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Poprawka 460
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje ustalenia konieczne 
do monitorowania warunków technicznych 
i ekonomicznych oraz rozwoju sytuacji na 
rynku europejskiego transportu 
kolejowego.

1. Komisja przyjmuje ustalenia konieczne 
do monitorowania warunków technicznych 
i ekonomicznych oraz rozwoju sytuacji na 
rynku europejskiego transportu 
kolejowego, jak też sytuacji w odniesieniu 
do zatrudnienia i warunków socjalnych 
na tym rynku oraz jego zgodności z 
unijnymi zasadami konkurencji.

Or. ro

Uzasadnienie

Monitorowanie rozwoju sytuacji w odniesieniu do zatrudnienia, warunków socjalnych i 
zgodności z unijnymi zasadami konkurencji ma ogromne znaczenie dla zrealizowania 
„jednolitego europejskiego obszaru kolejowego”.

Poprawka 461
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W tym kontekście Komisja włącza ściśle 
do swoich prac przedstawicieli państw 
członkowskich i zainteresowanych 
sektorów, w tym użytkowników, tak aby 
byli oni w stanie prowadzić monitorowanie 
rozwoju sektora kolejowego i zmian rynku, 
ocenić skutki podjętych środków i 
przeanalizować wpływ środków 
zaplanowanych przez Komisję.

2. W tym kontekście Komisja włącza ściśle 
do swoich prac przedstawicieli państw 
członkowskich, Parlamentu 
Europejskiego, Europejskiej Agencji 
Kolejowej i zainteresowanych sektorów, w 
tym użytkowników, tak aby byli oni w 
stanie prowadzić monitorowanie rozwoju 
sektora kolejowego i zmian rynku, ocenić 
skutki podjętych środków i przeanalizować 
wpływ środków zaplanowanych przez 



PE467.167v01-00 4/169 AM\870643PL.doc

PL

Komisję.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest włączenie Parlamentu Europejskiego i Europejskiej Agencji Kolejowej w 
prace Komisji Europejskiej.

Poprawka 462
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W tym kontekście Komisja włącza ściśle 
do swoich prac przedstawicieli państw 
członkowskich i zainteresowanych 
sektorów, w tym użytkowników, tak aby 
byli oni w stanie prowadzić monitorowanie 
rozwoju sektora kolejowego i zmian rynku, 
ocenić skutki podjętych środków i 
przeanalizować wpływ środków 
zaplanowanych przez Komisję.

2. W tym kontekście Komisja włącza ściśle 
do swoich prac przedstawicieli państw 
członkowskich, w tym przedstawicieli 
organów regulacyjnych, i 
zainteresowanych sektorów, w tym 
partnerów społecznych i organizacji 
przedstawicielskich użytkowników kolei, 
tak aby byli oni w stanie prowadzić 
monitorowanie rozwoju tego sektora i 
zmian rynku, ocenić skutki podjętych 
środków i przeanalizować wpływ środków 
zaplanowanych przez Komisję.

Or. fr

Uzasadnienie

Do procesu monitorowania rynku kolejowego Komisja powinna włączyć przedstawicieli 
partnerów społecznych i użytkowników. Europejska Agencja Kolejowa, w odniesieniu do 
kwestii, której jej dotyczą, powinna pozostać przy swoich uprawnieniach, zapewniając 
optymalny poziom bezpieczeństwa.

Poprawka 463
Saïd El Khadraoui
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W tym kontekście Komisja włącza ściśle 
do swoich prac przedstawicieli państw 
członkowskich i zainteresowanych 
sektorów, w tym użytkowników, tak aby 
byli oni w stanie prowadzić monitorowanie 
rozwoju sektora kolejowego i zmian rynku, 
ocenić skutki podjętych środków i 
przeanalizować wpływ środków 
zaplanowanych przez Komisję.

2. W tym kontekście Komisja włącza ściśle 
do swoich prac przedstawicieli państw 
członkowskich, w tym przedstawicieli 
organów regulacyjnych, i 
zainteresowanych sektorów, w tym 
partnerów społecznych i klientów sektora 
kolejowego, tak aby byli oni w stanie 
prowadzić monitorowanie rozwoju sektora 
kolejowego i zmian rynku, ocenić skutki 
podjętych środków i przeanalizować 
wpływ środków zaplanowanych przez 
Komisję. Komisja angażuje również w 
odpowiednich przypadkach Europejską 
Agencję Kolejową.

Or. nl

Poprawka 464
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W tym kontekście Komisja włącza ściśle 
do swoich prac przedstawicieli państw 
członkowskich i zainteresowanych 
sektorów, w tym użytkowników, tak aby 
byli oni w stanie prowadzić monitorowanie 
rozwoju sektora kolejowego i zmian rynku, 
ocenić skutki podjętych środków i 
przeanalizować wpływ środków 
zaplanowanych przez Komisję.

2. W tym kontekście Komisja włącza ściśle 
do swoich prac przedstawicieli państw 
członkowskich, organów regulacyjnych 
oraz zainteresowanych przedsiębiorstw 
kolejowych i sektorów, w tym 
użytkowników, tak aby byli oni w stanie 
prowadzić monitorowanie rozwoju sektora 
kolejowego i zmian rynku, ocenić skutki 
podjętych środków i przeanalizować 
wpływ środków zaplanowanych przez 
Komisję.

Or. de
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Poprawka 465
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W tym kontekście Komisja włącza ściśle 
do swoich prac przedstawicieli państw 
członkowskich i zainteresowanych 
sektorów, w tym użytkowników, tak aby 
byli oni w stanie prowadzić monitorowanie 
rozwoju sektora kolejowego i zmian rynku, 
ocenić skutki podjętych środków i 
przeanalizować wpływ środków 
zaplanowanych przez Komisję.

2. W tym kontekście Komisja włącza ściśle 
do swoich prac przedstawicieli państw 
członkowskich i zainteresowanych 
sektorów, w tym związki zawodowe, 
organizacje branżowe i przedstawicieli 
użytkowników, tak aby byli oni w stanie 
prowadzić monitorowanie rozwoju sektora 
kolejowego i zmian rynku, ocenić skutki 
podjętych środków i przeanalizować 
wpływ środków zaplanowanych przez 
Komisję.

Or. ro

Uzasadnienie

Mając na uwadze znaczącą rolę, jaką odgrywają związki zawodowe i organizacje branżowe 
oraz szczególnie przedstawiciele użytkowników usług kolejowych, ważne jest to, by byli oni 
uczestnikami konsultacji i wspierali Komisję w procesie monitorowania technicznych i 
ekonomicznych warunków i rozwoju na europejskim rynku przewozów kolejowych.

Poprawka 466
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja monitoruje wykorzystanie sieci 
i zmiany ramowych warunków w sektorze 
kolejowym, w szczególności w zakresie 
pobierania opłat za infrastrukturę, alokacji 
zdolności przepustowej, inwestycji w 
infrastrukturę kolejową, rozwoju sytuacji 
odnośnie do cen i jakości kolejowych usług 

3. Komisja monitoruje wykorzystanie sieci 
i zmiany ramowych warunków w sektorze 
kolejowym, w szczególności w zakresie 
pobierania opłat za infrastrukturę, alokacji 
zdolności przepustowej, inwestycji w 
infrastrukturę kolejową, rozwoju sytuacji 
odnośnie do cen i jakości kolejowych usług 
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transportowych, kolejowych usług 
transportowych objętych umowami o 
świadczenie usług publicznych, 
wydawania licencji i stopnia harmonizacji 
pomiędzy państwami członkowskimi. 
Zapewnia ona aktywną współpracę między 
odpowiednimi organami regulacyjnymi w 
państwach członkowskich.

transportowych, kolejowych usług 
transportowych objętych umowami o 
świadczenie usług publicznych, 
wydawania licencji, stopnia otwarcia 
rynku i stopnia harmonizacji pomiędzy 
państwami członkowskimi. Zapewnia ona 
aktywną współpracę między odpowiednimi 
organami regulacyjnymi w państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe znaczenie w przedmiotowym przekształceniu ma to, aby podkreślić znaczenie 
urzeczywistnienia rynku wewnętrznego w sektorze kolejowym. Najważniejszymi elementami 
na drodze do osiągnięcia tego są: otwarcie rynku i uczciwa konkurencja.

Poprawka 467
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja monitoruje wykorzystanie sieci 
i zmiany ramowych warunków w sektorze 
kolejowym, w szczególności w zakresie 
pobierania opłat za infrastrukturę, alokacji 
zdolności przepustowej, inwestycji w 
infrastrukturę kolejową, rozwoju sytuacji 
odnośnie do cen i jakości kolejowych usług 
transportowych, kolejowych usług 
transportowych objętych umowami o 
świadczenie usług publicznych, 
wydawania licencji i stopnia harmonizacji 
pomiędzy państwami członkowskimi. 
Zapewnia ona aktywną współpracę między 
odpowiednimi organami regulacyjnymi w 
państwach członkowskich.

3. Komisja monitoruje wykorzystanie sieci 
i zmiany ramowych warunków w sektorze 
kolejowym, w szczególności w zakresie 
pobierania opłat za infrastrukturę, alokacji 
zdolności przepustowej, inwestycji w 
infrastrukturę kolejową, rozwoju sytuacji 
odnośnie do cen i jakości kolejowych usług 
transportowych, kolejowych usług
transportowych objętych umowami o 
świadczenie usług publicznych, 
wydawania licencji i stopnia harmonizacji, 
zwłaszcza w zakresie praw socjalnych,
pomiędzy państwami członkowskimi i 
wewnątrz państw członkowskich. 
Zapewnia ona aktywną współpracę między 
odpowiednimi organami regulacyjnymi w 
państwach członkowskich.

Or. fr
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Poprawka 468
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja składa regularne sprawozdania 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
sprawie:

4. Komisja składa regularnie, 
przynajmniej raz na cztery lata,
sprawozdania Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w sprawie:

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uściślenie częstotliwości, z jaką Komisja składa sprawozdania ze swoich 
prac Parlamentowi i Radzie.

Poprawka 469
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zmian rynku wewnętrznego przewozów 
kolejowych

a) zmian rynku wewnętrznego przewozów 
kolejowych, w tym stopnia otwarcia rynku

Or. en

Poprawka 470
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera g a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) warunków pracy w tym sektorze w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Nieprawidłowa konsolidacja. Sformułowanie jest analogiczne do dyrektywy 2004/51/WE 
zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych. W 
każdym razie w sprawozdaniu należy uwzględnić aspekt zatrudnienia, ponieważ to w końcu 
pracownicy mają kluczowe znaczenie dla skutecznego, bezpiecznego i efektywnego systemu 
kolejowego. Poza tym można by oraz należy stworzyć instrument służący osiągnięciu celów 
strategii lizbońskiej.

Poprawka 471
Brian Simpson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja monitoruje rozwój rynków 
serwisowych i do roku 2012 przeprowadzi 
badanie oceniające korzyści, jakie może 
dać otwarcie rynków serwisowych. W 
badaniu tym należy przeanalizować 
ewentualne skutki otwarcia rynków 
serwisowych dla rynku operatorów 
kolejowych i dla dalszego ułatwiania 
operatorom kolejowym dostępu do usług 
na rzecz przedsiębiorstw kolejowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przeanalizować potencjał rynków serwisowych pod względem znacznego zwiększenia 
wydajności. Wyniki takiego badania i monitorowania rynków serwisowych mogą zapewnić 
Komisji informacje dotyczące konieczności podjęcia ewentualnych działań regulacyjnych.
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Poprawka 472
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby monitorowania rynku przez 
Komisję państwa członkowskie co roku 
przekazują informacje określone w 
załączniku IV oraz wszelkie pozostałe 
niezbędne dane, o które wystąpi Komisja.

Na potrzeby monitorowania rynku przez 
Komisję państwa członkowskie co roku 
przekazują informacje określone w 
załączniku IV oraz wszelkie pozostałe 
niezbędne dane, o które wystąpi Komisja, 
dotyczące w szczególności:
a) stopnia otwarcia rynku i uczciwej 
konkurencji w poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe znaczenie w przedmiotowym przekształceniu ma to, aby podkreślić znaczenie 
urzeczywistnienia rynku wewnętrznego w sektorze kolejowym. Najważniejszymi elementami 
na drodze do osiągnięcia tego są: otwarcie rynku i uczciwa konkurencja.

Poprawka 473
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby monitorowania rynku przez 
Komisję państwa członkowskie co roku 
przekazują informacje określone w 
załączniku IV oraz wszelkie pozostałe 
niezbędne dane, o które wystąpi Komisja.

Na potrzeby monitorowania rynku przez 
Komisję państwa członkowskie co roku 
przekazują informacje określone w 
załączniku IV oraz wszelkie pozostałe 
niezbędne dane, o które wystąpi Komisja:
sporządzenie wykazu i opublikowanie 
rodzaju i liczby skarg, zgłoszeń i innych 
zainteresowań ze strony przedsiębiorstw 
kolejowych, a także rodzaju i liczby 
działań dyskryminujących i innych 
środków krzywdzących powziętych przez 
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zarządców infrastruktury, byłe koleje 
państwowe lub spółki będące ich 
następcami.

Or. de

Poprawka 474
Debora Serracchiani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby monitorowania rynku przez 
Komisję państwa członkowskie co roku 
przekazują informacje określone w 
załączniku IV oraz wszelkie pozostałe 
niezbędne dane, o które wystąpi Komisja.

Na potrzeby monitorowania rynku przez 
Komisję państwa członkowskie co roku 
przekazują poniższe informacje określone 
w załączniku IV oraz wszelkie pozostałe 
niezbędne dane, o które wystąpi Komisja:

a) zmiany wyników transportu kolejowego 
i rekompensat z tytułu obowiązków 
świadczenia usługi publicznej;
b) udział przedsiębiorstw kolejowych w 
wynikach sektora transportowego ogółem;
c) zasoby i działalność organów 
regulacyjnych związane z ich funkcją 
organów odwoławczych;
d) istotne zmiany dotyczące 
restrukturyzacji zasiedziałych 
przedsiębiorstw kolejowych oraz 
przyjęcia/realizacji krajowych strategii na 
rzecz transportu w ciągu ubiegłego roku;
e) istotne inicjatywy/działania szkoleniowe 
w dziedzinie transportu kolejowego 
podjęte w danym państwie członkowskim 
w ubiegłym roku;
f) stan zatrudnienia i warunki socjalne w 
przedsiębiorstwach kolejowych, u 
zarządców infrastruktury i w innych 
spółkach aktywnie działających w sektorze 
kolejowym na koniec ubiegłego roku;
g) inwestycje w sieć kolei dużej prędkości 
w ubiegłym roku;
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h) długość sieci kolejowej na koniec 
ubiegłego roku;
i) opłaty za dostęp do infrastruktury w 
ubiegłym roku;
j) obecność sytemu opartego na wynikach 
utworzonego zgodnie z przepisami art. 35 
niniejszej dyrektywy;
k) liczba ważnych licencji wydanych przez 
właściwy organ krajowy;
l) status wdrożenia europejskiego systemu 
zarządzania ruchem kolejowym;
m) liczba incydentów, wypadków i 
poważnych wypadków zgodnie z definicją 
zawartą w dyrektywie 2004/49/WE, które 
wydarzyły się w obrębie sieci w ubiegłym 
roku;
n) inne istotne sprawy.

Or. en

Poprawka 475
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IV 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.
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Poprawka 476
Roberts Zīle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedsiębiorstwo kolejowe jest 
upoważnione do ubiegania się o przyznanie 
licencji w państwie członkowskim, w 
którym ma siedzibę, pod warunkiem, że 
państwa członkowskie lub obywatele 
państw członkowskich posiadają ogółem 
ponad 50 % udziałów w danym 
przedsiębiorstwie kolejowym i sprawują 
nad nim rzeczywistą kontrolę bezpośrednią 
lub pośrednią poprzez jedno lub kilka 
przedsiębiorstw pośredniczących, chyba że 
umowa z państwem trzecim, której stroną 
jest Unia Europejska, stanowi inaczej.

1. Przedsiębiorstwo kolejowe jest 
upoważnione do ubiegania się o przyznanie 
licencji w państwie członkowskim, w 
którym ma siedzibę. Państwo 
członkowskie podejmuje decyzję dotyczącą 
wniosku o wydanie licencji złożonego 
przez przedsiębiorstwo kolejowe mające 
siedzibę w danym państwie członkowskim 
w przypadku, gdy dane przedsiębiorstwo 
kolejowe ogółem w ponad 50 % należy do 
stron trzecich spoza UE i gdy takie strony 
trzecie sprawują nad nim rzeczywistą 
kontrolę bezpośrednią lub pośrednią 
poprzez jedno lub kilka przedsiębiorstw 
pośredniczących.

Or. en

Uzasadnienie

Celem wniosku Komisji jest ochrona operatorów kolejowych w krajach sąsiadujących z 
państwami trzecimi przed ogromną siłą przedsiębiorstw kolejowych z państw trzecich, które 
działają wobec operatorów z UE w sposób antykonkurencyjny. Zmiana brzmienia (z 
wyraźnym podkreśleniem, że odnosi się to do interesów stron trzecich) tekstu nada w 
rezultacie państwom członkowskim prawo do sprzeciwiania się wnioskom o wydanie licencji 
składanym przez strony trzecie. Kryteria proponowane przez Komisję zostały zachowane.

Poprawka 477
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedsiębiorstwo kolejowe jest 1. Przedsiębiorstwo kolejowe jest 
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upoważnione do ubiegania się o przyznanie 
licencji w państwie członkowskim, w 
którym ma siedzibę, pod warunkiem, że 
państwa członkowskie lub obywatele 
państw członkowskich posiadają ogółem 
ponad 50% udziałów w danym 
przedsiębiorstwie kolejowym i sprawują 
nad nim rzeczywistą kontrolę 
bezpośrednią lub pośrednią poprzez jedno 
lub kilka przedsiębiorstw 
pośredniczących, chyba że umowa z 
państwem trzecim, której stroną jest Unia 
Europejska, stanowi inaczej.

upoważnione do ubiegania się o przyznanie 
licencji w państwie członkowskim, w 
którym ma siedzibę.

Or. fr

Uzasadnienie

Informacje dodane przez Komisję Europejską nie wnoszą dodatkowych uściśleń prawnych, 
lecz utrudniają zrozumienie tekstu.

Poprawka 478
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przedsiębiorstwo kolejowe jest 
upoważnione do ubiegania się o przyznanie 
licencji w państwie członkowskim, w 
którym ma siedzibę, pod warunkiem, że 
państwa członkowskie lub obywatele 
państw członkowskich posiadają ogółem 
ponad 50 % udziałów w danym 
przedsiębiorstwie kolejowym i sprawują 
nad nim rzeczywistą kontrolę 
bezpośrednią lub pośrednią poprzez jedno 
lub kilka przedsiębiorstw 
pośredniczących, chyba że umowa z 
państwem trzecim, której stroną jest Unia 
Europejska, stanowi inaczej.

1. Przedsiębiorstwo kolejowe pochodzące z 
państwa trzeciego jest upoważnione do 
ubiegania się o przyznanie licencji w 
państwie członkowskim, w którym ma 
siedzibę, jeśli podobne prawa są 
nadawane europejskim przedsiębiorstwom 
kolejowym w danym państwie trzecim, 
chyba że umowa z państwem trzecim,
której stroną jest Unia Europejska, stanowi 
inaczej.

Or. en
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Uzasadnienie

Zmiana brzmienia w celu wprowadzenia kryteriów wzajemności.

Poprawka 479
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może przyjąć środki 
wykonawcze określające szczegółowo 
procedurę, której należy przestrzegać do 
celów stosowania niniejszego ustępu, w 
tym stosowanie wspólnego wzoru licencji. 
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.

5. Komisja przyjmuje środki wykonawcze 
określające szczegółowo procedurę, której 
należy przestrzegać do celów stosowania 
niniejszego ustępu, w tym stosowanie 
wspólnego wzoru licencji. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Procedury, których muszą przestrzegać organy krajowe, i kryteria, które muszą spełniać, są 
bardzo ważne w celu zapewnienie istnienia jednolitych ram. W związku z tym należałoby 
doprecyzować czas ich przyjęcia.

Poprawka 480
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nie zostały skazane za poważne lub 
wielokrotne przypadki niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań 
wynikających z prawa socjalnego lub 
prawa pracy, w tym zobowiązań 

d) nie zostały skazane za żadne przypadki 
niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań wynikających z 
prawa socjalnego lub prawa pracy, w tym 
przepisów bezpieczeństwa, zobowiązań 
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wynikających z ustawodawstwa w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
zobowiązań wynikających z prawa celnego 
w przypadku przedsiębiorstwa 
ubiegającego się o wykonywania 
transgranicznych przewozów towarowych 
podlegających postępowaniu celnemu.

wynikających z ustawodawstwa w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
zobowiązań wynikających z prawa celnego 
w przypadku przedsiębiorstwa 
ubiegającego się o wykonywania 
transgranicznych przewozów 
towarowych podlegających postępowaniu 
celnemu.

Or. en

Uzasadnienie

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa musi być uważane za wymóg podstawowy.

Poprawka 481
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik V 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 482
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagania kwalifikacji zawodowych są 
spełnione, kiedy wnioskodawca —
przedsiębiorstwo kolejowe — może 

Wymagania kwalifikacji zawodowych są 
spełnione, kiedy wnioskodawca —
przedsiębiorstwo kolejowe — może 
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wykazać, że ma lub będzie posiadał 
organizację zarządzania, dysponującą 
wiedzą lub doświadczeniem niezbędnym 
do prowadzenia bezpiecznej i niezawodnej 
działalności operacyjnej oraz jej 
nadzorowania we wszystkich rodzajach 
działalności określonych w licencji.

wykazać, że posiada organizację 
zarządzania, dysponującą wiedzą lub 
doświadczeniem niezbędnym do 
prowadzenia bezpiecznej i niezawodnej 
działalności operacyjnej oraz jej 
nadzorowania we wszystkich rodzajach 
działalności określonych w licencji.
Zalicza się do tego w równym stopniu 
potwierdzenia wymaganego wykształcenia 
personelu wraz z zaświadczeniem 
wystawionym przez organ publiczny, 
potwierdzenia zdolności do pracy oraz 
wszelkie dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje.
Przedsiębiorstwo wykazuje również, że 
posiada certyfikat bezpieczeństwa, o 
którym mowa w art. 10 dyrektywy 
2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
bezpieczeństwa kolei wspólnotowych1.
_____________
1 Dz.U. L 220 z 21.6.2004, s. 16.

Or. de

Uzasadnienie

Poprzez wprowadzenie tej zmiany pozbawia się kierownika zakładu kolejowego jedynej 
możliwości decydowania o wyniku kształcenia. W ten sposób zapewnia się również, że 
personel jest zdolny do wykonywania pracy (stan zdrowia, obciążenie psychiczne itp.) oraz 
posiada odpowiednie kwalifikacje (przeszedł badania, posiada uprawnienia do prowadzenia 
lokomotywy, zna przebieg tras itp.). Poza tym przedsiębiorstwo kolejowe musi spełnić 
wszystkie wymagania, zanim uzyska dostęp do rynku.

Poprawka 483
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagania kwalifikacji zawodowych są 
spełnione, kiedy wnioskodawca —
przedsiębiorstwo kolejowe — może 

Wymagania kwalifikacji zawodowych są 
spełnione, kiedy wnioskodawca —
przedsiębiorstwo kolejowe — może 
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wykazać, że ma lub będzie posiadał 
organizację zarządzania, dysponującą 
wiedzą lub doświadczeniem niezbędnym 
do prowadzenia bezpiecznej i niezawodnej 
działalności operacyjnej oraz jej 
nadzorowania we wszystkich rodzajach 
działalności określonych w licencji.

wykazać, że ma lub będzie posiadał 
organizację zarządzania, dysponującą 
wiedzą lub doświadczeniem niezbędnym 
do prowadzenia bezpiecznej i niezawodnej 
działalności operacyjnej oraz jej 
nadzorowania we wszystkich rodzajach 
działalności określonych w licencji.
Podczas składania wniosku 
wnioskodawca wykazuje również, że 
uzyskał certyfikat bezpieczeństwa zgodnie 
z art. 10 dyrektywy 2004/49.

Or. en

Uzasadnienie

Warunkiem wstępnym jest uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa.

Poprawka 484
Roberts Zīle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów rozdziału III 
rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady16, 
przedsiębiorstwo kolejowe jest 
odpowiednio ubezpieczone w celu 
pokrycia, zgodnie z prawem 
międzynarodowym i krajowym, 
odpowiedzialności cywilnej od wypadku, 
w szczególności w odniesieniu do 
przesyłek, poczty i osób trzecich.

Nie naruszając przepisów rozdziału III 
rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady16, 
przedsiębiorstwo kolejowe jest 
odpowiednio ubezpieczone lub dysponuje 
gwarancjami na warunkach rynkowych w 
celu pokrycia, zgodnie z prawem 
międzynarodowym i krajowym, 
odpowiedzialności cywilnej od wypadku, 
w szczególności w odniesieniu do 
przesyłek, poczty i osób trzecich.

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 
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ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej.

Poprawka 485
Ismail Ertug

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów rozdziału III 
rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 
przedsiębiorstwo kolejowe jest 
odpowiednio ubezpieczone w celu 
pokrycia, zgodnie z prawem 
międzynarodowym i krajowym, 
odpowiedzialności cywilnej od wypadku, 
w szczególności w odniesieniu do 
przesyłek, poczty i osób trzecich.

Nie naruszając przepisów rozdziału III 
rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 
przedsiębiorstwo kolejowe jest 
odpowiednio ubezpieczone w celu 
pokrycia, zgodnie z prawem 
międzynarodowym i krajowym, 
odpowiedzialności cywilnej od wypadku, 
w szczególności w odniesieniu do 
przesyłek, poczty i osób trzecich, przy 
czym maksymalna kwota ubezpieczenia 
wynosi co najmniej 100 mln EUR rocznie 
na każdy wypadek. W przypadku 
korzystania z usług osób trzecich 
wnioskodawca musi wykazać pokrycie 
ubezpieczeniowe w wysokości kwoty 
ubezpieczenia, a także odprowadzenie 
wszystkich składek na ubezpieczenie 
społeczne, wymaganych na mocy prawa 
krajowego.

Or. de

Uzasadnienie

Celem dodania takich informacji jest wyjaśnienie, że również zewnętrzni dostawcy usług 
personalnych muszą dysponować niezbędnym pokryciem ubezpieczeniowym.

Poprawka 486
Brian Simpson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów rozdziału III 
rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady16, 
przedsiębiorstwo kolejowe jest 
odpowiednio ubezpieczone w celu 
pokrycia, zgodnie z prawem 
międzynarodowym i krajowym, 
odpowiedzialności cywilnej od wypadku, 
w szczególności w odniesieniu do 
przesyłek, poczty i osób trzecich.

Nie naruszając przepisów rozdziału III 
rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady16, 
przedsiębiorstwo kolejowe jest 
odpowiednio ubezpieczone lub dysponuje 
równoważnymi gwarancjami i ustaleniami 
zatwierdzonymi przez organ regulacyjny 
w celu pokrycia, zgodnie z prawem 
międzynarodowym i krajowym, 
odpowiedzialności cywilnej od wypadku, 
w szczególności w odniesieniu do 
przesyłek, poczty i osób trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Szczególne traktowanie należy zapewnić zabytkowym usługom kolejowym świadczonym przy 
użyciu krajowych sieci kolejowych, podlegających zatwierdzeniu ze strony krajowego organu 
regulacyjnego.

Poprawka 487
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie naruszając ust. 1, jeśli licencja 
została zawieszona lub cofnięta z powodu 
niestosowania się do wymagań w zakresie 
zdolności finansowej, organ wydający 
licencje może wydać licencję tymczasową 
w oczekiwaniu na reorganizację 
przedsiębiorstwa kolejowego, pod 
warunkiem, że nie zagraża to 
bezpieczeństwu. Licencja tymczasowa jest 
jednak ważna najdłużej przez sześć 
miesięcy od daty jej wydania.

3. Nie naruszając ust. 1, jeśli licencja 
została zawieszona lub cofnięta z powodu 
niestosowania się do wymagań w zakresie 
zdolności finansowej, organ wydający 
licencje może wydać licencję tymczasową 
w oczekiwaniu na reorganizację 
przedsiębiorstwa kolejowego, pod 
warunkiem, że nie zagraża to 
bezpieczeństwu i że w okresie 
obowiązywania licencji tymczasowej 
przedsiębiorstwo w pełni spłaci wszelkie 
zaległości podatkowe i składki na 
ubezpieczenie społeczne wynikające z jego 
działalności. Licencja tymczasowa jest 
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jednak ważna najdłużej przez sześć 
miesięcy od daty jej wydania.

Or. ro

Uzasadnienie

Ważne jest to, by licencje tymczasowe wydawano w oczekiwaniu na reorganizację 
przedsiębiorstwa kolejowego pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu i że w okresie 
obowiązywania licencji tymczasowej przedsiębiorstwo w pełni spłaci wszelkie zaległości 
podatkowe i składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z jego działalności.

Poprawka 488
Ismail Ertug

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oprócz wymagań niniejszej dyrektywy 
przedsiębiorstwo kolejowe stosuje się do 
krajowych przepisów ustawowych i 
wykonawczych, które są zgodne z prawem 
wspólnotowym i są stosowane w sposób 
niedyskryminacyjny, zwłaszcza do:
a) szczególnych wymagań technicznych i 
eksploatacyjnych w zakresie usług 
kolejowych;
b) wymagań bezpieczeństwa w stosunku 
do personelu, taboru kolejowego oraz 
wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa;
c) przepisów dotyczących zdrowia, 
bezpieczeństwa, warunków socjalnych 
oraz praw pracowników i konsumentów;
d) wymagań stosowanych wobec 
wszystkich przedsiębiorstw we właściwym 
sektorze kolejowym mających na celu 
oferowanie korzyści lub ochrony 
konsumentom.
2. Przedsiębiorstwo kolejowe może w 
każdym momencie skierować do Komisji 
pytanie w sprawie zgodności wymagań
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prawa krajowego z prawem 
wspólnotowym, a także pytanie, czy takie 
wymagania są stosowane w sposób 
niedyskryminacyjny.
Jeżeli Komisja uzna, że przepisy niniejszej 
dyrektywy nie zostały zastosowane, wydaje 
opinię w sprawie prawidłowej wykładni tej 
dyrektywy bez uszczerbku dla przepisów 
art. 258 Traktatu.

Or. de

Uzasadnienie

Zachowanie pierwotnego sformułowania. Zasadniczo należy z zadowoleniem przyjąć zamiar 
minimalizacji przepisów krajowych, co leży w interesie wspólnej Europy. Może tak się jednak 
stać dopiero wtedy, gdy powstaną ogólnoeuropejskie, wiążące, powszechnie obowiązujące i 
zharmonizowane normy (takie jak TSI). Skreślenie tego artykułu doprowadziłoby do deficytu 
bezpieczeństwa. Dawny art. 226 odpowiada art. 258 Traktatu o Unii Europejskiej.

Poprawka 489
Ismail Ertug

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsiębiorstwa kolejowe przestrzegają 
porozumień mających zastosowanie do 
międzynarodowego transportu kolejowego 
w państwach członkowskich, w których 
prowadzą działalność. Zastosują się one 
również do właściwych przepisów celnych 
i podatkowych.

Or. de

Uzasadnienie

Zachowanie pierwotnego sformułowania. Zasadniczo należy z zadowoleniem przyjąć zamiar 
minimalizacji przepisów krajowych, co leży w interesie wspólnej Europy. Może tak się jednak 
stać dopiero wtedy, gdy powstaną ogólnoeuropejskie, wiążące, powszechnie obowiązujące i 
zharmonizowane normy (takie jak TSI). Skreślenie tego artykułu doprowadziłoby do deficytu 
bezpieczeństwa.
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Poprawka 490
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarządca infrastruktury, po 
skonsultowaniu się z zainteresowanymi 
stronami, w tym z organem regulacyjnym, 
o którym mowa w art. 55, opracowuje i 
publikuje regulamin sieci, możliwy do 
uzyskania po uiszczeniu pewnej opłaty, 
która nie przewyższa kosztu publikacji 
tego regulaminu. Regulamin sieci 
publikuje się w co najmniej dwóch 
językach oficjalnych Unii. Treść 
regulaminu sieci udostępnia się 
nieodpłatnie w formie elektronicznej na 
stronie internetowej Europejskiej Agencji 
Kolejowej.

1. Zarządca infrastruktury, po 
skonsultowaniu się z zainteresowanymi 
stronami, w tym z organem regulacyjnym, 
o którym mowa w art. 55, opracowuje i 
publikuje regulamin sieci, możliwy do 
uzyskania po uiszczeniu pewnej opłaty, 
która nie przewyższa kosztu publikacji 
tego regulaminu. Regulamin sieci 
publikuje się w co najmniej trzech 
językach roboczych Komisji. Treść 
regulaminu sieci udostępnia się 
nieodpłatnie w formie elektronicznej na 
stronie internetowej Europejskiej Agencji 
Kolejowej.

Or. fr

Poprawka 491
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarządca infrastruktury, po 
skonsultowaniu się z zainteresowanymi 
stronami, w tym z organem regulacyjnym, 
o którym mowa w art. 55, opracowuje i 
publikuje regulamin sieci, możliwy do 
uzyskania po uiszczeniu pewnej opłaty, 
która nie przewyższa kosztu publikacji 
tego regulaminu. Regulamin sieci 
publikuje się w co najmniej dwóch 

1. Zarządca infrastruktury, po 
skonsultowaniu się z zainteresowanymi 
stronami, w tym z organem regulacyjnym, 
o którym mowa w art. 55, opracowuje i 
publikuje regulamin sieci, możliwy do 
uzyskania po uiszczeniu pewnej opłaty, 
która nie przewyższa kosztu publikacji 
tego regulaminu. Regulamin sieci 
publikuje się w co najmniej dwóch 
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językach oficjalnych Unii. Treść 
regulaminu sieci udostępnia się 
nieodpłatnie w formie elektronicznej na 
stronie internetowej Europejskiej Agencji 
Kolejowej.

językach oficjalnych Unii. Treść 
regulaminu sieci udostępnia się 
nieodpłatnie w formie elektronicznej za 
pośrednictwem wspólnego portalu 
internetowego, który zostanie założony 
przez zarządców infrastruktury w ramach 
współpracy, o której mowa w art. 37 i 40.

Or. nl

Poprawka 492
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 – 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. 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 493
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VI może zostać zmieniony na 
podstawie zebranych doświadczeń zgodnie 

skreślony
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z procedurą, o której mowa w art. 60.

Or. en

Uzasadnienie

Element podstawowy, który nie wchodzi w zakres procedury aktów delegowanych.

Poprawka 494
Roberts Zīle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
publikację ram pobierania opłat i zasady 
pobierania opłat w regulaminie sieci.

Państwa członkowskie zapewniają 
publikację ram pobierania opłat i zasady 
pobierania opłat w regulaminie sieci.

W przypadkach wynikających z warunków 
konkurencji z państwami trzecimi zasady 
pobierania opłat nie są publikowane w 
regulaminie sieci, ale są publikowane 
oddzielnie nie później niż trzy miesiące 
przed datą wejście w życie nowego 
rozkładu jazdy.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z przedmiotową dyrektywą zasady pobierania opłat będą publikowane o wiele 
wcześniej, niż ma to miejsce obecnie. Umożliwi to konkurującym zarządcom infrastruktury z 
państw trzecich zapoznanie się z poziomem opłat z należytym wyprzedzeniem w celu 
odpowiedniego dostosowania (obniżenia) poziomów opłat, które proponują (np. w przypadku 
przewozów przez Białoruś lub Ukrainę). Zarządcy infrastruktury i przedsiębiorstwa kolejowe 
z UE znajdują się w związku z tym w niekorzystnej sytuacji.

Poprawka 495
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządca infrastruktury wyznacza i pobiera 
opłatę za użytkowanie infrastruktury

Zarządca infrastruktury wyznacza i pobiera 
opłatę za użytkowanie infrastruktury, 
chyba że wyznaczanie opłat wchodzi to w 
zakres kompetencji parlamentu krajowego 
na mocy prawa konstytucyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich według prawa konstytucyjnego to parlament krajowy 
jest właściwym organem odpowiedzialnym za wyznaczanie opłat za różne gałęzie transportu. 
Celem tej poprawki jest uwzględnienie takiej możliwości, jak ma to miejsce w przypadku 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie 
opłat lotniskowych.

Poprawka 496
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie 
zapewniają współpracę zarządców 
infrastruktury, aby umożliwić stosowanie 
efektywnych systemów pobierania opłat za 
wykonywanie przewozów pociągami, które 
przejeżdżają przez więcej niż jedną sieć 
infrastruktury. Zarządcy infrastruktury w 
szczególności dążą do zagwarantowania 
optymalnej konkurencyjności 
międzynarodowych kolejowych przewozów 
towarowych i zapewnienia efektywnego 
wykorzystania sieci kolejowych.

Państwa członkowskie 
zapewniają współpracę zarządców 
infrastruktury, aby umożliwić stosowanie 
efektywnych systemów pobierania opłat za 
wykonywanie przewozów pociągami, które 
przejeżdżają przez więcej niż jedną sieć 
infrastruktury.

Or. en

Uzasadnienie

Zbędne stwierdzenie: cele te są już przywoływane w całym tekście dyrektywy, zwłaszcza w art. 
26 dotyczącym efektywnego wykorzystania dostępnej zdolności przepustowej infrastruktury, 
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który obejmuje również usługi międzynarodowe.

Poprawka 497
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, żeby 
ust. 1, został wykonany w drodze umowy 
zawartej między właściwym organem 
władzy a zarządcą infrastruktury, 
obejmującej okres nie krótszy niż pięć lat, 
która przewiduje finansowanie ze strony 
państwa.

2. Państwa członkowskie zapewniają, żeby 
ust. 1, został wykonany w drodze umowy 
zawartej między właściwym organem 
władzy a zarządcą infrastruktury, 
obejmującej okres nie krótszy niż pięć lat, 
która przewiduje finansowanie ze strony 
państwa i zawiera orientacyjne prognozy 
poziomów opłat.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest włączenie prognozowanych opłat do umów wieloletnich, dla 
zapewnienia przedsiębiorstwom kolejowym widoczności w perspektywie średniookresowej.

Poprawka 498
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeśli w dniu wejścia niniejszej 
dyrektywy w życie obowiązuje już umowa 
zawarta między danym państwem 
członkowskim a zarządcą infrastruktury, 
jest ona zwolniona ze stosowania ust. 3, 4 
i 5 oraz załącznika VII do momentu jej 
wygaśnięcia lub przynajmniej przez pięć 
lat od momentu transpozycji niniejszej 
dyrektywy przez dane państwo 
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członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie konieczne w celu uniknięcia sytuacji, w której zmienione przepisy nie będą 
miały zastosowania do porozumień umownych obowiązujących w dniu wejścia przedmiotowej 
dyrektywy w życie zgodnie z art. 68; dodatkowe wymogi należy wprowadzać jedynie na mocy 
umowy uzupełniającej, biorąc pod uwagę pięcioletni okres następujący po dacie dokonania 
transpozycji tych ram ustawodawczych w danym państwie członkowskim zgodnie z art. 66.

Poprawka 499
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podstawowe zasady i parametry takich 
umów określono w załączniku VII, który 
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 500
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podstawowe zasady i parametry takich 
umów określono w załączniku VII, który 
może zostać zmieniony na podstawie 
zebranych doświadczeń zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 60.

Podstawowe zasady i parametry takich 
umów określono w załączniku VII.

Or. en

Uzasadnienie

Element podstawowy, który nie wchodzi w zakres procedury aktów delegowanych.

Poprawka 501
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ regulacyjny, o którym mowa w art. 
55, ocenia, czy prognozowane średnio- i 
długoterminowe dochody zarządcy 
infrastruktury są odpowiednie dla 
osiągnięcia wyznaczonych wskaźników 
gospodarczych oraz przedstawia odnośne 
zalecenia w terminie co najmniej jednego 
miesiąca przed podpisaniem umowy.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Organ regulacyjny działa w charakterze arbitra: ocena spójności wyznaczonych wskaźników 
gospodarczych określonych w porozumieniu umownym wchodzi w zakres kompetencji organu 
politycznego państwa członkowskiego, który zawarł to porozumienie.

Poprawka 502
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit piąty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ regulacyjny, o którym mowa w art. 
55, ocenia, czy prognozowane średnio- i 
długoterminowe dochody zarządcy 
infrastruktury są odpowiednie dla 
osiągnięcia wyznaczonych wskaźników 
gospodarczych oraz przedstawia odnośne 
zalecenia w terminie co najmniej jednego 
miesiąca przed podpisaniem umowy.

skreślony

Or. en

Poprawka 503
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ przedstawia organowi 
regulacyjnemu uzasadnienie w 
przypadku, gdy zamierza nie zastosować 
się do takich zaleceń.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Właściwy organ udziela odpowiedzi właściwemu organowi politycznemu państwa 
członkowskiego, który jest odpowiedzialny za zapewnianie spójności stosowania danego 
porozumienia umownego.

Poprawka 504
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ przedstawia organowi 
regulacyjnemu uzasadnienie w 

skreślony
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przypadku, gdy zamierza nie zastosować 
się do takich zaleceń.

Or. en

Poprawka 505
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit szósty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiana umowy jest możliwa jedynie po 
zatwierdzeniu przez organ regulacyjny. 
Organ ten sprawdza, czy zmiana umowy 
jest konieczna i pilna, oraz bada 
architekturę finansową nowej umowy. 
Państwa członkowskie przeprowadzają 
konsultacje z zainteresowanymi stronami 
przynajmniej na miesiąc przed 
podpisaniem zmienionej umowy i 
publikują ten dokument w terminie 
miesiąca po zakończeniu konsultacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie wszelkich nadużyć związanych ze zmianami umów 
wieloletnich przed ich wygaśnięciem.

Poprawka 506
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Opłaty za użytkowanie infrastruktury 
kolejowej i obiektów infrastruktury 
usługowej są wpłacane odpowiednio 

1. Opłaty za użytkowanie infrastruktury 
kolejowej i obiektów kolejowej 
infrastruktury usługowej są wpłacane 
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zarządcy infrastruktury oraz operatorowi 
obiektów infrastruktury usługowej i 
wykorzystywane do finansowania ich 
działalności gospodarczej.

odpowiednio zarządcy infrastruktury oraz 
operatorowi obiektów kolejowej 
infrastruktury usługowej.

Or. en

Uzasadnienie

Zbędne stwierdzenie: tekst prawodawczy nie powinien dawać wyjaśnień dotyczących motywu 
nałożenia i uiszczania opłaty.

Poprawka 507
Michael Cramer, Isabelle Durant, Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby podatki i opłaty związane z dostępem 
do krajowej infrastruktury i obiektów 
kluczowych były pobierane wyłącznie w 
taki sposób, który jest spójny ze sposobem 
pobierania podatków i opłat związanych z 
innymi gałęziami transportu. Komisja 
Europejska powinna monitorować 
stosowanie tej zasady w celu zapobiegania 
zakłóceniom rynku.

Or. en

Uzasadnienie

W ostatnim czasie miały miejsce przypadki, gdy zmiany branżowym w prawie podatkowym 
wprowadzone w jednym państwie doprowadziły do nałożenia podatku od wagonów 
(pasażerów) na wszystkie spółki kolejowe prowadzące działalność na terytorium danego 
państwa. Doprowadziło to do niejednolitego wzrostu cen w sektorze transgranicznych 
przewozów pasażerskich.

Poprawka 508
Roberts Zīle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 lub 5 
niniejszego artykułu lub dla przepisów art. 
32 opłaty za minimalny pakiet dostępu 
ustala się po koszcie, który jest 
bezpośrednio ponoszony jako rezultat
wykonywania przewozów pociągami 
zgodnie z przepisami załącznika VIII pkt 1.

Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 lub 5 
niniejszego artykułu lub dla przepisów art. 
32 opłaty za minimalny pakiet dostępu 
ustala się po koszcie, który jest 
bezpośrednio ponoszony jako rezultat 
wykonywania przewozów pociągami 
zgodnie z przepisami załącznika VIII pkt 1.

W celu uzyskania pełnego odzysku 
kosztów poniesionych przez zarządcę 
infrastruktury dane państwo członkowskie 
może, jeżeli rynek może to wytrzymać, 
dokonywać podwyżek na podstawie 
efektywnych, przejrzystych i 
niedyskryminujących zasad, gwarantując 
jednak optymalną konkurencyjność, 
zwłaszcza w międzynarodowych 
przewozach kolejowych. System 
pobierania opłat respektuje osiągnięte 
wzrosty produktywności przez 
przedsiębiorstwa kolejowe.
Poziom opłat nie może jednak wykluczać 
użytkowania infrastruktury przez 
segmenty rynku, które mogą zapłacić 
przynajmniej koszty ponoszone 
bezpośrednio w wyniku prowadzenia 
przewozów kolejowych, powiększone o 
pewną stopę zwrotu, którą rynek może 
wytrzymać.
Przed zatwierdzeniem pobierania takich 
podwyżek państwa członkowskie dokonują 
oceny ich znaczenia dla konkretnych 
segmentów rynku oraz uwzględniają 
przynajmniej pary wymienione w 
załączniku VIII pkt 3 i zachowują te, 
które są istotne. Wykaz segmentów rynku 
określonych przez zarządców 
infrastruktury zawiera przynajmniej trzy 
następujące segmenty: przewozów 
towarowych, przewozów pasażerskich 
wykonywanych w ramach umowy o 
świadczenie usług publicznych oraz 
innych przewozów pasażerskich. Zarządcy 
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infrastruktury mogą modyfikować inne 
segmenty rynku.
Segmenty rynku, w których 
przedsiębiorstw kolejowe nie prowadzą 
aktualnie działalności, ale w których 
mogą świadczyć usługi w okresie 
obowiązywania systemu pobierania opłat, 
również są definiowane. Zarządca 
infrastruktury nie uwzględnia podwyżek w 
systemie pobierania opłat w odniesieniu 
do tych segmentów rynku.
Wykaz segmentów rynku jest publikowany 
w regulaminie sieci i jest poddawany 
przeglądowi przynajmniej co pięć lat.

Or. en

Uzasadnienie

Opłata za korzystanie z infrastruktury ustalona na poziomie kosztów bezpośrednich nie jest w 
stanie pokryć wszystkich wydatków zarządcy infrastruktury. W związku z tym ustalanie 
takiego poziomu opłat, który może zostać zaakceptowany przez poszczególne segmenty rynku, 
nie może być traktowane jako wyjątek, ale powinno być jedną z podstawowych zasad 
pobierania opłat. Dlatego też fragment dotyczący podwyżek powinien zostać przeniesiony z 
art. 32 ust. 1 (wyjątki) do art. 31 ust. 3 (podstawowe zasady pobierania opłat). Dokonanie 
oceny znaczenia podwyżek dla poszczególnych segmentów rynku powinno być zadaniem 
państw członkowskich.

Poprawka 509
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 lub 5 
niniejszego artykułu lub dla przepisów art. 
32 opłaty za minimalny pakiet dostępu 
ustala się po koszcie, który jest 
bezpośrednio ponoszony jako rezultat 
wykonywania przewozów pociągami 
zgodnie z przepisami załącznika VIII pkt 1.

Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 lub 5 
niniejszego artykułu lub dla przepisów art. 
32 opłaty za minimalny pakiet dostępu 
ustala się po koszcie, który jest 
bezpośrednio ponoszony jako rezultat 
wykonywania przewozów pociągami 
zgodnie z przepisami załącznika VIII pkt 1. 
Z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
ustępie 5, zarządca infrastruktury nie 
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może nałożyć opłat na poziomie 
przekraczającym całkowity koszt 
infrastruktury dla danego segmentu 
rynku.

Or. fr

Uzasadnienie

Poziom opłat nie powinien przekraczać kosztu zwrotu całkowitych kosztów infrastruktury dla 
danego segmentu rynku. Ma to zasadnicze znaczenie dla uniknięcia ukrytego wprowadzania 
mechanizmów finansowania skrośnego oraz zachowania rentowności niektórych połączeń.

Poprawka 510
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 lub 5 
niniejszego artykułu lub dla przepisów art. 
32 opłaty za minimalny pakiet dostępu 
ustala się po koszcie, który jest 
bezpośrednio ponoszony jako rezultat 
wykonywania przewozów pociągami 
zgodnie z przepisami załącznika VIII pkt 1.

Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 lub 5 
niniejszego artykułu lub dla przepisów art. 
32 opłaty za minimalny pakiet dostępu 
ustala się po koszcie, który jest 
bezpośrednio ponoszony jako rezultat 
wykonywania przewozów pociągami 
zgodnie z przepisami załącznika VIII pkt 1.
Państwa członkowskie nie muszą 
stosować tego wymogu w odniesieniu do 
przewozów towarowych do lub z państw 
trzecich na linii, w której szerokość torów 
różni się od głównej sieci kolejowej w 
Unii.

Or. en

Poprawka 511
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 lub 5 
niniejszego artykułu lub dla przepisów art. 
32 opłaty za minimalny pakiet dostępu 
ustala się po koszcie, który jest 
bezpośrednio ponoszony jako rezultat 
wykonywania przewozów pociągami 
zgodnie z przepisami załącznika VIII pkt 1.

Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 lub 5 
niniejszego artykułu lub dla przepisów art. 
32 opłaty za minimalny pakiet dostępu 
ustala się po koszcie, który jest 
bezpośrednio ponoszony jako rezultat 
wykonywania przewozów pociągami 
zgodnie z przepisami załącznika VIII pkt 1.

W celu wykonywania przewozów 
towarowych z lub do państw trzecich na 
linii, w której szerokość torów różni się od 
głównej sieci kolejowej w Unii, zarządcy 
infrastruktury mogą pobierać wyższe 
opłaty, aby uzyskać zwrot wszystkich 
poniesionych kosztów.

Or. en

Uzasadnienie

Kolejowy ruch towarowy odbywający się na terytorium państw bałtyckich w głównej mierze 
ma swoje źródło poza UE. Wniosek Komisji w znacznym stopniu ogranicza możliwość 
zarządców infrastruktury do uzyskania zwrotu wszystkich kosztów i inwestowania w rozwój 
sieci kolejowej. Podatnicy w UE dotowaliby infrastrukturę, która byłaby wykorzystywana 
głównie na potrzeby ruchu towarowego pochodzącego z państw trzecich. W rezultacie z 
takiego modelu, który zaproponowała Komisja w swoim wniosku, najwięcej korzyści 
czerpałyby strony trzecie.

Poprawka 512
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 lub 5 
niniejszego artykułu lub dla przepisów art. 
32 opłaty za minimalny pakiet dostępu 
ustala się po koszcie, który jest 
bezpośrednio ponoszony jako rezultat 
wykonywania przewozów pociągami 
zgodnie z przepisami załącznika VIII pkt 1.

Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 lub 5 
niniejszego artykułu lub dla przepisów art. 
32 opłaty za funkcjonalny pakiet dostępu, 
określony w załączniku III, i za dostęp do 
infrastruktury odnośnych obiektów 
kolejowych ustala się po koszcie, który jest 
bezpośrednio ponoszony jako rezultat 
wykonywania przewozów pociągami 
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zgodnie z przepisami załącznika VIII pkt 1. 
Z wykluczeniem modyfikacji odnoszących 
się do przepisów dotyczących ograniczeń 
związanych z hałasem i ochroną 
środowiska naturalnego, wysokość opłat 
za infrastrukturę nie przekracza 
wysokości łącznych kosztów 
infrastruktury w poszczególnych 
segmentach rynku kolejowego.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne doprecyzowanie dotyczące dostępu do obiektów kolejowych wymienionych w 
załączniku III i zapewnienia możliwości wprowadzania ewentualnych modyfikacji zgodnie z 
przepisami określonymi w ust. 5.

Poprawka 513
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VIII pkt 1 może zostać 
zmieniony na podstawie zebranych 
doświadczeń zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 60.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Nadużycia w zarządzaniu krajowymi komisjami ds. kolei.

Poprawka 514
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VIII pkt 1 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 515
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy na mocy przepisów 
unijnych dotyczących drogowego 
przewozu towarów dopuszcza się 
pobieranie opłat za koszty skutków hałasu, 
opłaty za infrastrukturę modyfikuje się w 
celu uwzględnienia kosztów hałasu 
powodowanego przez prowadzenie ruchu 
pociągów zgodnie z załącznikiem VIII pkt 
2.

W przypadku, gdy państwo członkowskie 
stosuje wobec innych rodzajów transportu 
opłaty za koszty skutków hałasu, zgodnie z 
prawodawstwem Unii opłaty za 
użytkowanie infrastruktury w tym 
państwie członkowskim modyfikuje się w 
celu uwzględnienia kosztów hałasu 
powodowanego przez prowadzenie ruchu 
pociągów zgodnie z załącznikiem VIII pkt 
2.

Or. fr

Uzasadnienie

Systematyczne stosowanie przepisów art. 31 ust. 5, nawet jeżeli stosowanie zasad dotyczących 
internalizacji kosztów zewnętrznych, przewidzianych w ramach nowych przepisów 
dotyczących „eurowiniety” są opcjonalne, spowodowałoby nieuczciwą konkurencję między 
różnymi środkami transportu, szczególnie między transportem kolejowym i drogowym.

Poprawka 516
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy na mocy przepisów 
unijnych dotyczących drogowego 
przewozu towarów dopuszcza się 
pobieranie opłat za koszty skutków 
hałasu, opłaty za infrastrukturę modyfikuje 
się w celu uwzględnienia kosztów hałasu 
powodowanego przez prowadzenie ruchu 
pociągów zgodnie z załącznikiem VIII pkt 
2.

Opłaty za infrastrukturę modyfikuje się w 
celu uwzględnienia kosztów hałasu 
powodowanego przez prowadzenie ruchu 
pociągów zgodnie z załącznikiem VIII pkt 
2.

Modyfikacje te są neutralne pod względem 
przychodów, dopóki państwo 
członkowskie, w którym znajduje się 
przedmiotowa infrastruktura, nie 
zastosuje opłat związanych z hałasem w 
odniesieniu do sektora drogowego.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie opłat związanych z hałasem powinno mieć miejsce w odniesieniu do 
wszystkich gałęzi transportu, aby zapewnić równe warunki.

Poprawka 517
Hubert Pirker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy na mocy przepisów
unijnych dotyczących drogowego 
przewozu towarów dopuszcza się 
pobieranie opłat za koszty skutków hałasu, 
opłaty za infrastrukturę modyfikuje się w 
celu uwzględnienia kosztów hałasu 
powodowanego przez prowadzenie ruchu 
pociągów zgodnie z załącznikiem VIII pkt 
2.

W przypadku gdy na mocy przepisów 
krajowych dotyczących drogowego 
przewozu towarów w państwie 
członkowskim dopuszcza się pobieranie 
opłat za koszty skutków hałasu, opłaty za 
infrastrukturę należy w tym państwie 
członkowskim zmodyfikować w ten 
sposób, aby uwzględniały koszty hałasu 
powodowanego przez prowadzenie ruchu 
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pociągów zgodnie z załącznikiem VIII pkt 
2.

Or. de

Uzasadnienie

Poprzez takie sformułowanie ustanawia się takie same warunki dla obydwóch rodzajów 
transportu.

Poprawka 518
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy na mocy przepisów 
unijnych dotyczących drogowego 
przewozu towarów dopuszcza się 
pobieranie opłat za koszty skutków hałasu, 
opłaty za infrastrukturę modyfikuje się w 
celu uwzględnienia kosztów hałasu 
powodowanego przez prowadzenie ruchu 
pociągów zgodnie z załącznikiem VIII pkt 
2.

W przypadku gdy na mocy przepisów 
unijnych dotyczących transportu 
drogowego obowiązkowo dopuszcza się 
pobieranie opłat za koszty skutków hałasu, 
opłaty za infrastrukturę modyfikuje się 
odpowiednio w celu uwzględnienia 
kosztów hałasu powodowanego przez 
prowadzenie ruchu pociągów zgodnie z 
załącznikiem VIII pkt 2, co ma prowadzić 
do zachęcania do modernizowania taboru 
i stosowania sprzętu powodującego mniej 
hałasu.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnianie w opłatach kosztów hałasu odnosi się zarówno do sektora drogowego, jak i 
kolejowego: w sektorze kolejowym należy dokonać odpowiednich i skutecznych inwestycji.

Poprawka 519
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy na mocy przepisów 
unijnych dotyczących drogowego 
przewozu towarów dopuszcza się 
pobieranie opłat za koszty skutków hałasu, 
opłaty za infrastrukturę modyfikuje się w 
celu uwzględnienia kosztów hałasu 
powodowanego przez prowadzenie ruchu 
pociągów zgodnie z załącznikiem VIII pkt 
2.

5. W przypadku gdy na mocy przepisów 
unijnych dotyczących drogowego 
przewozu towarów dopuszcza się 
pobieranie opłat za koszty skutków hałasu, 
opłaty za infrastrukturę mogą być 
modyfikowane w celu uwzględnienia 
kosztów hałasu powodowanego przez 
prowadzenie ruchu pociągów.

Or. pl

Uzasadnienie

Odniesienie do zwrotu inwestycji w montowany w wagonach system niskiego poziomu hałasu 
jest nieadekwatne do poniesionych kosztów. Bezpośrednie finansowanie wyposażenia taboru 
w odpowiednie komponenty (wstawki kompozytowe) może okazać się skuteczniejszym 
mechanizmem ograniczania hałasu niż różnicowanie opłat pobieranych przez zarządcę. 
Jednocześnie przyjęcie zasady, że obniżane są opłaty za dostęp do infrastruktury dla taboru 
emitującego niższy hałas, może skutkować ich podwyższeniem dla przewoźników 
niedysponujących takim taborem.

Poprawka 520
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy na mocy przepisów 
unijnych dotyczących drogowego 
przewozu towarów dopuszcza się 
pobieranie opłat za koszty skutków 
hałasu, opłaty za infrastrukturę modyfikuje 
się w celu uwzględnienia kosztów hałasu 
powodowanego przez prowadzenie ruchu 
pociągów zgodnie z załącznikiem VIII pkt 
2.

Opłaty za infrastrukturę modyfikuje się w 
celu uwzględnienia kosztów hałasu 
powodowanego przez prowadzenie ruchu 
pociągów zgodnie z załącznikiem VIII pkt 
2.

Or. nl
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Poprawka 521
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy na mocy przepisów 
unijnych dotyczących drogowego 
przewozu towarów dopuszcza się 
pobieranie opłat za koszty skutków hałasu, 
opłaty za infrastrukturę modyfikuje się w 
celu uwzględnienia kosztów hałasu 
powodowanego przez prowadzenie ruchu 
pociągów zgodnie z załącznikiem VIII pkt 
2.

W przypadku, gdy państwo członkowskie 
pobiera, zgodnie z prawodawstwem Unii 
Europejskiej, opłaty za koszty skutków 
hałasu spowodowanego przez drogowy 
przewóz towarów, opłaty za korzystanie z 
infrastruktury tego państwa 
członkowskiego mogą zostać 
zmodyfikowane w celu uwzględnienia 
kosztów hałasu powodowanego przez 
prowadzenie ruchu pociągów zgodnie z 
załącznikiem VIII pkt 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby nie powodować sytuacji niekorzystnej dla transportu kolejowego, internalizację kosztów 
zewnętrznych dla transportu kolejowego należy wprowadzać równocześnie dla innych 
rodzajów transportu, w tym przypadku dla transportu drogowego, i na tych samych 
warunkach.

Poprawka 522
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taka modyfikacja opłat za korzystanie z 
infrastruktury umożliwia zwrot inwestycji 
w wyposażenie wagonów w system 
hamowania powodujący mniejszy hałas i 
najbardziej rentowny z możliwych 
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systemów.

Or. fr

Uzasadnienie

Najlepszy sposób zmniejszenia niedogodności związanych z poziomem hałasu stanowi montaż 
systemów hamowania. Wprowadzenie systemu zachęt powinno spowodować modernizację 
taboru.

Poprawka 523
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VIII pkt 2 może zostać 
zmieniony na podstawie zebranych 
doświadczeń zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 60, w szczególności w celu 
określenia elementów zróżnicowanych 
opłat za infrastrukturę.

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 524
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VIII pkt 2 może zostać 
zmieniony na podstawie zebranych 
doświadczeń zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 60, w szczególności w celu 
określenia elementów zróżnicowanych 
opłat za infrastrukturę.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Element podstawowy, który nie wchodzi w zakres procedury aktów delegowanych.

Poprawka 525
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VIII pkt 2 może zostać 
zmieniony na podstawie zebranych 
doświadczeń zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 60, w szczególności w celu 
określenia elementów zróżnicowanych 
opłat za infrastrukturę.

Załącznik VIII pkt 2 może zostać 
zmieniony na podstawie zebranych 
doświadczeń zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 60, w szczególności w celu 
określenia elementów zróżnicowanych 
opłat za infrastrukturę pod warunkiem, że 
nie spowoduje to zakłócenia konkurencji 
niekorzystnego dla transportu kolejowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy zmierzające do uwzględnienia czynników zewnętrznych związanych z hałasem nie 
powinny być niekorzystne dla konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do innych 
rodzajów transportu.

Poprawka 526
Herbert Dorfmann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opłaty za infrastrukturę mogą być 
modyfikowane, aby uwzględnić koszty 
innych skutków dla środowiska 
spowodowane przez prowadzenie ruchu 
pociągów, niewymienione w załączniku 
VIII pkt 2. Wszelkie tego rodzaju 
modyfikacje, które mogą zapewnić 
internalizację kosztów zewnętrznych 
czynników zanieczyszczenia powietrza 
emitowanych w wyniku prowadzenia 
ruchu pociągów, różnicuje się w 
powiązaniu z wielkością spowodowanego 
skutku.

Opłaty za infrastrukturę mogą być 
modyfikowane, aby uwzględnić koszty 
innych skutków dla środowiska 
spowodowane przez prowadzenie ruchu 
pociągów, niewymienione w załączniku 
VIII pkt 2. Wszelkie tego rodzaju 
modyfikacje, które mogą zapewnić 
internalizację kosztów zewnętrznych 
czynników zanieczyszczenia powietrza i 
zagrożenia hałasem emitowanych w 
wyniku prowadzenia ruchu pociągów, 
różnicuje się w powiązaniu z wielkością 
spowodowanego skutku.

Or. de

Poprawka 527
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pobieranie opłaty za inne koszty 
środowiska, których wynikiem jest wzrost 
ogólnej wielkości przychodów 
przysługujących zarządcy infrastruktury, 
jest dozwolone tylko wtedy, jeżeli takie 
pobieranie opłaty jest dozwolone na mocy 
przepisów unijnych dla drogowego 
przewozu towarów. Jeżeli pobieranie 
opłaty za te koszty środowiska dla 
drogowego przewozu towarów nie jest 
dozwolone przepisami unijnymi, taka 
modyfikacja nie powoduje żadnej ogólnej 
zmiany przychodów zarządcy 
infrastruktury.

skreślony
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Poprawka 528
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pobieranie opłaty za inne koszty 
środowiska, których wynikiem jest wzrost 
ogólnej wielkości przychodów 
przysługujących zarządcy infrastruktury,
jest dozwolone tylko wtedy, jeżeli takie 
pobieranie opłaty jest dozwolone na mocy 
przepisów unijnych dla drogowego 
przewozu towarów Jeżeli pobieranie 
opłaty za te koszty środowiska dla 
drogowego przewozu towarów nie jest 
dozwolone przepisami unijnymi, taka 
modyfikacja nie powoduje żadnej ogólnej 
zmiany przychodów zarządcy 
infrastruktury.

Pobieranie opłaty za inne koszty 
środowiska powinno być neutralne pod 
względem przychodów dla zarządcy 
infrastruktury, dopóki podobne systemy 
pobierania opłat nie zostaną 
wprowadzone w sektorze drogowym w 
danym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Internacjonalizacja kosztów zewnętrznych jest najważniejszym zagadnieniem polityki 
transportowej UE. W prawodawstwie należy uwzględniać wszystkie sektory; jednocześnie 
sektor kolejowy powinien być traktowany priorytetowo, ale bez osłabiania konkurencyjności.

Poprawka 529
Dominique Riquet, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli pobieranie opłat za koszty środowiska 
powoduje powstanie dodatkowych 
przychodów, decyzja co do ich 

Jeśli pobieranie opłat za koszty środowiska 
powoduje powstanie dodatkowych 
przychodów, decyzja co do ich 
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wykorzystania pozostaje w gestii państw 
członkowskich. Odpowiednie organy 
przechowują niezbędne informacje 
pozwalające na prześledzenie pochodzenia 
i przeznaczenia pobieranych opłat za 
koszty środowiska. Informacje o tym 
państwa członkowskie przekazują 
regularnie Komisji.

przeznaczenia na rzecz systemów 
transportu pozostaje w gestii państw 
członkowskich. Odpowiednie organy 
przechowują niezbędne informacje 
pozwalające na prześledzenie pochodzenia 
i przeznaczenia pobieranych opłat za 
koszty środowiska. Informacje o tym 
państwa członkowskie przekazują 
regularnie Komisji.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wprowadzenie zasady przeznaczenia dodatkowych przychodów na 
systemy transportowe.

Poprawka 530
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli pobieranie opłat za koszty środowiska 
powoduje powstanie dodatkowych 
przychodów, decyzja co do ich 
wykorzystania pozostaje w gestii państw 
członkowskich. Odpowiednie organy 
przechowują niezbędne informacje 
pozwalające na prześledzenie pochodzenia 
i przeznaczenia pobieranych opłat za 
koszty środowiska. Informacje o tym 
państwa członkowskie przekazują 
regularnie Komisji.

Jeśli pobieranie opłat za koszty środowiska 
powoduje powstanie dodatkowych 
przychodów, decyzja co do ich 
przeznaczenia na rozwój sektora 
kolejowego pozostaje w gestii państw 
członkowskich. Odpowiednie organy 
przechowują niezbędne informacje 
pozwalające na prześledzenie pochodzenia 
i przeznaczenia pobieranych opłat za 
koszty środowiska. Informacje o tym 
państwa członkowskie przekazują 
regularnie Komisji.

Or. fr

Poprawka 531
Izaskun Bilbao Barandica
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli pobieranie opłat za koszty środowiska 
przyniesie dodatkowe wpływy, to do 
państw członkowskich należy decyzja o 
ich dalszym przeznaczeniu. Odpowiednie 
organy przechowują niezbędne informacje 
pozwalające na prześledzenie pochodzenia 
i przeznaczenia pobieranych opłat za 
koszty środowiska. Informacje o tym 
państwa członkowskie przekazują 
regularnie Komisji.

Jeśli pobieranie opłat za koszty środowiska 
przyniesie dodatkowe wpływy, to państwa 
przeznaczą je na ulepszenie infrastruktury 
kolejowej. Odpowiednie organy 
przechowują niezbędne informacje 
pozwalające na prześledzenie pochodzenia 
i przeznaczenia pobieranych opłat za 
koszty środowiska. Informacje o tym 
państwa członkowskie przekazują 
regularnie Komisji.

Or. es

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że jednym z istotnych problemów jest to, że państwa nie inwestują w sieć 
kolejową, logiczne wydaje się, że wygenerowane wpływy mogłyby zostać przeznaczone na 
ulepszenie infrastruktury kolejowej.

Poprawka 532
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W celu zachęcania do ograniczania 
hałasu u jego źródła należy zmienić 
zasady UE dotyczące współfinansowania, 
aby umożliwić współfinansowanie 
modernizowania taborów, a także należy 
odpowiednio zmienić przepisy dotyczące 
pomocy państwa.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją dane liczbowe sugerujące, że w odróżnieniu od stosowania środków ochrony przed 
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hałasem znaczne oszczędności można osiągnąć dzięki inwestycjom w najnowocześniejsze 
technologie pozwalające na ograniczanie hałasu u jego źródła. Koszty technologii 
ograniczania hałasu u źródła są mniej więcej od 3 do 4 razy bardziej skuteczne niż środki 
ochrony przed hałasem.

Poprawka 533
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Podaż usług określonych w załączniku 
III pkt 2 nie jest objęta tym artykułem. W 
każdym przypadku opłaty pobierane za 
takie usługi nie przekraczają kosztów ich 
świadczenia powiększonych o 
uzasadniony zysk.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie przewiduje się rozróżniania między udzielaniem dostępu do obiektów infrastruktury 
usługowej, wymienionych w załączniku III, a – jeśli to konieczne – ich używaniem: każdy 
dostawca usług kolejowych, w tym zarządca infrastruktury, jest uprawniony do pobierania 
opłat odpowiednich do świadczonych usług.

Poprawka 534
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Jeżeli usługi wyszczególnione w 
załączniku III pkt 3 i 4 jako usługi 
dodatkowe i pomocnicze są oferowane 
tylko przez jednego dostawcę, nałożona 
opłata za taką usługę nie przekracza 
kosztów jej świadczenia powiększonych o 
uzasadniony zysk.

skreślony
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Uzasadnienie

Nie przewiduje się rozróżniania między udzielaniem dostępu do obiektów infrastruktury 
usługowej, wymienionych w załączniku III, a – jeśli to konieczne – ich używaniem: każdy 
dostawca usług kolejowych, w tym zarządca infrastruktury, jest uprawniony do pobierania 
opłat odpowiednich do świadczonych usług.

Poprawka 535
Roberts Zīle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu uzyskania pełnego odzysku 
kosztów poniesionych przez zarządcę 
infrastruktury dane państwo członkowskie 
może, jeżeli rynek może to wytrzymać, 
dokonywać podwyżek na podstawie 
efektywnych, przejrzystych i 
niedyskryminujących zasad, gwarantując 
jednak optymalną konkurencyjność, 
zwłaszcza w międzynarodowych 
kolejowych przewozach towarowych. 
System pobierania opłat respektuje 
osiągnięte wzrosty produktywności przez 
przedsiębiorstwa kolejowe.

skreślony

Poziom opłat nie może jednak wykluczać 
użytkowania infrastruktury przez 
segmenty rynku, które mogą zapłacić 
przynajmniej koszty ponoszone 
bezpośrednio w wyniku prowadzenia 
przewozów kolejowych, powiększone o 
pewną stopę zwrotu, którą rynek może 
wytrzymać.
Powyższe segmenty rynku ustala się 
zgodnie z kryteriami wymienionymi w 
załączniku VIII pkt 3, pod warunkiem 
uprzedniego zatwierdzenia przez organ 
regulacyjny. W przypadku segmentów 
rynku, w których nie mają miejsca 
przewozy, podwyżek nie uwzględnia się w 
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systemie pobierania opłat.
Załącznik VIII pkt 3 może zostać 
zmieniony na podstawie zebranych 
doświadczeń zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 60.

Or. en

Uzasadnienie

Opłata za korzystanie z infrastruktury ustalona na poziomie kosztów bezpośrednich nie jest w 
stanie pokryć wszystkich wydatków zarządcy infrastruktury. W związku z tym ustalanie 
takiego poziomu opłat, który może zostać zaakceptowany przez poszczególne segmenty rynku, 
nie może być traktowane jako wyjątek, ale powinno być jedną z podstawowych zasad 
pobierania opłat. Dlatego też fragment dotyczący podwyżek powinien zostać przeniesiony z 
art. 32 ust. 1 (wyjątki) do art. 31 ust. 3 (podstawowe zasady pobierania opłat).

Poprawka 536
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu uzyskania pełnego odzysku 
kosztów poniesionych przez zarządcę 
infrastruktury dane państwo członkowskie 
może, jeżeli rynek może to wytrzymać, 
dokonywać podwyżek na podstawie 
efektywnych, przejrzystych i 
niedyskryminujących zasad, gwarantując 
jednak optymalną konkurencyjność, 
zwłaszcza w międzynarodowych 
kolejowych przewozach towarowych. 
System pobierania opłat respektuje 
osiągnięte wzrosty produktywności przez 
przedsiębiorstwa kolejowe.

W celu uzyskania pełnego odzysku 
kosztów poniesionych przez zarządcę 
infrastruktury dane państwo członkowskie 
może zezwolić na to, aby ten zarządca 
infrastruktury mógł w dowolnym 
segmencie rynku – jeżeli ten segment 
rynku może to wytrzymać – dokonać 
podwyżki na podstawie efektywnych, 
przejrzystych i niedyskryminujących 
zasad, gwarantując jednak optymalną 
konkurencyjność sektora kolejowego.

Or. en

Poprawka 537
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu uzyskania pełnego odzysku 
kosztów poniesionych przez zarządcę 
infrastruktury dane państwo członkowskie 
może, jeżeli rynek może to wytrzymać, 
dokonywać podwyżek na podstawie 
efektywnych, przejrzystych i 
niedyskryminujących zasad, gwarantując 
jednak optymalną konkurencyjność, 
zwłaszcza w międzynarodowych 
kolejowych przewozach towarowych. 
System pobierania opłat respektuje 
osiągnięte wzrosty produktywności przez 
przedsiębiorstwa kolejowe.

W celu uzyskania pełnego odzysku 
kosztów poniesionych przez zarządcę 
infrastruktury dane państwo członkowskie 
może zezwolić zarządcy infrastruktury, 
jeżeli dany sektor rynku może to 
wytrzymać, dokonywać podwyżek na 
podstawie efektywnych, przejrzystych i 
niedyskryminujących zasad, gwarantując 
jednak optymalną konkurencyjność, 
zwłaszcza w międzynarodowych 
kolejowych przewozach towarowych. 
System pobierania opłat respektuje 
osiągnięte wzrosty produktywności przez 
przedsiębiorstwa kolejowe.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest szczegółowe określenie roli różnych podmiotów i wskazanie, że 
procedura ta powinna mieć zastosowanie do danego sektora rynku.

Poprawka 538
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu uzyskania pełnego odzysku 
kosztów poniesionych przez zarządcę 
infrastruktury dane państwo członkowskie 
może, jeżeli rynek może to wytrzymać, 
dokonywać podwyżek na podstawie 
efektywnych, przejrzystych i 
niedyskryminujących zasad, gwarantując 
jednak optymalną konkurencyjność, 
zwłaszcza w międzynarodowych 
kolejowych przewozach towarowych. 

W celu uzyskania pełnego odzysku 
kosztów poniesionych przez zarządcę 
infrastruktury dane państwo członkowskie 
może zezwolić na to, aby ten zarządca 
infrastruktury mógł w dowolnym 
segmencie rynku kolejowego – jeżeli 
odnośne warunki da się wytrzymać –
dokonać podwyżki na podstawie 
efektywnych, przejrzystych i 
niedyskryminujących zasad, gwarantując 
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System pobierania opłat respektuje 
osiągnięte wzrosty produktywności przez 
przedsiębiorstwa kolejowe.

jednak optymalną efektywność sektora 
kolejowego. System pobierania opłat 
respektuje osiągnięte wzrosty 
produktywności przez przedsiębiorstwa 
kolejowe.

Or. en

Uzasadnienie

W państwach członkowskich UE stosowane są różne modele pobierania opłat za korzystanie z 
infrastruktury kolejowej: po uzyskaniu zezwolenia ze strony państwa członkowskiego 
zarządca sieci mógłby dokonać podwyżki w celu zagwarantowania efektywności i 
optymalizacji sieci kolejowej, jak określono w art. 26.

Poprawka 539
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powyższe segmenty rynku ustala się 
zgodnie z kryteriami wymienionymi w 
załączniku VIII pkt 3, pod warunkiem 
uprzedniego zatwierdzenia przez organ 
regulacyjny. W przypadku segmentów 
rynku, w których nie mają miejsca 
przewozy, podwyżek nie uwzględnia się w 
systemie pobierania opłat.

Powyższe segmenty rynku ustala się 
zgodnie z załącznikiem VIII pkt 3 po 
rozpatrzeniu wymienionych w nim par i 
uwzględnieniu odpowiednich z nich, pod 
warunkiem uprzedniego zatwierdzenia 
przez organ regulacyjny. W przypadku 
segmentów rynku, w których nie mają 
miejsca przewozy, podwyżek nie 
uwzględnia się w systemie pobierania 
opłat.

Or. en

Poprawka 540
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powyższe segmenty rynku ustala się Powyższe segmenty rynku kolejowego i 
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zgodnie z kryteriami wymienionymi w 
załączniku VIII pkt 3, pod warunkiem 
uprzedniego zatwierdzenia przez organ 
regulacyjny. W przypadku segmentów 
rynku, w których nie mają miejsca 
przewozy, podwyżek nie uwzględnia się w 
systemie pobierania opłat.

proponowane dla nich podwyżki ustala się 
zgodnie z procedurą określoną w 
załączniku VIII pkt 3. W przypadku 
segmentów rynku, w których nie mają 
miejsca przewozy, podwyżek początkowo
nie uwzględnia się w systemie pobierania 
opłat.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zabezpieczyć segmenty rynku kolejowego, w których w początkowej fazie nie odbywają 
się przewozy, nie należy dokonywać podwyżek. Można natomiast ich dokonać, gdy ruch się 
rozwinie i jeśli segment jest w stanie pokryć koszty.

Poprawka 541
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VIII pkt 3 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 542
Sabine Wils
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VIII pkt 3 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 543
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pociągi wyposażone w europejski system 
sterowania pociągiem (ETCS) używane na 
liniach wyposażonych w krajowe systemy 
srk są uprawnione do tymczasowej obniżki 
opłat za infrastrukturę zgodnie z 
załącznikiem VIII pkt 5.

Pociągi wyposażone w europejski system 
sterowania pociągiem (ETCS) używane na 
liniach wyposażonych w krajowe systemy 
srk są uprawnione do tymczasowej obniżki 
opłat za infrastrukturę zgodnie z 
załącznikiem VIII pkt 5. Zarządca 
infrastruktury jest zdolny zapewnić to, by 
taka obniżka nie skutkowała utratą 
dochodów. Obniżka ta jest równoważona 
wyższymi opłatami na tej samej linii 
kolejowej dla pociągów niewyposażonych 
w ETCS.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyposażanie pociągów w system ETCS należy wspierać za pomocą systemu „bonus-malus”, 
który nie prowadziłby do zmniejszenia dochodów zarządcy infrastruktury. Preferowane jest 
to, by ten system zastosowano w odniesieniu do każdej linii kolejowej. Nie należy jednak 
nadawać komisji uprawnień do jednostronnej interwencji.
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Poprawka 544
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pociągi wyposażone w europejski 
system sterowania pociągiem (ETCS) 
używane na liniach wyposażonych w 
krajowe systemy srk są uprawnione do 
tymczasowej obniżki opłat za 
infrastrukturę zgodnie z załącznikiem VIII 
pkt 5.

3. Pociągi wyposażone w europejski 
system sterowania pociągiem (ETCS) 
używane na liniach wyposażonych w 
krajowe systemy srk są uprawnione do 
tymczasowej obniżki opłat za 
infrastrukturę na liniach objętych 
Europejskim Planem Rozmieszczenia, na 
których zainstalowano ERTMS.

Or. pl

Poprawka 545
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VIII pkt 5 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.
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Poprawka 546
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VIII pkt 5 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 547
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Systemy pobierania opłat za 
infrastrukturę za pomocą planu wydajności 
zachęcają przedsiębiorstwa kolejowe i
zarządcę infrastruktury do 
minimalizowania zakłóceń i poprawy 
osiąganych wyników sieci kolejowej. 
Może to obejmować kary za działania, 
które zakłócają eksploatację sieci, 
rekompensaty dla przedsiębiorstw, które 
zostały dotknięte skutkami zakłóceń, i 
premie, jako nagrody za lepsze wykonanie 
od planowanego.

1. Systemy pobierania opłat za 
infrastrukturę za pomocą planu wydajności 
zachęcają przedsiębiorstwa kolejowe i 
zarządcę infrastruktury do 
minimalizowania zakłóceń i poprawy 
osiąganych wyników sieci kolejowej. 
Może to obejmować kary za działania, 
które zakłócają eksploatację sieci, 
rekompensaty dla przedsiębiorstw, które 
zostały dotknięte skutkami zakłóceń, i 
premie, jako nagrody za lepsze wykonanie 
od planowanego bez uszczerbku dla 
obowiązujących przepisów dotyczących 
odpowiedzialności.

Or. en
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Uzasadnienie

Plany wydajności nie mają związku z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności – tj. 
prawami pasażerów lub umowami w sprawie jakości towarów.

Poprawka 548
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja ocenia po 4 latach 
orientacyjny wykaz podstawowych zasad 
planu wydajności zawarty w załączniku 
VIII pkt 4.

Or. en

Uzasadnienie

Wskaźniki wydajności mogą się z czasem zmienić i zostały już przyjęte przez sektor kolejowy. 
Przegląd wskaźników umożliwiłby uwzględnienie sytuacji na runku.

Poprawka 549
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podstawowe zasady planu wydajności, 
wymienione w załączniku VIII pkt 4 
stosuje się na obszarze całej sieci.

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 
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kolejowych za pośrednictwem aktów delegowanych daleko wykracza poza zakres, który 
uzasadniałby przeniesienie kompetencji na Komisję. Wprowadzanie zmian powinno zatem 
podlegać normalnej procedurze współdecyzji.

Poprawka 550
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Punkt 4 załącznika VIII, może zostać 
zmieniony na podstawie zebranych 
doświadczeń zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 60.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Po przeniesieniu głównych elementów załącznika VIII pkt 4 do głównego tekstu dyrektywy w 
załączniku pozostają bardziej szczegółowe elementy planu wydajności, które nie mogą zostać 
zmienione przez Komisję pod pretekstem zapewnienia odpowiedniego stopnia elastyczności.

Poprawka 551
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VIII pkt 4 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.
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Poprawka 552
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządcy infrastruktury mogą pobierać 
stosowną opłatę za zdolność przepustową, 
która jest alokowana, ale nie zostaje 
wykorzystana. Ta opłata zapewnia zachęty 
do efektywnego wykorzystania zdolności 
przepustowej. W przypadku występowania 
więcej niż jednego wnioskodawcy dla 
danej trasy pociągu, której alokacja ma 
nastąpić w ramach planowania rocznego 
rozkładu jazdy, pobiera się opłaty 
rezerwacyjne.

Zarządcy infrastruktury mogą pobierać 
stosowną opłatę za zdolność przepustową, 
która jest alokowana, ale nie zostaje 
wykorzystana. Ta opłata zapewnia zachęty 
do efektywnego wykorzystania zdolności 
przepustowej. Jeśli dwóch lub więcej 
wnioskodawców złoży wniosek o obsługę 
nakładających się tras pociągu, których
alokacja ma nastąpić w ramach planowania 
rocznego rozkładu jazdy, pobiera się opłaty 
rezerwacyjne od wnioskodawcy, któremu 
została przydzielona cała trasa pociągu 
lub jej część i nie została ona 
wykorzystana.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku występowania więcej niż jednego wnioskodawcy dla danej trasu pociągu opłaty 
rezerwacyjne nakłada się tylko w sytuacji, gdy trasa jest przydzielona wnioskodawcy, który z 
niej nie korzysta.

Poprawka 553
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli wnioskodawca zamierza wystąpić 
z wnioskiem o przyznanie zdolności 
przepustowej w celu świadczenia 
międzynarodowych przewozów 
pasażerskich, zdefiniowanych w art. 2, 

4. Jeżeli wnioskodawca zamierza wystąpić 
z wnioskiem o przyznanie zdolności 
przepustowej w celu świadczenia 
międzynarodowych lub krajowych 
przewozów pasażerskich, zdefiniowanych 
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informuje o tym zarządców infrastruktury i 
odpowiednie organy regulacyjne. Aby 
umożliwić im określenie, czy cel usługi 
międzynarodowej polega na przewozie 
osób między stacjami znajdującymi się w 
różnych państwach członkowskich, oraz
potencjalnego wpływu ekonomicznego na 
już realizowane umowy o świadczenie 
usług publicznych, organy regulacyjne 
zapewniają, aby każdy właściwy organ, 
który udzielił publicznego zamówienia na 
kolejowy przewóz pasażerski na tej trasie 
określony w takim zamówieniu, każdy 
inny zainteresowany właściwy organ 
mający prawo ograniczania dostępu na 
mocy art. 9 ust. 3 oraz każde 
przedsiębiorstwo kolejowe realizujące 
umowę o świadczenie usług publicznych 
na trasie tego międzynarodowego 
przewozu pasażerskiego zostały 
odpowiednio poinformowane.

w art. 2, informuje o tym zarządców 
infrastruktury i odpowiednie organy 
regulacyjne. Aby umożliwić im określenie 
potencjalnego wpływu ekonomicznego na 
już realizowane umowy o świadczenie 
usług publicznych, organy regulacyjne 
zapewniają, aby każdy właściwy organ, 
który udzielił publicznego zamówienia na 
kolejowy przewóz pasażerski na tej trasie 
określony w takim zamówieniu, każdy 
inny zainteresowany właściwy organ 
mający prawo ograniczania dostępu na 
mocy art. 9 ust. 3 oraz każde 
przedsiębiorstwo kolejowe realizujące 
umowę o świadczenie usług publicznych 
na trasie tego międzynarodowego lub 
krajowego przewozu pasażerskiego zostały 
odpowiednio poinformowane.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uwzględnienie otwarcia krajowych przewozów pasażerskich na 
konkurencję.

Poprawka 554
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają wspólne 
działanie przedstawicieli zarządców 
infrastruktury, których decyzje o alokacji 
mają wpływ na innych zarządców 
infrastruktury w celu koordynowania 
alokacji lub w celu alokowania całej 
odpowiedniej zdolności przepustowej na 
poziomie międzynarodowym, bez szkody 

Państwa członkowskie zapewniają wspólne 
działanie przedstawicieli zarządców 
infrastruktury, których decyzje o alokacji 
mają wpływ na innych zarządców 
infrastruktury w celu koordynowania 
alokacji lub w celu alokowania całej 
odpowiedniej zdolności przepustowej na 
poziomie międzynarodowym, bez szkody 
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dla szczególnych przepisów 
ustawodawstwa Unii dotyczących sieci 
kolejowych ukierunkowanych na transport 
towarów. Odpowiedni przedstawiciele 
zarządców infrastruktury z państw 
trzecich mogą być włączeni do tych 
procedur.

dla szczególnych przepisów 
ustawodawstwa Unii dotyczących sieci 
kolejowych ukierunkowanych na transport 
towarów. Tacy przedstawiciele czuwają, 
aby członkostwo uczestników, metody 
działania i wszystkie odpowiednie kryteria, 
które są stosowane do oceniania i alokacji 
zdolności przepustowej infrastruktury, 
były podawane do wiadomości publicznej.
Odpowiedni przedstawiciele zarządców 
infrastruktury z państw trzecich mogą 
zostać włączeni do tych procedur.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest przeniesienie ustępu 4 art. 40 do ustępu 1 w tym artykule.

Poprawka 555
Roberts Zīle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja i przedstawiciele organów 
regulacyjnych, współpracujący zgodnie z 
przepisami art. 57, są informowani o 
wszystkich spotkaniach, na których 
opracowuje się wspólne zasady i praktyki 
dotyczące alokacji infrastruktury, i 
zapraszani do udziału w nich w 
charakterze obserwatora. W przypadku 
informatycznych systemów alokacji organy 
regulacyjne uzyskują z tych systemów 
wystarczające informacje umożliwiające 
im wykonywanie nadzoru regulacyjnego 
zgodnie z przepisami art. 56.

2. Komisja i przedstawiciele organów 
regulacyjnych, współpracujący zgodnie z 
przepisami art. 57, są informowani o
wspólnych zasadach i praktykach 
dotyczących alokacji infrastruktury. W 
przypadku informatycznych systemów 
alokacji organy regulacyjne uzyskują z 
tych systemów wystarczające informacje 
umożliwiające im wykonywanie nadzoru 
regulacyjnego zgodnie z przepisami art. 56.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst wniosku Komisji przewiduje zbyt duży zakres ingerencji Komisji i organów 
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regulacyjnych w działalność stowarzyszeń i zarządców infrastruktury, a zatem należy 
wyraźniej oddzielić funkcję nadzorczą/obserwacyjną organu regulacyjnego od działalności 
przedsiębiorstw.

Poprawka 556
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja i przedstawiciele organów 
regulacyjnych, współpracujący zgodnie z 
przepisami art. 57, są informowani o 
wszystkich spotkaniach, na których 
opracowuje się wspólne zasady i praktyki 
dotyczące alokacji infrastruktury, i 
zapraszani do udziału w nich w 
charakterze obserwatora. W przypadku 
informatycznych systemów alokacji organy 
regulacyjne uzyskują z tych systemów 
wystarczające informacje umożliwiające 
im wykonywanie nadzoru regulacyjnego 
zgodnie z przepisami art. 56.

2. Komisja i przedstawiciele organów 
regulacyjnych, współpracujący zgodnie z 
przepisami art. 57, są informowani o 
wspólnych zasadach i praktykach 
dotyczących alokacji infrastruktury. W 
przypadku informatycznych systemów 
alokacji organy regulacyjne uzyskują z 
tych systemów wystarczające informacje 
umożliwiające im wykonywanie nadzoru 
regulacyjnego zgodnie z przepisami art. 56.

Or. fr

Uzasadnienie

System prawny, który ma zastosowanie w Unii Europejskiej, pozwala przedsiębiorstwom na 
swobodne organizowanie prowadzonych działań, bez konieczności zapraszania 
obserwatorów. Komisja i organy regulacyjne są informowane o decyzjach podejmowanych 
przez przedsiębiorstwa.

Poprawka 557
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja i przedstawiciele organów 2. Komisja i przedstawiciele organów 
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regulacyjnych, współpracujący zgodnie z 
przepisami art. 57, są informowani o
wszystkich spotkaniach, na których 
opracowuje się wspólne zasady i praktyki 
dotyczące alokacji infrastruktury, i 
zapraszani do udziału w nich w 
charakterze obserwatora. W przypadku 
informatycznych systemów alokacji organy 
regulacyjne uzyskują z tych systemów 
wystarczające informacje umożliwiające 
im wykonywanie nadzoru regulacyjnego 
zgodnie z przepisami art. 56.

regulacyjnych, współpracujący zgodnie z 
przepisami art. 57, są informowani o 
wspólnych zasadach i praktykach 
dotyczących alokacji infrastruktury. W 
przypadku informatycznych systemów 
alokacji organy regulacyjne uzyskują z 
tych systemów wystarczające informacje 
umożliwiające im wykonywanie nadzoru 
regulacyjnego zgodnie z przepisami art. 56.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja i organy regulacyjne muszą być dobrze poinformowane, ale nie muszą uczestniczyć 
w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności.

Poprawka 558
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja i przedstawiciele organów 
regulacyjnych, współpracujący zgodnie z 
przepisami art. 57, są informowani o
wszystkich spotkaniach, na których 
opracowuje się wspólne zasady i praktyki 
dotyczące alokacji infrastruktury, i 
zapraszani do udziału w nich w 
charakterze obserwatora. W przypadku 
informatycznych systemów alokacji organy 
regulacyjne uzyskują z tych systemów 
wystarczające informacje umożliwiające 
im wykonywanie nadzoru regulacyjnego 
zgodnie z przepisami art. 56.

2. Komisja i przedstawiciele organów 
regulacyjnych, współpracujący zgodnie z 
przepisami art. 57, są informowani o tym, 
które wspólne zasady i praktyki dotyczące 
alokacji infrastruktury są opracowywane. 
W przypadku informatycznych systemów 
alokacji organy regulacyjne uzyskują z 
tych systemów wystarczające informacje 
umożliwiające im wykonywanie nadzoru 
regulacyjnego zgodnie z przepisami art. 56.

Or. en



AM\870643PL.doc 65/169 PE467.167v01-00

PL

Uzasadnienie

Komisja Europejska i organy regulacyjne pełnią różne funkcje. Do ich zadań należą: 
kontrola, znajdywanie rozwiązań, gdy pełnią funkcje arbitrów, i nakładanie sankcji, podczas 
gdy decyzje strategiczne muszą być w pełni zgodne z przepisami niniejszej dyrektywy.

Poprawka 559
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja i przedstawiciele organów 
regulacyjnych, współpracujący zgodnie z 
przepisami art. 57, są informowani o 
wszystkich spotkaniach, na których 
opracowuje się wspólne zasady i praktyki 
dotyczące alokacji infrastruktury, i 
zapraszani do udziału w nich w 
charakterze obserwatora. W przypadku 
informatycznych systemów alokacji organy 
regulacyjne uzyskują z tych systemów 
wystarczające informacje umożliwiające 
im wykonywanie nadzoru regulacyjnego 
zgodnie z przepisami art. 56.

2. Komisja jest informowana o wszystkich 
spotkaniach, na których opracowuje się 
wspólne zasady i praktyki dotyczące 
alokacji infrastruktury, i zapraszana do 
udziału w nich w charakterze obserwatora. 
W przypadku informatycznych systemów 
alokacji organy regulacyjne uzyskują z 
tych systemów wystarczające informacje 
umożliwiające im wykonywanie nadzoru 
regulacyjnego zgodnie z przepisami art. 56.

Or. es

Poprawka 560
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na każdym spotkaniu lub innej 
działalności podejmowanej, żeby udzielić 
zezwolenia na alokację zdolności 
przepustowej infrastruktury dla 
transsieciowych przewozów pociągami, 

3. Na każdym spotkaniu lub w ramach 
innych działań przeznaczonych na to, żeby 
udzielić zezwolenia na alokację zdolności 
przepustowej infrastruktury dla 
transsieciowych przewozów pociągami, 
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decyzje są podejmowane tylko przez 
przedstawicieli zarządców infrastruktury.

decyzje są podejmowane przez 
przedstawicieli zarządców infrastruktury.
W razie utrzymujących się rozbieżności 
między przedstawicielami zarządców 
infrastruktury do sieci organów 
regulacyjnych, o której mowa w art. 57, 
można występować o przeprowadzenie 
arbitrażu.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wprowadzenie możliwości interweniowania przez sieć 
organów regulacyjnych w celu arbitrażowych rozstrzygnięć sporów w razie utrzymujących się 
rozbieżności między zarządcami infrastruktury.

Poprawka 561
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uczestniczący we współpracy określonej 
w ust. 1 zapewniają, żeby ich członkostwo, 
metody działania i wszystkie odpowiednie 
kryteria, które są stosowane do oceniania 
i alokacji zdolności przepustowej 
infrastruktury, były podawane do 
wiadomości publicznej.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest przeniesienie niniejszego ustępu do ustępu 1 w art. 40.

Poprawka 562
Ramon Tremosa i Balcells
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działając we współpracy określonej w ust. 
1, zarządcy infrastruktury oceniają 
zapotrzebowanie na międzynarodowe trasy 
pociągów i mogą, jeśli to konieczne, 
proponować i organizować je, aby ułatwić 
prowadzenie ruchu pociągów towarowych, 
które podlegają zamówieniom ad hoc, 
określonym w art. 48.

Działając we współpracy określonej w ust. 
1, zarządcy infrastruktury oceniają 
zapotrzebowanie na międzynarodowe trasy 
pociągów i mogą, jeśli to konieczne, 
proponować i organizować je, aby ułatwić 
prowadzenie ruchu pociągów towarowych, 
które podlegają zamówieniom ad hoc, 
określonym w art. 48. W ramach 
przedmiotowej współpracy powinny 
powstać mechanizmy pozwalające 
utrzymać nieprzekraczający pięciu dni 
roboczych termin udzielania odpowiedzi 
na wnioski dotyczące międzynarodowych 
usług kolejowych.

Or. es

Uzasadnienie

Nie jest jasne, czy w tym przypadku został utrzymany, przewidziany w art. 48, termin 
udzielenia odpowiedzi wynoszący pięć dni roboczych.

Poprawka 563
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie mogą ustalić 
oddzielne przepisy dla sieci 
niepowiązanych technologicznie z główną 
siecią kolejową, jeśli konieczna jest 
współpraca na specjalnych warunkach 
przy alokacji zdolności przepustowej 
infrastruktury dla ruchu z państw trzecich 
oraz do państw trzecich.

Or. en
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Poprawka 564
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie ustalają 
oddzielne przepisy dla sieci 
niepowiązanych technologicznie z główną 
siecią kolejową, jeśli konieczna jest 
współpraca na specjalnych warunkach 
przy alokacji zdolności przepustowej 
infrastruktury dla ruchu z państw trzecich 
oraz do państw trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Odnośnie do alokacji zdolności przepustowej i koordynacji z państwami trzecimi 
zaangażowane państwa członkowskie – tj. państwa bałtyckie – muszą być uprawnione do 
ustalania szczegółowych przepisów dotyczących ruchu odbywającego się z państw trzecich 
oraz z państw trzecich.

Poprawka 565
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wnioski o przyznanie zdolności 
przepustowej infrastruktury mogą być 
składane przez wnioskodawców w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy.

1. Wnioski o przyznanie zdolności 
przepustowej infrastruktury mogą być 
składane przez wnioskodawców. W celu 
wykorzystania zdolności przepustowej
infrastruktury oraz europejskiej sieci 
kolejowej jako konkurencyjnego 
transportu towarowego, wnioskodawcy 
wyznaczają przedsiębiorstwo kolejowe 
zawierające umowy z zarządcą 
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infrastruktury zgodnie z art. 28.

Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce przyjęto sformułowanie użyte w rozporządzeniu (UE) nr 913/2010 w sprawie 
europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy dla tej 
sieci i bez prób rozszerzenia zakresu stosowania tej zasady.

Poprawka 566
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć środki 
wykonawcze określające szczegółowo 
kryteria, których należy przestrzegać do 
celów stosowania ust. 2. 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

Nadużycia w zarządzaniu krajowymi komisjami ds. kolei.

Poprawka 567
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r., 
wstępna umowa ramowa może być 
sporządzana na okres 5 lat z możliwością 

Począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r., 
wstępna umowa ramowa może być 
sporządzana na okres 5 lat z możliwością 
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jej jednokrotnego przedłużenia, na 
podstawie parametrów przepustowości 
stosowanych przez wnioskodawców 
realizujących usługi przed dniem 1 
stycznia 2010 r., z uwagi na 
specjalistyczne inwestycje lub istniejące 
umowy handlowe. Organ regulacyjny, 
o którym mowa w art. 55, jest 
odpowiedzialny za wyrażenie zgody na 
wejście w życie takiej umowy.

jej jednokrotnego przedłużenia, na 
podstawie parametrów przepustowości 
stosowanych przez wnioskodawców 
realizujących usługi przed dniem 1 
stycznia 2010 r., z uwagi na 
specjalistyczne inwestycje lub istniejące 
umowy handlowe.

Or. en

Uzasadnienie

Państwo członkowskie lub na życzenie wnioskodawca mogą zgodnie z ust. 1 skonsultować się 
z organem regulacyjnym w sprawie wstępnej umowy ramowej sporządzanej przez zarządcę 
infrastruktury, ale do obowiązków organu regulacyjnego należy podjęcie decyzji o wejściu w 
życie takiej umowy, chyba że inni wnioskodawcy złożyli określone żądania i doszło do 
konfliktu.

Poprawka 568
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządca infrastruktury stosuje się do 
harmonogramu alokacji zdolności 
przepustowej określonego w załączniku 
IX.

Zarządca infrastruktury stosuje się do 
harmonogramu alokacji zdolności 
przepustowej określonego w załączniku 
IX. Państwa członkowskie mogą ustalić 
oddzielne harmonogramy przydzielania 
zdolności przepustowej dla sieci 
niepowiązanych technologicznie z główną 
siecią kolejową UE, aby umożliwić 
koordynację z sieciami kolejowymi państw 
trzecich.

Or. en

Poprawka 569
Gilles Pargneaux
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Nadużycia w zarządzaniu krajowymi komisjami ds. kolei.

Poprawka 570
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik X 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 ustawodawczego. 
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 571
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zarządcy infrastruktury uzgadniają z 
innymi odpowiednimi zainteresowanymi 
zarządcami infrastruktury, które 
międzynarodowe trasy pociągów mają 
zostać włączone do obowiązującego 
rozkładu jazdy przed rozpoczęciem 
konsultacji na temat projektu 
obowiązującego rozkładu jazdy. Korekty 
są dokonywane tylko w razie bezwzględnej 
konieczności.

2. Zarządcy infrastruktury uzgadniają z 
innymi odpowiednimi zainteresowanymi 
zarządcami infrastruktury, które 
międzynarodowe trasy pociągów mają 
zostać włączone do obowiązującego 
rozkładu jazdy przed rozpoczęciem 
konsultacji na temat projektu 
obowiązującego rozkładu jazdy. Korekty 
są dokonywane tylko w razie bezwzględnej 
konieczności i muszą być należycie 
uzasadnione.

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi o większą przejrzystość w zarządzaniu.

Poprawka 572
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wnioskodawcy składają wnioski o 
przyznanie zdolności przepustowej 
infrastruktury przebiegającej przez więcej 
niż jedną sieć przez złożenie wniosku do 
jednego zarządcy infrastruktury. Następnie 
ten zarządca infrastruktury zostaje 
upoważniony do działania w imieniu 
wnioskodawcy, aby starać się o zdolność 
przepustową u pozostałych odpowiednich 
zarządców infrastruktury.

4. Wnioskodawcy mogą złożyć wnioski o 
przyznanie zdolności przepustowej 
infrastruktury przebiegającej przez więcej 
niż jedną sieć przez złożenie wniosku do 
jednego zarządcy infrastruktury. Następnie 
ten zarządca infrastruktury zostaje 
upoważniony do działania w imieniu 
wnioskodawcy, aby starać się o zdolność 
przepustową u pozostałych odpowiednich 
zarządców infrastruktury.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest utrzymanie spójności z przyjętym niedawno rozporządzeniem w sprawie korytarzy 



AM\870643PL.doc 73/169 PE467.167v01-00

PL

transportu tranzytowego, które nie zobowiązuje wnioskodawców do składania wniosku o 
przyznanie zdolności przepustowej tylko u jednego zarządcy infrastruktury.

Poprawka 573
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na żądanie wnioskodawcy zarządca 
infrastruktury udostępnia mu do wglądu 
nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i we 
właściwym czasie z punktu widzenia 
procesu koordynacji, o którym mowa w 
art. 46, następujące informacje:

4. Na żądanie wnioskodawcy zarządca 
infrastruktury udostępnia mu do wglądu 
nieodpłatnie, w maksymalnym terminie 
jednego miesiąca od przydzielenia tras i 
we właściwym czasie z punktu widzenia 
procesu koordynacji, o którym mowa w 
art. 46, następujące informacje:

Or. es

Uzasadnienie

Brak pewności prawa, który może być spowodowany ustaleniem takich kryteriów, jak „w 
rozsądnym terminie”, osłabia kryteria bezpieczeństwa i przejrzystości, które mają zapewniać 
przepisy w lit. a)–e). W związku z tym konieczne jest określenie stałych terminów.

Poprawka 574
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla istniejących 
procedur odwoławczych i art. 56, w 
przypadku sporów dotyczących alokacji 
zdolności przepustowej infrastruktury, jest 
udostępniany system rozwiązywania 
sporów w celu natychmiastowego 
rozwiązywania takich sporów. System taki 
określa się w regulaminie sieci. Jeżeli ten 

6. Bez uszczerbku dla istniejących 
procedur odwoławczych i przepisów 
niniejszej dyrektywy w przypadku sporów 
dotyczących alokacji zdolności 
przepustowej infrastruktury, jest 
udostępniany system rozwiązywania 
sporów w celu natychmiastowego 
rozwiązywania takich sporów. System taki 
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system jest stosowany, decyzje podejmuje 
się w terminie ograniczonym do dziesięciu 
dni roboczych.

określa się w regulaminie sieci. Jeżeli ten 
system jest stosowany, decyzje podejmuje 
się w terminie ograniczonym do dziesięciu 
dni roboczych.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest całościowe uwzględnienie przepisów dyrektywy.

Poprawka 575
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zagwarantowania rozwijania 
odpowiednich usług transportowych, w 
szczególności stosownie do wymogów 
obowiązku użyteczności publicznej lub 
promocji rozwijania przewozów 
towarowych, państwa członkowskie mogą 
podejmować wszelkie konieczne środki, na 
warunkach niedyskryminujących, w celu 
zapewnienia, żeby takie przewozy 
uzyskiwały priorytet przy dokonywaniu 
alokacji zdolności przepustowej 
infrastruktury.

W celu zagwarantowania rozwijania 
odpowiednich usług transportowych, w 
szczególności stosownie do wymogów 
obowiązku użyteczności publicznej lub 
promocji rozwijania przewozów 
towarowych, a zwłaszcza przewozów 
międzynarodowych, państwa członkowskie 
mogą podejmować wszelkie konieczne 
środki, na warunkach 
niedyskryminujących, w celu zapewnienia, 
żeby takie przewozy uzyskiwały priorytet 
przy dokonywaniu alokacji zdolności 
przepustowej infrastruktury.

Or. es

Uzasadnienie

Jeśli chcemy zwiększyć wykorzystanie kolei na szczeblu europejskim, należy dążyć do nadania 
pierwszeństwa międzynarodowym usługom kolejowym.

Poprawka 576
Ramon Tremosa i Balcells
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Znaczenie przewozów towarów, w 
szczególności międzynarodowych 
przewozów towarów, jest traktowane z 
właściwą uwagą przy wyznaczaniu 
kryteriów priorytetów.

5. Kryteria priorytetów obejmują przewozy 
towarów, w szczególności 
międzynarodowe przewozy towarów.

Or. es

Uzasadnienie

Wyrażenie „z właściwą uwagą” jest zbyt ogólne i jeśli Komisja zamierza zwiększyć przewozy 
towarów koleją, a zwłaszcza przewozy międzynarodowe, to powinna to jasno wyrazić.

Poprawka 577
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu sześciu miesięcy od 
zakończenia analizy zdolności 
przepustowej zarządca infrastruktury 
przedstawia plan powiększenia zdolności 
przepustowej.

1. Po otrzymaniu analizy zdolności 
przepustowej zarządca infrastruktury 
przedstawia plan powiększenia zdolności 
przepustowej.

Or. es

Uzasadnienie

Chodzi o większą elastyczność i szybkość, które mogą zwiększyć jakość proponowanych 
usług.

Poprawka 578
Peter van Dalen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan może podlegać uprzedniemu 
zatwierdzeniu przez państwo 
członkowskie. Organ regulacyjny, o 
którym mowa w art. 55, może wydać 
opinię dotyczącą adekwatności planu 
operacyjnego dla realizacji tych celów.

Plan może podlegać uprzedniemu 
zatwierdzeniu przez państwo 
członkowskie.

Or. nl

Poprawka 579
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 2 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie przepełnienia sieci 
transeuropejskiej lub tras pociągów, które 
spowodowałoby istotne skutki dla jednej 
sieci transeuropejskiej lub kilku z nich, 
sieć organów regulacyjnych zdefiniowana 
w art. 57 może wydać opinię na temat 
zasadności działań w ramach takiego 
planu.

Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce przewiduje się możliwość konsultacji z siecią organów regulacyjnych w razie 
istotnego przepełnienia jednej sieci lub kilku z nich.

Poprawka 580
Michel Dantin, Dominique Vlasto
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku infrastruktury 
przepełnionej, zarządca infrastruktury żąda 
zrzeczenia się danej trasy pociągów, która 
w okresie co najmniej jednego miesiąca, 
była wykorzystywana poniżej progowej 
wielkości, która ma być ustalana w 
regulaminie sieci, o ile to nie nastąpił z 
przyczyn pozaekonomicznych, 
pozostających poza kontrolą operatora.

2. W przypadku infrastruktury 
przepełnionej, zarządca infrastruktury żąda 
zrzeczenia się danych tras pociągów, która 
w okresie co najmniej jednego miesiąca, 
była wykorzystywana poniżej progowej 
wielkości, która ma być ustalana w 
regulaminie sieci, o ile to nie nastąpił z 
przyczyn pozaekonomicznych, 
pozostających poza kontrolą operatora.
Zarządca infrastruktury powinien 
uprzednio przeprowadzić konsultacje z 
przedsiębiorstwem kolejowym, aby 
zasięgnąć informacji o niewystarczającym 
wykorzystaniu sieci.

Or. fr

Poprawka 581
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zarządca infrastruktury w odpowiednim 
terminie informuje zainteresowane strony 
o nieplanowanych pracach w zakresie 
utrzymania.

3. Zarządca infrastruktury przynajmniej na 
tydzień wcześniej informuje 
zainteresowane strony o nieplanowanych 
pracach w zakresie utrzymania.

Or. es

Uzasadnienie

Logiczne jest, że zainteresowane strony powinny wiedzieć, kiedy rozpoczną się nieplanowane 
prace, ponieważ powinny się do tego odpowiednio przygotować.
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Poprawka 582
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zarządcy infrastruktury dysponują 
protokołami postępowania na okoliczność 
wypadku lub awarii technicznej.

Or. es

Uzasadnienie

Byłoby właściwe, gdyby zarządcy infrastruktury dysponowali protokołami postępowania na 
okoliczność wypadku lub awarii technicznej. Protokoły te pomogłyby w lepszym i szybszym 
przygotowaniu planów gotowości, powinny też być rozpowszechniane jako przykład dobrej 
praktyki pomiędzy wszystkimi zarządcami infrastruktury.

Poprawka 583
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą wymagać 
od przedsiębiorstw kolejowych 
zaangażowania się w zapewnienie we 
własnym zakresie egzekwowania i 
monitorowania spełniania norm i zasad 
bezpieczeństwa.

3. Z wyjątkiem wystąpienia siły wyższej, 
szczególnie w przypadku pilnych robót 
niezbędnych do zapewnienia 
bezpieczeństwa, dana trasa pociągów 
przeznaczona do przewozów towarowych 
na mocy niniejszego artykułu nie może 
zostać wyłączona na mniej niż dwa 
miesiące przed terminem przewidzianym 
w rozkładzie jazdy, jeżeli dany 
wnioskodawca nie wyrazi zgody na takie 
wyłączenie z ruchu. W takim przypadku 
właściwy zarządca infrastruktury 
podejmuje wysiłki, aby zaproponować 
wnioskodawcy trasę o porównywalnej 
jakości i niezawodności, którą 
wnioskodawca może przyjąć bądź 
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odrzucić. W razie odrzucenia propozycji, 
ma on co najmniej prawo do uzyskania 
zwrotu dokonanych opłat.

Or. fr

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce przewiduje się minimalne niezbędne rozwiązania alternatywne lub 
zwrot opłat w przypadku wyłączenia trasy z ruchu, z wyjątkiem przypadków działania siły 
wyższej. W poprawce uwzględnia się i uzupełnia sformułowanie zawarte już w rozporządzeniu 
w sprawie europejskiej sieci transportu kolejowego (rozporządzenie (UE) nr 913/2010).

Poprawka 584
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Sekcja 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ regulacyjny Organy regulacyjne

Or. fr

Uzasadnienie

Bardziej uzasadnione jest zastosowanie liczby mnogiej, ponieważ sekcja jest poświęcona 
krajowym organom regulacyjnym działającym w ramach sieci.

Poprawka 585
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ regulacyjny Krajowe organy regulacyjne

Or. fr
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest uściślenie treści tytułu art. 55 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
do art. 57.

Poprawka 586
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie powołuje 
jeden krajowy organ regulacyjny dla 
branży kolejowej. Organ ten jest 
autonomiczny oraz odrębny prawnie i 
niezależny pod względem 
organizacyjnymi, funkcjonalnym, 
hierarchicznym i decyzyjnym od 
wszystkich innych organów publicznych. 
Jest on również niezależny w swojej 
organizacji, decyzjach finansowych, 
strukturach prawnych i podejmowaniu 
decyzji od któregokolwiek zarządcy 
infrastruktury, organu pobierającego 
opłaty, organu alokującego lub 
wnioskodawcy. Ponadto organ ten 
zachowuje funkcjonalną niezależność od 
wszelkich właściwych organów 
uczestniczących w zawieraniu umów o 
świadczenie usług publicznych.

1. Każde państwo członkowskie powołuje 
jeden krajowy organ regulacyjny dla 
branży kolejowej. Organ ten jest 
autonomiczny oraz odrębny prawnie i 
niezależny pod względem 
organizacyjnymi, funkcjonalnym, 
hierarchicznym i decyzyjnym od 
wszystkich innych organów publicznych. 
Jest on również niezależny w swojej 
organizacji, decyzjach finansowych, 
strukturach prawnych i podejmowaniu 
decyzji od któregokolwiek zarządcy 
infrastruktury, organu pobierającego 
opłaty, organu alokującego lub 
wnioskodawcy. Ponadto organ ten 
zachowuje funkcjonalną niezależność od 
wszelkich właściwych organów 
uczestniczących w zawieraniu umów o 
świadczenie usług publicznych. Krajowy 
organ regulacyjny dysponuje niezbędną 
zdolnością administracyjną potrzebną do 
wykonania zadań przydzielonych mu na 
mocy art. 56. Wymagana liczba 
pracowników powinna być bezpośrednio 
związana z potrzebami rynkowymi i 
zmieniania odpowiednio do nich.

Or. en

Uzasadnienie

Niezależność, zasoby i personel organu regulacyjnego są kluczowe dla jego funkcjonowania i 
zdolności do rozpatrywania skarg. Wymagana liczba pracowników powinna być bezpośrednio 
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związana z potrzebami rynkowymi i zmieniania odpowiednio do nich.

Poprawka 587
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie powołuje 
jeden krajowy organ regulacyjny dla 
branży kolejowej. Organ ten jest 
autonomiczny oraz odrębny prawnie i 
niezależny pod względem 
organizacyjnymi, funkcjonalnym, 
hierarchicznym i decyzyjnym od 
wszystkich innych organów publicznych. 
Jest on również niezależny w swojej 
organizacji, decyzjach finansowych, 
strukturach prawnych i podejmowaniu 
decyzji od któregokolwiek zarządcy 
infrastruktury, organu pobierającego 
opłaty, organu alokującego lub 
wnioskodawcy. Ponadto organ ten 
zachowuje funkcjonalną niezależność od 
wszelkich właściwych organów 
uczestniczących w zawieraniu umów o 
świadczenie usług publicznych.

1. Każde państwo członkowskie powołuje 
jeden krajowy organ regulacyjny dla 
branży kolejowej. Organ ten jest 
autonomiczny oraz odrębny prawnie i 
niezależny pod względem 
organizacyjnymi, funkcjonalnym, 
hierarchicznym i decyzyjnym od 
wszystkich innych organów publicznych. 
Taki organ regulacyjny jest również 
niezależny w swojej organizacji, decyzjach 
finansowych, strukturach prawnych i 
podejmowaniu decyzji od któregokolwiek 
zarządcy infrastruktury, organu 
pobierającego opłaty, organu alokującego 
lub wnioskodawcy. Ponadto organ ten 
zachowuje funkcjonalną niezależność od 
wszelkich właściwych organów 
uczestniczących w zawieraniu umów o 
świadczenie usług publicznych. Organ 
regulacyjny ma niezbędne możliwości 
organizacyjne potrzebne do wykonania 
zadań przydzielonych mu na mocy art. 56.

Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce tej ponownie zawarto wyżej przywoływane przepisy dotyczące roli i zadań 
organu regulacyjnego w ramach świadczenia usług w interesie ogólnym.

Poprawka 588
Werner Kuhn
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie powołuje 
jeden krajowy organ regulacyjny dla 
branży kolejowej. Organ ten jest 
autonomiczny oraz odrębny prawnie i 
niezależny pod względem 
organizacyjnymi, funkcjonalnym, 
hierarchicznym i decyzyjnym od
wszystkich innych organów publicznych. 
Jest on również niezależny w swojej 
organizacji, decyzjach finansowych, 
strukturach prawnych i podejmowaniu 
decyzji od któregokolwiek zarządcy 
infrastruktury, organu pobierającego 
opłaty, organu alokującego lub 
wnioskodawcy. Ponadto organ ten 
zachowuje funkcjonalną niezależność od 
wszelkich właściwych organów 
uczestniczących w zawieraniu umów o 
świadczenie usług publicznych.

1. Każde państwo członkowskie powołuje 
jeden krajowy organ regulacyjny dla 
branży kolejowej. Organ ten jest 
autonomiczny oraz odrębny prawnie i 
niezależny pod względem 
organizacyjnymi, funkcjonalnym, 
hierarchicznym i decyzyjnym od 
wszystkich innych organów publicznych. 
Jest on również niezależny w swojej 
organizacji, decyzjach finansowych, 
strukturach prawnych i podejmowaniu 
decyzji od któregokolwiek zarządcy 
infrastruktury, organu pobierającego 
opłaty, organu alokującego lub 
wnioskodawcy. Ponadto organ ten 
zachowuje funkcjonalną niezależność od 
wszelkich właściwych organów 
uczestniczących w zawieraniu umów o 
świadczenie usług publicznych. Organ 
regulacyjny dysponuje personelem i 
wyposażeniem niezbędnym do wykonania 
zadań przydzielonych mu na mocy art. 56.

Or. de

Uzasadnienie

Aby móc wykonać przydzielone zadania i efektywnie pracować, organ regulacyjny musi 
dysponować niezbędnym personelem i wyposażeniem.

Poprawka 589
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie powołuje 
jeden krajowy organ regulacyjny dla 
branży kolejowej. Organ ten jest 

1. Każde państwo członkowskie powołuje 
jeden krajowy organ regulacyjny dla 
branży kolejowej. Organ ten jest 
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autonomiczny oraz odrębny prawnie i 
niezależny pod względem 
organizacyjnymi, funkcjonalnym, 
hierarchicznym i decyzyjnym od 
wszystkich innych organów publicznych. 
Jest on również niezależny w swojej 
organizacji, decyzjach finansowych, 
strukturach prawnych i podejmowaniu 
decyzji od któregokolwiek zarządcy 
infrastruktury, organu pobierającego 
opłaty, organu alokującego lub 
wnioskodawcy. Ponadto organ ten 
zachowuje funkcjonalną niezależność od 
wszelkich właściwych organów 
uczestniczących w zawieraniu umów o 
świadczenie usług publicznych.

autonomiczny oraz odrębny prawnie i 
niezależny pod względem 
organizacyjnymi, funkcjonalnym, 
hierarchicznym i decyzyjnym od 
wszystkich innych organów publicznych. 
Jest on również niezależny w swojej 
organizacji i pod względem finansowym, w
strukturach prawnych i podejmowaniu 
decyzji od któregokolwiek zarządcy 
infrastruktury, organu pobierającego 
opłaty, organu alokującego lub 
wnioskodawcy. Ponadto organ ten 
zachowuje funkcjonalną niezależność od 
wszelkich właściwych organów 
uczestniczących w zawieraniu umów o 
świadczenie usług publicznych.

Or. en

Poprawka 590
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Obowiązkiem organu 
regulacyjnego jest podjęcie decyzji 
odnośnie do każdej skargi oraz podjęcie 
działań w celu naprawy sytuacji 
najpóźniej w terminie jednego miesiąca od 
otrzymania wszystkich informacji. W 
przypadku odwołania się przeciwko 
odmowie przyznania zdolności 
przepustowej lub przeciwko warunkom 
oferty zdolności przepustowej organ 
regulacyjny albo potwierdza, że decyzja 
zarządcy infrastruktury nie wymaga 
żadnych zmian, albo wymaga zmiany tej 
decyzji zgodnie ze wskazówkami 
określonymi przez organ regulacyjny.

Or. de



PE467.167v01-00 84/169 AM\870643PL.doc

PL

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 591
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Prezes i organ zarządzający organu 
regulacyjnego dla branży kolejowej są 
mianowani na kadencję o stałej długości z 
możliwością przedłużenia na kolejną 
kadencję na klarownych zasadach 
gwarantujących niezależność. Wyboru 
dokonuje się spośród osób, które nie 
zajmowały jakiegokolwiek stanowiska ani 
nie wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w 
przedsiębiorstwach lub podmiotach 
podlegających regulacji, nie miały w nich 
udziałów ani nie miały z nimi związków 
gospodarczych, w sposób pośredni lub 
bezpośredni, przez okres trzech lat przed 
mianowaniem i w trakcie sprawowania 
stanowiska. Po upływie kadencji osoby te 
nie będą zajmowały jakichkolwiek 
stanowisk ani wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w którymkolwiek 
z przedsiębiorstw lub podmiotów 
podlegających regulacji, nie będą miały w 
nich udziałów ani nie będą miały z nimi 
związków gospodarczych przez okres nie 
krótszy niż trzy lata. Osoby te mają pełne 
uprawnienia odnośnie do zatrudniania 
personelu organu regulacyjnego i 
zarządzania nim.

3. Prezes i organ zarządzający organu 
regulacyjnego dla branży kolejowej są 
mianowani przez właściwy parlament na 
kadencję o stałej długości z możliwością 
przedłużenia na kolejną kadencję na 
klarownych zasadach gwarantujących 
niezależność. Wyboru dokonuje się 
spośród osób, które nie zajmowały 
jakiegokolwiek stanowiska ani nie 
wykonywały jakichkolwiek obowiązków 
służbowych w przedsiębiorstwach lub 
podmiotach podlegających regulacji, nie 
miały w nich udziałów ani nie miały z nimi 
związków gospodarczych, w sposób 
pośredni lub bezpośredni, przez okres 
trzech lat przed mianowaniem i w trakcie 
sprawowania stanowiska. Po upływie 
kadencji osoby te nie będą zajmowały 
jakichkolwiek stanowisk ani wykonywały 
jakichkolwiek obowiązków służbowych w 
którymkolwiek z przedsiębiorstw lub 
podmiotów podlegających regulacji, nie 
będą miały w nich udziałów ani nie będą 
miały z nimi związków gospodarczych 
przez okres nie krótszy niż trzy lata. Osoby 
te posiadają pełne uprawnienia odnośnie 
do zatrudniania personelu organu 
regulacyjnego i zarządzania nim.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu dostosowania krajowej struktury instytucjonalnej każdego państwa członkowskiego.

Poprawka 592
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Prezes i organ zarządzający organu 
regulacyjnego dla branży kolejowej są 
mianowani na kadencję o stałej długości z 
możliwością przedłużenia na kolejną 
kadencję na klarownych zasadach 
gwarantujących niezależność. Wyboru 
dokonuje się spośród osób, które nie 
zajmowały jakiegokolwiek stanowiska ani 
nie wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w 
przedsiębiorstwach lub podmiotach 
podlegających regulacji, nie miały w nich 
udziałów ani nie miały z nimi związków 
gospodarczych, w sposób pośredni lub 
bezpośredni, przez okres trzech lat przed 
mianowaniem i w trakcie sprawowania 
stanowiska. Po upływie kadencji osoby te 
nie będą zajmowały jakichkolwiek 
stanowisk ani wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w którymkolwiek 
z przedsiębiorstw lub podmiotów 
podlegających regulacji, nie będą miały w 
nich udziałów ani nie będą miały z nimi 
związków gospodarczych przez okres nie 
krótszy niż trzy lata. Osoby te pełne 
uprawnienia odnośnie do zatrudniania 
personelu organu regulacyjnego i 
zarządzania nim.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie należy szczegółowo regulować sposobu mianowania, który leży w gestii państw 
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członkowskich.

Poprawka 593
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Prezes i organ zarządzający organu 
regulacyjnego dla branży kolejowej są 
mianowani na kadencję o stałej długości z 
możliwością przedłużenia na kolejną 
kadencję na klarownych zasadach 
gwarantujących niezależność. Wyboru 
dokonuje się spośród osób, które nie 
zajmowały jakiegokolwiek stanowiska ani 
nie wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w 
przedsiębiorstwach lub podmiotach 
podlegających regulacji, nie miały w nich 
udziałów ani nie miały z nimi związków 
gospodarczych, w sposób pośredni lub 
bezpośredni, przez okres trzech lat przed 
mianowaniem i w trakcie sprawowania 
stanowiska. Po upływie kadencji osoby te 
nie będą zajmowały jakichkolwiek 
stanowisk ani wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w którymkolwiek 
z przedsiębiorstw lub podmiotów 
podlegających regulacji, nie będą miały w 
nich udziałów ani nie będą miały z nimi 
związków gospodarczych przez okres nie 
krótszy niż trzy lata. Osoby te pełne 
uprawnienia odnośnie do zatrudniania 
personelu organu regulacyjnego i 
zarządzania nim.

3. Prezes i organ zarządzający organu 
regulacyjnego dla branży kolejowej są 
mianowani na kadencję o stałej długości z 
możliwością przedłużenia na kolejną 
kadencję na klarownych zasadach 
gwarantujących niezależność. Ich 
działania powinny być w pełni niezależne 
od interesów rynkowych sektora 
kolejowego i w żadnym razie nie mogą być 
wykonywane pod wpływem instrukcji 
udzielanych przez rząd, przedsiębiorstwo 
prywatne lub publiczne. Po upływie 
kadencji osoby te nie będą zajmowały 
jakichkolwiek stanowisk ani wykonywały 
jakichkolwiek obowiązków służbowych w 
którymkolwiek z przedsiębiorstw lub 
podmiotów podlegających regulacji, nie 
będą miały w nich udziałów ani nie będą 
miały z nimi związków gospodarczych 
przez należyty okres. Osoby te pełne 
uprawnienia odnośnie do zatrudniania 
personelu organu regulacyjnego i 
zarządzania nim.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić niezależność personelu organu regulacyjnego. Zbyt rygorystyczne warunki, 
takie jak trzyletni okres przed mianowaniem i po nim w strukturze organu regulacyjnego i 
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wymóg braku powiązań kandydatów z sektorem kolejowym, uniemożliwią niektórym 
państwom członkowskim znalezienie kandydatów mających doświadczenie i wykształcenie 
niezbędne do pełnienia tych wyspecjalizowanych funkcji.

Poprawka 594
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Prezes i organ zarządzający organu 
regulacyjnego dla branży kolejowej są 
mianowani na kadencję o stałej długości z 
możliwością przedłużenia na kolejną 
kadencję na klarownych zasadach 
gwarantujących niezależność. Wyboru 
dokonuje się spośród osób, które nie 
zajmowały jakiegokolwiek stanowiska ani 
nie wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w 
przedsiębiorstwach lub podmiotach 
podlegających regulacji, nie miały w nich 
udziałów ani nie miały z nimi związków 
gospodarczych, w sposób pośredni lub 
bezpośredni, przez okres trzech lat przed 
mianowaniem i w trakcie sprawowania 
stanowiska. Po upływie kadencji osoby te 
nie będą zajmowały jakichkolwiek 
stanowisk ani wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w którymkolwiek 
z przedsiębiorstw lub podmiotów 
podlegających regulacji, nie będą miały w 
nich udziałów ani nie będą miały z nimi 
związków gospodarczych przez okres nie 
krótszy niż trzy lata. Osoby te pełne 
uprawnienia odnośnie do zatrudniania 
personelu organu regulacyjnego i 
zarządzania nim.

3. Prezes i organ zarządzający organu 
regulacyjnego dla branży kolejowej są 
mianowani przez parlament krajowy wraz 
z organami administracyjnymi lub 
sądowymi, jak również z krajowymi 
zgromadzeniami konsultacyjnymi na 
kadencję o stałej długości z możliwością 
przedłużenia na kolejną kadencję na 
klarownych zasadach gwarantujących 
niezależność i nieodwołalność. Wyboru 
dokonuje się spośród osób, które nie 
zajmowały jakiegokolwiek stanowiska ani 
nie wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w 
przedsiębiorstwach lub podmiotach 
podlegających regulacji, nie miały w nich 
udziałów ani nie miały z nimi związków 
gospodarczych, w sposób pośredni lub 
bezpośredni, przez okres trzech lat przed 
mianowaniem i w trakcie sprawowania 
stanowiska. Po upływie kadencji osoby te 
nie będą zajmowały jakichkolwiek 
stanowisk ani wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w którymkolwiek 
z przedsiębiorstw lub podmiotów 
podlegających regulacji, nie będą miały w 
nich udziałów ani nie będą miały z nimi 
związków gospodarczych przez okres nie 
krótszy niż trzy lata. Osoby te pełne 
uprawnienia odnośnie do zatrudniania 
personelu organu regulacyjnego i 
zarządzania nim.
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Or. fr

Poprawka 595
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Prezes i organ zarządzający organu 
regulacyjnego dla branży kolejowej są 
mianowani na kadencję o stałej długości z 
możliwością przedłużenia na kolejną 
kadencję na klarownych zasadach 
gwarantujących niezależność. Wyboru 
dokonuje się spośród osób, które nie 
zajmowały jakiegokolwiek stanowiska ani 
nie wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w 
przedsiębiorstwach lub podmiotach 
podlegających regulacji, nie miały w nich 
udziałów ani nie miały z nimi związków 
gospodarczych, w sposób pośredni lub 
bezpośredni, przez okres trzech lat przed 
mianowaniem i w trakcie sprawowania 
stanowiska. Po upływie kadencji osoby te 
nie będą zajmowały jakichkolwiek 
stanowisk ani wykonywały jakichkolwiek
obowiązków służbowych w którymkolwiek 
z przedsiębiorstw lub podmiotów 
podlegających regulacji, nie będą miały w 
nich udziałów ani nie będą miały z nimi 
związków gospodarczych przez okres nie 
krótszy niż trzy lata. Osoby te pełne 
uprawnienia odnośnie do zatrudniania 
personelu organu regulacyjnego i 
zarządzania nim.

3. Prezes i organ zarządzający organu 
regulacyjnego dla branży kolejowej są 
mianowani na kadencję o stałej długości z 
możliwością przedłużenia na kolejną 
kadencję na klarownych zasadach 
gwarantujących niezależność oraz 
zatwierdzani przez parlament krajowy. 
Wyboru dokonuje się spośród osób, które 
nie zajmowały jakiegokolwiek stanowiska 
ani nie wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w 
przedsiębiorstwach lub podmiotach 
podlegających regulacji, nie miały w nich 
udziałów ani nie miały z nimi związków 
gospodarczych, w sposób pośredni lub 
bezpośredni, przez okres trzech lat przed 
mianowaniem i w trakcie sprawowania 
stanowiska. Po upływie kadencji osoby te 
nie będą zajmowały jakichkolwiek 
stanowisk ani wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w którymkolwiek 
z przedsiębiorstw lub podmiotów 
podlegających regulacji, nie będą miały w 
nich udziałów ani nie będą miały z nimi 
związków gospodarczych przez okres nie 
krótszy niż trzy lata. Osoby te pełne 
uprawnienia odnośnie do zatrudniania 
personelu organu regulacyjnego i 
zarządzania nim.

Or. de

Uzasadnienie

Decyzje dotyczące prezesa i organu zarządzającego organu regulacyjnego dla sektora 
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kolejowego to ważne decyzje polityczne, które powinny być zatwierdzane przez parlamenty 
państw członkowskich, aby zapewnić ich maksymalną legitymację.

Poprawka 596
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Prezes i organ zarządzający organu 
regulacyjnego dla branży kolejowej są 
mianowani na kadencję o stałej długości z 
możliwością przedłużenia na kolejną 
kadencję na klarownych zasadach 
gwarantujących niezależność. Wyboru 
dokonuje się spośród osób, które nie 
zajmowały jakiegokolwiek stanowiska ani 
nie wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w 
przedsiębiorstwach lub podmiotach 
podlegających regulacji, nie miały w nich 
udziałów ani nie miały z nimi związków 
gospodarczych, w sposób pośredni lub 
bezpośredni, przez okres trzech lat przed 
mianowaniem i w trakcie sprawowania 
stanowiska. Po upływie kadencji osoby te 
nie będą zajmowały jakichkolwiek 
stanowisk ani wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w którymkolwiek 
z przedsiębiorstw lub podmiotów 
podlegających regulacji, nie będą miały w 
nich udziałów ani nie będą miały z nimi 
związków gospodarczych przez okres nie 
krótszy niż trzy lata. Osoby te posiadają 
pełne uprawnienia odnośnie do 
zatrudniania personelu organu 
regulacyjnego i zarządzania nim.

3. Prezes i organ zarządzający organu 
regulacyjnego dla branży kolejowej są 
mianowani przez parlament krajowy na 
kadencję o stałej długości z możliwością 
przedłużenia na kolejną kadencję na 
klarownych zasadach gwarantujących 
niezależność. Wyboru dokonuje się 
spośród osób, które nie zajmowały 
jakiegokolwiek stanowiska ani nie 
wykonywały jakichkolwiek obowiązków 
służbowych w przedsiębiorstwach lub 
podmiotach podlegających regulacji, nie 
miały w nich udziałów ani nie miały z nimi 
związków gospodarczych, w sposób 
pośredni lub bezpośredni, przez 
odpowiedni okres przed mianowaniem i w 
trakcie sprawowania stanowiska oraz które 
bezpośrednio potwierdziły to odpowiednią 
deklaracją o braku konfliktu interesów. 
Po upływie kadencji osoby te nie będą 
zajmowały jakichkolwiek stanowisk ani 
wykonywały jakichkolwiek obowiązków 
służbowych w którymkolwiek z 
przedsiębiorstw lub podmiotów 
podlegających regulacji, nie będą miały w 
nich udziałów ani nie będą miały z nimi 
związków gospodarczych przez 
odpowiedni okres. Osoby te posiadają
pełne uprawnienia odnośnie do 
zatrudniania personelu organu 
regulacyjnego i zarządzania nim zgodnie z 
prawem krajowym.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie będą ponosić odpowiedzialność za pośrednictwem parlamentów 
krajowych, które będą odpowiedzialne za przetransponowanie przepisu niniejszej dyrektywy 
dotyczącego mianowania prezesa i zarządu organu regulacyjnego: będą oni musieli podpisać 
odpowiednią deklarację o braku konfliktu interesów, potwierdzającą brak jakichkolwiek 
związków z podmiotami sektora kolejowego.

Poprawka 597
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Prezes i organ zarządzający organu 
regulacyjnego dla branży kolejowej są 
mianowani na kadencję o stałej długości z 
możliwością przedłużenia na kolejną 
kadencję na klarownych zasadach 
gwarantujących niezależność. Wyboru 
dokonuje się spośród osób, które nie 
zajmowały jakiegokolwiek stanowiska ani 
nie wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w 
przedsiębiorstwach lub podmiotach 
podlegających regulacji, nie miały w nich 
udziałów ani nie miały z nimi związków 
gospodarczych, w sposób pośredni lub 
bezpośredni, przez okres trzech lat przed 
mianowaniem i w trakcie sprawowania 
stanowiska. Po upływie kadencji osoby te 
nie będą zajmowały jakichkolwiek 
stanowisk ani wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w którymkolwiek 
z przedsiębiorstw lub podmiotów 
podlegających regulacji, nie będą miały w 
nich udziałów ani nie będą miały z nimi 
związków gospodarczych przez okres nie 
krótszy niż trzy lata. Osoby te pełne 
uprawnienia odnośnie do zatrudniania 
personelu organu regulacyjnego i 
zarządzania nim.

3. Prezes i organ zarządzający organu 
regulacyjnego dla branży kolejowej są 
mianowani przez właściwy dla danego 
państwa członkowskiego organ na 
kadencję o stałej długości z możliwością 
przedłużenia na kolejną kadencję na 
klarownych zasadach gwarantujących 
niezależność. Wyboru dokonuje się 
spośród osób, które nie zajmowały 
jakiegokolwiek stanowiska ani nie 
wykonywały jakichkolwiek obowiązków 
służbowych w przedsiębiorstwach lub 
podmiotach podlegających regulacji, nie 
miały w nich udziałów ani nie miały z nimi 
związków gospodarczych, w sposób 
pośredni lub bezpośredni, przez okres 
trzech lat przed mianowaniem i w trakcie 
sprawowania stanowiska. Po upływie 
kadencji osoby te nie będą zajmowały 
jakichkolwiek stanowisk ani wykonywały 
jakichkolwiek obowiązków służbowych w 
którymkolwiek z przedsiębiorstw lub 
podmiotów podlegających regulacji, nie 
będą miały w nich udziałów ani nie będą 
miały z nimi związków gospodarczych 
przez okres nie krótszy niż trzy lata. Osoby 
te pełne uprawnienia odnośnie do 
zatrudniania personelu organu 
regulacyjnego i zarządzania nim.



AM\870643PL.doc 91/169 PE467.167v01-00

PL

Or. pl

Uzasadnienie

Należy zapewnić swobodę wskazania organu, który ma mianować prezesa i organ 
zarządzający właściwy dla regulacji branży kolejowej, tak aby nie zakłócić zasady 
pomocniczości. W wielu krajach organ regulacyjny jest jednostką administracji rządowej i nie 
może być w związku z tym powoływany np. przez parlament.

Poprawka 598
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Prezes i organ zarządzający organu 
regulacyjnego dla branży kolejowej są 
mianowani na kadencję o stałej długości z 
możliwością przedłużenia na kolejną 
kadencję na klarownych zasadach 
gwarantujących niezależność. Wyboru 
dokonuje się spośród osób, które nie 
zajmowały jakiegokolwiek stanowiska ani 
nie wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w 
przedsiębiorstwach lub podmiotach 
podlegających regulacji, nie miały w nich 
udziałów ani nie miały z nimi związków 
gospodarczych, w sposób pośredni lub 
bezpośredni, przez okres trzech lat przed 
mianowaniem i w trakcie sprawowania 
stanowiska. Po upływie kadencji osoby te 
nie będą zajmowały jakichkolwiek 
stanowisk ani wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w którymkolwiek 
z przedsiębiorstw lub podmiotów 
podlegających regulacji, nie będą miały w 
nich udziałów ani nie będą miały z nimi 
związków gospodarczych przez okres nie 
krótszy niż trzy lata. Osoby te mają pełne 
uprawnienia odnośnie do zatrudniania 
personelu organu regulacyjnego i 
zarządzania nim.

3. Prezes i organ zarządzający organu 
regulacyjnego dla branży kolejowej są 
wyznaczani i mianowani na kadencję o 
stałej długości z możliwością przedłużenia 
na kolejną kadencję przez właściwe 
instytucje, na klarownych zasadach 
gwarantujących niezależność. Wyboru 
dokonuje się spośród osób, które nie 
zajmowały jakiegokolwiek stanowiska ani 
nie wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w 
przedsiębiorstwach lub podmiotach 
podlegających regulacji, nie miały w nich 
udziałów ani nie miały z nimi związków 
gospodarczych, w sposób pośredni lub 
bezpośredni, przez okres trzech lat przed 
mianowaniem i w trakcie sprawowania 
stanowiska. Po upływie kadencji osoby te 
nie będą zajmowały jakichkolwiek 
stanowisk ani wykonywały jakichkolwiek 
obowiązków służbowych w którymkolwiek 
z przedsiębiorstw lub podmiotów 
podlegających regulacji, nie będą miały w 
nich udziałów ani nie będą miały z nimi 
związków gospodarczych przez okres nie 
krótszy niż trzy lata. Osoby te mają pełne 
uprawnienia odnośnie do zatrudniania 
personelu organu regulacyjnego i 
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zarządzania nim.

Or. es

Uzasadnienie

Należy respektować różne warunki instytucjonalne każdego z państw i regionów.

Poprawka 599
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Funkcje organu regulacyjnego Funkcje krajowych organów 
regulacyjnych

Or. fr

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uściślenie treści tytułu art. 56.

Poprawka 600
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 46 ust. 6, 
wnioskodawca ma prawo do odwołania się 
do organu regulacyjnego, jeżeli uważa, że 
został potraktowany nieuczciwie, 
dyskryminująco lub został w jakikolwiek 
inny sposób poszkodowany, a w 
szczególności przeciwko decyzjom
podjętym przez zarządcę infrastruktury 
albo, jeśli to stosowne, przedsiębiorstwo 
kolejowe lub operatora obiektów 
infrastruktury usługowej w zakresie 

1. Nie naruszając przepisów art. 46 ust. 6, 
wnioskodawca ma prawo do odwołania się 
do organu regulacyjnego, jeżeli uważa, że 
został potraktowany nieuczciwie, 
dyskryminująco lub został w jakikolwiek 
inny sposób poszkodowany z powodu 
decyzji podjętej przez zarządcę 
infrastruktury albo, jeśli to stosowne, 
przedsiębiorstwo kolejowe lub operatora 
obiektów infrastruktury usługowej powstał 
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dotyczącym: konflikt w zakresie dotyczącym:

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że prawo do odwołania się do organu regulacyjnego przysługuje wtedy, 
gdy konflikt powstał w wyniku niesprawiedliwej lub dyskryminacyjnej decyzji.

Poprawka 601
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Obowiązkiem organu regulacyjnego 
jest podjęcie decyzji odnośnie do każdej 
skargi lub działanie z własnej inicjatywy 
oraz podjęcie działań w celu naprawy 
sytuacji najpóźniej w terminie dwóch 
miesięcy. W przypadku odwołania się 
przeciwko odmowie przyznania zdolności 
przepustowej lub przeciwko warunkom 
oferty zdolności przepustowej organ 
regulacyjny albo potwierdza, że decyzja 
zarządcy infrastruktury nie wymaga 
żadnych zmian, albo wymaga zmiany tej 
decyzji zgodnie ze wskazówkami 
określonymi przez organ regulacyjny.
Organy regulacyjne nieprzestrzegające 
mandatu i terminów zostaną 
skontrolowane przez Komisję zgodnie z 
procedurą określoną w art. 63 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta służy przeformułowaniu artykułów poświęconych organowi regulacyjnemu z 
myślą o zwiększeniu jasności. Obejmuje treść art. 56 ust. 5 akapit pierwszy i trzeci. 
Domagamy się skrócenia do dwóch tygodni terminu przysługującego organowi 
regulacyjnemu na podjęcie decyzji. Proponujemy także uwzględnienie dalszej procedury na 
wypadek, gdyby organ nie dotrzymał terminu ze względu na brak zasobów, czasu, itd. 
Idealnym podejściem byłoby przekazanie sprawy europejskiemu departamentowi 
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regulacyjnemu.

Poprawka 602
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ regulacyjny posiada również 
kompetencje w zakresie monitorowania 
konkurencji na rynkach przewozów 
kolejowych i prowadzenia przeglądów pkt 
a–g) ust. 1 z własnej inicjatywy w celu 
zapobiegania dyskryminacyjnemu
traktowaniu wnioskodawców. Sprawdza on 
w szczególności, czy regulamin sieci 
zawiera klauzule o charakterze 
dyskryminacyjnym lub pozostawia 
zarządcy infrastruktury swobodę 
decyzyjną, którą można wykorzystać w 
celu nierównego traktowania 
wnioskodawców. Organ regulacyjny 
posiada niezbędne możliwości 
organizacyjne potrzebne do wykonania 
powyższych zadań.

2. Organ regulacyjny posiada również 
kompetencje w zakresie monitorowania 
konkurencji na rynkach przewozów 
kolejowych i prowadzenia przeglądów pkt 
a–g) ust. 1 w celu zapobiegania 
dyskryminacyjnemu traktowaniu 
wnioskodawców. Sprawdza on w 
szczególności, czy regulamin sieci zawiera 
klauzule o charakterze dyskryminacyjnym 
lub pozostawia zarządcy infrastruktury 
swobodę decyzyjną, którą można 
wykorzystać w celu nierównego 
traktowania wnioskodawców. Organ 
regulacyjny posiada niezbędne możliwości 
organizacyjne potrzebne do wykonania 
powyższych zadań.

Or. fr

Poprawka 603
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ regulacyjny posiada również 
kompetencje w zakresie monitorowania 
konkurencji na rynkach przewozów 
kolejowych i prowadzenia przeglądów pkt 
a—g) ust. 1 z własnej inicjatywy w celu 

2. Organ regulacyjny posiada również 
kompetencje w zakresie monitorowania 
konkurencji na rynkach przewozów 
kolejowych i prowadzenia przeglądów pkt 
a—g) ust. 1 z własnej inicjatywy w celu 
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zapobiegania dyskryminacyjnemu 
traktowaniu wnioskodawców. Sprawdza on 
w szczególności, czy regulamin sieci 
zawiera klauzule o charakterze 
dyskryminacyjnym lub pozostawia 
zarządcy infrastruktury swobodę 
decyzyjną, którą można wykorzystać w 
celu nierównego traktowania 
wnioskodawców. Organ regulacyjny 
posiada niezbędne możliwości 
organizacyjne potrzebne do wykonania 
powyższych zadań.

zapobiegania dyskryminacyjnemu 
traktowaniu wnioskodawców. Sprawdza on 
w szczególności, czy regulamin sieci 
zawiera klauzule o charakterze 
dyskryminacyjnym lub pozostawia 
zarządcy infrastruktury swobodę 
decyzyjną, którą można wykorzystać w 
celu nierównego traktowania 
wnioskodawców. Organ regulacyjny 
posiada niezbędny personel i niezbędne
wyposażenie potrzebne do wykonania 
powyższych zadań.

Or. de

Uzasadnienie

Aby móc wykonać przydzielone zadania i efektywnie pracować, organ regulacyjny musi 
dysponować niezbędnym personelem i wyposażeniem.

Poprawka 604
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ regulacyjny posiada również 
kompetencje w zakresie monitorowania 
konkurencji na rynkach przewozów 
kolejowych i prowadzenia przeglądów pkt 
a—g) ust. 1 z własnej inicjatywy w celu 
zapobiegania dyskryminacyjnemu 
traktowaniu wnioskodawców. Sprawdza on 
w szczególności, czy regulamin sieci 
zawiera klauzule o charakterze 
dyskryminacyjnym lub pozostawia 
zarządcy infrastruktury swobodę 
decyzyjną, którą można wykorzystać w 
celu nierównego traktowania 
wnioskodawców. Organ regulacyjny 
posiada niezbędne możliwości 
organizacyjne potrzebne do wykonania 
powyższych zadań.

2. Organ regulacyjny posiada również 
kompetencje w zakresie monitorowania 
sytuacji na rynkach przewozów 
kolejowych w celu zapobiegania 
dyskryminacyjnemu traktowaniu 
wnioskodawców. Sprawdza on między 
innymi, czy klauzule o charakterze 
dyskryminacyjnym w regulaminie sieci są 
wykorzystywane przez zarządcę
infrastruktury w celu nierównego 
traktowania wnioskodawców. Organ 
regulacyjny posiada niezbędne możliwości 
organizacyjne potrzebne do wykonania 
powyższych zadań.
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Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień: monitorowanie sytuacji na rynku kolejowym ma większy zakres i 
jest bardziej odpowiednie niż ograniczanie go do konkurencyjności, a także jest bardziej 
przydatne w rozwiązywaniu ewentualnych sporów z uwagi na charakter zapobiegawczy. 
Sprawdzanie i podejmowanie interwencji w celu powstrzymania skutków działań 
dyskryminacyjnych jest oczywistym sposobem rozwiązania sporu dotyczącego nieuczciwego 
traktowania: zapewnianie interpretacji ewentualnego zastosowania przepisów nie wchodzi w 
zakres kompetencji arbitra.

Poprawka 605
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ regulacyjny posiada również 
kompetencje w zakresie monitorowania 
konkurencji na rynkach przewozów 
kolejowych i prowadzenia przeglądów pkt 
a–g) ust. 1 z własnej inicjatywy w celu 
zapobiegania dyskryminacyjnemu 
traktowaniu wnioskodawców. Sprawdza on 
w szczególności, czy regulamin sieci 
zawiera klauzule o charakterze 
dyskryminacyjnym lub pozostawia 
zarządcy infrastruktury swobodę 
decyzyjną, którą można wykorzystać w 
celu nierównego traktowania 
wnioskodawców. Organ regulacyjny 
posiada niezbędne możliwości 
organizacyjne potrzebne do wykonania 
powyższych zadań.

2. Organ regulacyjny posiada również 
kompetencje w zakresie monitorowania 
konkurencji na rynkach przewozów 
kolejowych i prowadzenia przeglądów pkt 
a–g) ust. 1 z własnej inicjatywy w celu 
zapobiegania dyskryminacyjnemu 
traktowaniu wnioskodawców. Sprawdza on 
w szczególności, czy regulamin sieci 
zawiera klauzule o charakterze 
dyskryminacyjnym lub pozostawia 
zarządcy infrastruktury swobodę 
decyzyjną, którą można wykorzystać w 
celu nierównego traktowania 
wnioskodawców. Organ regulacyjny 
posiada wystarczające możliwości 
organizacyjne potrzebne do wykonania 
powyższych zadań zależnie od rozmiaru 
sieci, intensywności ruchu i liczby 
operatorów.

Or. it

Poprawka 606
Peter van Dalen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ regulacyjny posiada również 
kompetencje w zakresie monitorowania 
konkurencji na rynkach przewozów 
kolejowych i prowadzenia przeglądów pkt 
a–g) ust. 1 z własnej inicjatywy w celu 
zapobiegania dyskryminacyjnemu 
traktowaniu wnioskodawców. Sprawdza 
on w szczególności, czy regulamin sieci 
zawiera klauzule o charakterze 
dyskryminacyjnym lub pozostawia 
zarządcy infrastruktury swobodę 
decyzyjną, którą można wykorzystać w 
celu nierównego traktowania 
wnioskodawców. Organ regulacyjny 
posiada niezbędne możliwości 
organizacyjne potrzebne do wykonania 
powyższych zadań.

2. Jeśli organ regulacyjny otrzyma 
odwołanie zgodnie z ust. 1, sprawdza w 
szczególności, czy regulamin sieci zawiera 
klauzule o charakterze dyskryminacyjnym 
lub pozostawia zarządcy infrastruktury 
swobodę decyzyjną, którą można 
wykorzystać w celu nierównego 
traktowania wnioskodawców. Organ 
regulacyjny posiada niezbędne możliwości 
organizacyjne potrzebne do wykonania 
powyższych zadań.

Or. nl

Poprawka 607
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ regulacyjny zapewnia, żeby 
opłaty ustalone przez zarządcę 
infrastruktury były zgodne z rozdziałem IV 
sekcja 2 i były niedyskryminujące.
Negocjacje między wnioskodawcami a 
zarządcą infrastruktury dotyczące poziomu 
opłat za infrastrukturę mogą być 
dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli są 
prowadzone pod nadzorem organu 
regulacyjnego. Organ regulacyjny 
interweniuje, jeśli pojawi się 
prawdopodobieństwo, że negocjacje 

3. Organ regulacyjny zapewnia, żeby 
opłaty ustalone przez zarządcę 
infrastruktury były zgodne z rozdziałem IV 
sekcja 2 i były niedyskryminujące, a 
negocjacje między wnioskodawcami a 
zarządcą infrastruktury dotyczące poziomu 
tych opłat były spójne z przepisami 
rozdziału IV, sekcji 2. Na wniosek 
podmiotów określonych w ust. 1 organ
regulacyjny interweniuje, jeśli negocjacje 
naruszą wymagania niniejszego rozdziału.
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naruszą wymagania niniejszego rozdziału.

Or. en

Uzasadnienie

Wzmocnienie szczególnej funkcji arbitra pełnionej przez organ regulacyjny: nadzorowanie 
procesu i interweniowanie w przypadku niedostosowania się do wymagań.

Poprawka 608
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ regulacyjny zapewnia, żeby 
opłaty ustalone przez zarządcę 
infrastruktury były zgodne z rozdziałem IV 
sekcja 2 i były niedyskryminujące.
Negocjacje między wnioskodawcami a 
zarządcą infrastruktury dotyczące 
poziomu opłat za infrastrukturę mogą być 
dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli są 
prowadzone pod nadzorem organu 
regulacyjnego. Organ regulacyjny 
interweniuje, jeśli pojawi się 
prawdopodobieństwo, że negocjacje 
naruszą wymagania niniejszego rozdziału.

3. Organ regulacyjny zapewnia, żeby 
opłaty ustalone przez zarządcę 
infrastruktury były zgodne z rozdziałem IV 
sekcja 2 i były niedyskryminujące.

Or. nl

Uzasadnienie

Organ regulacyjny pełni funkcję nadzorczą, nie wyznacza strategii politycznych ani nie jest 
stroną w negocjacjach pomiędzy zarządcą infrastruktury i przedsiębiorstwami kolejowymi. 
Na wniosek jednej z zaangażowanych stron przeprowadza kontrole o charakterze 
retrospektywnym.

Poprawka 609
Gilles Pargneaux
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Organ regulacyjny stwierdza zgodnie z 
art. 10 ust. 2, czy głównym celem usługi 
jest przewóz podróżnych między stacjami 
znajdującymi się w różnych państwach 
członkowskich, i zgodnie z art. 11 ust. 2, 
czy usługi przewidziane w art. 10 
w połączeniach pomiędzy stacją 
początkową a stacją docelową, które są 
objęte co najmniej jedną umową o 
świadczenie usług publicznych, zagrażają 
równowadze ekonomicznej umów o 
świadczenie usług publicznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Uprawnienia pozwalające na określenie, czy świadczenie usługi publicznej jest zagrożone 
pod względem ekonomicznym, są przyznane organowi regulacyjnemu na mocy art. 11. Zostały 
tu one ponownie ujęte w trosce o większą jasność, jako uzupełnienie wykazu uprawnień tego 
organu w ramach świadczenia usług w interesie ogólnym.

Poprawka 610
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ regulacyjny jest upoważniony do 
żądania odpowiednich informacji od 
zarządcy infrastruktury, wnioskodawców i 
wszelkich włączonych do sprawy stron 
trzecich w ramach zainteresowanego 
państwa członkowskiego. Żądane 
informacje muszą być dostarczone bez 
nadmiernej zwłoki. Organ regulacyjny ma 
prawo egzekwować takie żądania przy 
pomocy odpowiednich sankcji, w tym kar 

4. Organ regulacyjny jest upoważniony do 
żądania odpowiednich informacji od 
zarządcy infrastruktury, wnioskodawców i 
wszelkich włączonych do sprawy stron 
trzecich w ramach zainteresowanego 
państwa członkowskiego. Żądane 
informacje muszą być dostarczone bez 
nadmiernej zwłoki. Informacje, które 
należy przekazywać organowi 
regulacyjnemu, obejmują wszystkie dane 
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pieniężnych. Informacje, które należy 
przekazywać organowi regulacyjnemu, 
obejmują wszystkie dane potrzebne temu 
organowi w ramach jego funkcji 
odwoławczej oraz funkcji monitorowania 
konkurencji na rynkach przewozów 
kolejowych zgodnie z ust. 2. Obejmuje to 
dane niezbędne do celów statystycznych i 
badań rynkowych.

potrzebne temu organowi w ramach jego 
funkcji odwoławczej oraz funkcji 
monitorowania konkurencji na rynkach 
przewozów kolejowych zgodnie z ust. 2. 
Obejmuje to dane niezbędne do celów 
statystycznych i badań rynkowych. Jeśli 
informacje te nie zostałyby przekazane 
przez zarządcę infrastruktury, organ 
regulacyjny jest uprawniony do 
zastosowania odpowiednich środków 
prawnych.

Or. fr

Poprawka 611
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązkiem organu regulacyjnego jest 
podjęcie decyzji odnośnie każdej skargi 
oraz podjęcie działań w celu naprawy 
sytuacji najpóźniej w terminie dwóch 
miesięcy od otrzymania wszystkich 
informacji. W razie potrzeby decyduje z 
własnej inicjatywy o odpowiednich 
działaniach mających na celu
skorygowanie niepożądanego rozwoju 
sytuacji na tych rynkach, szczególnie 
odnośnie do ust. 1 lit. a)-g).

Obowiązkiem organu regulacyjnego jest 
podjęcie decyzji odnośnie każdej skargi 
oraz podjęcie działań w celu naprawy 
sytuacji najpóźniej w terminie 20 dni 
roboczych od otrzymania skargi. W razie 
potrzeby decyduje z własnej inicjatywy o 
odpowiednich działaniach mających na 
celu skorygowanie niepożądanego rozwoju 
sytuacji na tych rynkach, szczególnie 
odnośnie do ust. 1 lit. a)-g).

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 612
Werner Kuhn
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązkiem organu regulacyjnego jest 
podjęcie decyzji odnośnie każdej skargi 
oraz podjęcie działań w celu naprawy 
sytuacji najpóźniej w terminie dwóch 
miesięcy od otrzymania wszystkich 
informacji. W razie potrzeby decyduje z 
własnej inicjatywy o odpowiednich 
działaniach mających na celu 
skorygowanie niepożądanego rozwoju 
sytuacji na tych rynkach, szczególnie 
odnośnie do ust. 1 lit. a)-g).

Obowiązkiem organu regulacyjnego jest 
podjęcie decyzji odnośnie każdej skargi 
oraz podjęcie działań w celu naprawy 
sytuacji najpóźniej w terminie jednego 
miesiąca od otrzymania wszystkich 
informacji. W razie potrzeby decyduje z 
własnej inicjatywy o odpowiednich 
działaniach mających na celu 
skorygowanie niepożądanego rozwoju 
sytuacji na tych rynkach, szczególnie 
odnośnie do ust. 1 lit. a)-g).

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 613
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązkiem organu regulacyjnego jest 
podjęcie decyzji odnośnie każdej skargi 
oraz podjęcie działań w celu naprawy 
sytuacji najpóźniej w terminie dwóch 
miesięcy od otrzymania wszystkich 
informacji. W razie potrzeby decyduje z 
własnej inicjatywy o odpowiednich 
działaniach mających na celu 
skorygowanie niepożądanego rozwoju 
sytuacji na tych rynkach, szczególnie 
odnośnie do ust. 1 lit. a)-g).

Obowiązkiem organu regulacyjnego jest 
podjęcie decyzji odnośnie każdej skargi 
oraz podjęcie działań w celu naprawy 
sytuacji najpóźniej w terminie dwóch 
miesięcy od otrzymania wszystkich 
informacji.
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Or. en

Uzasadnienie

Unikanie niejasnych sformułowań w przypadku „niepożądanego rozwoju sytuacji”: zostaną 
podjęte decyzje korygujące, które wyeliminują nieporozumienia i kwestie sporne.

Poprawka 614
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązkiem organu regulacyjnego jest 
podjęcie decyzji odnośnie każdej skargi 
oraz podjęcie działań w celu naprawy 
sytuacji najpóźniej w terminie dwóch 
miesięcy od otrzymania wszystkich 
informacji. W razie potrzeby decyduje z 
własnej inicjatywy o odpowiednich 
działaniach mających na celu 
skorygowanie niepożądanego rozwoju 
sytuacji na tych rynkach, szczególnie 
odnośnie do ust. 1 lit. a)–g).

Obowiązkiem organu regulacyjnego jest 
podjęcie decyzji odnośnie każdej skargi 
oraz podjęcie działań w celu naprawy 
sytuacji najpóźniej w terminie dwóch 
miesięcy od otrzymania wszystkich 
informacji.

Or. nl

Uzasadnienie

Organ regulacyjny pełni funkcję nadzorczą i nie wyznacza strategii politycznych.

Poprawka 615
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Obowiązkiem organu regulacyjnego jest 
podjęcie decyzji odnośnie każdej skargi 

5. Obowiązkiem organu regulacyjnego jest 
podjęcie decyzji odnośnie każdej skargi 



AM\870643PL.doc 103/169 PE467.167v01-00

PL

oraz podjęcie działań w celu naprawy 
sytuacji najpóźniej w terminie dwóch 
miesięcy od otrzymania wszystkich 
informacji. W razie potrzeby decyduje z 
własnej inicjatywy o odpowiednich 
działaniach mających na celu 
skorygowanie niepożądanego rozwoju 
sytuacji na tych rynkach, szczególnie 
odnośnie do ust. 1 lit. a)–g).

oraz podjęcie działań w celu naprawy 
sytuacji najpóźniej w terminie dwóch 
miesięcy od otrzymania wszystkich 
informacji i wysłuchania stron. W razie 
potrzeby decyduje z własnej inicjatywy o 
odpowiednich działaniach mających na 
celu skorygowanie niepożądanego rozwoju 
sytuacji na tych rynkach, szczególnie 
odnośnie do ust. 1 lit. a)–g).

Or. es

Uzasadnienie

Należy mieć na uwadze zarówno otrzymane dokumenty, jak i informacje pochodzące od 
zainteresowanych stron.

Poprawka 616
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja organu regulacyjnego jest wiążąca 
dla wszystkich stron objętych tą decyzją i 
nie podlega kontroli ze strony innej 
instancji administracyjnej. Organ 
regulacyjny ma uprawnienia do 
egzekwowania takich żądań przy pomocy 
odpowiednich sankcji, w tym kar 
pieniężnych.

Decyzja organu regulacyjnego jest wiążąca 
dla wszystkich stron objętych tą decyzją i 
nie podlega kontroli ze strony innej 
instancji administracyjnej, ale kontroli 
sądowej państw członkowskich. Organ 
regulacyjny ma uprawnienia do 
egzekwowania takich żądań przy pomocy 
odpowiednich sankcji.

Or. fr

Poprawka 617
Michael Cramer, Isabelle Durant, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku konfliktów dotyczących 
decyzji podjętych przez organy 
regulacyjne w sprawie transgranicznych 
usług transportowych każda z 
zaangażowanych stron może odwołać się 
do Komisji Europejskiej w celu 
otrzymania wiążącej decyzji w sprawie 
zgodności danej decyzji z prawem UE.
Komisja Europejska powinna wyznaczyć 
służby odpowiedzialne za rozpatrywanie 
tych odwołań nie później niż w ciągu 
trzech miesięcy od daty publikacji 
niniejszej dyrektywy w Dzienniku 
Urzędowym.
Właściwe służby podejmują wiążącą 
decyzję w sprawie odwołania w ciągu 20 
dni roboczych od otrzymania odwołania.
Regulacja ta powinna zostać oceniona po 
dwóch latach i może doprowadzić do 
rozszerzenia zakresu odpowiedzialności 
danych służb Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe znaczenie ma to, aby przedsiębiorstwa kolejowe uzyskiwały decyzje dotyczące 
ich wniosków w sprawie trasy i wniosków w sprawie arbitrażu w odpowiednim czasie. 
Ponadto służby europejskie powinny mieć możliwość rozpatrywania skomplikowanych 
odwołań dotyczących usług transgranicznych, które powinny zostać ocenione po dwóch 
latach.

Poprawka 618
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Organ regulacyjny jest uprawniony do 
przeprowadzania audytów lub inicjowania 

skreślony
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audytów zewnętrznych u zarządców 
infrastruktury i – w razie potrzeby –
przedsiębiorstw kolejowych, aby sprawdzić 
przestrzeganie przepisów dotyczących 
rozdziału rachunkowości określonych w 
art. 6.
Państwa członkowskie zapewniają 
przekazanie organowi regulacyjnemu 
przez zarządców infrastruktury i wszystkie 
przedsiębiorstwa lub inne podmioty 
wykonujące lub integrujące różne rodzaje 
transportu kolejowego lub zarządzanie 
infrastrukturą, o których mowa w art. 6 
ust. 1 i 2, szczegółowych sprawozdań 
obowiązkowych, aby organ ten mógł 
wykonać swoje zadania. Takie 
sprawozdania obowiązkowe muszą 
zawierać co najmniej elementy określone 
w załączniku X. Organ regulacyjny może 
również wyciągać z tych sprawozdań 
wnioski dotyczące kwestii związanych z 
pomocą państwa, które zgłasza organom 
odpowiedzialnym za rozwiązywanie tych 
kwestii.
Załącznik X może zostać zmieniony na 
podstawie zebranych doświadczeń zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 60.

Or. en

Uzasadnienie

Spośród uprawnień organu regulacyjnego do przeprowadzania ogólnych audytów 
dotyczących całej działalności zarządcy infrastruktury i przedsiębiorstw kolejowych 
właściwym organom parlamentarnym przydzielone jest zadanie polegające na ocenie 
prawidłowego wdrożenia przepisów dyrektywy, które przetransponowały do uchwalonych 
przez nie przepisów, ponieważ organ regulacyjny powinien zajmować się rozwiązywaniem 
potencjalnych sporów.

Poprawka 619
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 8 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Organ regulacyjny co najmniej dwa 
razy w roku przeprowadza konsultacje z 
przedstawicielami użytkowników usług 
kolejowych (towarowych i pasażerskich), 
aby uwzględnić ich opinie o rynku 
kolejowym, w tym o wydajności usług, 
opłatach za infrastrukturę, wysokości i 
przejrzystości cen usług kolejowych.

Or. en

Uzasadnienie

Konsultacja z użytkownikami kolei dostarczy organowi nadzorczemu istotnych informacji,
związanych z wypełnianiem jego zadań.

Poprawka 620
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Organ regulacyjny co najmniej dwa 
razy w roku przeprowadza konsultacje z 
przedstawicielami użytkowników usług 
kolejowych (towarowych i pasażerskich), 
aby uwzględnić ich opinie o rynku 
kolejowym. w tym o wydajności usług, 
opłatach za infrastrukturę, wysokości i 
przejrzystości cen usług kolejowych.

Or. en

Uzasadnienie

Konsultacja z użytkownikami kolei dostarczy istotnych informacji organowi nadzorczemu, 
związanych z wypełnianiem jego zadań i optymalizacją wykorzystania sieci kolejowej.

Poprawka 621
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
przekazanie organowi regulacyjnemu przez 
zarządców infrastruktury i wszystkie 
przedsiębiorstwa lub inne podmioty 
wykonujące lub integrujące różne rodzaje 
transportu kolejowego lub zarządzanie 
infrastrukturą, o których mowa w art. 6 ust. 
1 i 2, szczegółowych sprawozdań 
obowiązkowych, aby organ ten mógł 
wykonać swoje zadania. Takie 
sprawozdania obowiązkowe muszą 
zawierać co najmniej elementy określone 
w załączniku X. Organ regulacyjny może 
również wyciągać z tych sprawozdań 
wnioski dotyczące kwestii związanych z 
pomocą państwa, które zgłasza organom 
odpowiedzialnym za rozwiązywanie tych 
kwestii.

Państwa członkowskie zapewniają 
przekazanie organowi regulacyjnemu przez 
zarządców infrastruktury i wszystkie 
przedsiębiorstwa lub inne podmioty 
wykonujące lub integrujące różne rodzaje 
transportu kolejowego lub zarządzanie 
infrastrukturą, w szczególności dostawców 
usług podstawowych, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 i 2, szczegółowych sprawozdań 
obowiązkowych, aby organ ten mógł 
wykonać swoje zadania. Takie 
sprawozdania obowiązkowe muszą 
zawierać co najmniej elementy określone 
w załączniku X. Organ regulacyjny może 
również wyciągać z tych sprawozdań 
wnioski dotyczące kwestii związanych z 
pomocą państwa, które zgłasza organom 
odpowiedzialnym za rozwiązywanie tych 
kwestii.

Or. fr

Poprawka 622
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 8 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik X 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 
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uzupełnienia lub zmiany innych niż istotnych elementów aktu ustawodawczego. 
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 623
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 56a
Uprawnienia organów regulacyjnych

1. W celu wykonywania zadań 
wymienionych w art. 56 organ 
regulacyjny ma uprawnienia do:
a) egzekwowania wykonania swoich 
decyzji za pomocą odpowiednich sankcji, 
w tym kar pieniężnych; decyzje organu 
regulacyjnego są wiążące dla wszystkich 
stron objętych tymi decyzjami i nie 
podlegają kontroli ze strony innej 
instancji administracyjnej;
b) zwracania się o przekazanie 
odpowiednich informacji do zarządcy 
infrastruktury, wnioskodawców i 
wszelkich innych zainteresowanych stron 
w danym państwie członkowskim oraz do
stosowania odpowiednich sankcji, w tym 
kar pieniężnych, w celu zrealizowania 
takich żądań; informacje, które należy 
przekazywać organowi regulacyjnemu, 
obejmują wszystkie dane potrzebne temu 
organowi do pełnienia jego funkcji 
odwoławczej oraz nadzorczej w
odniesieniu do konkurencji na rynkach 
przewozów kolejowych oraz dostępu 
obywateli do kluczowej infrastruktury 
transportowej, w formie przedstawionej 
przez właściwe organy. Obejmuje to dane 
niezbędne do celów statystycznych i badań 
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rynkowych; żądane informacje muszą być 
dostarczone bez zbędnej zwłoki;
c) przeprowadzania audytów lub zlecania 
audytów zewnętrznych u zarządców 
infrastruktury i – w stosownych 
przypadkach – w przedsiębiorstwach 
kolejowych, aby sprawdzić przestrzeganie 
przepisów dotyczących rozdziału 
rachunkowości określonych w art. 6.
2. Państwa członkowskie zapewniają to, 
by decyzje podejmowane przez organ 
regulacyjny podlegały kontroli sądowej. 
Odwołanie nie ma skutku zawieszającego 
w stosunku do decyzji organu 
regulacyjnego.
3. Państwa członkowskie czuwają nad 
publikacją decyzji organu regulacyjnego.
4. Państwa członkowskie zapewniają 
przekazanie organowi regulacyjnemu 
przez zarządców infrastruktury i wszystkie 
przedsiębiorstwa lub inne podmioty 
zajmujące się różnymi rodzajami 
transportu kolejowego lub zarządzaniem 
infrastrukturą, o których mowa w art. 6, 
szczegółowych sprawozdań 
obowiązkowych, aby organ ten mógł 
wykonać swoje zadania. Takie 
sprawozdania obowiązkowe muszą 
zawierać co najmniej elementy określone 
w załączniku X. Organ regulacyjny może 
również wyciągać z tych sprawozdań 
wnioski dotyczące problemów związanych 
z pomocą państwa, które zgłasza organom 
odpowiedzialnym za rozwiązywanie tych 
problemów.

Or. fr

Uzasadnienie

Ten nowy artykuł wprowadzono z uwagi na większą jasność. Wymienia się w nim 
uprawnienia powierzone organowi regulacyjnemu, aby dostosować je do dążenia do 
rozwijania usług świadczonych w interesie ogólnym.
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Poprawka 624
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca organów regulacyjnych Współpraca organów regulacyjnych i 
uprawnienia Komisji

Or. it

Uzasadnienie

Jeśli jednolity europejski obszar kolejowy ma zostać ustanowiony, istnieje potrzeba 
przyznania Komisji większych uprawnień do regulowania rynku.

Poprawka 625
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne wymieniają 
informacje o swojej pracy oraz zasadach i 
praktyce podejmowania decyzji oraz 
współpracują w inny sposób w celu 
koordynowania podejmowania przez nich 
decyzji na obszarze całej Unii. W tym celu 
współpracują w ramach grupy roboczej, 
której posiedzenia odbywają się regularnie. 
Komisja wspiera organy regulacyjne w 
wykonywaniu tego zadania.

1. Krajowe organy regulacyjne wymieniają 
informacje o swojej pracy oraz zasadach i 
praktyce podejmowania decyzji oraz 
współpracują w inny sposób w celu 
koordynowania podejmowania przez nich 
decyzji na obszarze całej Unii. W tym celu 
współpracują w ramach grupy sieci, której 
posiedzenia odbywają się regularnie. 
Komisja zapewnia w tym celu aktywną 
współpracę między organami 
regulacyjnymi.
Komisja Europejska dysponuje 
odpowiednimi uprawnieniami do 
wyegzekwowania aktywnej współpracy 
pomiędzy organami regulacyjnymi i 
podjęcia działań w przypadku, gdy organy 
regulacyjne nie sprawują swojego 
mandatu zgodnie z procedurą określoną w 
art. 63 ust. 2.
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Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna również dysponować uprawnieniami wystarczającymi do wyegzekwowania 
aktywnej współpracy pomiędzy organami regulacyjnymi i podejmowania działań przeciwko
tym organom, które nie składają sprawozdań/nie współpracują.

Poprawka 626
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krajowe organy regulacyjne wymieniają 
informacje o swojej pracy oraz zasadach i 
praktyce podejmowania decyzji oraz 
współpracują w inny sposób w celu 
koordynowania podejmowania przez nich 
decyzji na obszarze całej Unii. W tym celu 
współpracują w ramach grupy roboczej, 
której posiedzenia odbywają się 
regularnie. Komisja wspiera organy 
regulacyjne w wykonywaniu tego zadania.

1. Krajowe organy regulacyjne organizują 
się formalnie w ramach sieci w celu 
wymiany informacji o swojej pracy, jak 
również o zasadach i praktyce 
podejmowania decyzji w celu ich 
koordynowania i zharmonizowania w 
ramach Unii Europejskiej. W tym celu 
odbywają regularne posiedzenia w ramach 
sieci, z inicjatywy i pod przewodnictwem 
Komisji Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest ustanowienie oficjalnych struktur współpracy krajowych organów 
regulacyjnych pod przewodnictwem Komisji Europejskiej: „sieci organów regulacyjnych”.

Poprawka 627
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład przedstawicieli Komisji wchodzą 
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zarówno przedstawiciele Dyrekcji 
Generalnej ds. Konkurencji, jak i 
przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. 
Mobilności i Transportu.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na obszerną i różnorodną tematykę w skład przedstawicieli Komisji powinni 
wchodzić przedstawiciele obydwu dyrekcji generalnych.

Poprawka 628
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja tworzy bazę danych, którą 
krajowe organy regulacyjne zasilają 
danymi na temat wszystkich procedur 
skarg dotyczących prawa Unii 
Europejskiej, takimi jak daty skargi, 
zaangażowane strony, główne kwestie 
proceduralne i problemy z wykładnią.

Or. en

Poprawka 629
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku skargi lub wszczętego z 
własnej inicjatywy postępowania w 
sprawach dotyczących dostępu lub 
pobierania opłat związanych z 
międzynarodową trasą pociągu, jak 
również w ramach monitorowania 

3. W przypadku skargi lub wszczętego z 
własnej inicjatywy postępowania w 
sprawach dotyczących dostępu lub 
pobierania opłat związanych z 
międzynarodową trasą pociągu, jak 
również w ramach monitorowania 
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konkurencji na rynku związanym z 
międzynarodowymi usługami kolejowymi, 
zainteresowany organ regulacyjny przed 
podjęciem decyzji konsultuje się z 
organami regulacyjnymi wszystkich 
pozostałych państw członkowskich, przez 
które przebiega dana międzynarodowa 
trasa pociągu, i zwraca się do nich o 
wszystkie konieczne informacje.

konkurencji na rynku związanym z 
międzynarodowymi usługami kolejowymi, 
zainteresowany organ regulacyjny przed 
podjęciem decyzji konsultuje się z 
organami regulacyjnymi wszystkich 
pozostałych państw członkowskich, przez 
które przebiega dana międzynarodowa 
trasa pociągu, i zwraca się do nich o 
wszystkie konieczne informacje. W takim 
przypadku sieć krajowych organów 
regulacyjnych wydaje opinię.

Or. fr

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce wprowadza się procedurę wydawania opinii przez sieć organów 
regulacyjnych w razie skargi lub postępowania w odniesieniu do międzynarodowej trasy 
pociągu.

Poprawka 630
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku skargi lub wszczętego z 
własnej inicjatywy postępowania w 
sprawach dotyczących dostępu lub 
pobierania opłat związanych z 
międzynarodową trasą pociągu, jak 
również w ramach monitorowania 
konkurencji na rynku związanym z 
międzynarodowymi usługami kolejowymi, 
zainteresowany organ regulacyjny przed 
podjęciem decyzji konsultuje się z 
organami regulacyjnymi wszystkich 
pozostałych państw członkowskich, przez 
które przebiega dana międzynarodowa 
trasa pociągu, i zwraca się do nich o 
wszystkie konieczne informacje.

3. W przypadku skargi lub wszczętego z 
własnej inicjatywy postępowania w 
sprawach dotyczących dostępu lub 
pobierania opłat związanych z 
międzynarodową trasą pociągu, jak 
również w ramach monitorowania 
konkurencji na rynku związanym z 
międzynarodowymi usługami kolejowymi, 
zainteresowany organ regulacyjny przed 
podjęciem decyzji powiadamia Komisję i 
konsultuje się z organami regulacyjnymi 
wszystkich pozostałych państw 
członkowskich, przez które przebiega dana 
międzynarodowa trasa pociągu, i zwraca 
się do nich o wszystkie konieczne 
informacje. Organy regulacyjne 
powiadamiają Komisję w ujęciu 
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kwartalnym o skargach i postępowaniach 
z własnej inicjatywy dotyczących dostępu 
lub naliczania opłat, związanych z 
międzynarodowymi usługami kolejowymi.

Or. it

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba przyznania Komisji większej roli w stosunku do sporów związanych z 
międzynarodowymi usługami kolejowymi.

Poprawka 631
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku skargi lub wszczętego z 
własnej inicjatywy postępowania w 
sprawach dotyczących dostępu lub 
pobierania opłat związanych z 
międzynarodową trasą pociągu, jak 
również w ramach monitorowania 
konkurencji na rynku związanym z 
międzynarodowymi usługami kolejowymi, 
zainteresowany organ regulacyjny przed 
podjęciem decyzji konsultuje się z 
organami regulacyjnymi wszystkich 
pozostałych państw członkowskich, przez 
które przebiega dana międzynarodowa 
trasa pociągu, i zwraca się do nich o 
wszystkie konieczne informacje.

3. W przypadku skargi w sprawach 
dotyczących dostępu lub pobierania opłat 
związanych z międzynarodową trasą 
pociągu, jak również w ramach 
monitorowania konkurencji na rynku 
związanym z międzynarodowymi usługami 
kolejowymi, zainteresowany organ 
regulacyjny przed podjęciem decyzji 
konsultuje się z organami regulacyjnymi 
wszystkich pozostałych państw 
członkowskich, przez które przebiega dana 
międzynarodowa trasa pociągu, i zwraca 
się do nich o wszystkie konieczne 
informacje.

Or. nl

Poprawka 632
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Organy regulacyjne powiadamiają 
Komisję o jakichkolwiek projektach 
decyzji dotyczących kwestii dostępu lub 
naliczania opłat, związanych z 
międzynarodowymi trasami pociągów i 
kwestii dostępu lub naliczania opłat, 
związanych z międzynarodowymi 
usługami kolejowymi. Komisja ocenia 
zgodność projektu decyzji z prawem Unii i 
w razie potrzeby zwraca się o naniesienie 
zmian.

Or. it

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba przyznania Komisji większej roli w stosunku do sporów związanych z 
międzynarodowymi usługami kolejowymi.

Poprawka 633
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy regulacyjne opracowują wspólne 
zasady i praktyki dotyczące podejmowania 
decyzji, do których są upoważnione na 
mocy niniejszej dyrektywy. Komisja może 
przyjąć środki wykonawcze określające 
takie wspólne zasady i praktyki. 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
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Uzasadnienie

Takie przepisy nic nie wnoszą, a oznaczałyby cofnięcie zarządzania znaczną częścią 
krajowych spraw kolejowych leżących w gestii państw członkowskich.

Poprawka 634
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy regulacyjne opracowują wspólne 
zasady i praktyki dotyczące podejmowania 
decyzji, do których są upoważnione na 
mocy niniejszej dyrektywy. Komisja może 
przyjąć środki wykonawcze określające 
takie wspólne zasady i praktyki. Komisja 
może przyjąć środki wykonawcze 
określające takie wspólne zasady i 
praktyki. Środki takie, 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

Zasady i praktyki dotyczące procesu podejmowania decyzji są już określone w ust. 1.

Poprawka 635
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Organy regulacyjne opracowują wspólne 
zasady i praktyki dotyczące podejmowania 
decyzji, do których są upoważnione na 

7. Organy regulacyjne, wymieniające 
informacje zgodnie z ust. 1, opracowują 
wspólne zasady i praktyki dotyczące 
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mocy niniejszej dyrektywy. Komisja może 
przyjąć środki wykonawcze określające
takie wspólne zasady i praktyki. Środki 
takie, mające na celu zapewnienie 
wykonania niniejszej dyrektywy na 
jednolitych warunkach, przyjmuje się jako 
akty wykonawcze zgodnie z przepisami art. 
63 ust. 3.

podejmowania decyzji, do których organy 
te są upoważnione na mocy niniejszej 
dyrektywy. Komisja może przyjąć i 
uzupełniać takie wspólne zasady i praktyki 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
60.

Or. pl

Poprawka 636
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy regulacyjne prowadzą również 
przeglądy decyzji i praktyk stowarzyszeń 
zarządców infrastruktury, o których mowa 
w art. 40 ust. 1, które wykonują przepisy 
niniejszej dyrektywy bądź w inny sposób 
przyczyniają się do usprawniania 
międzynarodowych przewozów 
kolejowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Komisja i organy regulacyjne muszą być dobrze poinformowane, ale nie muszą uczestniczyć 
w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności.

Poprawka 637
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy regulacyjne prowadzą również skreślony
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przeglądy decyzji i praktyk stowarzyszeń 
zarządców infrastruktury, o których mowa 
w art. 40 ust. 1, które wykonują przepisy 
niniejszej dyrektywy bądź w inny sposób 
przyczyniają się do usprawniania 
międzynarodowych przewozów 
kolejowych.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis powielony i zbędny, ponieważ od wielu lat RailNetEurope informuje już Komisję 
Europejską i organy regulacyjne o swojej działalności.

Poprawka 638
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 7 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dwa lata po transpozycji dyrektywy 
Komisja przedłoży sprawozdanie 
dotyczące współpracy krajowych organów 
regulacyjnych. Na podstawie tego 
sprawozdania Komisja sporządzi wniosek 
dotyczący utworzenia centralnego, 
europejskiego organu regulacyjnego dla 
transgranicznego transportu kolejowego.

Or. de

Poprawka 639
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 57a (nowy)
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W oparciu o doświadczenia sieci organów 
regulacyjnych Parlament Europejski 
zwraca się do Komisji Europejskiej 
najpóźniej do końca 2012 r. o 
zaproponowanie utworzenia 
europejskiego organu regulacyjnego, 
który będzie podejmował stosowne 
działania w przypadku, gdy krajowe 
organy regulacyjne nie będą odpowiadać 
na skargi i ich rozpatrywać.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski organ regulacyjny powinien być kolejnym krokiem po powołaniu krajowych 
organów regulacyjnych. Organ ten nie doprowadzi do likwidacji krajowych organów 
regulacyjnych, ale będzie pełnił funkcję organu odwoławczego w przypadkach, w których 
krajowe organy regulacyjne nie odpowiadają na skargi i ich nie rozpatrują.

Poprawka 640
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 57a
Rok po transpozycji niniejszej dyrektywy 
Komisja przedstawia sprawozdanie w 
sprawie współpracy krajowych organów 
regulacyjnych zgodnie z niniejszym 
artykułem.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie należy tworzyć sieci, która wymagałaby utworzenia europejskiego organu regulacyjnego.

Poprawka 641
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 57a Europejski organ regulacyjny
W oparciu o doświadczenia wynikające z
działania sieci krajowych organów 
regulacyjnych Komisja przedstawia, 
najpóźniej po pięciu latach od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy, wniosek 
ustawodawczy dotyczący utworzenia 
europejskiego organu regulacyjnego, 
pełniącego 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

Uzasadnienie

Utworzenie europejskiego organu regulacyjnego wydaje się ostatecznie pożądane, a niniejsza 
poprawka ma służyć temu, aby Komisja Europejska przedstawiła wniosek zmierzający w tym 
kierunku na podstawie doświadczeń zgromadzonych w ramach sieci krajowych organów 
regulacyjnych.

Poprawka 642
Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rok po transpozycji niniejszej dyrektywy 
Komisja przedstawi sprawozdanie w 
sprawie współpracy krajowych organów 
regulacyjnych zgodnie z niniejszym 
artykułem i zleci Europejskiej Agencji 
Kolejowej ustanowienie organu 
regulacyjnego na szczeblu europejskim, 
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dysponującego uprawnieniami do 
nadzorowania korytarzy transportu 
towarowego, zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 913/2010 w sprawie europejskiej 
sieci kolejowej ukierunkowanej na 
konkurencyjny transport towarowy, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
monitorowania funkcjonowania punktów 
kompleksowej obsługi. Europejska 
Agencja Kolejowa zapewni sobie taką 
organizację, by wykonać to zadanie w 
pełni niezależnie od innych przypisanych 
jej zadań. Na podstawie doświadczenia 
zdobytego przez ten organ regulacyjny w 
dziedzinie korytarzy transportu 
towarowego Komisja, jeśli będzie to 
wskazane, złoży wniosek ustawodawczy 
dotyczący ustanowienia 
ogólnoeuropejskiego organu 
regulacyjnego.

Or. nl

Poprawka 643
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 7 
ust. 1 akapit drugi, art. 13 ust. 5 akapit 
drugi, art. 15 ust. 5 akapit drugi, art. 20 
akapit trzeci, art. 27 ust. 2, art. 30 ust. 3 
akapit drugi, art. 31 ust. 5 akapit drugi, 
art. 32 ust. 1 akapit trzeci, art. 32 ust. 3, 
art. 35 ust. 2, art. 43 ust. 1 i art. 56 ust. 8 
akapit trzecie powierza się Komisji na czas 
nieokreślony.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 20 
ust. 3 powierza się Komisji na czas 
nieokreślony.

Or. de
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Uzasadnienie

Ponieważ pozostałe artykuły, które zostały wymienione przez Komisję, zostają skreślone, 
należy powoływać się wyłącznie na art. 20 ust. 3.

Poprawka 644
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 63 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek państwa członkowskiego lub z 
własnej inicjatywy Komisja, w 
szczególnych przypadkach, bada 
stosowanie i wprowadzenie postanowień 
niniejszej dyrektywy oraz w ciągu dwóch 
miesięcy od daty otrzymania takiego 
wniosku podejmie decyzję, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 64 ust. 2, 
czy odnośne środki mogą być w dalszym 
ciągu stosowane. Komisja informuje o 
swojej decyzji Parlament Europejski, Radę 
i państwa członkowskie.

Na wniosek krajowego organu 
regulacyjnego i innych właściwych 
organów krajowych lub z własnej 
inicjatywy Komisja, w szczególnych 
przypadkach, bada stosowanie i 
wprowadzenie postanowień niniejszej 
dyrektywy. Krajowe organy regulacyjne 
utrzymują dostępną dla Komisji 
Europejskiej bazę danych zawierającą ich 
projekty decyzji. W ciągu dwóch miesięcy 
od daty otrzymania takiego wniosku 
Komisja Europejska podejmie decyzję, 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
64 ust. 2, czy odnośne środki mogą być w 
dalszym ciągu stosowane. Komisja 
informuje o swojej decyzji Parlament 
Europejski, Radę i państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma celu lepsze powiązanie krajowego organu regulacyjnego z funkcją 
nadzorczą Komisji Europejskiej.

Poprawka 645
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 63 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki mające na celu zapewnienie 
wykonania niniejszej dyrektywy na 
jednolitych warunkach przyjmuje Komisja 
jako akty wykonawcze zgodnie z 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 64 ust. 3.

3. Środki przygotowane zgodnie z art. 10 
ust. 2, art. 11 ust. 4, art. 14 ust. 2 i art. 17 
ust. 5 i mające na celu zapewnienie 
wykonania niniejszej dyrektywy na 
jednolitych warunkach przyjmuje Komisja 
jako akty wykonawcze zgodnie z 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 64 ust. 2.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu jaśniejsze sprecyzowanie, dla których artykułów Komisja może 
przyjmować akty wykonawcze.

Poprawka 646
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
przepisów art. […] i załączników […] 
najpóźniej do dnia […] r. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów 
oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
przepisów art. […] i załączników […] 
najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie 
przekazują Komisji tekst tych przepisów 
oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi 
przepisami a niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to przekształcenie 3 dyrektyw, które powinny być już wdrożone przez państwa 
członkowskie, i dlatego toczą się obecnie liczne postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego. 12 miesięcy to wystarczający okres.
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Poprawka 647
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 68 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuły [...] i załączniki [...] stosuje się od 
dnia […].

Artykuł 55 ust. 1 stosuje się po upływie 
trzech lat od daty transpozycji niniejszej 
dyrektywy.

Or. es

Uzasadnienie

Powstanie naprawdę niezależnego organu wymaga w niektórych przypadkach stworzenia 
nowych struktur, nowych przepisów, zapewnienia zasobów i zatrudnienia nowych 
pracowników, a to wymaga pewnego czasu. Należy wyznaczyć bardziej realistyczny termin i 
przeznaczyć więcej czasu na osiągnięcie przedmiotowego celu.

Poprawka 648
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– części budynków stacji pasażerskich i 
urządzenia, które są niezbędne do 
świadczenia usług transportu kolejowego: 
wspólne obszary tranzytowe, urządzenia 
ułatwiające dostęp do peronów, systemy 
informacji publicznej, wszelkie obszary 
kontroli ruchu;

Or. it

Poprawka 649
Sabine Wils
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tiret szóste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– drogi dojazdowe dla pasażerów i 
towarów, w tym drogi dostępu;

– kolejowe drogi dojazdowe dla pasażerów 
i towarów, w tym powiązane budynki i 
dostęp dla pieszych lub dostęp drogowy;

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie i uzupełnienie definicji.

Poprawka 650
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tiret dziesiąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– budynki wykorzystywane przez dział 
infrastruktury.

– budynki wykorzystywane przez dział 
infrastruktury w celu zapewnienia 
niezawodności i realizacji jego zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest odniesienie do budynków wykorzystywanych przez dział infrastruktury i 
powiązanych z wszystkimi funkcjami tego działu.

Poprawka 651
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tiret dziesiąte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dworce towarowe i centra logistyczne
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Or. de

Uzasadnienie

Dworce towarowe i centra logistyczne, za które odpowiada zarządca infrastruktury, powinny 
zostać uwzględnione w wykazie infrastruktury kolejowej.

Poprawka 652
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tiret dziesiąte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– sieć terminali towarowych współmierna 
do rozmiaru sieci kolejowej. 

Or. it

Poprawka 653
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tiret dziesiąte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– obiekty infrastruktury usługowej: 
warsztaty, hale utrzymania, tory postojowe
i rozrządowe, dworce prowadzące do 
terminali.

Or. de

Poprawka 654
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria niezależności i przejrzystości, 
które musi spełniać zarządca 
infrastruktury: (o których mowa w art. 3 
ust. 2)
a) Przestrzeganie kryteriów niezależności i 
przejrzystości nadzoruje organ 
regulacyjny, o którym mowa w art. 55. 
Każdy wnioskodawca ma prawo odwołać 
się do organu regulacyjnego, jeśli jest 
przekonany, że wymagania w zakresie 
niezależności nie są odpowiednio 
przestrzegane.
b) Przepisy dotyczące niezależności 
ustawowej lub określonej umowie 
określane są na podstawie stosunku 
pomiędzy jednostką nadzorującą lub 
grupą kapitałową a zarządcą 
infrastruktury, pomiędzy zarządcą 
infrastruktury a innymi spółkami grupy 
lub innymi podmiotami kontrolowanymi 
przez grupę, w tym zwłaszcza 
zgromadzeniem akcjonariuszy zarządcy 
infrastruktury.
c) Członkowie zarządu holdingu lub 
innych spółek grupy kapitałowej nie mogą 
być członkami zarządu zarządcy 
infrastruktury i nie mogą korzystać z 
prawa głosu w zarządzie zarządcy 
infrastruktury.
d) Członków zarządu zarządcy 
infrastruktury i doświadczony personel 
odpowiadający za podstawowe funkcje 
obowiązuje zakaz obejmowania wysokich 
stanowisk w grupie kapitałowej lub w 
innych kontrolowanych przez nią 
podmiotach przez okres trzech lat od 
zakończenia współpracy z zarządcą 
infrastruktury.
e) Zarząd, organ administrujący, rada 
nadzorcza lub podmioty prawnie 
reprezentujące zarządcę infrastruktury nie 
mogą być powołane przez żaden organ 
nadzorujący lub grupę kapitałową, do 
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których należy zarządca infrastruktury, 
aby zapewnić pełną niezależność zarządcy 
infrastruktury. Będą one powoływane i 
odwoływane pod nadzorem organu 
regulacyjnego, o którym mowa w art. 55.
f) Zarządca infrastruktury zgodnie z art. 8 
opracowuje i przyjmuje swój plan 
operacyjny niezależnie od organów 
nadzorujących, grup kapitałowych lub 
przedsiębiorstw kolejowych.
g) Zarządca infrastruktury dysponuje 
odpowiednimi możliwościami 
organizacyjnymi, aby spełniać swoje 
funkcje niezależnie od przedsiębiorstw 
kolejowych i nie przekazuje 
odpowiedzialności za sprawowanie 
powierzonych mu funkcji na podmiotom 
lub firmom, które pośrednio lub 
bezpośrednio kontrolują przedsiębiorstwo 
kolejowe, posiadają jakiekolwiek udziały 
w tym przedsiębiorstwie lub wykonują 
jakiekolwiek prawa względem niego.
h) Zarządca infrastruktury posiada 
własny personel, jego siedziba 
zlokalizowana jest w oddzielnych 
pomieszczeniach lub w pomieszczeniach z 
chronionym dostępem. Dostęp do 
systemów informacyjnych podlega 
ochronie. Warunki wewnętrzne lub 
umowy z pracownikami wyraźnie 
ograniczają kontakty z grupą kapitałową i 
innymi spółkami pod jej kontrolą do 
oficjalnych komunikatów związanych z 
wypełnianiem niezbędnych funkcji. 
Szczególnie chronione informacje 
handlowe dotyczące funkcji zarządcy 
infrastruktury określonych w art. 3 pkt 2 i 
będące w posiadaniu zarządcy 
infrastruktury nie zostały przekazane 
żadnemu przedsiębiorstwu kolejowemu.
i) Systemy wynagrodzeń dla personelu 
zarządcy infrastruktury będą oparte tylko i 
wyłączenie na wydajności zarządcy 
infrastruktury.

Or. en
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Uzasadnienie

Wymagania te są oparte na wymaganiach opracowanych przez Komisję w załączniku V do 
komunikatu nr 189 z 2006 r. Określają one, w jakich okolicznościach niezbędne funkcje mogą 
być pełnione przez podmiot, który jest częścią większego przedsiębiorstwa.

Poprawka 655
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria niezależności i przejrzystości, 
które musi spełniać zarządca 
infrastruktury: (o których mowa w art. 3 
ust. 2)
a) Przestrzeganie kryteriów niezależności i 
przejrzystości nadzoruje organ 
regulacyjny, o którym mowa w art. 55. 
Każdy wnioskodawca ma prawo odwołać 
się do organu regulacyjnego, jeśli jest 
przekonany, że wymagania w zakresie 
niezależności nie są odpowiednio 
przestrzegane.
b) Przepisy dotyczące niezależności 
ustawowej lub określonej umowie 
określane są na podstawie stosunku 
pomiędzy jednostką nadzorującą lub 
grupą kapitałową a zarządcą 
infrastruktury, pomiędzy zarządcą 
infrastruktury a innymi spółkami grupy 
lub innymi podmiotami kontrolowanymi 
przez grupę, w tym zwłaszcza 
zgromadzeniem akcjonariuszy zarządcy 
infrastruktury;
c) Członkowie zarządu holdingu lub 
innych spółek grupy kapitałowej nie mogą 
być członkami zarządu zarządcy 
infrastruktury i nie mogą korzystać z 
prawa głosu w zarządzie zarządcy 
infrastruktury.
d) Członków zarządu zarządcy 
infrastruktury i doświadczony personel 
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odpowiadający za niezbędne funkcje 
obowiązuje zakaz obejmowania wysokich 
stanowisk w grupie kapitałowej lub w 
innych kontrolowanych przez nią 
podmiotach przez okres trzech lat od 
zakończenia współpracy z zarządcą 
infrastruktury.
e) Zarząd, organ administrujący, rada 
nadzorcza lub podmioty prawnie 
reprezentujące zarządcę infrastruktury nie 
mogą być powołane przez żaden organ 
nadzorujący lub grupę kapitałową, do 
których należy zarządca infrastruktury, 
aby zapewnić pełną niezależność zarządcy 
infrastruktury. Będą one powoływane i 
odwoływane pod nadzorem organu 
regulacyjnego, o którym mowa w art. 55.
f) Zarządca infrastruktury zgodnie z art. 8 
opracowuje i przyjmuje swój plan 
operacyjny niezależnie od organów 
nadzorujących, grup kapitałowych lub 
przedsiębiorstw kolejowych.
g) Zarządca infrastruktury dysponuje 
odpowiednimi możliwościami 
organizacyjnymi, aby spełniać swoje 
funkcje niezależnie od przedsiębiorstw 
kolejowych i nie przekazuje 
odpowiedzialności za sprawowanie 
powierzonych mu funkcji na podmiotom 
lub firmom, które pośrednio lub 
bezpośrednio kontrolują przedsiębiorstwo 
kolejowe, posiadają jakiekolwiek udziały 
w tym przedsiębiorstwie lub wykonują 
jakiekolwiek prawa względem niego.
h) Zarządca infrastruktury posiada 
własny personel, jego siedziba 
zlokalizowana jest w oddzielnych 
pomieszczeniach lub w pomieszczeniach z 
chronionym dostępem. Dostęp do 
systemów informacyjnych podlega 
ochronie. Warunki wewnętrzne lub 
umowy z pracownikami wyraźnie 
ograniczają kontakty z grupą kapitałową i 
innymi spółkami pod jej kontrolą do 
oficjalnych komunikatów związanych z 
wypełnianiem niezbędnych funkcji. 
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Szczególnie chronione informacje 
handlowe dotyczące funkcji zarządcy 
infrastruktury określonych w art. 3 pkt 2 i 
będące w posiadaniu zarządcy 
infrastruktury nie zostały przekazane 
żadnemu przedsiębiorstwu kolejowemu.
i) Systemy wynagrodzeń dla personelu 
zarządcy infrastruktury będą oparte tylko i 
wyłączenie na wydajności zarządcy 
infrastruktury.

Or. en

Uzasadnienie

Wymagania te są oparte na wymaganiach opracowanych przez Komisję w załączniku V do 
komunikatu nr 189 z 2006 r. Określają one, w jakich okolicznościach niezbędne funkcje mogą 
być pełnione przez podmiot, który jest częścią większego przedsiębiorstwa.

Poprawka 656
Debora Serracchiani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – tiret dziesiąte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– część budynków stacji pasażerskich i 
urządzenia konieczne do prowadzenia 
działalności kolejowej: wspólne obszary 
tranzytowe, perony i zadaszenia peronów, 
urządzenia ułatwiające dostęp do peronów 
(przejścia podziemne, kładki dla pieszych, 
ruchome schody, windy), systemy 
informacji publicznej (monitory, 
wyświetlacze elektroniczne), wszelkie 
obszary kontroli ruchu (centrum kontroli, 
biura kontrolerów ruchu, centrale 
telefoniczne itp.).

Or. it

Uzasadnienie

Części stacji pasażerskich konieczne do prowadzenia działalności kolejowej powinny 
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figurować w wykazie pozycji infrastruktury, za które jest odpowiedzialny zarządca 
infrastruktury. 

Poprawka 657
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz podstawowych funkcji określonych 
w art. 7:

skreślony

– podejmowanie decyzji dotyczących 
przydzielania tras pociągów, w tym 
zarówno określanie, jak i ocena 
dostępności, a także przydzielanie 
poszczególnych tras pociągów,
– podejmowanie decyzji dotyczących 
pobierania opłat za infrastrukturę, w tym 
ustalanie i ściąganie opłat.

Or. en

Uzasadnienie

Funkcje zarządcy infrastruktury określone są w definicjach w art. 3.

Poprawka 658
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– podejmowanie decyzji dotyczących 
pobierania opłat za infrastrukturę, w tym 
ustalanie i ściąganie opłat.

podejmowanie decyzji dotyczących 
pobierania opłat za infrastrukturę, w tym 
ustalanie opłat.

Or. en
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Poprawka 659
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– decyzje dotyczące sprawiedliwego i 
niedyskryminującego dostępu do obiektów 
infrastruktury usługowej zgodnie z art. 13.

Or. de

Poprawka 660
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Minimalny pakiet dostępu obejmuje: 1. Prawo dostępu obejmuje wymienione 
poniżej usługi i obiekty kolejowe. Opłaty 
za korzystanie z tych usług i obiektów, 
pokrywające związane z nimi koszty, będą 
uiszczane na rzecz danego 
przedsiębiorstwa kolejowego, które je 
dostarcza lub udostępnia, zarówno 
zarządcy infrastruktury jak i określonych 
operatorów kolejowych.

Or. en

Uzasadnienie

Świadczenie usług kolejowych, bezpiecznych i niezawodnych dla klientów, a jednocześnie 
rentownych dla przedsiębiorstw kolejowych wymaga powszechnego prawa dostępu do 
wszystkich usług wymienionych w załączniku III niezależnie od tego, który dostawca usług 
kolejowych je świadczy w każdym państwie członkowskim. Opłaty będą ustalane i uiszczanie 
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Poprawka 661
Sabine Wils
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) kontrolę techniczną taboru i kontrolę 
bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Zagwarantowanie oceny bezpieczeństwa jest kluczowym czynnikiem decydującym o 
zezwoleniu na kurs pociągu przed każdym odjazdem.

Poprawka 662
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) korzystanie z urządzeń zasilania w prąd 
trakcyjny, jeżeli są one dostępne;

e) korzystanie z urządzeń zasilania w prąd 
trakcyjny i korzystanie z prądu 
trakcyjnego, jeśli wymagany jest oddzielny 
wykaz danych opłat;

Or. en

Uzasadnienie

Oddzielna lista w załączniku III

Poprawka 663
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) urządzenia zaopatrzenia w paliwo, jeśli 
są dostępne;

skreślona
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Or. fr

Uzasadnienie

Urządzenia zaopatrzenia w paliwo nie powinny być włączone w pakiet usług minimalnych, 
gdyż zostały już zaproponowane w sposób podlegający konkurencji na wolnym rynku. 
Świadczenie tych usług powinno się odbywać, jeżeli brak alternatywnych ofert i jeżeli można 
je uznać za „infrastrukturę kluczową”.

Poprawka 664
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) urządzenia zaopatrzenia w paliwo, jeśli 
są dostępne;

f) urządzenia zaopatrzenia w paliwo i 
dostarczanie paliwa, jeśli wymagany jest 
oddzielny wykaz danych opłat;

Or. en

Uzasadnienie

Oddzielna lista w załączniku III

Poprawka 665
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) stacje pasażerskie, ich budynki i 
obiekty urządzenia, w tym odpowiednią 
ilość miejsca na wspólną sprzedaż biletów 
i informację dla podróżnych; wymóg 
sprzedaży biletów nie dotyczy Wielkiej 
Brytanii, gdzie istnieje już jednolity 
krajowy system sprzedaży biletów i 
informacji;

Or. en
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Uzasadnienie

Dostęp do wspólnych obiektów zapewniających sprzedaż biletów i informację jest istotną 
kwestią dla przedsiębiorstw kolejowych, klientów i użytkowników innych rodzajów transportu.

Poprawka 666
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – litera f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) terminale towarowe;

Or. en

Uzasadnienie

Oddzielna lista w załączniku III

Poprawka 667
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – litera f c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fc) stacje rozrządowe;

Or. en

Uzasadnienie

Oddzielna lista w załączniku III

Poprawka 668
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – litera f d) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fd) urządzenia do formowania składów 
pociągów;

Or. en

Uzasadnienie

Oddzielna lista w załączniku III

Poprawka 669
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – litera f e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fe) tory postojowe;

Or. en

Uzasadnienie

Oddzielna lista w załączniku III

Poprawka 670
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – litera f f) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ff) utrzymanie i inne urządzenia 
techniczne;

Or. en

Uzasadnienie

Oddzielna lista w załączniku III
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Poprawka 671
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – litera f g) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fg) kolejowe urządzenia portowe;

Or. en

Uzasadnienie

Oddzielna lista w załączniku III

Poprawka 672
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – litera f h) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fh) instalacje pomocnicze, w tym 
urządzenia do przeciągania wagonów.

Or. en

Uzasadnienie

Oddzielna lista w załączniku III

Poprawka 673
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – litera f i) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fi) podgrzewanie składów pociągów 
pasażerskich;
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Or. en

Uzasadnienie

Oddzielna lista w załączniku III

Poprawka 674
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – litera f j) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fj) kontrakty dopasowane do 
indywidualnych potrzeb klienta na 
sprawowanie kontroli nad transportem 
ładunków niebezpiecznych lub udzielanie 
pomocy w prowadzeniu pociągów 
nadzwyczajnych.

Or. en

Uzasadnienie

Oddzielna lista w załączniku III

Poprawka 675
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 1 – litera f k) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fk) dostęp do sieci telekomunikacyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Oddzielna lista w załączniku III
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Poprawka 676
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostęp przyznaje się również do 
obiektów infrastruktury usługowej i 
dostarczania usług w następujących 
obiektach:

skreślone

a) stacje pasażerskie, ich budynki i inne 
urządzenia, w tym informacja dla 
podróżnych i sprzedaż biletów;
b) terminale towarowe;
c) stacje rozrządowe;
d) urządzenia do formowania składów 
pociągów;
e) tory postojowe;
f) utrzymanie i inne urządzenia 
techniczne;
g) kolejowe urządzenia portowe;
h) instalacje pomocnicze, w tym 
urządzenia do przeciągania wagonów.

Or. en

Uzasadnienie

Lista usług przeniesiona do osobnej listy.

Poprawka 677
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostęp przyznaje się również do 
obiektów infrastruktury usługowej i 

2. Dostęp przyznaje się również do 
obiektów infrastruktury usługowej i usług 
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dostarczania usług w następujących 
obiektach:

oferowanych w następujących obiektach:

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest niedopuszczenie do sytuacji, w której obiekty i usługi, które nie są 
obecnie wszędzie dostępne, miałyby charakter obowiązkowy. Taka sytuacja mogłaby bowiem 
spowodować inwestycje, które mogłyby się okazać nierentowne.

Poprawka 678
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stacje pasażerskie, ich budynki i inne 
urządzenia, w tym informacja dla 
podróżnych i sprzedaż biletów;

a) stacje pasażerskie, ich budynki i inne 
urządzenia, w tym dogodna lokalizacja 
usług informacyjnych dla podróżnych i 
usług sprzedaży biletów; usługi 
informacyjne i sprzedaży biletów powinny 
poza tym podlegać minimalnej 
normalizacji lub koordynacji różnych 
stosowanych modeli, aby ułatwić 
podróżnym korzystanie z nich;

Or. fr

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uściślenie tekstu i podkreślenie znaczenia minimalnej 
normalizacji lub koordynacji różnych modeli usług informacyjnych i sprzedaży biletów.

Poprawka 679
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 2 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stacje pasażerskie, ich budynki i inne 
urządzenia, w tym informacja dla 
podróżnych i sprzedaż biletów;

a) stacje pasażerskie, ich budynki i inne 
urządzenia;

Or. de

Uzasadnienie

Przedmiotowe ramy są niewystarczające dla zapewnienia sprawiedliwego i swobodnego 
dostępu. Nie wynika z nich jasno to, które usługi muszą zostać wykonane. Nie ma pewności co 
do tego, że podróżny automatycznie otrzyma ofertę, która będzie dla niego najlepsza, oraz że 
uwzględnione zostaną zniżki (zniżki dla uczniów czy emerytów, abonamenty przejazdowe). W 
„dyrektywie w sprawie międzynarodowych przewozów pasażerskich”, którą zapowiedziano w 
rozdziale 3.2 komunikatu na rok 2011, koniecznie należy zawrzeć szczegółową regulację.

Poprawka 680
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) terminale towarowe; skreślona

Or. nl

Poprawka 681
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) utrzymanie i inne urządzenia 
techniczne;

skreślona

Or. it
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Uzasadnienie

Konserwacja taboru kolejowego jest ściśle powiązana z bezpieczeństwem na kolei i dlatego 
powinna podlegać bezpośredniej odpowiedzialności przedsiębiorstw kolejowych, które 
powinny ją przeprowadzać w swoich ośrodkach lub w ramach umów z dostawcami taboru.

Poprawka 682
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) utrzymanie i inne urządzenia 
techniczne;

skreślona

Or. nl

Poprawka 683
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) utrzymanie i inne urządzenia techniczne; f) utrzymanie z wyjątkiem 
skomplikowanych prac w zakresie 
utrzymania w obiektach przeznaczonych 
wyłącznie dla określonych typów taboru 
dużych prędkości wykorzystywanego do 
przewozów pasażerskich i inne urządzenia 
techniczne; 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu wyłączenie z zakresu świadczonych usług skomplikowanych prac 
konserwacyjnych prowadzonych w obiektach przeznaczonych wyłącznie dla określonych 
typów taboru kolei dużych prędkości, wykorzystywanego do przewozów pasażerskich (np. 
tabor firmy Siemens-Alstom), który jest specyficzny i wymaga specjalistycznego szkolenia i 
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wyposażenia.

Poprawka 684
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) utrzymanie i inne urządzenia 
techniczne;

f) utrzymanie sprzętu w dobrym stanie, w 
tym konserwacja umożliwiająca 
kontynuację usług komercyjnych;

Or. fr

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ograniczenie minimalnych usług związanych z utrzymaniem, 
które powinny być dostępne w sposób niedyskryminacyjny dla wszystkich przedsiębiorstw 
kolejowych, co umożliwi kontynuację usług komercyjnych.

Poprawka 685
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) kolejowe urządzenia portowe; skreślona

Or. nl

Poprawka 686
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 2 – litera g)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) kolejowe urządzenia portowe; g) tory w portach morskich;

Or. de

Uzasadnienie

Wybrane tutaj sformułowanie jest niezgodne z art. 10. Spowoduje ono problemy z 
rozgraniczeniem pojęć, ponieważ sformułowanie „urządzenie portowe” jest zbyt 
nieokreślone. Pojęcie „urządzenie portowe” obejmuje zarówno wszelkie obiekty portowe, jak 
i dźwigi, keje itp. W kontekście ogólnej optymalizacji działalności portowej o wykorzystaniu 
portu nadal powinno decydować tylko samo kierownictwo portu.

Poprawka 687
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) instalacje pomocnicze, w tym 
urządzenia do przeciągania wagonów.

skreślona

Or. nl

Poprawka 688
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 2 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) w odpowiednim przypadku urządzenia 
zaopatrzenia w paliwo.

Or. fr
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Uzasadnienie

Urządzenia zaopatrzenia w paliwo nie powinny być włączone w pakiet usług minimalnych, 
gdyż zostały już zaproponowane w sposób podlegający konkurencji na wolnym rynku. 
Świadczenie tych usług powinno się odbywać, jeżeli brak alternatywnych ofert i jeżeli można 
je uznać za „infrastrukturę kluczową”.

Poprawka 689
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 2 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) urządzenia zaopatrzenia w paliwo.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uwzględnienie urządzeń zaopatrzenia w paliwo w ramach 
infrastruktury, która powinna być dostępna w sposób niedyskryminacyjny dla przedsiębiorstw 
kolejowych.

Poprawka 690
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Usługi dodatkowe mogą obejmować: skreślony
a) prąd trakcyjny, za który opłaty są 
podawane na fakturach oddzielnie od 
opłat za użytkowanie urządzeń zasilania w 
prąd trakcyjny;
b) podgrzewanie składów pociągów 
pasażerskich;
c) dostawę paliwa, za które opłaty są 
podawane na fakturach oddzielnie od 
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opłat za użytkowanie urządzeń 
zaopatrzenia w paliwo;
d) kontrakty dopasowane do 
indywidualnych potrzeb klienta na:
– sprawowanie kontroli nad transportem 
ładunków niebezpiecznych,
– udzielanie pomocy w prowadzeniu 
pociągów nadzwyczajnych.

Or. en

Uzasadnienie

Usługi przeniesione do osobnej listy.

Poprawka 691
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) prąd trakcyjny, za który opłaty są 
podawane na fakturach oddzielnie od 
opłat za użytkowanie urządzeń zasilania w 
prąd trakcyjny;

a) prąd trakcyjny, jeżeli przedsiębiorstwo 
kolejowe zdecydowało się na zakup prądu 
trakcyjnego dla pociągów od zarządcy 
infrastruktury, zamiast zwrócić się 
bezpośrednio do jednego dostawcy lub 
kilku z nich, działających na rynku 
energii elektrycznej. W fakturach 
zarządcy infrastruktury dostawy prądu 
trakcyjnego podawane są oddzielnie, 
podobnie jak we wszystkich przypadkach 
opłaty za użytkowanie urządzeń zasilania 
w prąd trakcyjny, straty energii 
elektrycznej z urządzeń zarządzającego 
infrastrukturą, koszty przyłączenia do 
sieci transportowej lub dystrybucji 
energii;

Or. fr
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Uzasadnienie

Ponieważ rynek energii jest otwarty dla konkurencji, niniejsza poprawka ma na celu 
pozostawienie przedsiębiorstwom kolejowym swobody wyboru dostawcy elektryczności. 
Sprzyja ona również przejrzystości faktur.

Poprawka 692
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Usługi pomocnicze mogą obejmować: skreślony
a) dostęp do sieci telekomunikacyjnych;
b) dostarczanie uzupełniających 
informacji;
c) kontrolę techniczną taboru.

Or. en

Uzasadnienie

Usługi przeniesione do osobnej listy.

Poprawka 693
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Część przedstawiającą charakter 
infrastruktur, która jest udostępniana 
przedsiębiorstwom kolejowym, oraz 
warunki dostępu do niej. Informacje w tej 
części są zgodne z rejestrami 
infrastruktury, które mają być publikowane 
zgodnie z przepisami art. 35 dyrektywy 
2008/57/WE, lub odnoszą się do tych 
rejestrów.

1. Część przedstawiającą charakter 
infrastruktur, która jest udostępniana 
przedsiębiorstwom kolejowym, oraz 
warunki dostępu do niej z uwzględnianiem 
przepisów technicznych i bezpieczeństwa 
regulujących dostęp pojazdów szynowych 
zgodnie z dyrektywami 2008/57/WE i 
2004/49/WE. Informacje w tej części są 
zgodne z rejestrami infrastruktury, które 
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mają być publikowane zgodnie z 
przepisami art. 35 dyrektywy 2008/57/WE, 
lub odnoszą się do tych rejestrów.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa są podstawowym i kluczowym elementem regulaminu 
sieci, który powinien zawierać wyraźne wskazówki, gdzie można znaleźć informacje na ten 
temat.

Poprawka 694
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Część na temat zasad pobierania opłat i 
taryf. Zawiera ona odpowiednie szczegóły 
systemu pobierania opłat, jak również 
wystarczające informacje dotyczące opłat, 
a także inne informacje dotyczące usług 
wymienionych w załączniku III, które są 
świadczone tylko przez jednego 
usługodawcę. Podaje ona szczegółowo 
metodykę, zasady, jeśli to właściwe, 
stosowane skale przy zastosowaniu art. 31 
do 36 w odniesieniu do kosztów i opłat. 
Zawiera informacje na temat zmian opłat, 
w sprawie których już podjęto decyzję lub 
przewidywanych w ciągu najbliższych 
pięciu lat.

2. Część na temat zasad pobierania opłat i 
taryf. Zawiera ona odpowiednie szczegóły 
systemu pobierania opłat, jak również 
wystarczające informacje dotyczące opłat, 
a także inne informacje dotyczące usług 
wymienionych w załączniku III, które są 
świadczone tylko przez jednego 
usługodawcę. Podaje ona szczegółowo 
metodykę, zasady, jeśli to właściwe, 
stosowane skale przy zastosowaniu art. 31 
do 36 w odniesieniu do kosztów i opłat. 
Zawiera informacje na temat zmian opłat, 
w sprawie których już podjęto decyzję lub 
przewidywanych w ciągu najbliższych 
pięciu lat. W tej części powinno się 
szczegółowo określić mechanizmy 
rekompensat finansowych wypłacanych w 
przypadku opóźnień, pogorszenia jakości i 
wyłączenia z ruchu alokowanych tras 
pociągów.

Or. fr
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Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wprowadzenie większej przejrzystości wobec rekompensat 
finansowych wypłacanych w przypadku opóźnień, pogorszenia jakości i wyłączenia z ruchu 
alokowanych tras pociągów.

Poprawka 695
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Część na temat zasad pobierania opłat i 
taryf. Zawiera ona odpowiednie szczegóły 
systemu pobierania opłat, jak również
wystarczające informacje dotyczące opłat, 
a także inne informacje dotyczące usług 
wymienionych w załączniku III, które są 
świadczone tylko przez jednego 
usługodawcę. Podaje ona szczegółowo 
metodykę, zasady, jeśli to właściwe, 
stosowane skale przy zastosowaniu art. 31 
do 36 w odniesieniu do kosztów i opłat. 
Zawiera informacje na temat zmian opłat, 
w sprawie których już podjęto decyzję lub 
przewidywanych w ciągu najbliższych 
pięciu lat.

2. Część na temat zasad pobierania opłat i 
taryf. Zawiera ona odpowiednie szczegóły 
systemu pobierania opłat, jak również 
wystarczające informacje dotyczące opłat, 
a także inne informacje dotyczące usług 
wymienionych w załączniku III, które są 
świadczone tylko przez jednego 
usługodawcę. Opłaty za infrastrukturę 
będą naliczane co kilometr w każdym 
segmencie rynku. Zawiera ona także
wystarczające informacje dotyczące opłat, 
a także inne informacje dotyczące usług 
wymienionych w załączniku III, które są 
świadczone tylko przez jednego 
usługodawcę. Podaje ona szczegółowo 
metodykę, zasady i, jeśli to właściwe, 
stosowane skale przy zastosowaniu art. 31
ust. 4 i 5 do art. 36 w odniesieniu do 
kosztów i opłat. Zawiera informacje na 
temat zmian opłat, w sprawie których już 
podjęto decyzję lub przewidywanych w 
ciągu najbliższych pięciu lat.

Or. en

Uzasadnienie

Dostarczenie informacji na temat opłaty za infrastrukturę za kilometr w danym segmencie 
rynku pomoże wnioskodawcom wyliczyć szacunkowe koszty segmentacji usług.
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Poprawka 696
Inés Ayala Sender

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 6 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Część na temat zasad pobierania opłat i 
taryf. Zawiera ona odpowiednie szczegóły 
systemu pobierania opłat, jak również
wystarczające informacje dotyczące opłat,
a także inne informacje dotyczące usług 
wymienionych w załączniku III, które są 
świadczone tylko przez jednego 
usługodawcę. Podaje ona szczegółowo 
metodykę, zasady, jeśli to właściwe, 
stosowane skale przy zastosowaniu art. 31
do 36 w odniesieniu do kosztów i opłat. 
Zawiera informacje na temat zmian opłat, 
w sprawie których już podjęto decyzję lub 
przewidywanych w ciągu najbliższych 
pięciu lat.

2. Część na temat zasad pobierania opłat i 
taryf. Zawiera ona odpowiednie szczegóły 
systemu pobierania opłat. Opłaty za 
infrastrukturę będą naliczane co kilometr 
w każdym segmencie rynku. Zawiera ona 
także inne wystarczające informacje 
dotyczące opłat, a także inne informacje 
dotyczące usług wymienionych w 
załączniku III, które są świadczone tylko 
przez jednego usługodawcę. Podaje ona 
szczegółowo metodykę, zasady, jeśli to 
właściwe, stosowane skale przy 
zastosowaniu art. 31 do 36 w odniesieniu 
do kosztów i opłat. Zawiera informacje na 
temat zmian opłat, w sprawie których już 
podjęto decyzję lub przewidywanych w 
ciągu najbliższych pięciu lat.

Or. en

Uzasadnienie

Dostarczenie informacji na temat opłaty za infrastrukturę za kilometr w danym segmencie 
rynku pomoże wnioskodawcom wyliczyć szacunkowe koszty segmentacji usług.

Poprawka 697
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli wymagają tego warunki konkurencji 
z państwami trzecimi, poszczególne 
państwa członkowskie mogą ustalać 
oddzielne przepisy dotyczące opłat w tych 
sieciach, w których rozstaw szyn jest inny 
niż na głównej linii kolejowej w Unii. 
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Przepisy mogą być publikowane w 
krótszym terminie niż określono w 
niniejszej dyrektywie, porównywalnym z 
terminem obowiązującym w danych 
państwach trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Ta dodatkowa regulacja jest konieczna do utrzymania konkurencyjności sieci i spółek UE w 
stosunku do państw trzecich korzystających z określonego, niestandardowego rozstawu (1520 
mm). Zarządcy infrastruktury w tych państwach nie informują o opłatach z wyprzedzeniem 
(wysokość opłat w tych państwach może być swobodnie zmieniana w zależności od warunków 
rynkowych).

Poprawka 698
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – punkt 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) poziomy bezpieczeństwa, oraz e) poziomy bezpieczeństwa, w tym dobrą 
znajomość angielskiego przez 
motorniczych i innych członków załogi, 
obsługujących przewozy transgraniczne, 
oraz

Or. da

Poprawka 699
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. przepisy dotyczące postępowania w 
przypadku poważnych zakłóceń 
przewozów lub sytuacji nadzwyczajnych, z 

9. przepisy dotyczące postępowania w 
przypadku poważnych zakłóceń 
przewozów, sytuacji nadzwyczajnych i 



AM\870643PL.doc 153/169 PE467.167v01-00

PL

uwzględnieniem minimalnego poziomu 
obsługi na wypadek ewentualnych 
strajków, oraz wcześniejszego rozwiązania 
umowy i powiadamiania użytkowników;

powiadamiania użytkowników;

Or. da

Poprawka 700
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. przepisy dotyczące postępowania w 
przypadku poważnych zakłóceń 
przewozów lub sytuacji nadzwyczajnych, z 
uwzględnieniem minimalnego poziomu 
obsługi na wypadek ewentualnych
strajków, oraz wcześniejszego rozwiązania 
umowy i powiadamiania użytkowników;

9. przepisy dotyczące postępowania w 
przypadku poważnych zakłóceń 
przewozów lub sytuacji nadzwyczajnych
Powinny one obejmować terminowe 
powiadamianie użytkowników.

W przypadku sytuacji wywołanych 
konfliktami społecznymi, np. strajków, 
należy powiadomić użytkowników co 
najmniej 24 godziny przed wystąpieniem 
tych sytuacji, wskazując jednocześnie na 
inne możliwości zaspokojenia potrzeb w 
zakresie mobilności.

Or. en

Poprawka 701
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. przepisy dotyczące postępowania w 
przypadku poważnych zakłóceń 
przewozów lub sytuacji nadzwyczajnych, z 
uwzględnieniem minimalnego poziomu 

9. przepisy dotyczące postępowania w
przypadku poważnych zakłóceń 
przewozów lub sytuacji nadzwyczajnych 
oraz wcześniejszego rozwiązania umowy i 



PE467.167v01-00 154/169 AM\870643PL.doc

PL

obsługi na wypadek ewentualnych 
strajków, oraz wcześniejszego rozwiązania 
umowy i powiadamiania użytkowników;

powiadamiania użytkowników;

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do strajku jest jednym z praw podstawowych, w przypadku którego przepisy lub 
porozumienia ze stroną społeczną zostały ustalone na różne sposoby w każdym państwie 
członkowskim i dlatego określony przepis szczegółowy nie może zostać zawarty w tekście 
legislacyjnym UE.

Poprawka 702
Michael Cramer, Isabelle Durant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) koszty ogólne rozkładające się na cała
sieć, w tym wynagrodzenia i emerytury;

a) koszty ogólne rozkładające się na całą
sieć bez kosztów pracy;

Or. en

Uzasadnienie

Koszty pracy obejmują „koszt jednostkowy” na pracownika i można je dostosować do 
różnych metod wyliczania w państwach członkowskich.

Poprawka 703
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) koszty ogólne rozkładające się na cała
sieć, w tym wynagrodzenia i emerytury;

a) koszty ogólne rozkładające się na całą
sieć;

Or. en
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Poprawka 704
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) koszty ogólne rozkładające się na cała
sieć, w tym wynagrodzenia i emerytury;

a) koszty ogólne rozkładające się na całą
sieć;

Or. en

Uzasadnienie

Tylko koszty ogólne nie wchodzą w skład kosztów bezpośrednich, o których mowa w art. 31 
ust. 3, a wynagrodzenia i emerytury pracowników zaangażowanych w działalność zarządcy 
infrastruktury powinny zostać uwzględnione i zawarte w wyliczaniu bezpośrednich kosztów.

Poprawka 705
Georges Bach

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) usługi socjalne, szkoły, przedszkola, 
restauracje;

skreślona

Or. en

Poprawka 706
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) usługi socjalne, szkoły, przedszkola, 
restauracje;

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Koszty społeczne związane z pracownikami zaangażowanymi w działalność zarządców 
infrastruktury muszą zostać uwzględnione podczas wyliczania kosztów bezpośrednich, 
ponieważ są częścią pośredniej lub bezpośredniej płacy zgodnie z różnymi przepisami w 
zakresie prawa pracy lub umowami przewidzianymi w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Poprawka 707
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zarządca infrastruktury powinien 
przedstawić organowi regulacyjnemu, aby 
ten mógł wydać opinię, bezpośrednie 
koszty, w tym parametry i czynniki 
determinujące koszty.

Or. fr

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce przewiduje się kontrolę obliczania kosztów bezpośrednich przez organ 
regulacyjny.

Poprawka 708
Roberts Zīle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zarządca infrastruktury wykazuje 
organowi regulacyjnemu, że dana usługa 
kolejowa może pokryć płatności podwyżek 
zgodnie z art. 32 ust. 1, przy czym każdy z 
rodzajów przewozów wymienionych w 
poszczególnych punktach poniżej należy 

3. W razie wprowadzenia podwyżek przez 
zarządcę infrastruktury, sporządza on listę
segmentów rynku, w przypadku których 
organ regulacyjny udziela wcześniejszej 
zgody.
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do innego segmentu rynku:
Poziom podwyżek będzie odpowiednio 
dostosowany, tak aby rozmiar ruchu w 
poszczególnych segmentach nie wzrastał 
wolniej niż na konkurencyjnych rynkach.
Pary, które zarządcy infrastruktury 
powinni rozważyć przy definiowaniu listy 
segmentów rynku w celu dokonania 
podwyżek opłat za infrastrukturę zgodnie 
z art. 31 ust. 3, obejmują co najmniej 
wszystkie wymienionej poniżej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta określa kryterium rynkowe, zgodnie z którym podwyżka powinna być 
odpowiednio dostosowana, tak aby rozmiary ruchu w poszczególnych segmentach nie 
wzrastała wolniej niż na konkurencyjnych rynkach innych gałęzi transportu. Doprecyzowanie 
to pomoże określić zdolność przedsiębiorstw kolejowych do pokrycia płatności podwyżek i 
zwiększy konkurencyjność branży kolejowej.

Poprawka 709
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zarządca infrastruktury wykazuje 
organowi regulacyjnemu, że dana usługa 
kolejowa może pokryć płatności podwyżek 
zgodnie z art. 32 ust. 1, przy czym każdy z 
rodzajów przewozów wymienionych w 
poszczególnych punktach poniżej należy 
do innego segmentu rynku:

3. Zarządca infrastruktury wyodrębnia 
odpowiednie segmenty rynku i 
odpowiadające im podwyżki w rozumieniu 
art. 32 ust. 1 na podstawie badań rynku i 
po konsultacjach z wnioskodawcami.

Zarządca infrastruktury wykazuje 
organowi regulacyjnemu, że dana usługa 
kolejowa może pokryć płatności podwyżek 
zgodnie z art. 32 ust. 1. W razie 
wprowadzenia podwyżek przez zarządcę 
infrastruktury, sporządza on listę 
segmentów rynku, w przypadku których 
organ regulacyjny udziela wcześniejszej 
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zgody.
Poziom podwyżek będzie odpowiednio 
dostosowany, tak aby rozmiar ruchu w 
poszczególnych segmentach nie wzrastał 
wolniej niż na konkurencyjnych rynkach.

Or. en

Poprawka 710
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zarządca infrastruktury wykazuje 
organowi regulacyjnemu, że dana usługa 
kolejowa może pokryć płatności podwyżek
zgodnie z art. 32 ust. 1, przy czym każdy z 
rodzajów przewozów wymienionych w 
poszczególnych punktach poniżej należy 
do innego segmentu rynku:

3. Zarządca infrastruktury może w 
stosownych przypadkach wyodrębnić 
jednolite segmenty rynku i odpowiadające 
im podwyżki zgodnie z art. 32 ust. 1 w 
oparciu o badanie tynku i po 
konsultacjach z wnioskodawcami, aby 
zwiększyć rozmiar ruchu w każdym z 
poszczególnych segmentów. Segmenty 
rynku kolejowego, które należy wziąć pod 
uwagę z wykorzystaniem poniższych 
orientacyjnych kryteriów:

Or. en

Uzasadnienie

Procedura obowiązująca zarządcę infrastruktury zgodnie z uprawnieniem państwa 
członkowskiego do dokonywania podwyżek w poszczególnych segmentach rynku kolejowego.

Poprawka 711
Peter van Dalen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zarządca infrastruktury wykazuje 
organowi regulacyjnemu, że dana usługa 
kolejowa może pokryć płatności podwyżek 
zgodnie z art. 32 ust. 1, przy czym każdy z
rodzajów przewozów wymienionych w 
poszczególnych punktach poniżej należy 
do innego segmentu rynku:

3. Organ regulacyjny zapewnia to, by dana 
usługa kolejowa mogła pokryć płatności 
podwyżek zgodnie z art. 32 ust. 1, przy 
czym każdy z rodzajów przewozów 
wymienionych w poszczególnych punktach 
poniżej należy do innego segmentu rynku:

Or. nl

Poprawka 712
Debora Serracchiani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zarządca infrastruktury wykazuje 
organowi regulacyjnemu, że dana usługa 
kolejowa może pokryć płatności podwyżek 
zgodnie z art. 32 ust. 1, przy czym każdy z 
rodzajów przewozów wymienionych w 
poszczególnych punktach poniżej należy 
do innego segmentu rynku:

3. Zarządca infrastruktury wyodrębnia 
odpowiednie segmenty rynku i 
odpowiadające im podwyżki w rozumieniu 
art. 32 ust. 1 na podstawie badań rynku i 
po konsultacjach z wnioskodawcami.

Zarządca infrastruktury wykazuje 
organowi regulacyjnemu, że dana usługa 
kolejowa może pokryć płatności podwyżek 
zgodnie z art. 32 ust. 1. W razie 
wprowadzenia podwyżek przez zarządcę 
infrastruktury, sporządza on listę 
segmentów rynku, w przypadku których 
organ regulacyjny udziela wcześniejszej 
zgody.

a) Przewozy pasażerskie / przewozy 
towarowe;
b) Pociągi przewożące ładunki 
niebezpieczne / a pozostałe pociągi 
towarowe;
c) Przewozy krajowe / przewozy 
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międzynarodowe;
d) Transport kombinowany / bezpośrednie 
połączenia kolejowe;
e) Miejskie lub regionalne przewozy 
pasażerskie / międzymiastowe przewozy 
pasażerskie;
f) Pociągi rozkładowe bezpośrednie / 
pociągi przewożące ładunki rozproszone;
g) Regularne przewozy kolejowe / 
nieregularne przewozy kolejowe;

Or. en

Poprawka 713
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 3 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dopłaty pozostają bez znaczącego wpływu 
na transport kolejowy dla danego 
segmentu w stosunku do innych środków 
transportu.

Or. fr

Uzasadnienie

Stosowane dopłaty nie powinny być szkodliwe dla konkurencyjności transportu kolejowego w 
stosunku do innych środków transportu.

Poprawka 714
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 3 – litera g a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) Świadczenia na podstawie umów na 
usługi publiczne/ usługi ogólnodostępne.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wprowadzenie nowego segmentu rynku: świadczeń na 
podstawie umów na usługi publiczne/ usługi ogólnodostępne.

Poprawka 715
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 3 – litera g b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) Pociągi dużej prędkości/ pociągi 
konwencjonalne.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wprowadzenie nowego segmentu rynku: pociągi dużej 
prędkości/ pociągi konwencjonalne.

Poprawka 716
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Co najmniej pięć dni przed 
uruchomieniem pociągu zarządca 
infrastruktury przekazuje 
przedsiębiorstwom kolejowym rozkład 

b) Co najmniej pięć dni przed 
uruchomieniem pociągu zarządca 
infrastruktury przekazuje 
przedsiębiorstwom kolejowym rozkład 
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jazdy, na podstawie którego będą obliczane 
opóźnienia;

jazdy, na podstawie którego będą obliczane
opóźnienia. Państwa członkowskie mogą 
ustalić oddzielne terminy dla sieci 
niepowiązanych technologicznie z główną 
siecią kolejową UE oraz aby umożliwić 
koordynację z sieciami kolejowymi państw 
trzecich.

Or. en

Poprawka 717
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 5 – tabela 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla przewozów towarów: Dla przewozów towarów:

Rok Obniżka Rok Obniżka
2015 5% 2015 10%
2016 5% 2016 10%
2017 5% 2017 10%
2018 5% 2018 7,5%
2019 5% 2019 7%
2020 5% 2020 6,5%
2021 4% 2021 5%
2022 3% 2022 3,5%
2023 2% 2023 2,5%
2024 1% 2024 2%

Or. fr

Uzasadnienie

Czasowa obniżka dla pociągów wyposażonych w europejski system sterowania pociągiem 
powinna stanowić rzeczywistą zachętę do korzystania z tej technologii. Dlatego zwiększono 
stawki obniżek.
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Poprawka 718
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Tymczasową obniżkę opłat za 
infrastrukturę dla pociągów 
wyposażonych w europejski system 
sterowania pociągiem, o której mowa w 
art. 32 ust. 3, ustala się w następujący 
sposób

skreślony

Dla przewozów towarów:

Rok Obniżka

2015 5%

2016 5%

2017 5%

2018 5%

2019 5%

2020 5%

2021 4%

2022 3%

2023 2%

2024 1%

Dla przewozów pasażerów
Rok Obniżka

2020 5%

2021 5%
2022 5%
2023 5%

2024 5%
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Or. pl

Uzasadnienie

Zniżki powinny promować wdrażanie pełnej interoperacyjności (od strony taboru i 
infrastruktury). Przyznawanie wysokich zniżek dla pociągów wyposażonych w ETCS może 
skutkować tym, że zarządca będzie rekompensował stratę na innych przewoźnikach, których 
tabor nie jest wyposażony w ETCS – co będzie sprzeczne z celem projektowanego przepisu. 
Wysokość zniżek powinna wynikać z wielu czynników (wielkość i parametry techniczne sieci, 
w tym długość linii ERTMS, czy plany renowacji).

Poprawka 719
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 5 – tabela pierwsza

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla przewozów towarów: Dla przewozów towarów:
Rok Ograniczenie Rok Ograniczenie

2015 5%
2016 5%
2017 5%
2018 5%
2019 5%
2020 5% 2020 3%
2021 4% 2021 3%
2022 3% 2022 3%
2023 2% 2023 3%
2024 1% 2024 3%

Or. ro

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu promowanie wyposażania pociągów w europejski system sterowania 
pociągiem (ETCS) oraz zapewnienie operatorom przewozów kolejowych czasu 
wystarczającego na zaplanowanie i zrealizowanie wymaganych inwestycji.
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Poprawka 720
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 5 – tabela druga

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla przewozów pasażerów: Dla przewozów pasażerów:

Rok Ograniczenie Rok Ograniczenie

2020 5% 2020 3%
2021 5% 2021 3%
2022 5% 2022 3%
2023 5% 2023 3%
2024 5% 2024 3%

Or. ro

Uzasadnienie
Poprawka ma na celu promowanie wyposażania pociągów w europejski system sterowania 
pociągiem (ETCS) oraz zapewnienie operatorom przewozów kolejowych czasu 
wystarczającego na zaplanowanie i zrealizowanie wymaganych inwestycji.

Poprawka 721
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W drodze odstępstwa od powyższych 
regulacji w przypadku sieci łączących 
państwa członkowskie z państwami 
trzecimi, w których rozstaw szyn różni się 
od głównej sieci kolejowej w Unii, 
ustalanie rozkładu jazdy i proces alokacji 
może się odbywać zgodnie ze specjalnymi 
procedurami i warunkami, które mają 
zastosowanie do tej konkretnej sieci.

Or. en
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Poprawka 722
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik X

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK X skreślony

Sprawozdania obowiązkowe przedkładane 
organowi regulacyjnemu

(o których mowa w art. 56 ust. 8)
Sprawozdania obowiązkowe przedkładane 
organowi regulacyjnemu zgodnie z art. 56 
ust. 8 zawierają co najmniej następujące 
elementy:
1. Rozdział rachunkowości

Sprawozdania obowiązkowe przedkładane 
przez zarządców infrastruktury i wszystkie 
przedsiębiorstwa bądź inne podmioty 
wykonujące lub łączące różne rodzaje 
przewozów kolejowych lub otrzymujące 
fundusze publiczne:
a) uwzględniają oddzielne rachunki 
zysków i strat oraz bilanse dla działalności 
w zakresie przewozów towarów, 
przewozów pasażerów oraz zarządzania 
infrastrukturą;
b) podają szczegółowe informacje 
dotyczące poszczególnych źródeł i 
wykorzystania funduszy publicznych i 
innych form rekompensat w przejrzysty i 
wyczerpujący sposób; powyższe 
informacje obejmują szczegółowy 
przegląd przepływów gotówkowych 
przedsiębiorstw, aby ustalić, jak 
wykorzystano fundusze publiczne i inne 
formy rekompensat; 
c) uwzględniają kategorie kosztów i 
zysków umożliwiające ustalenie, czy miało 
miejsce subsydiowanie skrośne różnych 
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działań, zgodnie z wymogami organu 
regulacyjnego;
d) zawierają wystarczająco szczegółowe 
informacje uznane przez organ 
regulacyjny za konieczne i 
proporcjonalne;
e) są opatrzone dokumentem, w którym 
określono metodykę stosowaną w celu 
alokacji kosztów do różnych działań.
W przypadku gdy przedsiębiorstwo 
podlegające regulacji jest częścią grupy, 
sprawozdania obowiązkowe przygotowuje 
się dla całej grupy i dla każdej ze spółek 
zależnych. Oprócz tego w sprawozdaniu 
obowiązkowym uwzględnia się pełne 
informacje na temat płatności 
wykonywanych między spółkami 
zależnymi, aby zapewnić właściwe 
wykorzystanie funduszy publicznych.
2. Monitorowanie opłat za dostęp do 
infrastruktury
Sprawozdania obowiązkowe przedkładane 
przez zarządców infrastruktury organowi 
regulacyjnemu:
a) określają różne kategorie kosztów, 
zapewniając w szczególności 
wystarczające informacje odnośnie do 
kosztów krańcowych/bezpośrednich 
różnych usług lub grup usług, aby było 
możliwe monitorowanie opłat za dostęp do 
infrastruktury;
b) zapewniają wystarczając informacje 
umożliwiające monitorowanie 
poszczególnych opłat wnoszonych za 
usługi (bądź grupy usług); na życzenie 
organu regulacyjnego informacje 
zawierają dane na temat wielkości 
poszczególnych usług, cen poszczególnych 
usług oraz przychody ogółem odnośnie do 
poszczególnych usług, za które wnieśli 
opłaty klienci wewnętrzni i zewnętrzni;
c) podają koszty i przychody odnośnie do 
poszczególnych usług (lub grup usług) z 
wykorzystaniem odpowiedniej metodyki 



PE467.167v01-00 168/169 AM\870643PL.doc

PL

obliczania kosztów zgodnie z wymogami 
organu regulacyjnego, aby identyfikować 
potencjalne ustalanie cen niezgodnych z 
zasadami konkurencji (subsydiowanie 
skrośne, praktyka rażącego zaniżania cen 
i narzucanie wygórowanych cen).
3. Określenie wyników finansowych
Sprawozdania obowiązkowe przedkładane 
przez zarządców infrastruktury organowi 
regulacyjnemu obejmują:
a) zestawienie wyniku finansowego;
b) skróconą deklarację wydatków;
c) deklarację wydatków na działalność 
utrzymaniową;
d) deklarację wydatków na działalność 
operacyjną;
e) rachunek zysków i strat;
f) uwagi pomocnicze, które, w razie 
potrzeby, rozwijają i wyjaśniają deklaracje 
i rachunki.
4. Pozostałe kwestie
W przypadku zarządców infrastruktury 
sprawozdania obowiązkowe poddaje się 
badaniu ze strony biegłego rewidenta. 
Sprawozdanie biegłego rewidenta załącza 
się do sprawozdania obowiązkowego.
Sprawozdanie obowiązkowe zawiera 
rachunki zysków i strat i bilanse oraz jest 
uzgadniane z ustawowymi 
sprawozdaniami finansowymi spółki, a 
wyjaśnienia przedstawia się dla wszystkich 
uzgadniających pozycji.

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z usunięciem działań wymienionych w art. 56 ust. 8 z zakresu obowiązków 
regulacyjnego.
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Poprawka 723
Izaskun Bilbao Barandica

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik X – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uwzględniają oddzielne rachunki 
zysków i strat oraz bilanse dla działalności 
w zakresie przewozów towarów, 
przewozów pasażerów oraz zarządzania 
infrastrukturą;

a) uwzględniają oddzielne rachunki 
zysków i strat oraz bilanse dla działalności 
w zakresie przewozów towarów, 
przewozów pasażerów oraz zarządzania 
infrastrukturą; powinno to być powiązane 
ze wskaźnikami i osiągniętymi celami;

Or. es

Uzasadnienie

Powiązanie z celami i wskaźnikami pozwoli na lepszą ocenę zysków i strat.

Poprawka 724
Debora Serracchiani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik X – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uwzględniają kategorie kosztów i 
zysków umożliwiające ustalenie, czy miało 
miejsce subsydiowanie skrośne różnych 
działań, zgodnie z wymogami organu 
regulacyjnego;

c) uwzględniają kategorie kosztów i 
zysków umożliwiające ustalenie, czy miało 
miejsce subsydiowanie skrośne różnych 
działań, zgodnie z wymogami określonymi 
w art. 6 lub jeśli organ regulacyjny uzna 
to za konieczne i stosowne;

Or. en


