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9.11.2011 A7-0367/155 

Poprawka  155 

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 13 – ustęp 2 – akapit trzeci 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wnioski o dostęp do obiektów 

infrastruktury usługowej składane przez 

przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 

odrzucone tylko w przypadku, gdy 

występują inne realne warianty 

umoŜliwiające im prowadzenie przewozów 

towarów lub przewozów pasaŜerskich na 

tej samej trasie na warunkach 

dopuszczalnych pod względem 

ekonomicznym. Obowiązek udowodnienia 

występowania realnych wariantów 

spoczywa na operatorze obiektu 

infrastruktury usługowej. 

Wnioski o dostęp do obiektów 

infrastruktury usługowej składane przez 

przedsiębiorstwa kolejowe mogą zostać 

odrzucone tylko w przypadku, gdy 

występują inne realne warianty 

umoŜliwiające im prowadzenie przewozów 

towarów lub przewozów pasaŜerskich na 

tej samej trasie na warunkach 

dopuszczalnych pod względem 

ekonomicznym. Obowiązek udowodnienia 

występowania realnych wariantów 

spoczywa na organie regulacyjnym, co 

pozwala na uniknięcie sporów i opóźnień. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obowiązek znajomości i zalecania wykorzystania realnych z punktu widzenia ekonomicznego 

wariantów tras mógłby spoczywać na organie regulacyjnym w przypadku odrzucenia wniosku 

o dostęp przez operatora kolejowego zarządzającego niezbędnym obiektem infrastruktury 

usługowej. 
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9.11.2011 A7-0367/156 

Poprawka  156 

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 13 – ustęp 2 – akapit czwarty 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku wystąpienia sprzeczności 

pomiędzy róŜnymi wnioskami operator 

dokłada starań, aby jak najlepiej zaspokoić 

wszystkie zapotrzebowania. W przypadku 

braku realnej alternatywy oraz braku 

moŜliwości uwzględnienia wszystkich 

wniosków o przyznanie zdolności 

przepustowej danego obiektu infrastruktury 

usługowej w oparciu o przedstawione 

zapotrzebowania, organ regulacyjny, o 

którym mowa w art. 55, z własnej 

inicjatywy lub na podstawie reklamacji 

podejmuje odpowiednie działania w celu 

zapewnienia przeznaczenia odpowiedniej 

części zdolności przepustowej dla 

przedsiębiorstw kolejowych niebędących 

częścią organu lub przedsiębiorstwa, do 

którego naleŜy równieŜ operator obiektu 

infrastruktury usługowej. JednakŜe nowe 

obiekty utrzymania i inne obiekty 

techniczne opracowane dla konkretnego 

nowego taboru mogą zostać 

zarezerwowane do wykorzystania przez 

jedno przedsiębiorstwo kolejowe na okres 

pięciu lat od rozpoczęcia ich eksploatacji. 

W przypadku wystąpienia sprzeczności 

pomiędzy róŜnymi wnioskami operator 

dokłada starań, aby jak najlepiej zaspokoić 

wszystkie zapotrzebowania. W przypadku 

braku realnej alternatywy oraz braku 

moŜliwości uwzględnienia wszystkich 

wniosków o przyznanie zdolności 

przepustowej danego obiektu infrastruktury 

usługowej w oparciu o przedstawione 

zapotrzebowania, organ regulacyjny, o 

którym mowa w art. 55, na podstawie 

reklamacji podejmuje odpowiednie 

działania. JednakŜe obiekty utrzymania i 

inne obiekty techniczne opracowane dla 

konkretnego nowego taboru objęte umową 

o świadczenie usług publicznych na mocy 

rozporządzenia (WE)nr 1370/2007 mogą 

zostać zarezerwowane dla 

przedsiębiorstwa kolejowego, które 

podpisało umowę na okres obowiązywania 

umowy.  W pozostałych przypadkach 

obiekty te mogą zostać zarezerwowane do 

wykorzystania przez jedno 

przedsiębiorstwo kolejowe na okres 

dziesięciu lat od rozpoczęcia ich 

eksploatacji. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Działania podejmowane przez organ regulacyjny powinny być zgodne z ramami czasowymi i 

zasobami ludzkimi dostępnymi w ramach danego obiektu. 
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9.11.2011 A7-0367/157 

Poprawka  157 

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 13 – ustęp 2 – akapit piąty 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy dany obiekt 

infrastruktury usługowej nie był uŜywany 

przez okres co najmniej dwóch kolejnych 

lat, jego właściciel podaje do publicznej 

wiadomości, Ŝe obiekt i jego obsługa 

przeznaczone są do wynajęcia lub 

dzierŜawy. 

skreślony 

Or. en 

Uzasadnienie 

W odniesieniu do wszystkich przepisów dotyczących udzielania prawa dostępu do obiektów 

kolejowych ten zapis nie ma znaczenia. 
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9.11.2011 A7-0367/158 

Poprawka  158 

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 31 – ustęp 3 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Punkt 1 załącznika VIII, moŜe 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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9.11.2011 A7-0367/159 

Poprawka  159 

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 31 – ustęp 5 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Załącznik VIII pkt 2 moŜe zostać 

zmieniony na podstawie zebranych 

doświadczeń zgodnie z procedurą, o której 

mowa w art. 60, w szczególności w celu 

określenia elementów zróŜnicowanych 

opłat za infrastrukturę. 

skreślony 

Or. en 

Uzasadnienie 

Element podstawowy, który nie wchodzi w zakres procedury aktów delegowanych. 
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9.11.2011 A7-0367/160 

Poprawka  160 

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 56 – ustęp 8 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Organ regulacyjny jest uprawniony do 

przeprowadzania audytów lub inicjowania 

audytów zewnętrznych u zarządców 

infrastruktury i – w razie potrzeby – 

przedsiębiorstw kolejowych, aby sprawdzić 

przestrzeganie przepisów dotyczących 

rozdziału rachunkowości określonych w 

art. 6. 

skreślony 

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 wdroŜenia przepisów dyrektywy, które przetransponowały do uchwalonych 

przez nie przepisów, poniewaŜ organ regulacyjny powinien zajmować się rozwiązywaniem 

potencjalnych sporów. 
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9.11.2011 A7-0367/161 

Poprawka  161 

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 56 – ustęp 8 – akapit trzeci 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Załącznik X moŜe 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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