa unijnego. Ograniczenie to 
może być stosowane przez cały pierwotny 
okres trwania umowy lub przez 15 lat, w 
zależności od tego, który z tych okresów 
jest krótszy.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu rozszerzenie zakresu stosowania przepisu na krajowe przewozy 
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pasażerskie.

Poprawka 388
Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zleca Europejskiej Agencji 
Kolejowej przygotowanie analizy 
porównawczej służącej do ustalenia kwot 
opłat w państwach członkowskich w celu 
wprowadzenia jednolitych metod 
obliczeniowych służących do wyliczania 
wysokości opłat.

Or. nl

Poprawka 389
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedsiębiorstwa kolejowe są, na 
niedyskryminujących zasadach, 
uprawnione do minimalnego pakietu 
dostępu określonego w załączniku III, pkt 
1.

1. Zarządcy infrastruktury zapewniają 
przedsiębiorstwom kolejowym, na 
niedyskryminujących zasadach, minimalny 
pakiet dostępu określony w załączniku III, 
pkt 1.

Or. en

Poprawka 390
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedsiębiorstwa kolejowe są, na 
niedyskryminujących zasadach, 
uprawnione do minimalnego pakietu 
dostępu określonego w załączniku III, pkt 
1.

1. Zarządcy infrastruktury zapewniają 
przedsiębiorstwom kolejowym, na 
niedyskryminujących zasadach, dostęp do 
usług określonych w załączniku III, pkt 1.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne doprecyzowanie tekstu, mające na celu podkreślenie tego, że za pierwszy krok w 
udzieleniu dostępu odpowiada zarządca infrastruktury.

Poprawka 391
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedsiębiorstwa kolejowe są, na 
niedyskryminujących zasadach, 
uprawnione do minimalnego pakietu 
dostępu określonego w załączniku III, pkt 
1.

1. Zarządcy infrastruktury zapewniają 
przedsiębiorstwom kolejowym, na 
niedyskryminujących zasadach, minimalny 
pakiet dostępu określony w załączniku III, 
pkt 1.

Or. en

Poprawka 392
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedsiębiorstwa kolejowe są, na 
niedyskryminujących zasadach, 
uprawnione do minimalnego pakietu
dostępu określonego w załączniku III, pkt 

1. Zarządcy infrastruktury udostępniają 
przedsiębiorstwom kolejowym, na 
niedyskryminujących zasadach, minimalny 
pakiet dostępu określony w załączniku III, 
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1. pkt 1.

Or. de

Poprawka 393
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Świadczenie usług określonych w 
załączniku III pkt 2 jest zapewniane w 
niedyskryminacyjny sposób przez 
wszystkich operatorów obiektów 
infrastruktury usługowej.

Świadczenie usług określonych w 
załączniku III pkt 2 jest zapewniane w 
niedyskryminacyjny sposób przez 
wszystkich operatorów obiektów 
infrastruktury usługowej, a zamówienia 
składane przez przedsiębiorstwa kolejowe 
mogą być odrzucone tylko wówczas, gdy 
istnieją inne realne warianty zgodne z 
warunkami rynku. Jeżeli te 
usługi nie są oferowane przez jednego 
zarządcę infrastruktury, podmiot 
zapewniający „główną infrastrukturę” 
przeprowadzi wszystkie racjonalnie 
możliwe starania, aby ułatwić świadczenie 
tych usług.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest utrzymanie zobowiązań operatorów obiektów infrastruktury usługowej w 
oczekiwaniu na czytanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do którego 
zwróciła się Komisja.

Poprawka 394
Georges Bach

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

Świadczenie usług określonych w 
załączniku III pkt 2 jest zapewniane w 
niedyskryminacyjny sposób przez 
wszystkich operatorów obiektów 
infrastruktury usługowej.

Drogi dostępu do obiektów określonych w 
załączniku III pkt 2 oraz korzystanie z nich 
są zapewniane w niedyskryminacyjny 
sposób przez wszystkich operatorów 
obiektów infrastruktury usługowej, o ile 
obiekty te są uważane za infrastrukturę 
kluczową, o której mowa w art. 3 (21a 
nowy).

Or. fr

Uzasadnienie

Dostęp do dróg celem korzystania z infrastruktury kluczowej powinien być zapewniony w 
sposób niedyskryminacyjny.

Poprawka 395
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Świadczenie usług określonych w 
załączniku III pkt 2 jest zapewniane w 
niedyskryminacyjny sposób przez 
wszystkich operatorów obiektów 
infrastruktury usługowej.

Operatorzy obiektów infrastruktury 
usługowej świadczą przedsiębiorstwom 
kolejowym usługi określone w załączniku 
III pkt 2 w niedyskryminacyjny sposób pod 
kontrolą organu regulacyjnego.

Or. en

Poprawka 396
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Świadczenie usług określonych w Działania operatorów kolejowych z 
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załączniku III pkt 2 jest zapewniane w 
niedyskryminacyjny sposób przez 
wszystkich operatorów obiektów 
infrastruktury usługowej.

zakresu udostępniania obiektów 
infrastruktury usługowej, o których mowa 
w załączniku III, przedsiębiorstwom 
kolejowym mogłyby być monitorowane 
przez organ regulacyjny w celu 
zapobiegania sporom bądź 
nieuzasadnionym opóźnieniom; w celu 
zagwarantowania pełnej przejrzystości i 
uczciwego dostępu do swoich obiektów 
odnośny operator kolejowy, niezależnie od 
stosunków własnościowych i tego, czy 
należy on do zintegrowanej grupy 
kolejowej, czy też nie, musi prowadzić 
oddzielną rachunkowość dla 
poszczególnych obiektów infrastruktury 
usługowej, które udostępnia.

Or. en

Uzasadnienie

Istnienie obiektów infrastruktury usługowej i dostęp do nich mają podstawowe znaczenie dla 
tego, aby umożliwić prowadzenie działalności przedsiębiorstwom kolejowym, a w celu 
zapewnienia przejrzystości dostawcy usług kolejowych, niezależnie od stosunków 
własnościowych i tego, czy należą do zintegrowanej grupy, czy też nie, muszą prowadzić 
oddzielną rachunkowość.

Poprawka 397
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Świadczenie usług określonych w 
załączniku III pkt 2 jest zapewniane w 
niedyskryminacyjny sposób przez 
wszystkich operatorów obiektów 
infrastruktury usługowej.

Operatorzy obiektów infrastruktury 
usługowej świadczą przedsiębiorstwom 
kolejowym usługi określone w załączniku 
III pkt 2 w niedyskryminacyjny sposób pod 
kontrolą organu regulacyjnego.

Or. en
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Poprawka 398
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Świadczenie usług określonych w 
załączniku III pkt 2 jest zapewniane w 
niedyskryminacyjny sposób przez
wszystkich operatorów obiektów 
infrastruktury usługowej.

Świadczenie usług określonych w 
załączniku III pkt 2 jest zapewniane w 
niedyskryminacyjny sposób przez 
operatorów obiektów infrastruktury 
usługowej wobec przedsiębiorstw 
kolejowych pod nadzorem organu 
regulacyjnego.

Or. de

Poprawka 399
Debora Serracchiani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Świadczenie usług określonych w 
załączniku III pkt 2 jest zapewniane w 
niedyskryminacyjny sposób przez 
wszystkich operatorów obiektów 
infrastruktury usługowej.

Dostęp do infrastruktury w zakresie usług 
określonych w załączniku III pkt 2 i jej 
wykorzystanie są zapewniane w 
niedyskryminacyjny sposób przez 
wszystkich operatorów obiektów 
infrastruktury usługowej.

Or. en

Poprawka 400
Mathieu Grosch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Świadczenie usług określonych w Świadczenie usług określonych w 
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załączniku III pkt 2 jest zapewniane w 
niedyskryminacyjny sposób przez 
wszystkich operatorów obiektów 
infrastruktury usługowej.

załączniku III pkt 2 jest zapewniane w 
niedyskryminacyjny sposób przez 
wszystkich operatorów obiektów 
infrastruktury usługowej, ponieważ obiekty 
te stanowią obiekty kluczowe zgodnie z 
art. 3 pkt 21a (nowym).

Or. en

Poprawka 401
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy operator danego obiektu 
infrastruktury usługowej należy do 
organu lub przedsiębiorstwa, które 
również działają i mają dominującą 
pozycję co najmniej na jednym rynku 
usług transportu kolejowego, dla którego 
wykorzystuje się dany obiekt, operator taki 
posiada niezależność prawną, 
organizacyjną i decyzyjną od tego organu 
lub tego przedsiębiorstwa.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zbędny z uwagi na przepisy określone w ust. 2 akapicie pierwszym.

Poprawka 402
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy operator danego obiektu 
infrastruktury usługowej należy do organu 
lub przedsiębiorstwa, które również 

Operatorzy obiektu infrastruktury 
usługowej prowadzą oddzielną 
rachunkowość dla poszczególnych 
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działają i mają dominującą pozycję co 
najmniej na jednym rynku usług 
transportu kolejowego, dla którego 
wykorzystuje się dany obiekt, operator taki 
posiada niezależność prawną, 
organizacyjną i decyzyjną od tego organu 
lub tego przedsiębiorstwa.

kategorii obiektów infrastruktury 
usługowej, o których mowa w załączniku 
III, pkt 2.

Or. en

Poprawka 403
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy operator danego obiektu 
infrastruktury usługowej należy do organu 
lub przedsiębiorstwa, które również 
działają i mają dominującą pozycję co 
najmniej na jednym rynku usług transportu 
kolejowego, dla którego wykorzystuje się 
dany obiekt, operator taki posiada 
niezależność prawną, organizacyjną i 
decyzyjną od tego organu lub tego 
przedsiębiorstwa.

W przypadku gdy operator danego obiektu 
infrastruktury usługowej należy do organu 
lub przedsiębiorstwa, które również 
działają i mają dominującą pozycję co 
najmniej na jednym rynku usług transportu 
kolejowego, dla którego wykorzystuje się 
dany obiekt, operator taki zapewnia 
całkowitą przejrzystość i 
niedyskryminacyjny dostęp do tego 
obiektu i korzystanie z niego.
Niezależność ta nie powinna pociągać za 
sobą utworzenia odrębnego organu 
zajmującego się infrastrukturą usługową. 
Właściwy krajowy organ regulacyjny 
sprawuje kontrolę nad warunkami 
dostępu.

Or. fr

Uzasadnienie

Całkowite rozdzielenie usług transportowych nie doprowadzi do uczciwej konkurencji między 
tymi rodzajami działalności. Pociągnie ono za sobą dodatkowe koszty organizacyjne, wzrost 
biurokracji i zwiększenie obciążeń administracyjnych. Należy wzmocnić uprawnienia 
poszczególnych krajowych organów regulacyjnych, aby mogły one kontrolować, czy decyzje 
są podejmowane w sposób przejrzysty i czy nie występują praktyki dyskryminacyjne.
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Poprawka 404
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy operator danego obiektu 
infrastruktury usługowej należy do organu 
lub przedsiębiorstwa, które również 
działają i mają dominującą pozycję co 
najmniej na jednym rynku usług 
transportu kolejowego, dla którego 
wykorzystuje się dany obiekt, operator taki 
posiada niezależność prawną, 
organizacyjną i decyzyjną od tego organu 
lub tego przedsiębiorstwa.

W celu zagwarantowania pełnej 
przejrzystości i niedyskryminującego 
dostępu do obiektów infrastruktury 
usługowej, o których mowa w załączniku 
III, pkt 2, oraz świadczenia usług w tych 
obiektach operator danego obiektu 
infrastruktury usługowej prowadzi 
oddzielną rachunkowość w odniesieniu do 
przedmiotowych obiektów infrastruktury 
usługowej.

Or. en

Poprawka 405
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy operator danego obiektu 
infrastruktury usługowej należy do organu 
lub przedsiębiorstwa, które również 
działają i mają dominującą pozycję co 
najmniej na jednym rynku usług transportu 
kolejowego, dla którego wykorzystuje się 
dany obiekt, operator taki posiada 
niezależność prawną, organizacyjną i 
decyzyjną od tego organu lub tego 
przedsiębiorstwa.

W celu zagwarantowania pełnej 
przejrzystości i niedyskryminującego 
dostępu do obiektów infrastruktury
usługowej, o których mowa w załączniku 
III, pkt 2 lit. a), b), c), e) i g), oraz 
świadczenia usług w tych obiektach w 
przypadku gdy operator takiego obiektu 
infrastruktury usługowej jest pod 
bezpośrednią lub pośrednią kontrolą 
organu lub przedsiębiorstwa, które również 
działają i mają dominującą pozycję na 
krajowym rynku usług transportu 
kolejowego, dla którego wykorzystuje się 
dany obiekt, operatorzy takich obiektów 
infrastruktury usługowej posiadają
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niezależność od tego organu lub tego 
przedsiębiorstwa. Niezależność taka nie 
wiąże się z obowiązkiem utworzenia 
oddzielnego podmiotu lub 
przedsiębiorstwa dla obiektów 
infrastruktury usługowej.

Or. en

Poprawka 406
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy operator danego obiektu 
infrastruktury usługowej należy do 
organu lub przedsiębiorstwa, które 
również działają i mają dominującą 
pozycję co najmniej na jednym rynku 
usług transportu kolejowego, dla którego 
wykorzystuje się dany obiekt, operator taki 
posiada niezależność prawną, 
organizacyjną i decyzyjną od tego organu 
lub tego przedsiębiorstwa.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Gotowość do inwestowania w obiekty infrastruktury usługowej będzie się zmniejszała. 
Konstruktor/operator obiektu nie może już wychodzić z założenia, że może pokryć swoje 
własne zapotrzebowanie, ponieważ osoby trzecie, których koncepcji przedsiębiorczości on ani 
nie zna, ani nie może ocenić, siłą rzeczy uzyskają dostęp na podobnych warunkach i pozbawią 
go zdolności. Z drugiej strony operator obiektu infrastruktury usługowej zostanie obarczony 
ryzykiem przedsiębiorcy związanym z funkcjonowaniem takiego obiektu. Przedmiotowe 
regulacje są nieprzyjazne inwestycjom i stanowią nieproporcjonalną ingerencję w prawa 
własności.

Poprawka 407
Carlo Fidanza
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy operator danego obiektu 
infrastruktury usługowej należy do organu 
lub przedsiębiorstwa, które również 
działają i mają dominującą pozycję co 
najmniej na jednym rynku usług transportu 
kolejowego, dla którego wykorzystuje się 
dany obiekt, operator taki posiada 
niezależność prawną, organizacyjną i 
decyzyjną od tego organu lub tego 
przedsiębiorstwa.

W przypadku gdy operator danego obiektu 
infrastruktury usługowej należy do 
przedsiębiorstwa kolejowego, które 
również działa i ma dominującą pozycję co 
najmniej na jednym rynku usług transportu 
kolejowego, dla którego wykorzystuje się 
dany obiekt, operator taki posiada 
niezależność prawną, organizacyjną i 
decyzyjną od tego przedsiębiorstwa 
kolejowego.

Or. it

Uzasadnienie

Niezależność organizacyjna, jakiej należy wymagać od operatora obiektu infrastruktury 
usługowej, powinna funkcjonować w odniesieniu do przedsiębiorstw kolejowych, ponieważ 
niezależność obecnie wymagana od zarządców infrastruktury zapewnia niezależność 
powiązanych obiektów.

Poprawka 408
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty 
umożliwiające im prowadzenie przewozów 
towarów lub przewozów pasażerskich na 
tej samej trasie na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. Obowiązek udowodnienia 
występowania realnych wariantów 
spoczywa na operatorze obiektu 

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
nadmierna zdolność przepustowa jest 
niewystarczająca, aby umożliwić 
zrealizowanie tych wniosków o dostęp. 
Operator obiektu infrastruktury 
usługowej musi przedstawić uzasadnienie 
i musi udowodnić brak dostępności 
wystarczającej nadmiernej zdolności 
przepustowej. W przypadku konfliktu 
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infrastruktury usługowej. wnioskodawca może odwołać się od 
decyzji o odmowie udzielenia dostępu do 
organu regulacyjnego.

Or. en

Poprawka 409
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty 
umożliwiające im prowadzenie przewozów 
towarów lub przewozów pasażerskich na 
tej samej trasie na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. Obowiązek udowodnienia 
występowania realnych wariantów 
spoczywa na operatorze obiektu 
infrastruktury usługowej.

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe są 
rozpatrywane w ciągu ustalonych ram 
czasowych, określonych przez krajowy 
organ regulacyjny, i mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty 
umożliwiające im prowadzenie przewozów 
towarów lub przewozów pasażerskich na 
tej samej trasie na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. Obowiązek udowodnienia 
występowania realnych wariantów 
spoczywa na operatorze obiektu 
infrastruktury usługowej.

Or. en

Poprawka 410
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej, o których mowa 
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przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty 
umożliwiające im prowadzenie przewozów 
towarów lub przewozów pasażerskich na 
tej samej trasie na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. Obowiązek udowodnienia 
występowania realnych wariantów 
spoczywa na operatorze obiektu 
infrastruktury usługowej.

w art. III pkt 2, składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty zgodne z 
warunkami rynku lub w przypadku, gdy 
po rozpatrzeniu sprawy organ regulacyjny 
wymieniony w art. 55, do którego złożono 
wniosek, uzna, że istnieje ważny powód 
odmowy dostępu do danego obiektu ze 
strony operatora obiektu. W razie 
zakwestionowania decyzji organu 
regulacyjnego operator ma prawo 
przedstawić uzasadnienie odmowy 
dostępu.

Or. fr

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie jest dość jasny, gdy chodzi o określenie infrastruktury kluczowej. Także 
rola organu regulacyjnego w przypadku odmowy dostępu powinna być określona w sposób 
bardziej ścisły.

Poprawka 411
Hubert Pirker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty 
umożliwiające im prowadzenie przewozów 
towarów lub przewozów pasażerskich na 
tej samej trasie na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. Obowiązek udowodnienia 
występowania realnych wariantów 
spoczywa na operatorze obiektu 
infrastruktury usługowej.

Wniosek o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składany przez 
przedsiębiorstwo kolejowe może zostać 
odrzucony tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty 
umożliwiające mu prowadzenie 
przewozów towarów lub przewozów 
pasażerskich na tej samej trasie na 
warunkach dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. W przypadku odrzucenia 
wniosku operator obiektu infrastruktury 
usługowej zobowiązuje się do 
uzasadnienia wnioskodawcy i organowi 
regulacyjnemu przyczyn odmowy. Organ 
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regulacyjny analizuje przyczyny odmowy i
ewentualnie podejmuje działania 
naprawcze. Do decyzji organu 
regulacyjnego zastosowanie ma art. 56 
ust. 5 akapit drugi.

Or. de

Uzasadnienie

Sprawdzenie przyczyn odmowy i ewentualna ingerencja należą do zadań organu 
regulacyjnego.

Poprawka 412
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty 
umożliwiające im prowadzenie przewozów 
towarów lub przewozów pasażerskich na 
tej samej trasie na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. Obowiązek udowodnienia 
występowania realnych wariantów 
spoczywa na operatorze obiektu 
infrastruktury usługowej.

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty 
umożliwiające wnioskującemu 
przedsiębiorstwu kolejowemu prowadzenie 
przewozów towarów lub przewozów 
pasażerskich na tych samych lub na 
alternatywnych trasach na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. Nie nakłada to na 
operatora danego obiektu infrastruktury 
usługowej obowiązku dokonywania 
inwestycji w celu zrealizowania wszystkich 
wniosków przedsiębiorstw kolejowych.
Obowiązek udowodnienia występowania 
realnych wariantów spoczywa na organie 
regulacyjnym. Usługodawca jest 
zobowiązany do przedstawienia 
uzasadnienia każdego przypadku 
udzielenia odmowy dostępu do swojego 
obiektu lub wyświadczenia odnośnej 
usługi.
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Or. en

Poprawka 413
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty 
umożliwiające im prowadzenie przewozów 
towarów lub przewozów pasażerskich na 
tej samej trasie na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. Obowiązek udowodnienia 
występowania realnych wariantów 
spoczywa na operatorze obiektu 
infrastruktury usługowej.

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty 
umożliwiające wnioskującemu 
przedsiębiorstwu kolejowemu prowadzenie 
przewozów towarów lub przewozów 
pasażerskich na tej samej lub 
alternatywnej trasie na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. Nie nakłada to na 
kolejowego operatora obiektu 
infrastruktury usługowej obowiązku 
dokonywania inwestycji w celu 
zrealizowania wszystkich wniosków 
składanych przez przedsiębiorstwa 
kolejowe. Obowiązek udowodnienia 
występowania realnych wariantów 
spoczywa na organie regulacyjnym, co 
pozwala na uniknięcie sporów i opóźnień.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek znajomości i zalecania wykorzystania realnych z punktu widzenia ekonomicznego 
wariantów tras mógłby spoczywać na organie regulacyjnym w przypadku odrzucenia wniosku 
o dostęp przez operatora kolejowego zarządzającego niezbędnym obiektem infrastruktury 
usługowej.

Poprawka 414
Michel Dantin, Dominique Vlasto
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty 
umożliwiające im prowadzenie przewozów 
towarów lub przewozów pasażerskich na 
tej samej trasie na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. Obowiązek udowodnienia 
występowania realnych wariantów 
spoczywa na operatorze obiektu 
infrastruktury usługowej.

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty 
umożliwiające im prowadzenie przewozów 
towarów lub przewozów pasażerskich na 
tej samej trasie na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. W razie 
zakwestionowania decyzji, organ 
regulacyjny, o którym mowa w art. 55, 
stanowi w świetle informacji 
przedstawionych przez strony. W każdym 
przypadku operator obiektu infrastruktury 
usługowej musi uzasadnić decyzję o 
odmowie.

Or. fr

Poprawka 415
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy
występują inne realne warianty 
umożliwiające im prowadzenie przewozów 
towarów lub przewozów pasażerskich na 
tej samej trasie na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. Obowiązek udowodnienia 
występowania realnych wariantów 

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty 
umożliwiające im prowadzenie przewozów 
towarów lub przewozów pasażerskich na 
tej samej trasie na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym.
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spoczywa na operatorze obiektu 
infrastruktury usługowej.

Or. de

Uzasadnienie

Gotowość do inwestowania w obiekty infrastruktury usługowej będzie się zmniejszała. 
Konstruktor/operator obiektu nie może już wychodzić z założenia, że może pokryć swoje 
własne zapotrzebowanie, ponieważ osoby trzecie, których koncepcji przedsiębiorczości on ani 
nie zna, ani nie może ocenić, siłą rzeczy uzyskają dostęp na podobnych warunkach i pozbawią 
go zdolności. Z drugiej strony operator obiektu infrastruktury usługowej zostanie obarczony 
ryzykiem przedsiębiorcy związanym z funkcjonowaniem takiego obiektu. Przedmiotowe 
regulacje są nieprzyjazne inwestycjom i stanowią nieproporcjonalną ingerencję w prawa 
własności.

Poprawka 416
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty 
umożliwiające im prowadzenie przewozów 
towarów lub przewozów pasażerskich na 
tej samej trasie na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. Obowiązek udowodnienia 
występowania realnych wariantów 
spoczywa na operatorze obiektu 
infrastruktury usługowej.

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty 
umożliwiające im prowadzenie przewozów 
towarów lub przewozów pasażerskich na 
tej samej trasie na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. W przypadku odmowy 
dostępu do obiektów infrastruktury 
usługowej operator obiektu infrastruktury 
usługowej jest zobowiązany uzasadnić 
swoją odmowę na piśmie.

Or. pl

Uzasadnienie

Operator obiektów infrastruktury usługowej, jeśli odmawia dostępu do zarządzanej przez 
siebie własności, nie może być zobowiązany udowodnić, że występują warianty realne z 
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punktu widzenia gospodarczego i technicznego, z których wnioskodawca może skorzystać bez 
istotnego zwiększenia swoich kosztów, ponieważ nie posiada wiedzy o obiektach będących w 
zarządzaniu innych operatorów.

Poprawka 417
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty 
umożliwiające im prowadzenie przewozów 
towarów lub przewozów pasażerskich na 
tej samej trasie na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. Obowiązek udowodnienia 
występowania realnych wariantów 
spoczywa na operatorze obiektu 
infrastruktury usługowej.

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty 
umożliwiające im prowadzenie przewozów 
towarów lub przewozów pasażerskich na 
tej samej trasie na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. Obowiązek udowodnienia 
występowania realnych wariantów 
spoczywa na operatorze obiektu 
infrastruktury usługowej. Obiekty 
infrastruktury usługowej oznaczają 
warsztaty, urządzenia utrzymania, sprzęt i 
niezbędne bocznice kolejowe, tory 
postojowe i rozrządowe, na których 
przeprowadzane są czynności w zakresie 
utrzymania i naprawy, oraz terminale i 
prywatne stacje rozrządowe.

Or. de

Poprawka 418
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o dostęp do obiektów Wnioski o dostęp do obiektów 
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infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty 
umożliwiające im prowadzenie przewozów 
towarów lub przewozów pasażerskich na 
tej samej trasie na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. Obowiązek udowodnienia 
występowania realnych wariantów 
spoczywa na operatorze obiektu 
infrastruktury usługowej.

infrastruktury usługowej i świadczenie 
usług składane przez przedsiębiorstwa 
kolejowe mogą zostać odrzucone tylko w 
przypadku, gdy występują inne realne 
warianty umożliwiające wnioskującemu 
przedsiębiorstwu kolejowemu prowadzenie 
przewozów towarów lub przewozów 
pasażerskich na tych samych lub na 
alternatywnych trasach na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. Nie nakłada to na 
operatora danego obiektu infrastruktury 
usługowej obowiązku dokonywania 
inwestycji w celu zrealizowania wszystkich 
wniosków przedsiębiorstw kolejowych.
Obowiązek udowodnienia występowania 
realnych wariantów spoczywa na organie 
regulacyjnym. Usługodawca jest 
zobowiązany do przedstawienia 
uzasadnienia każdego przypadku 
udzielenia odmowy dostępu do swojego 
obiektu lub wyświadczenia odnośnej 
usługi.

Or. en

Poprawka 419
Mathieu Grosch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne warianty 
umożliwiające im prowadzenie przewozów 
towarów lub przewozów pasażerskich na 
tej samej trasie na warunkach 
dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. Obowiązek udowodnienia 
występowania realnych wariantów 
spoczywa na operatorze obiektu 

Wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 
odrzucone tylko w przypadku, gdy 
występują inne realne i dopuszczalne 
warianty umożliwiające im prowadzenie 
przewozów towarów lub przewozów 
pasażerskich na tej samej trasie na 
warunkach dopuszczalnych pod względem 
ekonomicznym. Obowiązek udowodnienia 
występowania realnych wariantów 
spoczywa na operatorze obiektu 
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infrastruktury usługowej. infrastruktury usługowej.

Or. en

Poprawka 420
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Usługodawcy kolejowi obsługujący dany 
obiekt są zobowiązani do przedstawienia 
uzasadnienia każdego przypadku 
udzielenia odmowy dostępu do swojego 
obiektu lub wyświadczenia odnośnej 
usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Sensowne wydaje się udzielanie stosownego uzasadnienia w celu ułatwienia prowadzenia w 
razie konieczności dochodzenia przez organ regulacyjny.

Poprawka 421
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator 
dokłada starań, aby jak najlepiej zaspokoić 
wszystkie zapotrzebowania. W przypadku 
braku realnej alternatywy oraz braku 
możliwości uwzględnienia wszystkich 
wniosków o przyznanie zdolności 
przepustowej danego obiektu infrastruktury 
usługowej w oparciu o przedstawione 
zapotrzebowania, organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, z własnej 

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator 
dokłada starań, aby jak najlepiej zaspokoić 
wszystkie zapotrzebowania. W przypadku 
braku realnej alternatywy oraz braku 
możliwości uwzględnienia wszystkich 
wniosków o przyznanie zdolności 
przepustowej danego obiektu infrastruktury 
usługowej w oparciu o przedstawione 
zapotrzebowania, organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, z własnej 
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inicjatywy lub na podstawie reklamacji 
podejmuje odpowiednie działania w celu 
zapewnienia przeznaczenia odpowiedniej 
części zdolności przepustowej dla 
przedsiębiorstw kolejowych niebędących 
częścią organu lub przedsiębiorstwa, do 
którego należy również operator obiektu 
infrastruktury usługowej. Jednakże nowe 
obiekty utrzymania i inne obiekty 
techniczne opracowane dla konkretnego 
nowego taboru mogą zostać 
zarezerwowane do wykorzystania przez 
jedno przedsiębiorstwo kolejowe na okres 
pięciu lat od rozpoczęcia ich eksploatacji.

inicjatywy lub na podstawie reklamacji 
podejmuje odpowiednie działania w celu 
zapewnienia przeznaczenia odpowiedniej 
części zdolności przepustowej dla 
przedsiębiorstw kolejowych niebędących 
częścią organu lub przedsiębiorstwa, do 
którego należy również operator obiektu 
infrastruktury usługowej. Jednakże nowe 
obiekty utrzymania i inne obiekty 
techniczne opracowane dla konkretnego 
nowego taboru mogą zostać 
zarezerwowane do wykorzystania przez 
jedno przedsiębiorstwo kolejowe na okres 
pięciu lat od rozpoczęcia ich eksploatacji. 
W przypadku braku możliwości 
zapewnienia przeznaczenia odpowiedniej 
części zdolności przepustowej dla 
przedsiębiorstw kolejowych niebędących 
częścią organu lub przedsiębiorstwa, do 
którego należy również operator obiektu, 
organ regulacyjny wspólnie ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami opracowuje 
rozwiązania alternatywne.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku braku możliwości zapewnienia przeznaczenia odpowiedniej części zdolności 
przepustowej dla przedsiębiorstw kolejowych niebędących częścią organu lub 
przedsiębiorstwa, do którego należy również operator obiektu, organ regulacyjny wspólnie ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami opracowuje rozwiązania alternatywne.

Poprawka 422
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator 
dokłada starań, aby jak najlepiej 
zaspokoić wszystkie zapotrzebowania. W 
przypadku braku realnej alternatywy oraz 

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator
wykorzystuje cały nadmiar zdolności 
przepustowej w celu zrealizowania 
wniosków o dostęp.
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braku możliwości uwzględnienia 
wszystkich wniosków o przyznanie 
zdolności przepustowej danego obiektu
infrastruktury usługowej w oparciu o 
przedstawione zapotrzebowania, organ 
regulacyjny, o którym mowa w art. 55, z 
własnej inicjatywy lub na podstawie 
reklamacji podejmuje odpowiednie 
działania w celu zapewnienia 
przeznaczenia odpowiedniej części 
zdolności przepustowej dla 
przedsiębiorstw kolejowych niebędących 
częścią organu lub przedsiębiorstwa, do 
którego należy również operator obiektu 
infrastruktury usługowej. Jednakże nowe 
obiekty utrzymania i inne obiekty 
techniczne opracowane dla konkretnego 
nowego taboru mogą zostać 
zarezerwowane do wykorzystania przez 
jedno przedsiębiorstwo kolejowe na okres 
pięciu lat od rozpoczęcia ich eksploatacji.

Or. en

Poprawka 423
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator 
dokłada starań, aby jak najlepiej zaspokoić 
wszystkie zapotrzebowania. W przypadku 
braku realnej alternatywy oraz braku 
możliwości uwzględnienia wszystkich 
wniosków o przyznanie zdolności 
przepustowej danego obiektu infrastruktury 
usługowej w oparciu o przedstawione 
zapotrzebowania, organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie reklamacji 
podejmuje odpowiednie działania w celu 

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator 
dokłada starań, aby jak najlepiej zaspokoić 
wszystkie zapotrzebowania. W przypadku 
braku realnej alternatywy oraz braku 
możliwości uwzględnienia wszystkich 
wniosków o przyznanie zdolności 
przepustowej danego obiektu infrastruktury 
usługowej w oparciu o przedstawione 
zapotrzebowania, organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie reklamacji 
podejmuje odpowiednie działania w celu 



AM\870642PL.doc 181/203 PE467.166v01-00

PL

zapewnienia przeznaczenia odpowiedniej 
części zdolności przepustowej dla 
przedsiębiorstw kolejowych niebędących 
częścią organu lub przedsiębiorstwa, do 
którego należy również operator obiektu 
infrastruktury usługowej. Jednakże nowe 
obiekty utrzymania i inne obiekty 
techniczne opracowane dla konkretnego 
nowego taboru mogą zostać 
zarezerwowane do wykorzystania przez 
jedno przedsiębiorstwo kolejowe na okres 
pięciu lat od rozpoczęcia ich eksploatacji.

sprawdzenia, czy wniosek został 
odrzucony bez ważnego powodu, a jeśli 
tak, w celu zapewnienia przeznaczenia 
odpowiedniej części zdolności 
przepustowej dla przedsiębiorstw 
kolejowych niebędących częścią organu 
lub przedsiębiorstwa, do którego należy 
również operator obiektu infrastruktury 
usługowej. Jednakże w przypadku, gdy
nowe obiekty utrzymania i inne obiekty 
techniczne zostały opracowane dla 
konkretnego nowego taboru w ramach 
umowy o świadczenie usług publicznych 
zgodnie z rozporządzeniem nr 1370/2007, 
mogą one zostać zarezerwowane do 
wykorzystania w pierwszej kolejności 
przez operatora, który podpisał umowę, na 
czas jej trwania, ponieważ jest to 
konieczne do świadczenia usługi 
publicznej. W pozostałych przypadkach 
obiekty te mogą zostać zarezerwowane do 
wykorzystania przez jedno 
przedsiębiorstwo kolejowe na okres 
dziesięciu lat od rozpoczęcia ich 
eksploatacji. Niemniej, wszelkie nadwyżki 
przepustowości powinny być dostępne dla 
wszelkich innych operatorów kolejowych, 
pod nadzorem organu regulacyjnego.

Or. fr

Uzasadnienie

Organ regulacyjny powinien sprawdzać ważność odmowy dostępu do obiektów. W przypadku 
braku akceptowalnego powodu powinien zarządzić dostęp wnioskodawcy do tych obiektów. W 
celu uniknięcia sztucznego blokowania nowych podmiotów nadwyżki przepustowości powinny 
być dostępne dla wszystkich operatorów.

Poprawka 424
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator 
dokłada starań, aby jak najlepiej zaspokoić 
wszystkie zapotrzebowania. W przypadku 
braku realnej alternatywy oraz braku 
możliwości uwzględnienia wszystkich 
wniosków o przyznanie zdolności 
przepustowej danego obiektu infrastruktury 
usługowej w oparciu o przedstawione 
zapotrzebowania, organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie reklamacji 
podejmuje odpowiednie działania w celu 
zapewnienia przeznaczenia odpowiedniej 
części zdolności przepustowej dla 
przedsiębiorstw kolejowych niebędących 
częścią organu lub przedsiębiorstwa, do 
którego należy również operator obiektu 
infrastruktury usługowej. Jednakże nowe 
obiekty utrzymania i inne obiekty 
techniczne opracowane dla konkretnego 
nowego taboru mogą zostać 
zarezerwowane do wykorzystania przez 
jedno przedsiębiorstwo kolejowe na okres 
pięciu lat od rozpoczęcia ich eksploatacji.

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator 
dokłada starań, aby jak najlepiej zaspokoić 
wszystkie zapotrzebowania. W przypadku 
braku realnej alternatywy oraz braku 
możliwości uwzględnienia wszystkich 
wniosków o przyznanie zdolności 
przepustowej danego obiektu infrastruktury
usługowej w oparciu o przedstawione 
zapotrzebowania, organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie reklamacji 
podejmuje odpowiednie działania.

Or. en

Poprawka 425
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator 
dokłada starań, aby jak najlepiej zaspokoić 
wszystkie zapotrzebowania. W przypadku 
braku realnej alternatywy oraz braku 
możliwości uwzględnienia wszystkich 
wniosków o przyznanie zdolności 

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator 
kolejowy dokłada starań, aby jak najlepiej 
zaspokoić wszystkie zapotrzebowania. W 
przypadku braku realnej alternatywy oraz 
braku możliwości uwzględnienia 
wszystkich wniosków o przyznanie 
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przepustowej danego obiektu infrastruktury 
usługowej w oparciu o przedstawione 
zapotrzebowania, organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie reklamacji 
podejmuje odpowiednie działania w celu 
zapewnienia przeznaczenia odpowiedniej 
części zdolności przepustowej dla 
przedsiębiorstw kolejowych niebędących 
częścią organu lub przedsiębiorstwa, do 
którego należy również operator obiektu 
infrastruktury usługowej. Jednakże nowe 
obiekty utrzymania i inne obiekty 
techniczne opracowane dla konkretnego 
nowego taboru mogą zostać 
zarezerwowane do wykorzystania przez 
jedno przedsiębiorstwo kolejowe na okres 
pięciu lat od rozpoczęcia ich eksploatacji.

zdolności przepustowej danego obiektu 
infrastruktury usługowej w oparciu o 
przedstawione zapotrzebowania, organ 
regulacyjny, o którym mowa w art. 55, z 
własnej inicjatywy lub na podstawie 
reklamacji podejmuje odpowiednie 
działania.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje gromadzone przez organ regulacyjny i uwzględniane w regulaminie sieci są 
wystarczające do tego, aby znaleźć rozwiązanie.

Poprawka 426
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator 
dokłada starań, aby jak najlepiej zaspokoić 
wszystkie zapotrzebowania. W przypadku 
braku realnej alternatywy oraz braku 
możliwości uwzględnienia wszystkich 
wniosków o przyznanie zdolności 
przepustowej danego obiektu infrastruktury 
usługowej w oparciu o przedstawione 
zapotrzebowania, organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, z własnej 

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator 
dokłada starań, aby jak najlepiej zaspokoić 
wszystkie zapotrzebowania. W przypadku 
braku realnej alternatywy oraz braku 
możliwości uwzględnienia wszystkich 
wniosków o przyznanie zdolności 
przepustowej danego obiektu infrastruktury 
usługowej w oparciu o przedstawione 
zapotrzebowania, organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, ocenia, czy obiekt 
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inicjatywy lub na podstawie reklamacji 
podejmuje odpowiednie działania w celu 
zapewnienia przeznaczenia odpowiedniej 
części zdolności przepustowej dla 
przedsiębiorstw kolejowych niebędących 
częścią organu lub przedsiębiorstwa, do 
którego należy również operator obiektu 
infrastruktury usługowej. Jednakże nowe 
obiekty utrzymania i inne obiekty 
techniczne opracowane dla konkretnego 
nowego taboru mogą zostać 
zarezerwowane do wykorzystania przez 
jedno przedsiębiorstwo kolejowe na okres 
pięciu lat od rozpoczęcia ich eksploatacji.

ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
usług przewozowych i, tam gdzie to 
konieczne, z własnej inicjatywy lub na 
podstawie reklamacji podejmuje 
odpowiednie działania, by upewnić się, czy 
wniosek został odrzucony bez właściwego 
powodu i, jeśli tak będzie, dopilnowuje 
tego, by odpowiednia część zdolności 
przepustowej, która może zostać 
udostępniona, została przeznaczona dla 
przedsiębiorstw kolejowych niebędących 
częścią organu lub przedsiębiorstwa, do 
którego należy również operator obiektu 
infrastruktury usługowej. Jednakże nowe 
obiekty utrzymania i inne obiekty 
techniczne opracowane dla konkretnego 
nowego taboru mogą zostać 
zarezerwowane do wykorzystania przez 
jedno przedsiębiorstwo kolejowe na okres 
pięciu lat od rozpoczęcia ich eksploatacji.

Or. it

Uzasadnienie

Organowi regulacyjnemu należy przypisać odpowiedzialność za ocenę tego, czy dany obiekt 
infrastruktury ma kluczowe znaczenie dla świadczenia usług przewozowych, i upewnienie się, 
czy wnioski dotyczące zdolności przepustowej nie zostały odrzucone bez właściwego powodu.

Poprawka 427
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator 
dokłada starań, aby jak najlepiej zaspokoić 
wszystkie zapotrzebowania. W przypadku 
braku realnej alternatywy oraz braku 
możliwości uwzględnienia wszystkich 
wniosków o przyznanie zdolności 
przepustowej danego obiektu infrastruktury 

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator 
dokłada starań, aby jak najlepiej zaspokoić 
wszystkie zapotrzebowania. W przypadku 
braku realnej alternatywy oraz braku 
możliwości uwzględnienia wszystkich 
wniosków o przyznanie zdolności 
przepustowej danego obiektu infrastruktury 



AM\870642PL.doc 185/203 PE467.166v01-00

PL

usługowej w oparciu o przedstawione 
zapotrzebowania, organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie reklamacji 
podejmuje odpowiednie działania w celu 
zapewnienia przeznaczenia odpowiedniej 
części zdolności przepustowej dla 
przedsiębiorstw kolejowych niebędących 
częścią organu lub przedsiębiorstwa, do 
którego należy również operator obiektu 
infrastruktury usługowej. Jednakże nowe 
obiekty utrzymania i inne obiekty 
techniczne opracowane dla konkretnego 
nowego taboru mogą zostać 
zarezerwowane do wykorzystania przez 
jedno przedsiębiorstwo kolejowe na okres 
pięciu lat od rozpoczęcia ich eksploatacji.

usługowej w oparciu o przedstawione 
zapotrzebowania, organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie reklamacji 
podejmuje odpowiednie działania w celu 
sprawdzenia, czy wniosek został 
odrzucony bezpodstawnie. Jeśli tak się 
stało, organ regulacyjny zapewnia 
przeznaczenie odpowiedniej części 
zdolności przepustowej dla przedsiębiorstw 
kolejowych niebędących częścią organu 
lub przedsiębiorstwa, do którego należy 
również operator obiektu infrastruktury 
usługowej. Jednakże nowe obiekty 
utrzymania i inne obiekty techniczne 
opracowane dla konkretnego nowego 
taboru mogą zostać zarezerwowane do 
wykorzystania przez jedno 
przedsiębiorstwo kolejowe na okres pięciu 
lat od rozpoczęcia ich eksploatacji.

Or. de

Uzasadnienie

Gotowość do inwestowania w obiekty infrastruktury usługowej będzie się zmniejszała. 
Konstruktor/operator obiektu nie może już wychodzić z założenia, że może pokryć swoje 
własne zapotrzebowanie, ponieważ osoby trzecie, których koncepcji przedsiębiorczości on ani 
nie zna, ani nie może ocenić, siłą rzeczy uzyskają dostęp na podobnych warunkach i pozbawią 
go zdolności. Z drugiej strony operator obiektu infrastruktury usługowej zostanie obarczony 
ryzykiem przedsiębiorcy związanym z funkcjonowaniem takiego obiektu. Przedmiotowe 
regulacje są nieprzyjazne inwestycjom i stanowią nieproporcjonalną ingerencję w prawa 
własności.

Poprawka 428
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator 
dokłada starań, aby jak najlepiej zaspokoić 
wszystkie zapotrzebowania. W przypadku 

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator 
dokłada starań, aby jak najlepiej zaspokoić 
wszystkie zapotrzebowania. W przypadku 
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braku realnej alternatywy oraz braku 
możliwości uwzględnienia wszystkich 
wniosków o przyznanie zdolności 
przepustowej danego obiektu infrastruktury 
usługowej w oparciu o przedstawione 
zapotrzebowania, organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie reklamacji 
podejmuje odpowiednie działania w celu 
zapewnienia przeznaczenia odpowiedniej 
części zdolności przepustowej dla 
przedsiębiorstw kolejowych niebędących 
częścią organu lub przedsiębiorstwa, do 
którego należy również operator obiektu 
infrastruktury usługowej. Jednakże nowe 
obiekty utrzymania i inne obiekty 
techniczne opracowane dla konkretnego 
nowego taboru mogą zostać 
zarezerwowane do wykorzystania przez 
jedno przedsiębiorstwo kolejowe na okres 
pięciu lat od rozpoczęcia ich eksploatacji.

braku realnej alternatywy oraz braku 
możliwości uwzględnienia wszystkich 
wniosków o przyznanie zdolności 
przepustowej danego obiektu infrastruktury 
usługowej w oparciu o przedstawione 
zapotrzebowania, organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie reklamacji 
podejmuje odpowiednie działania.

Or. en

Poprawka 429
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator 
dokłada starań, aby jak najlepiej zaspokoić 
wszystkie zapotrzebowania. W przypadku 
braku realnej alternatywy oraz braku 
możliwości uwzględnienia wszystkich 
wniosków o przyznanie zdolności 
przepustowej danego obiektu infrastruktury 
usługowej w oparciu o przedstawione 
zapotrzebowania, organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie reklamacji 
podejmuje odpowiednie działania w celu 

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator 
dokłada starań, aby jak najlepiej zaspokoić 
wszystkie zapotrzebowania. W przypadku 
braku realnej alternatywy oraz braku 
możliwości uwzględnienia wszystkich 
wniosków o przyznanie zdolności 
przepustowej danego obiektu infrastruktury 
usługowej w oparciu o przedstawione 
zapotrzebowania, organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, na podstawie 
reklamacji podejmuje odpowiednie 
działania w celu zapewnienia 
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zapewnienia przeznaczenia odpowiedniej 
części zdolności przepustowej dla 
przedsiębiorstw kolejowych niebędących 
częścią organu lub przedsiębiorstwa, do 
którego należy również operator obiektu 
infrastruktury usługowej. Jednakże nowe 
obiekty utrzymania i inne obiekty 
techniczne opracowane dla konkretnego 
nowego taboru mogą zostać 
zarezerwowane do wykorzystania przez 
jedno przedsiębiorstwo kolejowe na okres 
pięciu lat od rozpoczęcia ich eksploatacji.

przeznaczenia odpowiedniej części 
zdolności przepustowej dla przedsiębiorstw 
kolejowych niebędących częścią organu 
lub przedsiębiorstwa, do którego należy 
również operator obiektu infrastruktury 
usługowej. Jednakże nowe obiekty 
utrzymania i inne obiekty techniczne 
opracowane dla konkretnego nowego 
taboru mogą zostać zarezerwowane do 
wykorzystania przez jedno 
przedsiębiorstwo kolejowe na okres pięciu 
lat od rozpoczęcia ich eksploatacji.

Or. nl

Poprawka 430
Debora Serracchiani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator 
dokłada starań, aby jak najlepiej zaspokoić 
wszystkie zapotrzebowania. W przypadku 
braku realnej alternatywy oraz braku 
możliwości uwzględnienia wszystkich 
wniosków o przyznanie zdolności 
przepustowej danego obiektu infrastruktury 
usługowej w oparciu o przedstawione 
zapotrzebowania, organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie reklamacji 
podejmuje odpowiednie działania w celu 
zapewnienia przeznaczenia odpowiedniej 
części zdolności przepustowej dla 
przedsiębiorstw kolejowych niebędących 
częścią organu lub przedsiębiorstwa, do 
którego należy również operator obiektu 
infrastruktury usługowej. Jednakże nowe 
obiekty utrzymania i inne obiekty 
techniczne opracowane dla konkretnego 
nowego taboru mogą zostać 
zarezerwowane do wykorzystania przez 

W przypadku wystąpienia sprzeczności 
pomiędzy różnymi wnioskami operator 
dokłada starań, aby jak najlepiej zaspokoić 
wszystkie zapotrzebowania. W przypadku 
braku realnej alternatywy oraz braku 
możliwości uwzględnienia wszystkich 
wniosków o przyznanie zdolności 
przepustowej danego obiektu infrastruktury 
usługowej w oparciu o przedstawione 
zapotrzebowania, organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, z własnej 
inicjatywy lub na podstawie reklamacji 
podejmuje odpowiednie działania w celu 
zapobiegania jakiemukolwiek rodzajowi 
dyskryminacji lub nierównym warunkom 
pod względem gwarantowania 
przejrzystości. Jednakże nowe obiekty 
utrzymania i inne obiekty techniczne 
opracowane dla nowego taboru kolei 
dużej prędkości, zgodnie z decyzją Komisji 
2008/232/WE z dnia 21 lutego 2008 r. 
dotyczącą specyfikacji technicznej 
interoperacyjności podsystemu Tabor 
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jedno przedsiębiorstwo kolejowe na okres 
pięciu lat od rozpoczęcia ich eksploatacji.

transeuropejskiego systemu kolei dużych
prędkości1, mogą zostać zarezerwowane 
do wykorzystania przez jedno 
przedsiębiorstwo kolejowe na okres 
dziesięciu lat od rozpoczęcia ich 
eksploatacji i jednokrotnie odnowione pod 
nadzorem organu regulacyjnego.
Nowe obiekty utrzymania i inne obiekty 
techniczne opracowane dla konkretnego 
nowego taboru mogą zostać 
zarezerwowane do wykorzystania przez 
jedno przedsiębiorstwo kolejowe na okres 
pięciu lat od rozpoczęcia ich eksploatacji.

Or. en

Poprawka 431
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 
przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, jego właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia lub 
dzierżawy.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przedmiotowa propozycja stanowi ingerencję w prawa własności. Podmiot regulacyjny 
powinien posiadać wystarczające kompetencje umożliwiające mu zapewnienie i 
kontrolowanie niedyskryminującego dostępu do obiektów.

Poprawka 432
Juozas Imbrasas



AM\870642PL.doc 189/203 PE467.166v01-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 
przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, jego właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia lub 
dzierżawy.

skreślony

Or. en

Poprawka 433
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 
przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, jego właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia lub 
dzierżawy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do wszystkich przepisów dotyczących udzielania prawa dostępu do obiektów 
kolejowych ten zapis nie ma znaczenia.

Poprawka 434
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit piąty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 
przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, jego właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia lub 
dzierżawy.

skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Przedmiotowy przepis dotyczy sposobu zarządzania majątkiem i zbyt głęboko wkracza w 
prawo własności, gwarantowane przez akty podstawowe Unii Europejskiej. Decyzja o 
wynajęciu lub sprzedaży obiektu usługowego powinna wynikać z przesłanek ekonomicznych i 
być autonomiczną decyzją właściciela tego obiektu.

Poprawka 435
Ismail Ertug

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 
przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, jego właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia lub
dzierżawy.

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 
przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, jego właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia, dzierżawy 
lub sprzedaży.

Or. de

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa kolejowe powinny mieć również możliwość sprzedaży obiektów.
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Poprawka 436
Brian Simpson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 
przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, jego właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia lub 
dzierżawy.

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 
przez okres co najmniej jednego roku, jego 
właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia, dzierżawy 
lub sprzedaży dla celów wykorzystania do 
prowadzenia działalności powiązanej z 
sektorem kolejowym.

Or. en

Poprawka 437
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 
przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, jego właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia lub 
dzierżawy.

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 
przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, jego właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia lub 
dzierżawy, bądź ponownie rozpoczyna 
jego używanie w przypadku uzyskania 
wniosków o to.

Or. en

Poprawka 438
Jörg Leichtfried
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 
przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, jego właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia lub 
dzierżawy.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Gotowość do inwestowania w obiekty infrastruktury usługowej będzie się zmniejszała. 
Konstruktor/operator obiektu nie może już wychodzić z założenia, że może pokryć swoje 
własne zapotrzebowanie, ponieważ osoby trzecie, których koncepcji przedsiębiorczości on ani 
nie zna, ani nie może ocenić, siłą rzeczy uzyskają dostęp na podobnych warunkach i pozbawią 
go zdolności. Z drugiej strony operator obiektu infrastruktury usługowej zostanie obarczony 
ryzykiem przedsiębiorcy związanym z funkcjonowaniem takiego obiektu. Przedmiotowe 
regulacje są nieprzyjazne inwestycjom i stanowią nieproporcjonalną ingerencję w prawa 
własności.

Poprawka 439
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 
przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, jego właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia lub 
dzierżawy.

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 
przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, a w oparciu o potwierdzone potrzeby 
wykazano istnienie takiego interesu, jego 
właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia lub 
dzierżawy, chyba że operator takiego 
obiektu infrastruktury usługowej wykaże, 
że trwający proces rekonwersji 
uniemożliwia jego używanie przez 
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jakiekolwiek przedsiębiorstwo kolejowe.

Or. en

Poprawka 440
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 
przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, jego właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia lub 
dzierżawy.

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej, o którym mowa 
w załączniku III, pkt 2, nie był używany 
przez okres co najmniej trzech kolejnych 
lat, a przedsiębiorstwa kolejowe wykazały 
operatorowi danego obiektu 
infrastruktury usługowej chęć uzyskania 
dostępu do danego obiektu z uwagi na 
realne potrzeby, jego właściciel podaje do 
publicznej wiadomości, że obiekt i jego 
obsługa przeznaczone są do wynajęcia lub 
dzierżawy w charakterze obiektu 
infrastruktury usługowej, w całości lub w 
części, chyba że operator takiego obiektu 
infrastruktury usługowej wykaże, że 
trwający proces rekonwersji uniemożliwia 
jego używanie przez jakiekolwiek 
przedsiębiorstwo kolejowe.

Or. en

Poprawka 441
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 
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przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, jego właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia lub 
dzierżawy.

przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, jego właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do sprzedaży, wynajęcia 
lub dzierżawy, chyba że właściciel może 
udowodnić, że dany obiekt jest w trakcie 
przekształceń, które uniemożliwiają jego 
wykorzystanie przez przedsiębiorstwo 
kolejowe.

Or. es

Uzasadnienie

Należy umożliwić pewną elastyczność podmiotom wykorzystującym obiekty infrastruktury w 
przypadku, gdy udowodnią one, że przedmiotowe obiekty znajdują się na terenie mogącym 
być przedmiotem przekształceń, na przykład typu miejskiego, których zakończenie zazwyczaj 
trwa dość długo.

Poprawka 442
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 
przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, jego właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia lub 
dzierżawy.

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 
przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, jego właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia lub 
dzierżawy. Jeśli przedmiotowy obiekt 
został już wcześniej przydzielony, 
przedsiębiorstwo kolejowe musi wyjaśnić 
powody, dla których nie był on używany.

Or. es

Uzasadnienie

Jeśli będą znane powody, dla których dany obiekt nie był wykorzystywany, pomoże to w 
usprawnieniu świadczenia usług i osiągnięciu celów dyrektywy.
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Poprawka 443
Antonio Cancian, Hubert Pirker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 
przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, jego właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia lub 
dzierżawy.

W przypadku gdy dany obiekt 
infrastruktury usługowej nie był używany 
przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, jego właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia, 
koncesjonowania lub dzierżawy dla celów 
związanych z działalnością kolejową. W 
przypadku braku alokacji z uwagi na brak 
odpowiednich wniosków, po dokonaniu 
oceny interesu publicznego danej usługi 
przez organ regulacyjny, o którym mowa 
w art. 55, możliwe jest kontynuowanie 
wycofywania lub sprzedaży danej usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Ma to na celu doprecyzowanie tego, że usługi publiczne mogą być sprzedawane, ale 
wyłącznie po przeprowadzeniu kontroli przez organ regulacyjny.

Poprawka 444
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dany obiekt
infrastruktury usługowej nie był używany 
przez okres co najmniej dwóch kolejnych 
lat, jego właściciel podaje do publicznej 
wiadomości, że obiekt i jego obsługa 
przeznaczone są do wynajęcia lub 

Właściciel obiektu infrastruktury 
usługowej używa go zgodnie z zasadami 
dotyczącymi wydajności, określonymi w 
niniejszej dyrektywie, i podaje do 
publicznej wiadomości, że obiekt i jego 
obsługa są dostępne, w każdej formie 
przeniesienia prawa własności, jeśli nie 
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dzierżawy. używa on go przez co najmniej dwa 
kolejne lata.

Or. en

Poprawka 445
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli zarządca infrastruktury oferuje 
jakikolwiek zakres usług opisanych w 
załączniku III pkt 3 jako usługi 
dodatkowe, świadczy takie usługi w 
niedyskryminacyjny sposób na żądanie 
przedsiębiorstw kolejowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy zawarte we wcześniejszych częściach przedmiotowego artykułu są wystarczające.

Poprawka 446
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli zarządca infrastruktury oferuje 
jakikolwiek zakres usług opisanych w 
załączniku III pkt 3 jako usługi dodatkowe, 
świadczy takie usługi w 
niedyskryminacyjny sposób na żądanie 
przedsiębiorstw kolejowych.

3. Jeżeli zarządca infrastruktury oferuje 
jakikolwiek zakres usług opisanych w 
załączniku III pkt 3 jako usługi dodatkowe, 
świadczy takie usługi w 
niedyskryminacyjny sposób na żądanie 
przedsiębiorstw kolejowych.

Przedsiębiorstwo kolejowe nabywające 
energię elektryczną dla zapewnienia 
prądu trakcyjnego ma swobodę wyboru 
dostawcy energii elektrycznej.
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Ceny jednostek energii nie są powiązane z 
rodzajem ani wielkością przedsiębiorstwa 
kolejowego i powinny być sprawiedliwe 
dla wszystkich klientów.

Or. en

Poprawka 447
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli zarządca infrastruktury oferuje 
jakikolwiek zakres usług opisanych w 
załączniku III pkt 3 jako usługi dodatkowe, 
świadczy takie usługi w 
niedyskryminacyjny sposób na żądanie 
przedsiębiorstw kolejowych.

3. Jeżeli operator usług oferuje 
jakikolwiek zakres usług opisanych w 
załączniku III pkt 3 jako usługi dodatkowe, 
świadczy takie usługi w 
niedyskryminacyjny sposób na żądanie 
przedsiębiorstw kolejowych.

Or. en

Poprawka 448
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przedsiębiorstwa kolejowe mogą 
zażądać większego zakresu usług 
pomocniczych, wyszczególnionych w 
załączniku III pkt 4, od zarządcy 
infrastruktury i od innych dostarczycieli 
tych usług. Zarządca infrastruktury nie 
jest zobowiązany do świadczenia tych 
usług.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Przepisy zawarte we wcześniejszych częściach przedmiotowego artykułu są wystarczające.

Poprawka 449
Mathieu Grosch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Organ regulacyjny musi być 
informowany i musi mieć dostęp do 
istotnych dokumentów dotyczących 
wniosków i decyzji wydawanych zgodnie z 
załącznikiem III pkt 1 i 2, aby mieć 
możliwość dopilnowania, by te decyzje 
były wydawane w sposób 
niedyskryminacyjny.

Or. en

Poprawka 450
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Załącznik III może zostać zmieniony na 
podstawie zebranych doświadczeń zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 60.

skreślony

Or. en

Poprawka 451
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Załącznik III może zostać zmieniony na 
podstawie zebranych doświadczeń zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 60.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z Traktatem z Lizbony (art. 290) akty delegowane mogą prowadzić wyłącznie do 
uzupełnienia lub zmiany innych niż istotnych elementów aktu ustawodawczy. Zaproponowane 
tutaj uprawnienie Komisji do modyfikacji istotnych aspektów polityki kolejowej lub regulacji 
kolejowych za pośrednictwem aktów delegowanych daleko wykracza poza zakres, który 
uzasadniałby przeniesienie kompetencji na Komisję. Wprowadzanie zmian powinno zatem 
podlegać normalnej procedurze współdecyzji.

Poprawka 452
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Załącznik III może zostać zmieniony na 
podstawie zebranych doświadczeń zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 60.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Element podstawowy, który nie wchodzi w zakres procedury aktów delegowanych.

Poprawka 453
Dieter-Lebrecht Koch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Załącznik III może zostać zmieniony na 
podstawie zebranych doświadczeń zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 60.

skreślony

Or. de

Poprawka 454
Mathieu Grosch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Załącznik III może zostać zmieniony na 
podstawie zebranych doświadczeń zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 60.

skreślony

Or. en

Poprawka 455
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Załącznik III może zostać zmieniony na 
podstawie zebranych doświadczeń zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 60.

skreślony 

Or. en

Poprawka 456
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1



AM\870642PL.doc 201/203 PE467.166v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym uchyla się wszelkie 
postanowienia umów transgranicznych 
pomiędzy państwami członkowskimi, które 
traktują w dyskryminacyjny sposób 
przedsiębiorstwa kolejowe lub które 
ograniczają ich swobodę w zakresie 
wykonywania przewozów 
transgranicznych wynikającą z umów 
transgranicznych między państwami 
członkowskimi.

skreślony

O umowach powiadamia się Komisję. 
Komisja sprawdza zgodność takich umów 
z niniejszą dyrektywą i zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2, 
podejmuje decyzję, czy dane umowy mogą 
nadal obowiązywać. Komisja informuje o 
swojej decyzji Parlament Europejski, 
Radę i państwa członkowskie.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy pozostawić państwom członkowskim określenie, z kim należy nawiązać współpracę, 
zwłaszcza w ramach określonych przez nie usług świadczonych w interesie ogólnym. Jest to 
podważenie zasady pomocniczości.

Poprawka 457
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym uchyla się wszelkie 
postanowienia umów transgranicznych 
pomiędzy państwami członkowskimi, które 
traktują w dyskryminacyjny sposób 
przedsiębiorstwa kolejowe lub które 
ograniczają ich swobodę w zakresie 

Państwa członkowskie powinny upewnić 
się, czy zawierane przez nie umowy 
transgraniczne nie traktują w 
dyskryminacyjny sposób pewnych 
przedsiębiorstw kolejowych i czy nie 
stanowią one ograniczeń dla swobody
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wykonywania przewozów 
transgranicznych wynikającą z umów 
transgranicznych między państwami 
członkowskimi.

przedsiębiorstw kolejowych w zakresie 
wykonywania przewozów 
transgranicznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Umowy transgraniczne powinny w dalszym ciągu wchodzić w zakres autonomii państw i 
należeć do ich kompetencji. Unia Europejska powinna podejmować działania jedynie w 
przypadku, gdy cele nie mogą zostać osiągnięte w sposób zadawalający przez państwa 
członkowskie i gdy mogą one zostać skuteczniej osiągnięte przez Unię Europejską.

Poprawka 458
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O umowach powiadamia się Komisję. 
Komisja sprawdza zgodność takich umów 
z niniejszą dyrektywą i zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2, 
podejmuje decyzję, czy dane umowy mogą 
nadal obowiązywać. Komisja informuje o 
swojej decyzji Parlament Europejski, 
Radę i państwa członkowskie.

O umowach powiadamia się Komisję. 
Komisja sprawdza zgodność takich umów 
z niniejszą dyrektywą. W razie 
stwierdzenia niezgodności umowy 
transgranicznej z określonym przepisem 
prawa wspólnotowego Komisja może 
podjąć decyzję o wszczęciu postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, o którym mowa 
w art. 258 TFUE, przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z 
powodu naruszenia prawa 
wspólnotowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja Europejska nie może unieważnić na podstawie zwykłej decyzji stosowania umowy 
transgranicznej przyjętej w należytej formie przez dwa państwa członkowskie. Komisja 
dopilnowuje zgodnie z art. 17 TFUE stosowania Traktatów oraz środków przyjętych na mocy 
Traktatów przez instytucje, pod nadzorem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
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Poprawka 459
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla podziału kompetencji 
pomiędzy Unią i państwami 
członkowskimi, zgodnie z przepisami 
unijnymi, negocjacje i wykonanie umów 
transgranicznych między państwami 
członkowskimi i państwami trzecimi 
podlegają procedurze współpracy między 
państwami członkowskimi i Komisją.

Bez uszczerbku dla podziału kompetencji 
pomiędzy Unią i państwami 
członkowskimi, zgodnie z przepisami 
unijnymi, państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o negocjacjach i 
wykonaniu umów transgranicznych 
między państwami członkowskimi i 
państwami trzecimi.
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