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9.11.2011 A7-0367/134 

Poprawka  134 

Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

Sprawozdanie A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Jednolity europejski obszar kolejowy (przekształcenie) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera da) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) państwa członkowskie mogą wyłączyć 

z zakresu stosowania art. 6, 7, 8 i 13 oraz 

rozdziału IV:  

 przedsiębiorstwa kolejowe wykonujące 

tylko przewozy towarów na 

infrastrukturze kolejowej zarządzanej 

przez te przedsiębiorstwa przed wejściem 

w Ŝycie niniejszej dyrektywy, mającej 

rozstaw torów inny niŜ dominująca sieć 

kolejowa w danym państwie 

członkowskim oraz połączonej z 

infrastrukturą kolejową na terytorium 

państwa nienaleŜącego do UE, o ile 

zarządzana infrastruktura nie została 

określona w decyzji nr 661/2010/UE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych 

wytycznych dotyczących rozwoju 

transeuropejskiej sieci transportowej.       

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/135 

Poprawka  135 

Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz i inni 

 

Sprawozdanie A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Jednolity europejski obszar kolejowy (przekształcenie) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera da) (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) państwa członkowskie mogą wyłączyć 

z zakresu stosowania art. 6, 7, 8 i 13 oraz 

rozdziału IV: 

 przedsiębiorstwa kolejowe wykonujące 

tylko przewozy towarów na 

infrastrukturze kolejowej zarządzanej 

przez te przedsiębiorstwa przed wejściem 

w Ŝycie wspomnianej dyrektywy, mającej 

rozstaw torów inny niŜ dominująca sieć 

kolejowa w danym państwie 

członkowskim oraz połączonej z 

infrastrukturą kolejową na terytorium 

państwa nienaleŜącego do UE, o ile 

zarządzana infrastruktura nie została 

określona w decyzji nr 661/2010/UE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych 

wytycznych dotyczących rozwoju 

transeuropejskiej sieci transportowej.     

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/136 

Poprawka  136 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Jednolity europejski obszar kolejowy (przekształcenie) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Rachunkowość dla poszczególnych  

zakresów działalności , o których mowa w 

ust. 1 i 3,  jest prowadzona w sposób, który 

umoŜliwia monitorowanie zakazu 

przenoszenia funduszy publicznych 

wypłacanych na jeden z obszarów  

działalności na drugi z nich. 

4. W celu zapewnienia pełnej 

przejrzystości kosztów infrastruktury 

rachunkowość dla poszczególnych 

zakresów działalności, o których mowa w 

ust. 1 i 3, jest prowadzona w sposób, który 

umoŜliwia monitorowanie zgodności z 

przepisami wcześniejszych ustępów oraz 

monitorowanie wykorzystania dochodu z 

opłat za infrastrukturę, nadwyŜek z 

innych rodzajów działalności 

gospodarczej oraz funduszy publicznych i 

prywatnych wypłacanych zarządcy 

infrastruktury. 

 Dochody zarządcy infrastruktury nie są w 

Ŝadnym wypadku wykorzystywane przez 

przedsiębiorstwo kolejowe ani organ czy 

przedsiębiorstwo kontrolujące 

przedsiębiorstwo kolejowe, poniewaŜ moŜe 

to wzmocnić jego pozycję rynkową lub 

umoŜliwić mu uzyskanie przewagi 

gospodarczej w stosunku do innych 

przedsiębiorstw kolejowych. 

 Przepis ten nie wpływa na zwrot zarządcy 

infrastruktury – pod nadzorem organu 

regulacyjnego zgodnie z art. 55 – poŜyczek 

pienięŜnych niepochodzących ze środków 

publicznych udostępnionych przez organ 

lub przedsiębiorstwo kontrolujące 

przedsiębiorstwo kolejowe, w tym na 

płatność odsetek w warunkach 
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rynkowych. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/137 

Poprawka  137 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Jednolity europejski obszar kolejowy (przekształcenie) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

funkcje wyznaczania równowaŜnego i 

niedyskryminacyjnego dostępu do 

infrastruktury, wymienione w załączniku 

II, były powierzane organom lub firmom, 

które same nie świadczą Ŝadnych 

kolejowych usług transportowych. 

NiezaleŜnie od struktury organizacyjnej  

istnieje obowiązek wykazania, Ŝe cel ten 

został osiągnięty. 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

funkcje wyznaczania równowaŜnego i 

niedyskryminacyjnego dostępu do 

infrastruktury, wymienione w załączniku 

II, były powierzane organom lub firmom, 

które same nie świadczą Ŝadnych 

kolejowych usług transportowych. 

NiezaleŜnie od struktury organizacyjnej 

istnieje obowiązek wykazania, Ŝe cel ten 

został osiągnięty. Podczas zarządzania 

ruchem w sieci podstawowe znaczenie ma 

jednak skuteczna współpraca między 

przedsiębiorstwami kolejowymi a 

zarządcami infrastruktury. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/138 

Poprawka  138 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

w imieniu grupy politycznej S&D 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Jednolity europejski obszar kolejowy (przekształcenie) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 22 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22a) Lepszy dostęp do usług 

informacyjnych dla podróŜnych oraz do 

usług sprzedaŜy biletów na stacjach 

pasaŜerskich powinien uzupełniać inne 

inicjatywy regulacyjne mające na celu 

ułatwienie tworzenia i rozwijania aplikacji 

telemacyjnych dla transportu 

pasaŜerskiego.     

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/139 

Poprawka  139 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

w imieniu grupy politycznej S&D 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Jednolity europejski obszar kolejowy (przekształcenie) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Rachunkowość dla poszczególnych  

zakresów działalności , o których mowa w 

ust. 1 i 3,  jest prowadzona w sposób, który 

umoŜliwia monitorowanie zakazu 

przenoszenia funduszy publicznych 

wypłacanych na jeden z obszarów  

działalności na drugi z nich. 

4. W celu zapewnienia pełnej 

przejrzystości kosztów infrastruktury 

rachunkowość dla poszczególnych 

zakresów działalności, o których mowa w 

ust. 1 i 3, jest prowadzona w sposób, który 

umoŜliwia monitorowanie zgodności z 

przepisami wcześniejszych ustępów oraz 

monitorowanie wykorzystania dochodu z 

opłat za infrastrukturę, nadwyŜek z 

innych rodzajów działalności 

gospodarczej oraz funduszy publicznych i 

prywatnych wypłacanych zarządcy 

infrastruktury. 

 Dochody zarządcy infrastruktury nie są w 

Ŝadnym wypadku wykorzystywane przez 

przedsiębiorstwo kolejowe ani organ czy 

przedsiębiorstwo kontrolujące 

przedsiębiorstwo kolejowe, poniewaŜ moŜe 

to wzmocnić jego pozycję rynkową lub 

umoŜliwić mu uzyskanie przewagi 

gospodarczej w stosunku do innych 

przedsiębiorstw kolejowych. 

 Przepis ten nie wpływa na zwrot zarządcy 

infrastruktury – pod nadzorem organu 

regulacyjnego zgodnie z art. 55 – poŜyczek 

pienięŜnych niepochodzących ze środków 

publicznych udostępnionych przez organ 

lub przedsiębiorstwo kontrolujące 
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przedsiębiorstwo kolejowe, w tym na 

płatność odsetek w warunkach 

rynkowych. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/140 

Poprawka  140 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

w imieniu grupy politycznej S&D 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Sprawozdanie A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Jednolity europejski obszar kolejowy (przekształcenie) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Nie naruszając przepisów rozdziału III 

rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady
16

, 

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
16

, 

przedsiębiorstwo kolejowe jest 

odpowiednio ubezpieczone lub dysponuje 

odpowiednimi 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. 

Poziom pokrycia uznanego za 

wystarczające moŜe być zróŜnicowany w 

sposób uwzględniający specyfikę usług, 

zwłaszcza jeŜeli kolej ze względów 

kulturowo-historycznych działa w 

publicznej sieci kolei. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/141 

Poprawka  141 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Sprawozdanie A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Jednolity europejski obszar kolejowy (przekształcenie) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 – ustęp 3 – punkt 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a) Bez uszczerbku dla niezaleŜności 

zarządzania, określonej w art. 4, oraz pod 

warunkiem, Ŝe prawo to nadano 

bezpośrednio na mocy prawa 

konstytucyjnego co najmniej dwa lata 

przed datą wejścia w Ŝycie niniejszej 

dyrektywy, parlament krajowy moŜe 

uzyskać prawo do kontroli, a w 

stosownych przypadkach do przeglądu, 

poziomu opłat ustalonych przez zarządcę 

infrastruktury. Przegląd taki, jeśli 

zostanie przeprowadzony, gwarantuje, Ŝe 

opłaty są zgodne z postanowieniami 

niniejszej dyrektywy, z określonymi 

ramami pobierania opłat oraz z zasadami 

pobierania opłat.   

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/142 

Poprawka  142 

Sabine Wils 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Jednolity europejski obszar kolejowy (przekształcenie) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 9 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) W braku wspólnych zasad alokacji 

kosztów infrastruktury państwa 

członkowskie po konsultacji z zarządcą 

infrastruktury powinny ustalać  zasady 

dotyczące płatności przez przedsiębiorstwa 

kolejowe za korzystanie z infrastruktury 

kolejowej. Takie zasady nie powinny 

wprowadzać dyskryminacji pomiędzy  

przedsiębiorstwami kolejowymi; 

(9) W przypadku braku wspólnych zasad 

alokacji kosztów infrastruktury państwa 

członkowskie po konsultacji z zarządcą 

infrastruktury powinny ustalać zasady 

dotyczące korzystania przez 

przedsiębiorstwa kolejowe z infrastruktury 

kolejowej. Takie zasady nie powinny 

wprowadzać dyskryminacji pomiędzy 

przedsiębiorstwami kolejowymi ani 

dopuszczać moŜliwości powstania 

dumpingu społecznego w odniesieniu do 

zainteresowanych pracowników kolei. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przepis ten ma zastosowanie w przypadku zasad, nie zaś opłat za infrastrukturę: oczywiste 

jest istnienie przepisu dotyczącego niedyskryminacji między przedsiębiorstwami, w związku z 

czym taki sam przepis powinien w równym stopniu mieć zastosowanie do odnośnych 

pracowników i osób zatrudnianych przez przedsiębiorstwa kolejowe podczas wnioskowania o 

świadczenie usług. 



 

AM\883150PL.doc  PE472.775v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

9.11.2011 A7-0367/143 

Poprawka  143 

Sabine Wils 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Jednolity europejski obszar kolejowy (przekształcenie) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 17 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Ocena, czy równowaga ekonomiczna 

umów o świadczenie usług publicznych 

moŜe być zagroŜona, powinna uwzględniać 

wcześniej ustalone kryteria, takie jak 

wpływ na rentowność jakiejkolwiek usługi 

objętej daną umową o świadczenie  usług 

publicznych, w tym wynikający z tego 

wpływ na koszt netto ponoszony przez 

właściwy organ publiczny, który zawarł 

umowę, popyt wśród podróŜnych, ustalanie 

ceny biletów, uzgodnienia w zakresie 

wystawiania biletów, lokalizacja i liczba 

stacji po obu stronach granicy oraz terminy 

i częstotliwość proponowanej nowej 

usługi. Zgodnie z taką oceną i decyzją 

właściwego organu regulacyjnego państwa 

członkowskie mogą przyznać lub zmienić 

prawo dostępu do poŜądanych 

międzynarodowych przewozów  

pasaŜerskich lub odmówić przyznania tego 

prawa, w tym pobierać opłaty od podmiotu 

obsługującego nowe międzynarodowe 

przewozy pasaŜerskie, zgodnie z analizą 

ekonomiczną i prawem Unii oraz zasadami 

równości i niedyskryminacji. 

(17) Ocena, czy równowaga społeczno-

ekonomiczna umów o świadczenie usług 

publicznych moŜe być zagroŜona, powinna 

uwzględniać wcześniej ustalone kryteria, 

takie jak wpływ na niezawodność 

jakiejkolwiek usługi objętej daną umową o 

świadczenie usług publicznych, w tym 

wynikający z tego wpływ zarówno na 

politykę spójności i politykę transportową 

odnoszącą się do danego obszaru, jak i na 

koszt netto ponoszony przez właściwy 

organ publiczny, który zawarł umowę, 

popyt wśród podróŜnych, ustalanie ceny 

biletów, uzgodnienia w zakresie 

wystawiania biletów, lokalizacja i liczba 

stacji po obu stronach granicy oraz terminy 

i częstotliwość proponowanej nowej 

usługi. Zgodnie z taką oceną i decyzją 

właściwego organu regulacyjnego państwa 

członkowskie lub lokalne właściwe organy 

mogą przyznać lub zmienić prawo dostępu 

do poŜądanych międzynarodowych 

przewozów  pasaŜerskich lub odmówić 

przyznania tego prawa, w tym pobierać 

opłaty od podmiotu obsługującego nowe 

międzynarodowe przewozy pasaŜerskie, 

zgodnie z analizą społeczno-ekonomiczną 

i prawem Unii oraz zasadami równości, 

przejrzystości i niedyskryminacji. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Umowy o świadczenie usług publicznych są zawierane w celu zapewnienia zgodności z 

załoŜeniami polityki socjalnej i polityki spójności przy uwzględnieniu analizy kosztów i 

korzyści, jednak wspomniane kryteria ekonomiczne nie są jedynymi kryteriami 

uwzględnianymi przez państwa członkowskie lub lokalne właściwe organy. 
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9.11.2011 A7-0367/144 

Poprawka  144 

Sabine Wils 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Jednolity europejski obszar kolejowy (przekształcenie) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Punkt 38 preambuły 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(38) Państwa członkowskie powinny mieć 

moŜliwość zezwalania nabywcom usług 

kolejowych na uczestnictwo w procesie  

alokacji zdolności przepustowej. 

(38) Państwa członkowskie mogłyby 

zezwalać wyłącznie przedsiębiorstwom 

kolejowym, którym przyznano licencję, na 

zakup usług kolejowych oraz na 

uczestnictwo w procesie alokacji zdolności 

przepustowej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wyłącznie przedsiębiorstwa kolejowe, którym przyznano licencję, powinny mieć prawo do 

wnioskowania i uzyskiwania dostępu do usług kolejowych, poniewaŜ tylko wtedy są one w 

stanie zapewnić pełną zgodność z zintegrowanymi przepisami bezpieczeństwa. 

 

 


