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7.12.2016 A8-0373/5 

Poprawka  5 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Zalecenie do drugiego czytania A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Stanowisko Rady 

Motyw 7 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(7) Właściwe organy powinny określić 

specyfikacje zobowiązań z tytułu 

świadczenia usług publicznych w 

pasażerskim transporcie publicznym. Takie 

specyfikacje powinny być spójne z celami 

polityki określonymi w dokumentach 

dotyczących polityki transportu 

publicznego w państwach członkowskich. 

(7) Właściwe organy powinny określić 

specyfikacje zobowiązań z tytułu 

świadczenia usług publicznych w 

pasażerskim transporcie publicznym. Takie 

specyfikacje powinny być spójne z celami 

polityki określonymi w dokumentach 

dotyczących polityki transportu 

publicznego w państwach członkowskich i 

zatwierdzone w poszczególnych planach w 

zakresie transportu przyjętych przez 

właściwe organy odpowiedzialne za 

obszar, dla którego wnioskuje się o usługi 

transportu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Odpowiedzialność za wytyczne dotyczące polityki w zakresie transportu spoczywa na 

państwach członkowskich, natomiast ustalanie obowiązków świadczenia usług publicznych 

zgodnie z odpowiednim planem w zakresie transportu należy do właściwych organów, które 

podejmują decyzje o udzieleniu zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie 

usług kolejowych. 
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7.12.2016 A8-0373/6 

Poprawka  6 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Zalecenie do drugiego czytania A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Stanowisko Rady 

Motyw 13 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(13) Z myślą o odpowiednim włączeniu 

wymogów socjalnych i związanych z 

zatrudnieniem do procedur udzielania 

zamówień prowadzących do zawarcia 

umów o świadczenie usług publicznych w 

zakresie transportu pasażerskiego, 

podmioty świadczące usługi publiczne 

powinny, wykonując umowy o 

świadczenie usług publicznych, spełniać 

obowiązki w dziedzinie prawa socjalnego i 

prawa pracy mające zastosowanie w 

państwie członkowskim, w którym udziela 

się zamówienia prowadzącego do zawarcia 

umów o świadczenie usług publicznych, i 

które wynikają z przepisów ustawowych, 

wykonawczych i decyzji, zarówno na 

poziomie krajowym, jak i unijnym, a także 

z obowiązujących układów zbiorowych, 

pod warunkiem że takie przepisy krajowe, 

a także ich stosowanie, są zgodne z 

prawem unijnym. 

(13) Z myślą o odpowiednim włączeniu 

wymogów socjalnych i związanych z 

zatrudnieniem do procedur udzielania 

zamówień prowadzących do zawarcia 

umów o świadczenie usług publicznych w 

zakresie transportu pasażerskiego, 

podmioty świadczące usługi publiczne 

powinny, wykonując umowy o 

świadczenie usług publicznych, spełniać 

obowiązki w dziedzinie prawa socjalnego i 

prawa pracy mające zastosowanie w 

państwie członkowskim, w którym udziela 

się zamówienia prowadzącego do zawarcia 

umów o świadczenie usług publicznych, i 

które wynikają z przepisów ustawowych, 

wykonawczych i decyzji, zarówno na 

poziomie krajowym, jak i unijnym, a także 

z obowiązujących układów zbiorowych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W tekście jest już mowa o obowiązku zgodności z prawem unijnym, jak również z 
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obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi, decyzjami i układami zbiorowymi, 

w stosownych przypadkach: nie ma zatem potrzeby nakładania dodatkowych warunków, i tak 

już przestrzeganych w państwach członkowskich. 
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7.12.2016 A8-0373/7 

Poprawka  7 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Zalecenie do drugiego czytania A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Stanowisko Rady 

Motyw 14 

 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

(14) W przypadku gdy państwa 

członkowskie wymagają, aby pracownicy 

zatrudnieni przez poprzedni podmiot 

zostali przejęci przez nowo wybrany 

podmiot świadczący usługi publiczne, 

takim pracownikom należy przyznać 

prawa, które przysługiwałyby im, gdyby 

miało miejsce przejęcie w rozumieniu 

dyrektywy Rady 2001/23/WE4. Państwa 

członkowskie powinny mieć swobodę 

przyjmowania takich przepisów. 

(14) W przypadku gdy państwa 

członkowskie wymagają, aby pracownicy 

zatrudnieni przez poprzedni podmiot 

zostali przejęci przez nowo wybrany 

podmiot świadczący usługi publiczne, 

takim pracownikom należy przyznać takie 

same prawa, które przysługiwałyby im, 

gdyby miało miejsce przejęcie w 

rozumieniu dyrektywy Rady 2001/23/WE4. 

Państwom członkowskim nie powinno 

zakazywać się ochrony warunków 

przenoszenia praw pracowniczych innych 

niż warunki objęte 

dyrektywą 2001/23/WE, a tym samym 

ewentualnego uwzględnienia standardów 

socjalnych określonych w krajowych 

przepisach ustawowych, wykonawczych 

lub administracyjnych, w układach 

zbiorowych lub umowach zawieranych 

pomiędzy partnerami społecznymi. 

__________________ __________________ 

4 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 

marca 2001 r w sprawie zbliżania 

ustawodawstwa państw członkowskich 

odnoszącego się do ochrony praw 

pracowniczych w przypadku przeniesienia 

4 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 

marca 2001 r w sprawie zbliżania 

ustawodawstwa państw członkowskich 

odnoszącego się do ochrony praw 

pracowniczych w przypadku przeniesienia 
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własności przedsiębiorstw, firm lub części 

przedsiębiorstw lub firm (Dz.U. L 82 z 

22.3.2001, s. 16). 

własności przedsiębiorstw, firm lub części 

przedsiębiorstw lub firm (Dz.U. L 82 z 

22.3.2001, s. 16). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Odpowiedni motyw w rozporządzeniu 1370/2007 jest jaśniejszy i utrzymuje prerogatywy 

państw członkowskich w dziedzinie norm socjalnych i praw pracy. 
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7.12.2016 A8-0373/8 

Poprawka  8 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Zalecenie do drugiego czytania A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Stanowisko Rady 

– 

 

 Wniosek o odrzucenie 

 Parlament Europejski odrzuca stanowisko 

Rady w pierwszym czytaniu. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0373/9 

Poprawka  9 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Zalecenie do drugiego czytania A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Stanowisko Rady 

Artykuł 1 – punkt 4 – litera c 

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 

Artykuł 4 – ustęp 6 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

6. W przypadku gdy właściwe organy 

zgodnie z prawem krajowym zobowiązują 

podmioty świadczące usługi publiczne do 

przestrzegania określonych norm jakości i 

standardów socjalnych lub ustanawiają 

kryteria socjalne i jakościowe, te normy, 

standardy i kryteria ujmuje się w 

dokumentacji przetargowej oraz w 

umowach o świadczenie usług 

publicznych. Taka dokumentacja 

przetargowa i umowy o świadczenie usług 

publicznych muszą zawierać także, w 

stosownych przypadkach, informacje o 

prawach i obowiązkach dotyczących 

przejęcia personelu zatrudnionego przez 

poprzedni podmiot, nie naruszając 

jednocześnie dyrektywy 2001/23/WE.”; 

6. Bez uszczerbku dla prawa 

krajowego i unijnego, w tym dla 

reprezentatywnych układów zbiorowych 

pomiędzy partnerami społecznymi, 

właściwe organy wymagają, by wybrany 

podmiot świadczący usługi publiczne 

przyznał pracownikom warunki pracy w 

oparciu o wiążące krajowe, regionalne i 

lokalne normy socjalne lub przeprowadził 

obowiązkowe przeniesienie pracowników 

w przypadku zmiany podmiotu. W razie 

takiego przeniesienia pracownicy przejęci 

wcześniej przez poprzedni podmiot w celu 

świadczenia usług otrzymują te same 

prawa, z których mogliby korzystać w 

przypadku przejęcia przedsiębiorstwa w 

rozumieniu dyrektywy 2001/23/WE. W 

przypadku gdy właściwe organy 

wymagają, by podmioty świadczące usługi 

publiczne zastosowały się do określonych 

norm socjalnych, dokumenty przetargowe 
i umowy o świadczenie usług publicznych 

zawierają listę pracowników, których to 

dotyczy, jak również jasne i szczegółowe 

informacje na temat umownych praw 

pracowników oraz warunków, na jakich 
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pracowników uznaje się za związanych ze 

świadczonymi usługami. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Powrót do wersji tekstu przyjętej przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu. (P7 TA 

(2014) 0148) 
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7.12.2016 A8-0373/10 

Poprawka  10 

Curzio Maltese, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

  

Zalecenie do drugiego czytania A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Stanowisko Rady 

Artykuł 1 – punkt 9 – litera b 

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Stanowisko Rady Poprawka 

2a. Umowy o świadczenie usług 

publicznych w zakresie kolejowego 

transportu pasażerskiego, zawarte w 

następstwie udzielonych bezpośrednio 

zamówień na podstawie procedury innej 

niż procedura przetargowa zapewniająca 

uczciwą konkurencję od dnia … [data 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zmieniającego st11198] do 

dnia 2 grudnia 2019 r, mogą obowiązywać 

do dnia ich wygaśnięcia. Na zasadzie 

odstępstwa od art. 4 ust. 3 okres 

obowiązywania takich umów nie może 

przekraczać 10 lat, z wyjątkiem sytuacji, w 

których zastosowanie ma art. 4 ust. 4.; 

2a. Umowy o świadczenie usług 

publicznych w zakresie kolejowego 

transportu pasażerskiego, zawarte w 

następstwie udzielonych bezpośrednio 

zamówień na podstawie procedury innej 

niż procedura przetargowa zapewniająca 

uczciwą konkurencję od dnia … [data 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zmieniającego st11198] do 

dnia 2 grudnia 2019 r, mogą obowiązywać 

do dnia ich wygaśnięcia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przepisy zawarte w art. 4 ust. 3 i art. 4 ust. 4 muszą być zachowane, ponieważ dotyczą one 

umów w zakresie transportu multimodalnego, w których transport koleją i za pomocą innych 

rodzajów transportu szynowego stanowi ponad 50% wartości danych usług, zgodnie z celami 

w zakresie ochrony środowiska. 
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