
 

AM\883267PL.doc  PE472.775v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

10.11.2011 A7-0367/162 

Poprawka  162 

Michael Cramer, Isabelle Durant 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Jednolity europejski obszar kolejowy 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Art. 13 Art. 13 

Warunki dostępu do usług Warunki dostępu do usług 

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

1. Zarządcy infrastruktury zapewniają 
wszystkim przedsiębiorstwom kolejowym, 

na niedyskryminujących zasadach, 
minimalny pakiet dostępu określony w 
załączniku III, pkt 1. 

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

2. Operatorzy obiektów infrastruktury 
usługowej zapewniają wszystkim 
przedsiębiorstwom kolejowym dostęp – w 
tym dostęp do torów – do obiektów 
infrastruktury, o których mowa w 
załączniku III pkt 2, oraz do usług 
świadczonych w tych obiektach w 
niedyskryminacyjny sposób pod nadzorem 
organu regulacyjnego, zgodnie z art. 56. 

W przypadku gdy operator danego obiektu 

infrastruktury usługowej naleŜy do organu 

lub przedsiębiorstwa, które równieŜ 

działają i mają dominującą pozycję co 

najmniej na jednym rynku usług transportu 

kolejowego, dla którego wykorzystuje się 

dany obiekt, operator taki posiada 

niezaleŜność prawną, organizacyjną i 
decyzyjną od tego organu lub tego 

przedsiębiorstwa. 

W przypadku gdy operator danego obiektu 

infrastruktury usługowej, o której mowa w 
załączniku III pkt 2, naleŜy do organu lub 
przedsiębiorstwa, które równieŜ działają i 

mają dominującą pozycję co najmniej na 

jednym rynku usług transportu kolejowego, 

dla którego wykorzystuje się dany obiekt, 

operator taki posiada niezaleŜność 

organizacyjną i decyzyjną od tego organu 

lub tego przedsiębiorstwa. Operator 
obiektu infrastruktury usługowej oraz 
wspomniany organ lub przedsiębiorstwo 
prowadzą oddzielne rachunki, w tym 
oddzielne bilanse oraz rachunki zysków i 
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strat. 

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. 

Na wnioski o dostęp do obiektów 
infrastruktury usługowej, składane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe, udziela się 
odpowiedzi w ciągu 4 tygodni, a mogą one 
zostać odrzucone tylko w przypadku, gdy 
obiekt infrastruktury usługowej nie 
dysponuje wystarczającymi wolnymi 
zdolnościami przepustowymi lub gdy 
występują inne realne warianty 

umoŜliwiające im prowadzenie przewozów 

towarów lub przewozów pasaŜerskich na 

tej samej trasie na warunkach 

dopuszczalnych pod względem 

ekonomicznym. W przypadku odmowy 
dostępu do obiektów infrastruktury 
usługowej operator obiektu infrastruktury 
usługowej proponuje realny pod względem 
ekonomicznym i technicznym wariant 
zastępczy, jeŜeli istnieje taka moŜliwość, 
oraz uzasadnia swoją odmowę na piśmie. 
Odmowa nie skutkuje nałoŜeniem na 
operatora danego obiektu infrastruktury 
usługowej obowiązku dokonywania 
inwestycji w zasoby lub infrastrukturę w 
celu zrealizowania wszystkich wniosków 
przedsiębiorstw kolejowych. 

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 

W przypadku wystąpienia konfliktów 

pomiędzy róŜnymi wnioskami operator 

wykorzystuje wszystkie dostępne mu wolne 
zdolności przepustowe, aby zaproponować 
jak najlepsze rozwiązanie w zakresie 

zaspokojenia wszystkich nowych potrzeb. 

W przypadku braku realnej alternatywy 

oraz braku moŜliwości uwzględnienia 

wszystkich nowych 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 złoŜonej przez wnioskodawcę 

podejmuje odpowiednie działania, przy 

uwzględnieniu potrzeb wszystkich 

zainteresowanych stron, w celu 

zapewnienia przeznaczenia odpowiedniej 

części wolnej zdolności przepustowej dla 



 

AM\883267PL.doc  PE472.775v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

techniczne opracowane dla konkretnego 
nowego taboru mogą zostać 
zarezerwowane do wykorzystania przez 
jedno przedsiębiorstwo kolejowe na okres 
pięciu lat od rozpoczęcia ich eksploatacji. 

przedsiębiorstw kolejowych niebędących 

częścią organu lub przedsiębiorstwa, do 

którego naleŜy operator obiektu 

infrastruktury usługowej, nie naruszając 
przy tym ewentualnych zobowiązań z 
tytułu świadczenia usług publicznych. 

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. 

W przypadku gdy dany obiekt 

infrastruktury usługowej nie był uŜywany 

przez okres co najmniej jednego roku, a 
przedsiębiorstwa kolejowe wyraziły w 
stosunku do operatora takiego obiektu 
infrastruktury usługowej chęć uzyskania 
dostępu do tego obiektu z uwagi na realne 
potrzeby, jego właściciel podaje do 
publicznej wiadomości, Ŝe obiekt i jego 

obsługa przeznaczone są do wynajęcia lub 

dzierŜawy na potrzeby działalności 
związanej z sektorem kolei, chyba Ŝe 
operator takiego obiektu infrastruktury 
wykaŜe, Ŝe trwający proces przebudowy 
uniemoŜliwia jego uŜywanie przez 
przedsiębiorstwo kolejowe. 

3. JeŜeli zarządca infrastruktury oferuje 
jakikolwiek zakres usług opisanych w 

załączniku III pkt 3 jako usługi dodatkowe, 

świadczy takie usługi w 

niedyskryminacyjny sposób na Ŝądanie 

przedsiębiorstw kolejowych . 

3. JeŜeli podmiot świadczący daną usługę 
oferuje jakikolwiek zakres usług opisanych 

w załączniku III pkt 3 jako usługi 

dodatkowe, świadczy takie usługi w 

niedyskryminacyjny sposób na Ŝądanie 

przedsiębiorstw kolejowych. 

4. Przedsiębiorstwa kolejowe mogą 

zaŜądać większego zakresu usług 

pomocniczych, wyszczególnionych w 

załączniku III pkt 4, od zarządcy 

infrastruktury i od innych dostarczycieli 
tych usług. Zarządca infrastruktury nie jest 
zobowiązany do świadczenia tych usług. 

4. Przedsiębiorstwa kolejowe mogą 

zaŜądać większego zakresu usług 

pomocniczych, wyszczególnionych w 

załączniku III pkt 4, od zarządcy 

infrastruktury lub od innych operatorów 
obiektów infrastruktury usługowej. 
Zarządca infrastruktury nie jest 

zobowiązany do świadczenia tych usług. 

5. Załącznik III moŜe zostać zmieniony na 
podstawie zebranych doświadczeń zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 60. 

 

 1 Dz.U. L 84 z 26.3.2008, s. 132 
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Uzasadnienie 

WaŜne jest zabezpieczenie dostępu do obiektów infrastruktury słuŜącej konserwacji, aby nie 

ryzykować powaŜnego obniŜenia jakości obecnych usług w transporcie kolejowym ani nie 

osłabić zdolności obecnych operatorów do wywiązywania się przez nich z nałoŜonych na nich 

obowiązków w zakresie świadczenia usługi publicznej. 

 

 


