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9.11.2011 A7-0367/145 

Poprawka  145 

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 

Artykuł 2 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rozdział II nie ma zastosowania do  

przedsiębiorstw kolejowych , które 

wykonują  wyłącznie miejskie, 

podmiejskie lub regionalne. 

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 

do przedsiębiorstw kolejowych, które 

świadczą krajowe i międzynarodowe 

usługi kolejowe, z wyjątkiem innych 

rodzajów transportu szynowego, takich 

jak metro lub tramwaje. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Konieczne jest doprecyzowanie zakresu z uwzględnieniem usług regionalnych i podmiejskich, 

poniewaŜ usługi te często są świadczone z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury kolejowej 

i przez przedsiębiorstwa kolejowe. 
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9.11.2011 A7-0367/146 

Poprawka  146 

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 

Artykuł 2 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie mogą wyłączyć 

następujące przedsiębiorstwa  z z zakresu 

stosowania rozdziału III: 

2. Państwa członkowskie mogą – zgodnie z 

obowiązującymi w nich krajowymi 

przepisami dotyczącymi warunków 

bezpiecznego funkcjonowania – wyłączyć 

następujące przedsiębiorstwa z zakresu 

stosowania rozdziału III: 

Or. en 

Uzasadnienie 

KaŜde państwo członkowskie jest odpowiedzialne za zapewnienie przestrzegania wszystkich 

obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i funkcjonowania kolei, określonych 

w prawie krajowym, nawet jeśli ostatecznie dokonują wyłączenia. 
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9.11.2011 A7-0367/147 

Poprawka  147 

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 

Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) sieci przeznaczone tylko do 

prowadzenia miejskich i podmiejskich 

kolejowych  przewozów pasaŜerskich; 

b) sieci wykorzystywane tylko do 

prowadzenia miejskich i podmiejskich 

kolejowych przewozów pasaŜerskich 

wyłącznie przez jedno przedsiębiorstwo 

kolejowe i niewchodzące w zakres 

przepisów określonych w ust. 1, dopóki o 

zdolność przepustową w tej sieci nie 

wystąpi inny wnioskodawca; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wyjaśnienie tego, jakie rodzaje sieci wykorzystywanych do przewozów pasaŜerskich o zasięgu 

regionalnym i jakie rodzaje usług mogą zostać wykluczone, jeśli nie wchodzą w zakres 

przepisów określonych w ust. 1. 
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9.11.2011 A7-0367/148 

Poprawka  148 

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 

Artykuł 3 – punkt 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) „ przewozy  miejskie i podmiejskie” 

oznaczają usługi transportowe, które mają 

za cel zaspokojenie potrzeb 

transportowych ośrodka miejskiego lub 

konurbacji , a takŜe potrzeby transportowe  

na trasie między ośrodkiem miejskim lub 

konurbacją a otaczającymi je obszarami; 

(6) „przewozy miejskie i podmiejskie” 

oznaczają usługi kolejowe świadczone w 

ramach innej sieci niŜ rodzaje transportu 

szynowego, takie jak metro lub tramwaje, 

które mają za cel zaspokojenie potrzeb 

transportowych ośrodka miejskiego lub 

konurbacji, a takŜe potrzeby transportowe 

na trasie między ośrodkiem miejskim lub 

konurbacją a otaczającymi je obszarami; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Potrzebne doprecyzowanie celem określenia powiązanych sieci kolejowych i odnośnych usług 

kolejowych świadczonych w ramach tych sieci. 
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9.11.2011 A7-0367/149 

Poprawka  149 

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 

Artykuł 3 – punkt 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

12) „wnioskodawca” oznacza 

przedsiębiorstwo kolejowe oraz inne osoby 

i/lub podmioty prawne, takie jak właściwe  

organy w myśl rozporządzenia (WE) nr 

1370/2007 oraz nadawcy, spedytorzy 

towarowi i operatorzy transportu 

kombinowanego pełniący słuŜbę 

publiczną lub mający interes handlowy w 

nabywaniu zdolności przepustowej 

infrastruktury; 

(12) „wnioskodawca” oznacza 

licencjonowane przedsiębiorstwo kolejowe 

mające interes handlowy w nabywaniu 

zdolności przepustowej infrastruktury w 

celu świadczenia usług kolejowych; 

Or. en 

Uzasadnienie 

PoniewaŜ do przydzielania zdolności przepustowej konieczna jest kompleksowa wiedza 

techniczna, aby uniknąć wszelkich przypadków niewłaściwego wykorzystywania lub praktyk 

handlu przydziałami, upowaŜniony wnioskodawca musi być licencjonowanym 

przedsiębiorstwem kolejowym. Wszelkie dodatkowe rozszerzenie zakresu ewentualnych 

wnioskodawców poza przedsiębiorstwa kolejowe, np. na spedytorów towarowych lub 

podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania paczek, nie jest spójne z przepisem 

określonym w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 913/2010. 
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9.11.2011 A7-0367/150 

Poprawka  150 

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 

Artykuł 5 – nagłówek 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zarządzanie przedsiębiorstwami 

kolejowymi zgodnie z zasadami 

rynkowymi 

Zarządzanie przedsiębiorstwami 

kolejowymi 

Or. en 

Uzasadnienie 

Usługi kolejowe naleŜą do usług świadczonych w interesie ogólnym, w związku z czym nie 

naleŜy ograniczać się do zasad handlowych, do których państwa członkowskie nie muszą juŜ 

się odnosić w swoich decyzjach przy określaniu obowiązku świadczenia usługi publicznej. 
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9.11.2011 A7-0367/151 

Poprawka  151 

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 

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie umoŜliwiają 

przedsiębiorstwom kolejowym 

dostosowanie swojej działalności do rynku 

oraz kierowanie tą działalnością na 

odpowiedzialność własnych  organów 

zarządzających, w interesie skutecznego 

świadczenia właściwych usług po 

najniŜszych moŜliwych kosztach w 

stosunku do jakości świadczonej usługi. 

Państwa członkowskie umoŜliwiają 

przedsiębiorstwom kolejowym 

dostosowanie swojej działalności do rynku 

oraz świadczenie niezawodnych, 

wydajnych i właściwych usług, w tym 

realizację obowiązku świadczenia usługi 

publicznej w postaci transportu 

kolejowego, będącej usługą świadczoną w 

interesie publicznym. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zmiana orientacji przedsiębiorstw kolejowych, tak by były bardziej ukierunkowane na rynek, 

nie moŜe negatywnie wpływać na ich obowiązki dotyczące świadczenia usługi publicznej w 

ramach umowy zawartej z właściwym państwem członkowskim. 
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9.11.2011 A7-0367/152 

Poprawka  152 

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 

Artykuł 5 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku gdy państwo członkowskie 

w sposób bezpośredni lub pośredni 

posiada lub kontroluje przedsiębiorstwo 

kolejowe, jego uprawnienia w zakresie 

kontroli dotyczące zarządzania nie są 

większe niŜ uprawnienia w zakresie 

zarządzania, które przyznaje 

akcjonariuszom prywatnych spółek 

akcyjnych krajowy kodeks spółek. 

Wytyczne, o których mowa ustępie 3, które 

państwo moŜe ustanowić dla spółek w 

kontekście sprawowania kontroli przez 

akcjonariuszy, mogą mieć wyłącznie 

charakter ogólny i nie ingerują w 

określone decyzje dotyczące działalności 

podejmowane przez zarząd. 

skreślony 

Or. en 

Uzasadnienie 

Pełną odpowiedzialność ponosi zarząd, który będzie przestrzegał woli udziałowców poprzez 

wdraŜanie odpowiednich wytycznych wykonawczych. 
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9.11.2011 A7-0367/153 

Poprawka  153 

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 

Artykuł 11 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie mogą ograniczyć 

prawo dostępu, przewidziane w art.10, w 

połączeniach pomiędzy stacją początkową 

a stacją docelową, które są objęte co 

najmniej j jedną umową o świadczenie 

usług publicznych zgodną z 

obowiązującym prawem unijnym. 

Ograniczenie takie nie skutkuje 

ograniczeniem prawa do zapewniania 

podróŜnym moŜliwości wsiadania na stacji 

znajdującej się na trasie międzynarodowej i 

wysiadania na innej takiej stacji, w tym na 

stacjach znajdujących się w tym samym 

państwie członkowskim, z wyjątkiem 

przypadków, gdy korzystanie z tego prawa 

zagraŜałoby równowadze ekonomicznej 

umowy o świadczenie usług publicznych. 

1. Państwa członkowskie lub 

zainteresowane właściwe lokalne organy 

zawierające umowę o świadczenie usług 

publicznych mogą ograniczyć prawo 

dostępu, przewidziane w art. 10, w 

połączeniach pomiędzy stacją początkową 

a stacją docelową, które są objęte co 

najmniej jedną umową o świadczenie usług 

publicznych zgodną z obowiązującym 

prawem unijnym. Ograniczenie takie nie 

skutkuje ograniczeniem prawa do 

zapewniania podróŜnym moŜliwości 

wsiadania na stacji znajdującej się na trasie 

międzynarodowej i wysiadania na innej 

takiej stacji, w tym na stacjach 

znajdujących się w tym samym państwie 

członkowskim, z wyjątkiem przypadków, 

gdy korzystanie z tego prawa zagraŜałoby 

równowadze społeczno-ekonomicznej i 

celom polityki spójności określonym w 

umowie o świadczenie usług publicznych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Polityka spójności społecznej i powiązane cele w zakresie transportu określone w umowie o 

świadczenie usług publicznych muszą być brane pod uwagę podczas podejmowania decyzji 

dotyczącej prawa dostępu lub prawa do zapewniania podróŜnym moŜliwości wsiadania. 
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9.11.2011 A7-0367/154 

Poprawka  154 

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 

Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

To, czy równowaga ekonomiczna umowy 

o świadczenie usług publicznych  byłaby 

zagroŜona, określane jest przez właściwy 

organ regulacyjny  lub właściwe organy 

regulacyjne  , o których mowa w art. 55, na 

podstawie obiektywnej analizy 

ekonomicznej i wcześniej ustalonych 

kryteriów, na wniosek któregokolwiek z 

poniŜszych podmiotów  : 

Właściwy organ regulacyjny lub właściwe 

organy regulacyjne, o których mowa 

w art. 55 mogą zostać poproszone o 

podjęcie decyzji w przypadku sporu 

dotyczącego decyzji podjętej przez dany 

organ na mocy przepisów określonych w 

ust. 1 niniejszego artykułu, na podstawie 

obiektywnej analizy ekonomicznej 

i wcześniej ustalonych kryteriów, a takŜe 

na wniosek któregokolwiek z poniŜszych 

podmiotów: 

Or. en 

Uzasadnienie 

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

 

 


