
AM\1003516PL.doc PE519.535v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Transportu i Turystyki

2013/0028(COD)

23.9.2013

POPRAWKI
343 - 420
Projekt sprawozdania
Mathieu Grosch
(PE514.572v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do 
otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(ROZPORZĄDZENIE (WE) NO. 1370/2007 – C7-0024/2013 – 
2013/0028(COD))



PE519.535v01-00 2/58 AM\1003516PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\1003516PL.doc 3/58 PE519.535v01-00

PL

Poprawka 343
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. [...] skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek przekazania taboru kolejowego nowemu podmiotowi jest równoznaczne z 
wywłaszczeniem, które jest nieproporcjonalne i dlatego oznacza złamanie praw 
podstawowych UE. Zobowiązanie organów do udzielenia odpowiednich gwarancji prowadzi 
do nadmiernego obciążenia kas publicznych.

Poprawka 344
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) [...] skreślony

Or. hu

Uzasadnienie

Przepis ten oznaczałby przeniesienie ryzyka właściwego dla zysków długoterminowych z 
taboru kolejowego i finansowania taboru kolejowego, które z ryzyka finansowego stron 
zainteresowanych na rynku stałoby się ryzykiem ponoszonym przez organ zamawiający. We 
wniosku nie popiera się modelu organizacyjnego spółki opartego na zintegrowanym 
świadczeniu usług transportu pasażerskiego, który jest rozwiązaniem znacznie bardziej 
opłacalnym zarówno dla władz odpowiedzialnych za świadczenie usług, jak i dla pasażerów.
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Poprawka 345
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie podejmują, 
zgodnie z zasadami pomocy państwa, 
niezbędne środki w celu zapewnienia 
skutecznego i niedyskryminacyjnego 
dostępu do odpowiedniego taboru 
kolejowego przeznaczonego do 
kolejowego pasażerskiego transportu 
publicznego dla operatorów pragnących 
świadczyć usługi publiczne w zakresie 
kolejowego transportu pasażerskiego w 
ramach umowy o świadczenie usług 
publicznych.

Właściwe organy podejmują niezbędne 
środki w celu umożliwienia skutecznego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
odpowiedniego taboru kolejowego 
przeznaczonego do kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego 
operatorom pragnącym świadczyć usługi 
publiczne w zakresie kolejowego 
transportu pasażerskiego w ramach umowy 
o świadczenie usług publicznych w ich 
dziedzinie kompetencji.

Or. fr

Uzasadnienie

Organizacja dostępu operatorów usług publicznych do taboru kolejowego należy do 
właściwych organów, a nie do państw członkowskich. Rozporządzenie 1370/2007 stanowi lex 
specialis w dziedzinie pomocy państwa, które pozwala w przypadku kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego na odstępstwo od ogólnych zasad mających 
zastosowanie do pomocy państwa.

Poprawka 346
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie podejmują, zgodnie Państwa członkowskie podejmują, zgodnie 
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z zasadami pomocy państwa, niezbędne 
środki w celu zapewnienia skutecznego 
i niedyskryminacyjnego dostępu do 
odpowiedniego taboru kolejowego 
przeznaczonego do kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego dla 
operatorów pragnących świadczyć usługi 
publiczne w zakresie kolejowego 
transportu pasażerskiego w ramach umowy 
o świadczenie usług publicznych.

z zasadami pomocy państwa, niezbędne 
środki w celu zapewnienia równych 
warunków działania 
i niedyskryminacyjnego dostępu do 
odpowiedniego taboru kolejowego 
przeznaczonego do kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego dla 
operatorów pragnących świadczyć usługi 
publiczne w zakresie kolejowego 
transportu pasażerskiego w ramach umowy 
o świadczenie usług publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie nie powinny zastępować firm leasingowych ani ingerować w rynek 
taboru kolejowego, lecz raczej ustalać wspólne warunki dotyczące homologacji taboru 
kolejowego na szczeblu UE, w celu utworzenia funkcjonującego europejskiego rynku tych 
pojazdów i powiązanych produktów leasingowych.

Poprawka 347
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie podejmują, zgodnie 
z zasadami pomocy państwa, niezbędne 
środki w celu zapewnienia skutecznego 
i niedyskryminacyjnego dostępu do 
odpowiedniego taboru kolejowego 
przeznaczonego do kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego dla 
operatorów pragnących świadczyć usługi 
publiczne w zakresie kolejowego 
transportu pasażerskiego w ramach umowy 
o świadczenie usług publicznych.

Państwa członkowskie podejmują, zgodnie 
z zasadami pomocy państwa, niezbędne 
środki w celu zapewnienia skutecznych 
i niedyskryminacyjnych warunków 
dostępu do odpowiedniego taboru 
kolejowego przeznaczonego do 
kolejowego pasażerskiego transportu 
publicznego dla operatorów pragnących 
świadczyć usługi publiczne w zakresie 
kolejowego transportu pasażerskiego 
w ramach umowy o świadczenie usług 
publicznych.

Or. en
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Uzasadnienie

Stosowanie tego przepisu powinno obejmować równy dostęp do wyposażenia taboru 
kolejowego. Pominięcie słowa „warunków” groziłoby stworzeniem przepisu prawnego 
niemożliwego do stosowania (i nielogicznego).

Poprawka 348
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie podejmują, zgodnie 
z zasadami pomocy państwa, niezbędne 
środki w celu zapewnienia skutecznego 
i niedyskryminacyjnego dostępu do 
odpowiedniego taboru kolejowego 
przeznaczonego do kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego dla 
operatorów pragnących świadczyć usługi 
publiczne w zakresie kolejowego 
transportu pasażerskiego w ramach umowy 
o świadczenie usług publicznych.

Państwa członkowskie podejmują, zgodnie 
z zasadami pomocy państwa, niezbędne 
środki w celu zapewnienia skutecznych 
i niedyskryminacyjnych warunków 
dostępu do odpowiedniego taboru 
kolejowego przeznaczonego do 
kolejowego pasażerskiego transportu 
publicznego dla operatorów pragnących 
świadczyć usługi publiczne w zakresie 
kolejowego transportu pasażerskiego 
w ramach umowy o świadczenie usług 
publicznych.

Or. en

Poprawka 349
Sabine Wils, Jacky Hénin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie podejmują, zgodnie 
z zasadami pomocy państwa, niezbędne 
środki w celu zapewnienia skutecznego 

Państwa członkowskie podejmują, zgodnie 
z zasadami pomocy państwa, niezbędne 
środki w celu zapewnienia skutecznych 
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i niedyskryminacyjnego dostępu do 
odpowiedniego taboru kolejowego 
przeznaczonego do kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego dla 
operatorów pragnących świadczyć usługi 
publiczne w zakresie kolejowego 
transportu pasażerskiego w ramach umowy 
o świadczenie usług publicznych.

i niedyskryminacyjnych warunków 
dostępu do odpowiedniego taboru 
kolejowego przeznaczonego do 
kolejowego pasażerskiego transportu 
publicznego, z wyjątkiem innych rodzajów 
transportu szynowego, jak metro 
i tramwaje, dla operatorów pragnących 
świadczyć usługi publiczne w zakresie 
kolejowego transportu pasażerskiego, 
z wyjątkiem innych rodzajów transportu 
szynowego, jak metro i tramwaje, 
w ramach umowy o świadczenie usług 
publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka niewymagająca objaśnienia, uściślająca, że przepis odnosi się do warunków 
dostępu oraz nie dotyczy metra i tramwajów.

Poprawka 350
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie podejmują, 
zgodnie z zasadami pomocy państwa, 
niezbędne środki w celu zapewnienia 
skutecznego i niedyskryminacyjnego 
dostępu do odpowiedniego taboru 
kolejowego przeznaczonego do 
kolejowego pasażerskiego transportu 
publicznego dla operatorów pragnących 
świadczyć usługi publiczne w zakresie 
kolejowego transportu pasażerskiego w 
ramach umowy o świadczenie usług 
publicznych.

Państwa członkowskie mogą podejmować, 
zgodnie z zasadami pomocy państwa, 
niezbędne środki w celu zapewnienia 
skutecznego i niedyskryminacyjnego 
dostępu do odpowiedniego taboru 
kolejowego przeznaczonego do 
kolejowego pasażerskiego transportu 
publicznego dla operatorów pragnących 
świadczyć usługi publiczne w zakresie 
kolejowego transportu pasażerskiego w 
ramach umowy o świadczenie usług 
publicznych.

Or. de



PE519.535v01-00 8/58 AM\1003516PL.doc

PL

Uzasadnienie

Zobowiązanie do przejęcia ryzyka związanego z wartością końcową niezbędnego taboru 
kolejowego przez odpowiedni organ oznaczałoby dla tego organu poważne koszty i jest 
nieproporcjonalne. Każdy podmiot zobowiązany do świadczenia usług w zakresie 
regionalnego kolejowego transportu pasażerskiego musi mieć możliwość samodzielnego 
decydowania w sprawie podjęcia takiego kroku.

Poprawka 351
Karim Zéribi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie podejmują, 
zgodnie z zasadami pomocy państwa, 
niezbędne środki w celu zapewnienia 
skutecznego i niedyskryminacyjnego 
dostępu do odpowiedniego taboru 
kolejowego przeznaczonego do 
kolejowego pasażerskiego transportu 
publicznego dla operatorów pragnących 
świadczyć usługi publiczne w zakresie 
kolejowego transportu pasażerskiego w 
ramach umowy o świadczenie usług 
publicznych.

Właściwe organy podejmują niezbędne 
środki w celu zapewnienia skutecznego i 
niedyskryminacyjnego dostępu do 
odpowiedniego taboru kolejowego 
przeznaczonego do kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego dla 
operatorów pragnących świadczyć usługi 
publiczne w zakresie kolejowego 
transportu pasażerskiego w ramach umowy 
o świadczenie usług publicznych.

Or. fr

Poprawka 352
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli na danym rynku transportowym 2. Środki te mogą obejmować 
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nie istnieją przedsiębiorstwa prowadzące 
leasing taboru kolejowego zapewniające 
leasing taboru, o którym mowa w ust. 1, 
na niedyskryminacyjnych i ekonomicznie 
opłacalnych warunkach wszystkim 
zainteresowanym podmiotom 
świadczącym usługi w zakresie 
kolejowego pasażerskiego transportu 
publicznego, państwa członkowskie 
zapewniają pokrycie ryzyka związanego z 
wartością końcową taboru kolejowego 
przez właściwy organ zgodnie z zasadami 
pomocy państwa, w przypadku gdy 
wnioskują o to podmioty gospodarcze 
zamierzające i mogące uczestniczyć w 
procedurach przetargowych dotyczących 
umów o świadczenie usług publicznych, 
aby móc uczestniczyć w takich 
procedurach.

finansowanie całości lub części taboru 
kolejowego przez właściwy organ, 
zobowiązanie właściwego organu do 
ponoszenia ryzyka związanego z wartością 
końcową lub skorzystanie z usług 
przedsiębiorstwa prowadzącego leasing 
taboru kolejowego. 

Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję o 
nabyciu taboru kolejowego używanego do 
celów realizacji umowy o świadczenie 
usług publicznych, udostępnia go 
wybranemu podmiotowi świadczącemu 
usługi publiczne. Umowa o świadczenie 
usług publicznych określa warunki 
udostępnienia, w szczególności warunki 
finansowe. 
Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję o 
udzieleniu operatorowi finansowania 
obejmującego całość lub część taboru 
kolejowego w ramach umowy o 
świadczenie usług publicznych, 
rekompensata jest obliczana zgodnie z 
zasadami przewidzianymi w art. 4 ust. 1 
lit. b), w art. 6 i w stosownym przypadku w 
załączniku. Właściwy organ może przejąć 
tabor kolejowy po zakończeniu 
wspomnianej umowy po wartości 
końcowej części, której nie finansował.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uściślić zasady dostępu podmiotów świadczących kolejowe usługi publiczne do taboru 
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kolejowego. Decyzja o wprowadzeniu systemu umożliwiającego dostęp do taboru kolejowego 
należy wyłącznie do właściwych organów. Muszą one dysponować koniecznym marginesem 
działania w celu wprowadzenia systemu najlepiej dostosowanego do okoliczności.

Poprawka 353
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli na danym rynku transportowym nie 
istnieją przedsiębiorstwa prowadzące 
leasing taboru kolejowego zapewniające 
leasing taboru, o którym mowa w ust. 1, na 
niedyskryminacyjnych i ekonomicznie 
opłacalnych warunkach wszystkim 
zainteresowanym podmiotom 
świadczącym usługi w zakresie 
kolejowego pasażerskiego transportu 
publicznego, państwa członkowskie 
zapewniają pokrycie ryzyka związanego 
z wartością końcową taboru kolejowego 
przez właściwy organ zgodnie z zasadami 
pomocy państwa, w przypadku gdy 
wnioskują o to podmioty gospodarcze 
zamierzające i mogące uczestniczyć 
w procedurach przetargowych dotyczących 
umów o świadczenie usług publicznych, 
aby móc uczestniczyć w takich 
procedurach.

Jeżeli na rynku UE nie istnieją 
przedsiębiorstwa prowadzące leasing 
taboru kolejowego zapewniające leasing 
taboru, o którym mowa w ust. 1, na 
niedyskryminacyjnych i ekonomicznie 
opłacalnych warunkach wszystkim 
zainteresowanym podmiotom 
świadczącym usługi w zakresie 
kolejowego pasażerskiego transportu 
publicznego, państwa członkowskie 
zapewniają pokrycie ryzyka związanego 
z wartością końcową taboru kolejowego 
przez właściwy organ zgodnie z zasadami 
pomocy państwa, w przypadku gdy 
wnioskują o to podmioty gospodarcze 
zamierzające i mogące uczestniczyć 
w procedurach przetargowych dotyczących 
umów o świadczenie usług publicznych, 
aby móc uczestniczyć w takich 
procedurach.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie nie powinny zastępować firm leasingowych ani ingerować w rynek 
taboru kolejowego, lecz raczej ustalać wspólne warunki dotyczące homologacji taboru 
kolejowego na szczeblu UE, w celu utworzenia funkcjonującego europejskiego rynku tych 
pojazdów i powiązanych produktów leasingowych.
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Poprawka 354
Sabine Wils, Jacky Hénin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli na danym rynku transportowym nie 
istnieją przedsiębiorstwa prowadzące 
leasing taboru kolejowego zapewniające 
leasing taboru, o którym mowa w ust. 1, na 
niedyskryminacyjnych i ekonomicznie 
opłacalnych warunkach wszystkim 
zainteresowanym podmiotom 
świadczącym usługi w zakresie 
kolejowego pasażerskiego transportu 
publicznego, państwa członkowskie 
zapewniają pokrycie ryzyka związanego 
z wartością końcową taboru kolejowego 
przez właściwy organ zgodnie z zasadami 
pomocy państwa, w przypadku gdy 
wnioskują o to podmioty gospodarcze 
zamierzające i mogące uczestniczyć 
w procedurach przetargowych 
dotyczących umów o świadczenie usług 
publicznych, aby móc uczestniczyć 
w takich procedurach.

Jeżeli na danym rynku transportowym nie 
istnieją przedsiębiorstwa prowadzące 
leasing taboru kolejowego zapewniające 
leasing taboru, o którym mowa w ust. 1, na 
niedyskryminacyjnych i ekonomicznie 
opłacalnych warunkach wszystkim 
zainteresowanym podmiotom 
świadczącym usługi w zakresie 
kolejowego pasażerskiego transportu 
publicznego, państwa członkowskie 
zapewniają pokrycie ryzyka związanego 
z wartością końcową taboru kolejowego 
przez właściwy organ zgodnie z zasadami 
pomocy państwa.

Or. en

Uzasadnienie

W ten sposób artykuł będzie miał zastosowanie nie tylko do przetargów publicznych, lecz 
także do zamówień udzielanych bezpośrednio.

Poprawka 355
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli na danym rynku transportowym nie 
istnieją przedsiębiorstwa prowadzące 
leasing taboru kolejowego zapewniające 
leasing taboru, o którym mowa w ust. 1, na 
niedyskryminacyjnych i ekonomicznie 
opłacalnych warunkach wszystkim 
zainteresowanym podmiotom 
świadczącym usługi w zakresie 
kolejowego pasażerskiego transportu 
publicznego, państwa członkowskie 
zapewniają pokrycie ryzyka związanego z 
wartością końcową taboru kolejowego 
przez właściwy organ zgodnie z zasadami 
pomocy państwa, w przypadku gdy 
wnioskują o to podmioty gospodarcze 
zamierzające i mogące uczestniczyć w 
procedurach przetargowych dotyczących 
umów o świadczenie usług publicznych, 
aby móc uczestniczyć w takich 
procedurach.

Jeżeli na danym rynku transportowym nie 
istnieją przedsiębiorstwa prowadzące 
leasing taboru kolejowego zapewniające 
leasing taboru, o którym mowa w ust. 1, na 
niedyskryminacyjnych i ekonomicznie 
opłacalnych warunkach wszystkim 
zainteresowanym podmiotom 
świadczącym usługi w zakresie 
kolejowego pasażerskiego transportu 
publicznego, państwa członkowskie mogą 
zapewnić pokrycie ryzyka związanego z 
wartością końcową taboru kolejowego 
przez właściwy organ zgodnie z zasadami 
pomocy państwa, w przypadku gdy 
wnioskują o to podmioty gospodarcze 
zamierzające i mogące uczestniczyć w 
procedurach przetargowych dotyczących 
umów o świadczenie usług publicznych, 
aby móc uczestniczyć w takich 
procedurach.

Or. de

Uzasadnienie

Zobowiązanie do przejęcia ryzyka związanego z wartością końcową niezbędnego taboru 
kolejowego przez odpowiedni organ oznaczałoby dla tego organu poważne koszty i jest 
nieproporcjonalne. Każdy podmiot zobowiązany do świadczenia usług w zakresie 
regionalnego kolejowego transportu pasażerskiego musi mieć możliwość samodzielnego 
decydowania w sprawie podjęcia takiego kroku.

Poprawka 356
Karim Zéribi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli na danym rynku transportowym nie Jeżeli na danym rynku transportowym nie 
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istnieją przedsiębiorstwa prowadzące 
leasing taboru kolejowego zapewniające 
leasing taboru, o którym mowa w ust. 1, 
na niedyskryminacyjnych i ekonomicznie 
opłacalnych warunkach wszystkim 
zainteresowanym podmiotom 
świadczącym usługi w zakresie 
kolejowego pasażerskiego transportu 
publicznego, państwa członkowskie 
zapewniają pokrycie ryzyka związanego z 
wartością końcową taboru kolejowego 
przez właściwy organ zgodnie z zasadami 
pomocy państwa, w przypadku gdy 
wnioskują o to podmioty gospodarcze 
zamierzające i mogące uczestniczyć w 
procedurach przetargowych dotyczących 
umów o świadczenie usług publicznych, 
aby móc uczestniczyć w takich 
procedurach.

istnieje oferta leasingu taboru kolejowego 
na warunkach, o których mowa w ust. 1, 
właściwe organy zapewniają pokrycie 
ryzyka związanego z wartością końcową 
taboru kolejowego przez właściwy organ.

Or. fr

Poprawka 357
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli na danym rynku transportowym 
nie istnieją przedsiębiorstwa prowadzące 
leasing taboru kolejowego zapewniające 
leasing taboru, o którym mowa w ust. 1, 
na niedyskryminacyjnych i ekonomicznie 
opłacalnych warunkach wszystkim 
zainteresowanym podmiotom 
świadczącym usługi w zakresie 
kolejowego pasażerskiego transportu 
publicznego, państwa członkowskie 
zapewniają pokrycie ryzyka związanego z 
wartością końcową taboru kolejowego 
przez właściwy organ zgodnie z zasadami 
pomocy państwa, w przypadku gdy 

Państwa członkowskie zapewniają 
pokrycie ryzyka związanego z wartością 
końcową taboru kolejowego przez 
właściwy organ zgodnie z zasadami 
pomocy państwa, w przypadku gdy 
wnioskują o to podmioty gospodarcze 
zamierzające i mogące uczestniczyć w 
procedurach przetargowych dotyczących 
umów o świadczenie usług publicznych, 
aby móc uczestniczyć w takich 
procedurach.
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wnioskują o to podmioty gospodarcze 
zamierzające i mogące uczestniczyć w 
procedurach przetargowych dotyczących 
umów o świadczenie usług publicznych, 
aby móc uczestniczyć w takich 
procedurach.

Or. fr

Uzasadnienie

Fakt istnienia bądź nie przedsiębiorstw prowadzących leasing nie może być uznany za 
wystarczającą gwarancję (tym bardziej jeśli stanowi ona jedyną gwarancję) dobrych 
warunków dostępu do taboru kolejowego. Niemniej jednak należy się upewnić, że warunki 
dostępu do taboru kolejowego są identyczne dla wszystkich przedsiębiorstw kolejowych, tak 
by te warunki nie stanowiły barier w dostępie do rynku.

Poprawka 358
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli na danym rynku transportowym nie 
istnieją przedsiębiorstwa prowadzące 
leasing taboru kolejowego zapewniające 
leasing taboru, o którym mowa w ust. 1, na 
niedyskryminacyjnych i ekonomicznie 
opłacalnych warunkach wszystkim 
zainteresowanym podmiotom 
świadczącym usługi w zakresie 
kolejowego pasażerskiego transportu 
publicznego, państwa członkowskie 
zapewniają pokrycie ryzyka związanego 
z wartością końcową taboru kolejowego 
przez właściwy organ zgodnie z zasadami 
pomocy państwa, w przypadku gdy 
wnioskują o to podmioty gospodarcze 
zamierzające i mogące uczestniczyć 
w procedurach przetargowych 
dotyczących umów o świadczenie usług 

Jeżeli na danym rynku transportowym nie 
istnieją przedsiębiorstwa prowadzące 
leasing taboru kolejowego zapewniające 
leasing taboru, o którym mowa w ust. 1, na 
niedyskryminacyjnych i ekonomicznie 
opłacalnych warunkach wszystkim 
zainteresowanym podmiotom 
świadczącym usługi w zakresie 
kolejowego pasażerskiego transportu 
publicznego, państwa członkowskie 
zapewniają pokrycie ryzyka związanego 
z wartością końcową taboru kolejowego 
przez właściwy organ zgodnie z zasadami 
pomocy państwa.
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publicznych, aby móc uczestniczyć 
w takich procedurach.

Or. en

Poprawka 359
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Właściwy organ może spełnić wymóg 
określony w akapicie pierwszym w jeden 
z następujących sposobów:

skreślony

a) nabywając tabor kolejowy 
wykorzystywany do wykonania umowy 
o świadczenie usług publicznych w celu 
udostępnienia go wybranemu podmiotowi 
świadczącemu usługi publiczne po cenie 
rynkowej lub w ramach umowy 
o świadczenie usług publicznych na 
podstawie art. 4 ust. 1 lit. b), art. 6 oraz, 
w stosownych przypadkach, załącznika;
b) udzielając gwarancji na finansowanie 
taboru kolejowego wykorzystywanego do 
wykonania umowy o świadczenie usług 
publicznych po cenie rynkowej lub 
w ramach umowy o świadczenie usług 
publicznych na podstawie art. 4 ust. 1 
lit. b), art. 6 oraz, w stosownych 
przypadkach, załącznika. Gwarancja taka 
może obejmować ryzyko związane 
z wartością końcową z uwzględnieniem, 
w stosownych przypadkach, odpowiednich 
zasad pomocy państwa;
c) zobowiązując się w umowie 
o świadczenie usług publicznych do 
przejęcia taboru kolejowego na koniec 
umowy po cenie rynkowej.
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Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie nie powinny zastępować firm leasingowych ani ingerować w rynek 
taboru kolejowego, lecz raczej ustalać wspólne warunki dotyczące homologacji taboru 
kolejowego na szczeblu UE, w celu utworzenia funkcjonującego europejskiego rynku tych 
pojazdów i powiązanych produktów leasingowych.

Poprawka 360
Sabine Wils, Jacky Hénin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Właściwy organ może spełnić wymóg 
określony w akapicie pierwszym w jeden 
z następujących sposobów:

skreślony

a) nabywając tabor kolejowy 
wykorzystywany do wykonania umowy 
o świadczenie usług publicznych w celu 
udostępnienia go wybranemu podmiotowi 
świadczącemu usługi publiczne po cenie 
rynkowej lub w ramach umowy 
o świadczenie usług publicznych na 
podstawie art. 4 ust. 1 lit. b), art. 6 oraz, 
w stosownych przypadkach, załącznika;
b) udzielając gwarancji na finansowanie 
taboru kolejowego wykorzystywanego do 
wykonania umowy o świadczenie usług 
publicznych po cenie rynkowej lub 
w ramach umowy o świadczenie usług 
publicznych na podstawie art. 4 ust. 1 
lit. b), art. 6 oraz, w stosownych 
przypadkach, załącznika. Gwarancja taka 
może obejmować ryzyko związane 
z wartością końcową z uwzględnieniem, 
w stosownych przypadkach, odpowiednich 
zasad pomocy państwa;
c) zobowiązując się w umowie 
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o świadczenie usług publicznych do 
przejęcia taboru kolejowego na koniec 
umowy po cenie rynkowej.

Or. en

Uzasadnienie

Trzy proponowane warianty gwarantują, że zarówno nowi uczestnicy rynku, jak i odrzuceni 
oferenci nie ponoszą ryzyka, które pokrywa sektor publiczny, lub zobowiązują 
przedsiębiorstwa kolejowe do przekazania taboru. Ponadto nie wspomniano 
o odpowiedzialności za czynności obsługowe i konserwację, zatem w najgorszym przypadku 
właściwy organ musiałby ponosić również te koszty.

Poprawka 361
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Właściwy organ może spełnić wymóg 
określony w akapicie pierwszym w jeden z 
następujących sposobów:

Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję o 
pokryciu ryzyka związanego z wartością 
końcową taboru kolejowego, może to 
uczynić w jeden z następujących 
sposobów:

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uściślić zasady dostępu podmiotów świadczących kolejowe usługi publiczne do taboru 
kolejowego.  Decyzja o wprowadzeniu systemu umożliwiającego dostęp do taboru kolejowego 
należy wyłącznie do właściwych organów. Muszą one dysponować koniecznym marginesem 
działania w celu wprowadzenia systemu najlepiej dostosowanego do okoliczności.

Poprawka 362
Bernadette Vergnaud
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Właściwy organ może spełnić wymóg 
określony w akapicie pierwszym w jeden z 
następujących sposobów:

Właściwy organ może spełnić wymóg 
określony w akapicie pierwszym w różny 
sposób, preferując korzyści skali, takie 
jak:

Or. fr

Uzasadnienie

Zasady nabywania sprzętu powinny sprzyjać korzyściom skali.

Poprawka 363
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Właściwy organ może spełnić wymóg 
określony w akapicie pierwszym w jeden z 
następujących sposobów:

Właściwy organ może spełnić wymóg 
określony w akapicie pierwszym na 
przykład w jeden z następujących 
sposobów (lista niewyczerpująca):

Or. bg

Uzasadnienie

Nie można ograniczać swobody właściwego organu w zakresie wyboru najodpowiedniejszego 
sposobu zapewnienia skutecznego i niedskryminującego dostępu do odpowiedniego taboru 
kolejowego.

Poprawka 364
Gilles Pargneaux
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 nabywając tabor kolejowy 
wykorzystywany do wykonania umowy o 
świadczenie usług publicznych w celu 
udostępnienia go wybranemu podmiotowi 
świadczącemu usługi publiczne po cenie 
rynkowej lub w ramach umowy o 
świadczenie usług publicznych na 
podstawie art. 4 ust. 1 lit. b), art. 6 oraz, w 
stosownych przypadkach, załącznika;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uściślić zasady dostępu podmiotów świadczących kolejowe usługi publiczne do taboru 
kolejowego.  Decyzja o wprowadzeniu systemu umożliwiającego dostęp do taboru kolejowego 
należy wyłącznie do właściwych organów. Muszą one dysponować koniecznym marginesem 
działania w celu wprowadzenia systemu najlepiej dostosowanego do okoliczności.

Poprawka 365
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nabywając tabor kolejowy 
wykorzystywany do wykonania umowy 
o świadczenie usług publicznych w celu 
udostępnienia go wybranemu podmiotowi 
świadczącemu usługi publiczne po cenie 
rynkowej lub w ramach umowy 
o świadczenie usług publicznych na 
podstawie art. 4 ust. 1 lit. b), art. 6 oraz, 
w stosownych przypadkach, załącznika;

a) nabywając po cenie rynkowej tabor 
kolejowy wykorzystywany do wykonania 
umowy o świadczenie usług publicznych 
w celu udostępnienia go wybranemu 
podmiotowi świadczącemu usługi 
publiczne po cenie rynkowej lub w ramach 
umowy o świadczenie usług publicznych 
na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b), art. 6 oraz, 
w stosownych przypadkach, załącznika;
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Or. en

Uzasadnienie

The main concern is to ensure equal access and to remove rolling stock access barriers. In 
this context, it is important that these support measures are not taken into consideration into 
the award mechanism. The cost of the needed support measures applicable to one applicant 
shall not be an element of the choice of the competent authority when awarding a public 
service contract. Indeed there is a need to ensure full neutrality of these support measures in 
terms, for example, of call for tender. Whatever the bidders need as support measures, it shall 
not be considered in the assessment of the bids and the choice of the competent authority. The 
competent authority should also be able to determine the viability of the support measures 
chosen before the execution of the new PSO contract. Market price should be the basis of this 
cost assessment in order to avoid any competition distortion.

Poprawka 366
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nabywając tabor kolejowy 
wykorzystywany do wykonania umowy 
o świadczenie usług publicznych w celu 
udostępnienia go wybranemu podmiotowi 
świadczącemu usługi publiczne po cenie 
rynkowej lub w ramach umowy 
o świadczenie usług publicznych na 
podstawie art. 4 ust. 1 lit. b), art. 6 oraz, 
w stosownych przypadkach, załącznika;

a) nabywając po cenie rynkowej tabor 
kolejowy wykorzystywany do wykonania 
umowy o świadczenie usług publicznych 
w celu udostępnienia go wybranemu 
podmiotowi świadczącemu usługi 
publiczne po cenie rynkowej lub w ramach 
umowy o świadczenie usług publicznych 
na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b), art. 6 oraz, 
w stosownych przypadkach, załącznika;

Or. en

Poprawka 367
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit drugi – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udzielając gwarancji na finansowanie 
taboru kolejowego wykorzystywanego do 
wykonania umowy o świadczenie usług 
publicznych po cenie rynkowej lub 
w ramach umowy o świadczenie usług 
publicznych na podstawie art. 4 ust. 1 lit. 
b), art. 6 oraz, w stosownych przypadkach, 
załącznika. Gwarancja taka może 
obejmować ryzyko związane z wartością 
końcową z uwzględnieniem, w stosownych 
przypadkach, odpowiednich zasad pomocy 
państwa;

b) udzielając gwarancji na finansowanie 
taboru kolejowego wykorzystywanego do 
wykonania umowy o świadczenie usług 
publicznych po cenie rynkowej lub 
w ramach umowy o świadczenie usług 
publicznych na podstawie art. 4 ust. 1 lit. 
b), art. 6 oraz, w stosownych przypadkach, 
załącznika. Gwarancja taka ma też 
zastosowanie do wspierania finansowania 
renowacji używanego taboru kolejowego. 
Może ona obejmować ryzyko związane 
z wartością końcową z uwzględnieniem, 
w stosownych przypadkach, odpowiednich 
zasad pomocy państwa;

Or. en

Uzasadnienie

Chodzi głównie o zapewnienie równego dostępu oraz usunięcie przeszkód w dostępie do 
taboru kolejowego. W tym kontekście ważne, aby te środki wsparcia nie były brane pod 
uwagę w mechanizmie udzielania zamówień. Dostęp do renowacji taboru kolejowego może 
przyciągnąć więcej oferentów i mieć istotne znaczenie w niektórych państwach 
członkowskich, gdzie brakuje pieniędzy na realizację obowiązku świadczenia usługi 
publicznej i gdzie już teraz problem stanowi zbyt niski poziom rekompensat.

Poprawka 368
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zobowiązując się w umowie o 
świadczenie usług publicznych do 
przejęcia taboru kolejowego na koniec 
umowy po cenie rynkowej.

b) zobowiązując się w umowie o 
świadczenie usług publicznych do 
przejęcia taboru kolejowego na koniec 
umowy po wartości końcowej.

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy uściślić zasady dostępu podmiotów świadczących kolejowe usługi publiczne do taboru 
kolejowego.  Decyzja o wprowadzeniu systemu umożliwiającego dostęp do taboru kolejowego 
należy wyłącznie do właściwych organów. Muszą one dysponować koniecznym marginesem 
działania w celu wprowadzenia systemu najlepiej dostosowanego do okoliczności.

Poprawka 369
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zobowiązując się w umowie 
o świadczenie usług publicznych do 
przejęcia taboru kolejowego na koniec 
umowy po cenie rynkowej.

c) zobowiązując się w umowie 
o świadczenie usług publicznych do 
przejęcia taboru kolejowego na koniec 
umowy po cenie rynkowej. Przed 
realizacją tego zobowiązania wymagana 
jest uprzednia pisemna zgoda 
dotychczasowego właściciela.

Or. en

Poprawka 370
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit drugi – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nawiązując współpracę z sąsiednimi 
władzami lokalnymi, aby dysponować 
większą pulą taboru kolejowego;

Or. fr
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Uzasadnienie

Wprowadzenie nowych zasad nabywania sprzętu w celu sprzyjania korzyściom skali.

Poprawka 371
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit drugi – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zapewniając wszystkim 
zainteresowanym operatorom efektywne, 
niedyskryminacyjne i komercyjnie 
opłacalne warunki leasingu taboru 
kolejowego w związku z danym 
zamówieniem w ramach obowiązku 
świadczenia usługi publicznej;

Or. en

Poprawka 372
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit drugi – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zapewniając wszystkim 
zainteresowanym operatorom efektywne, 
niedyskryminacyjne i komercyjnie 
opłacalne warunki leasingu taboru 
kolejowego w związku z danym 
zamówieniem w ramach obowiązku 
świadczenia usługi publicznej;

Or. en
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Uzasadnienie

Chodzi głównie o zapewnienie równego dostępu oraz usunięcie przeszkód w dostępie do 
taboru kolejowego. W tym kontekście ważne, aby te środki wsparcia nie były brane pod 
uwagę w mechanizmie udzielania zamówień.

Poprawka 373
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit drugi – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) zwracając się o wkład ze strony 
macierzystego państwa członkowskiego, 
aby wspomóc jeden ze sposobów pokrycia 
wartości końcowej taboru kolejowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie nowych zasad nabywania sprzętu w celu umożliwienia bardziej korzystnego 
finansowania.

Poprawka 374
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W przypadkach, o których mowa w lit. b) 
i c), po wygaśnięciu umowy o świadczenie 
usług publicznych właściwy organ ma 
prawo zobowiązać podmiot świadczący 
usługi publiczne do przekazania taboru 
kolejowego nowemu podmiotowi, któremu 

skreślony
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udzielono zamówienia. Właściwy organ 
może zobowiązać nowy podmiot 
świadczący usługi publiczne do przejęcia 
taboru kolejowego. Przekazania dokonuje 
się po cenach rynkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie nie powinny zastępować firm leasingowych ani ingerować w rynek 
taboru kolejowego, lecz raczej ustalać wspólne warunki dotyczące homologacji taboru 
kolejowego na szczeblu UE, w celu utworzenia funkcjonującego europejskiego rynku tych 
pojazdów i powiązanych produktów leasingowych.

Poprawka 375
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W przypadkach, o których mowa w lit. b) 
i c), po wygaśnięciu umowy o świadczenie 
usług publicznych właściwy organ ma 
prawo zobowiązać podmiot świadczący 
usługi publiczne do przekazania taboru 
kolejowego nowemu podmiotowi, któremu 
udzielono zamówienia. Właściwy organ 
może zobowiązać nowy podmiot 
świadczący usługi publiczne do przejęcia 
taboru kolejowego. Przekazania dokonuje 
się po cenach rynkowych.

W przypadku gdy właściwy organ 
podejmuje decyzję o pokryciu ryzyka 
związanego z wartością końcową taboru 
kolejowego, po wygaśnięciu umowy o 
świadczenie usług publicznych ma on 
prawo zobowiązać podmiot świadczący 
usługi publiczne do przekazania taboru 
kolejowego nowemu podmiotowi, któremu 
udzielono zamówienia.

Właściwy organ może zobowiązać nowy 
podmiot świadczący usługi publiczne do 
przejęcia taboru kolejowego. Warunki 
finansowe przejęcia taboru kolejowego 
przez nowy podmiot są określone w 
umowie o świadczenie usług publicznych 
zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b), art. 6 i w 
stosownym przypadku załącznikiem.
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Or. fr

Uzasadnienie

Należy uściślić zasady dostępu podmiotów świadczących kolejowe usługi publiczne do taboru 
kolejowego.  Decyzja o wprowadzeniu systemu umożliwiającego dostęp do taboru kolejowego 
należy wyłącznie do właściwych organów. Muszą one dysponować koniecznym marginesem 
działania w celu wprowadzenia systemu najlepiej dostosowanego do okoliczności.

Poprawka 376
Sabine Wils, Jacky Hénin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W przypadkach, o których mowa w lit. b) 
i c), po wygaśnięciu umowy o świadczenie 
usług publicznych właściwy organ ma 
prawo zobowiązać podmiot świadczący 
usługi publiczne do przekazania taboru 
kolejowego nowemu podmiotowi, któremu 
udzielono zamówienia. Właściwy organ 
może zobowiązać nowy podmiot 
świadczący usługi publiczne do przejęcia 
taboru kolejowego. Przekazania dokonuje 
się po cenach rynkowych.

Właściwy organ może zwrócić się do 
podmiotu świadczącego usługi publiczne, 
w drodze uprzedniej zgody pisemnej przed 
realizacją zobowiązania, o przekazanie 
taboru kolejowego nowemu podmiotowi, 
któremu udzielono zamówienia. Właściwy 
organ może zobowiązać nowy podmiot 
świadczący usługi publiczne do 
użytkowania przejętego taboru 
kolejowego. Przekazania dokonuje się 
według wartości rynkowej.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwy organ może zwrócić się o przekazanie taboru kolejowego przez dotychczasowego 
właściciela w chwili ustania realizowanej przez niego umowy o świadczenie usług 
publicznych, przy czym przekazanie to może nastąpić jedynie za pisemną zgodą tego 
dotychczasowego właściciela: cena do zapłaty przez nowego właściciela nie może być niższa 
od wartości księgowej pozostającej po odpisie amortyzacji.

Poprawka 377
Oldřich Vlasák
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W przypadku przekazania taboru 
kolejowego nowemu podmiotowi 
świadczącemu usługi transportu 
publicznego właściwy organ udostępnia 
w dokumentach przetargowych 
szczegółowe informacje na temat kosztów 
utrzymania taboru kolejowego i jego 
stanu fizycznego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie nie powinny zastępować firm leasingowych ani ingerować w rynek 
taboru kolejowego, lecz raczej ustalać wspólne warunki dotyczące homologacji taboru 
kolejowego na szczeblu UE, w celu utworzenia funkcjonującego europejskiego rynku tych 
pojazdów i powiązanych produktów leasingowych.

Poprawka 378
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku przekazania taboru 
kolejowego nowemu podmiotowi 
świadczącemu usługi transportu 
publicznego właściwy organ udostępnia w 
dokumentach przetargowych szczegółowe 
informacje na temat kosztów utrzymania 
taboru kolejowego i jego stanu fizycznego.

3. W przypadku przekazania taboru 
kolejowego nowemu podmiotowi 
świadczącemu usługi transportu 
publicznego właściwy organ udostępnia w 
dokumentach przetargowych informacje na 
temat kosztów utrzymania taboru 
kolejowego i jego stanu fizycznego.

Or. fr
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Uzasadnienie

Ocena „szczegółowego” charakteru informacji jest delikatną kwestią dla właściwego organu, 
zwłaszcza jeżeli nie ma ona bezpośredniej kontroli nad tymi informacjami. Dlatego 
rozsądniejsze wydaje się odwołanie się do pojęć faktycznych.

Poprawka 379
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Właściwy organ może wykluczyć z 
udziału w procedurach przetargowych 
podmioty z krajów trzecich, jeżeli kraje te 
nie otwierają swoich procedur 
przetargowych lub nie umożliwiają 
rzeczywistego dostępu do swojego rynku 
przedsiębiorstwom z państw 
członkowskich Unii. 

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie zasady wzajemności w stosunku do krajów trzecich mogłoby umożliwić 
właściwym organom wykluczenie z procedur przetargowych podmiotów z krajów trzecich, 
które nie otwierają własnych rynków dla podmiotów z państw członkowskich.

Poprawka 380
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia [18 miesięcy od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przyjmie środki określające szczegóły 
procedury dotyczącej stosowania ust. 2 i 3 
niniejszego artykułu. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 9a ust. 
2.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Rozporządzenie 1370/2007 stanowi lex specialis w dziedzinie pomocy państwa, które pozwala 
w przypadku kolejowego pasażerskiego transportu publicznego na odstępstwo od ogólnych 
zasad mających zastosowanie do pomocy państwa. Wprowadzenie systemu proponowanego w 
poprawkach 21–23 nie wymaga wcześniejszych aktów wykonawczych. Nie należy więc 
odwoływać się do środków Komisji.

Poprawka 381
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia [18 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] 
Komisja przyjmie środki określające 
szczegóły procedury dotyczącej stosowania 
ust. 2 i 3 niniejszego artykułu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 9a ust. 2.”;

skreślony

Or. en
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Poprawka 382
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia [18 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] 
Komisja przyjmie środki określające 
szczegóły procedury dotyczącej stosowania 
ust. 2 i 3 niniejszego artykułu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 9a ust. 2.”;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie nie powinny zastępować firm leasingowych ani ingerować w rynek 
taboru kolejowego, lecz raczej ustalać wspólne warunki dotyczące homologacji taboru 
kolejowego na szczeblu UE, w celu utworzenia funkcjonującego europejskiego rynku tych 
pojazdów i powiązanych produktów leasingowych.

Poprawka 383
Sabine Wils, Jacky Hénin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia [18 miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia] 
Komisja przyjmie środki określające 
szczegóły procedury dotyczącej stosowania 
ust. 2 i 3 niniejszego artykułu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

skreślony
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w art. 9a ust. 2.”;

Or. en

Uzasadnienie

Nie potrzeba środków wykonawczych na szczeblu europejskim, gdyż warunki będą różnić się 
w przypadku poszczególnych właściwych organów.

Poprawka 384
Karim Zéribi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 5 a (nowy) – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia [18 miesięcy od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przyjmie środki określające szczegóły 
procedury dotyczącej stosowania ust. 2 i 3 
niniejszego artykułu. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 9a ust. 
2.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

W imię zasady pomocniczości tylko właściwy organ decyduje w tej dziedzinie, dlatego 
Komisja nie musi przyjmować środków określających szczegóły procedury w tej kwestii.

Poprawka 385
Karim Zéribi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda rekompensata wynikająca 
z zasady ogólnej lub z umowy 
o świadczenie usług publicznych musi być 
zgodna z art. 4, bez względu na sposób 
udzielenia zamówienia. Każda 
rekompensata, bez względu na jej 
charakter, wynikająca z umowy o 
świadczenie usług publicznych zawartej w 
następstwie zamówienia nie udzielonego 
zgodnie z art. 5 ust. 3 lub wynikająca 
z zasady ogólnej musi ponadto być zgodna 
z przepisami określonymi w załączniku.

1. Każda rekompensata wynikająca 
z zasady ogólnej lub z umowy 
o świadczenie usług publicznych musi być 
zgodna z art. 4, bez względu na sposób 
udzielenia zamówienia. Każda 
rekompensata, bez względu na jej 
charakter, wynikająca z umowy o 
świadczenie usług publicznych zawartej w 
następstwie zamówienia nieudzielonego 
zgodnie z art. 5 lub wynikająca z zasady 
ogólnej musi ponadto być zgodna 
z przepisami określonymi w załączniku.

Or. fr

Poprawka 386
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda rekompensata wynikająca z 
zasady ogólnej lub z umowy o świadczenie 
usług publicznych musi być zgodna z art. 
4, bez względu na sposób udzielenia 
zamówienia. Każda rekompensata, bez 
względu na jej charakter, wynikająca z 
umowy o świadczenie usług publicznych 
zawartej w następstwie zamówienia nie 
udzielonego zgodnie z art. 5 ust. 3 lub 
wynikająca z zasady ogólnej musi ponadto 
być zgodna z przepisami określonymi w 
załączniku.”;

1. Każda rekompensata wynikająca z 
zasady ogólnej lub z umowy o świadczenie 
usług publicznych musi być zgodna z 
przepisami określonymi w art. 4, bez 
względu na sposób udzielenia zamówienia. 
Każda rekompensata, bez względu na jej 
charakter, wynikająca z umowy zawartej w 
następstwie udzielonego bezpośrednio 
zamówienia prowadzącego do zawarcia 
umowy o świadczenie usług publicznych 
zgodnie z art. 5 ust. 2, 4, 5 lub 6 lub 
wynikająca z zasady ogólnej musi ponadto 
być zgodna z przepisami określonymi w 
załączniku.

Or. de
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Uzasadnienie

Wniosek Komisji był nieczytelny, wobec czego wprowadza się odwołanie do obowiązującej 
wersji rozporządzenia 1370/2007. W rezultacie powstaje jednoznaczna regulacja.

Poprawka 387
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy właściwy organ podaje raz 
w roku do publicznej wiadomości 
sprawozdanie zbiorcze dotyczące 
zobowiązań z tytułu świadczenia usług 
publicznych, za które jest odpowiedzialny, 
dat rozpoczęcia i okresu obowiązywania 
umów o świadczenie usług publicznych, 
wybranych podmiotów świadczących 
usługi publiczne, jak również 
rekompensat i wyłącznych praw, które 
wspomniane podmioty świadczące usługi 
publiczne otrzymują w zamian. 
Sprawozdanie to wprowadza rozróżnienie 
między transportem autobusowym i 
transportem szynowym, pozwala na 
monitorowanie i ocenę wyników 
funkcjonowania, jakości i finansowania 
sieci transportu publicznego oraz, w 
stosownych przypadkach, informuje o 
rodzaju i zakresie wszelkich udzielonych 
praw wyłącznych. Państwa członkowskie 
ułatwiają centralny dostęp do tych 
sprawozdań, na przykład za pośrednictwem 
wspólnego portalu internetowego.

1. Każdy właściwy organ podaje raz 
w roku do publicznej wiadomości 
sprawozdanie zbiorcze dotyczące 
zobowiązań z tytułu świadczenia usług 
publicznych, za które jest odpowiedzialny, 
dat rozpoczęcia i okresu obowiązywania 
umów o świadczenie usług publicznych, 
wybranych podmiotów świadczących 
usługi publiczne, jak również 
rekompensat i wyłącznych praw, które 
wspomniane podmioty świadczące usługi 
publiczne otrzymują w zamian. 
Sprawozdanie to wprowadza rozróżnienie 
między transportem autobusowym i 
transportem szynowym, pozwala na 
monitorowanie i ocenę wyników 
funkcjonowania, jakości i finansowania 
sieci transportu publicznego oraz, w 
stosownych przypadkach, informuje o 
rodzaju i zakresie wszelkich udzielonych 
praw wyłącznych. Państwa członkowskie 
mogą zorganizować centralny dostęp do 
tych sprawozdań, na przykład za 
pośrednictwem wspólnego portalu 
internetowego.

Or. fr
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Uzasadnienie

Wprowadzenie „centralnego dostępu” do sprawozdań właściwych organów musi pozostać 
możliwością dla państw członkowskich, gdyż mogłoby spowodować trudności praktyczne, w 
szczególności ze względu na wielość właściwych organów i umów związanych z różnymi 
rodzajami transportu.

Poprawka 388
Karim Zéribi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy właściwy organ podaje raz 
w roku do publicznej wiadomości 
sprawozdanie zbiorcze dotyczące 
zobowiązań z tytułu świadczenia usług 
publicznych, za które jest odpowiedzialny, 
dat rozpoczęcia i okresu obowiązywania 
umów o świadczenie usług publicznych, 
wybranych podmiotów świadczących 
usługi publiczne, jak również 
rekompensat i wyłącznych praw, które 
wspomniane podmioty świadczące usługi 
publiczne otrzymują w zamian. 
Sprawozdanie to wprowadza rozróżnienie 
między transportem autobusowym i 
transportem szynowym, pozwala na 
monitorowanie i ocenę wyników 
funkcjonowania, jakości i finansowania 
sieci transportu publicznego oraz, w 
stosownych przypadkach, informuje o 
rodzaju i zakresie wszelkich udzielonych 
praw wyłącznych. Państwa członkowskie 
ułatwiają centralny dostęp do tych 
sprawozdań, na przykład za pośrednictwem 
wspólnego portalu internetowego.

1. Każdy właściwy organ podaje raz 
w roku do publicznej wiadomości 
sprawozdanie zbiorcze dotyczące 
zobowiązań z tytułu świadczenia usług 
publicznych, za które jest odpowiedzialny, 
dat rozpoczęcia i okresu obowiązywania 
umów o świadczenie usług publicznych, 
wybranych podmiotów świadczących 
usługi publiczne, jak również 
rekompensat i wyłącznych praw, które 
wspomniane podmioty świadczące usługi 
publiczne otrzymują w zamian. 
Wyszczególnia on przestrzeganie 
otrzymanych wyników i określa wszystkie 
wskaźniki dotyczące działalności 
oferującej usługi transportowe, zwłaszcza 
punktualność, niezawodność, czystość, 
satysfakcję użytkowników stwierdzoną w 
drodze ankiety publicznej i minimalny 
poziom wykorzystania zdolności. 
Sprawozdanie to wprowadza rozróżnienie 
między transportem autobusowym i 
transportem szynowym, pozwala na 
monitorowanie i ocenę wyników 
funkcjonowania, jakości i finansowania 
sieci transportu publicznego oraz, w 
stosownych przypadkach, informuje o 
rodzaju i zakresie wszelkich udzielonych 
praw wyłącznych. Państwa członkowskie 
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ułatwiają centralny dostęp do tych 
sprawozdań, na przykład za pośrednictwem 
wspólnego portalu internetowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy tu wyszczególnić osiągnięcie założeń przewidzianych w ogólnych ramach planu 
zrównoważonego transportu.

Poprawka 389
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) w art. 8 wprowadza się następujące 
zmiany:

skreślony

a) ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:
‘2. Bez uszczerbku dla ust. 3 zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych w zakresie 
transportu kolejowego, z wyjątkiem 
innych rodzajów transportu szynowego, 
takich jak metro lub tramwaje, są 
udzielane zgodnie z art. 5 ust. 3 od dnia 3 
grudnia 2019 r. Wszystkie zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych w zakresie 
innych rodzajów transportu szynowego i 
transportu drogowego muszą zostać 
udzielone zgodnie z art. 5 ust. 3 najpóźniej 
do dnia 3 grudnia 2019 r. W okresie 
przejściowym do dnia 3 grudnia 2019 r. 
państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu stopniowe osiągnięcie 
zgodności z przepisami art. 5 ust. 3 w celu 
uniknięcia poważnych problemów 
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strukturalnych, zwłaszcza związanych ze 
zdolnością przepustową w transporcie.”;
b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
‘2a. Umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego, 
zawarte w następstwie udzielonych 
bezpośrednio zamówień między dniem 1 
stycznia 2013 r. a dniem 2 grudnia 2019 
r., mogą obowiązywać do dnia ich 
wygaśnięcia. W żadnym wypadku nie 
mogą one jednak obowiązywać po dniu 31 
grudnia 2022 r.”;
c) ust. 3 akapit drugi zdanie ostatnie 
otrzymuje brzmienie:
„Umowy, o których mowa w lit. d), mogą 
obowiązywać do czasu ich wygaśnięcia, o 
ile zawarte są na czas określony podobny 
do okresów obowiązywania określonych w 
art. 4.”;

Or. hu

Uzasadnienie

Jeśli w okresie przewidzianym na przygotowania do wdrożenia rozporządzenia nastąpią 
gruntowne zmiany zasad, powstanie sytuacja, w której zagrożona będzie pewność prawna. 
Ani państwa członkowskie, ani zainteresowane strony na rynku nie będą w stanie tak szybko 
zająć się podstawowymi kwestiami koncepcyjnymi i zmianami regulacyjnymi, które oznaczają 
całkowitą zmianę kierunku. Celem wniosku jest wprowadzenie, z mocą wsteczną, praktyk 
regulacyjnych, które zagroziłyby ciągłemu świadczeniu usług wymagających znaczących 
przygotowań ekonomicznych, sieciowych i technologicznych.

Poprawka 390
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. w art. 8 wprowadza się następujące skreślony
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zmiany:
a) ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:
„2. Bez uszczerbku dla ust. 3 zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych w zakresie 
transportu kolejowego, z wyjątkiem 
innych rodzajów transportu szynowego, 
takich jak metro lub tramwaje, są 
udzielane zgodnie z art. 5 ust. 3 od dnia 3 
grudnia 2019 r. Wszystkie zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych w zakresie 
innych rodzajów transportu szynowego i 
transportu drogowego muszą zostać 
udzielone zgodnie z art. 5 ust. 3 najpóźniej 
do dnia 3 grudnia 2019 r. W okresie 
przejściowym do dnia 3 grudnia 2019 r. 
państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu stopniowe osiągnięcie 
zgodności z przepisami art. 5 ust. 3 w celu 
uniknięcia poważnych problemów 
strukturalnych, zwłaszcza związanych ze 
zdolnością przepustową w transporcie.”;
b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego, 
zawarte w następstwie udzielonych 
bezpośrednio zamówień między dniem 1 
stycznia 2013 r. a dniem 2 grudnia 2019 
r., mogą obowiązywać do dnia ich 
wygaśnięcia. W żadnym wypadku nie 
mogą one jednak obowiązywać po dniu 31 
grudnia 2022 r.”;
c) ust. 3 akapit drugi zdanie ostatnie 
otrzymuje brzmienie:
„Umowy, o których mowa w lit. d), mogą 
obowiązywać do czasu ich wygaśnięcia, o 
ile zawarte są na czas określony podobny 
do okresów obowiązywania określonych w 
art. 4.”;

Or. de
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Uzasadnienie

Zmiana przepisów przejściowych w art. 8 nie jest ani potrzebna, ani pożądana, gdyż 
przedsiębiorstwa transportowe planują w oparciu o obecnie obowiązujący termin. Ponadto 
powinien obowiązywać jednolity okres przejściowy dla wszystkich sposobów udzielania 
zamówień.

Poprawka 391
Roberts Zīle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp -2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 -2. Artykuł 5 z wyjątkiem ust. 3 stosuje się 
od chwili wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu przywrócenie właściwym organom możliwości 
samodzielnego decydowania o tym, czy udzielić zamówienia na świadczenie usług 
publicznych bezpośrednio, czy też nie.

Poprawka 392
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie: 

skreślona

„2. Bez uszczerbku dla ust. 3 zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów o 
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świadczenie usług publicznych w zakresie 
transportu kolejowego, z wyjątkiem 
innych rodzajów transportu szynowego, 
takich jak metro lub tramwaje, są 
udzielane zgodnie z art. 5 ust. 3 od dnia 3 
grudnia 2019 r. Wszystkie zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych w zakresie 
innych rodzajów transportu szynowego i 
transportu drogowego muszą zostać 
udzielone zgodnie z art. 5 ust. 3 najpóźniej 
do dnia 3 grudnia 2019 r. W okresie 
przejściowym do dnia 3 grudnia 2019 r. 
państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu stopniowe osiągnięcie 
zgodności z przepisami art. 5 ust. 3 w celu 
uniknięcia poważnych problemów 
strukturalnych, zwłaszcza związanych ze 
zdolnością przepustową w transporcie.”;

Or. de

Uzasadnienie

Okresy przejściowe są zbyt krótkie, a rozszerzenie na wszystkie rodzaje transportu szynowego 
jest posunięciem zbyt daleko idącym.

Poprawka 393
Bogusław Liberadzki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„2. Bez uszczerbku dla ust. 3 zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów 
o świadczenie usług publicznych 
w zakresie transportu kolejowego, 
z wyjątkiem innych rodzajów transportu 
szynowego, takich jak metro lub tramwaje, 
są udzielane zgodnie z art. 5 ust. 3 od dnia 
3 grudnia 2019 r. Wszystkie zamówienia 

„2. Bez uszczerbku dla ust. 3 zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów 
o świadczenie usług publicznych 
w zakresie transportu kolejowego, 
z wyjątkiem innych rodzajów transportu 
szynowego, takich jak metro, tramwaje lub 
systemy tramwajowo-kolejowe, są 
udzielane zgodnie z art. 5 ust. 3 od dnia 3 
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prowadzące do zawarcia umów 
o świadczenie usług publicznych 
w zakresie innych rodzajów transportu 
szynowego i transportu drogowego muszą 
zostać udzielone zgodnie z art. 5 ust. 3 
najpóźniej do dnia 3 grudnia 2019 r. W 
okresie przejściowym do dnia 3 grudnia 
2019 r. państwa członkowskie podejmują 
środki mające na celu stopniowe 
osiągnięcie zgodności z przepisami art. 5 
ust. 3 w celu uniknięcia poważnych 
problemów strukturalnych, zwłaszcza 
związanych ze zdolnością przepustową 
w transporcie.”;

grudnia 2019 r. Wszystkie zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów 
o świadczenie usług publicznych 
w zakresie innych rodzajów transportu 
szynowego i transportu drogowego muszą 
zostać udzielone zgodnie z art. 5 najpóźniej 
do dnia 3 grudnia 2019 r. W okresie 
przejściowym do dnia 3 grudnia 2019 r. 
państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu stopniowe osiągnięcie 
zgodności z przepisami art. 5 w celu 
uniknięcia poważnych problemów 
strukturalnych, zwłaszcza związanych ze 
zdolnością przepustową w transporcie.”;

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić odniesienie do ust. 3 (art. 5), gdyż okres przejściowy ma zastosowanie również 
do tzw. wewnętrznego udzielania zamówień w ramach obowiązku świadczenia usługi 
publicznej.

Poprawka 394
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla ust. 3 zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych w zakresie 
transportu kolejowego, z wyjątkiem innych 
rodzajów transportu szynowego, takich jak 
metro lub tramwaje, są udzielane zgodnie z 
art. 5 ust. 3 od dnia 3 grudnia 2019 r. 
Wszystkie zamówienia prowadzące do 
zawarcia umów o świadczenie usług 
publicznych w zakresie innych rodzajów 
transportu szynowego i transportu 
drogowego muszą zostać udzielone 

2. Bez uszczerbku dla ust. 3:
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zgodnie z art. 5 ust. 3 najpóźniej do dnia 3 
grudnia 2019 r. W okresie przejściowym 
do dnia 3 grudnia 2019 r. państwa 
członkowskie podejmują środki mające na 
celu stopniowe osiągnięcie zgodności z 
przepisami art. 5 ust. 3 w celu uniknięcia 
poważnych problemów strukturalnych, 
zwłaszcza związanych ze zdolnością 
przepustową w transporcie.

a) zamówienia prowadzące do zawarcia 
umów o świadczenie usług publicznych w 
zakresie transportu kolejowego, z 
wyjątkiem innych rodzajów transportu 
szynowego, takich jak metro lub tramwaje, 
są udzielane zgodnie z art. 5 ust. 3 od dnia 
3 grudnia 2029 r.;
b) wszystkie zamówienia prowadzące do 
zawarcia umów o świadczenie usług 
publicznych w zakresie innych rodzajów 
transportu szynowego i transportu 
drogowego muszą zostać udzielone 
zgodnie z art. 5 najpóźniej do dnia 3 
grudnia 2019 r. W okresie przejściowym 
do dnia 3 grudnia 2019 r. państwa 
członkowskie podejmują środki mające na 
celu stopniowe osiągnięcie zgodności z 
przepisami art. 5 w celu uniknięcia 
poważnych problemów strukturalnych, 
zwłaszcza związanych ze zdolnością 
przepustową w transporcie.

W terminie sześciu miesięcy po upływie 
pierwszej połowy okresu przejściowego 
państwa członkowskie dostarczają Komisji 
sprawozdanie z postępów, kładąc nacisk 
na wprowadzenie stopniowego 
przyznawania umów o świadczenie usług 
publicznych zgodnie z art. 5. Na podstawie 
sprawozdań z postępów przekazanych 
przez państwa członkowskie Komisja może 
zaproponować odpowiednie środki 
skierowane do państw członkowskich.

Or. fr



PE519.535v01-00 42/58 AM\1003516PL.doc

PL

Uzasadnienie

Z uwagi na liczbę umów, które będzie należało poddać konkurencji w dziedzinie kolei, 
konieczny jest wystarczający termin w celu uniknięcia zbiegu procedur przetargowych i 
upewnienia się co do zdolności odpowiedzenia wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Poprawka 395
Isabelle Durant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

skreślona

‘2. Bez uszczerbku dla ust. 3 zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów 
o świadczenie usług publicznych 
w zakresie transportu kolejowego, 
z wyjątkiem innych rodzajów transportu 
szynowego, takich jak metro lub 
tramwaje, są udzielane zgodnie z art. 5 
ust. 3 od dnia 3 grudnia 2019 r. Wszystkie 
zamówienia prowadzące do zawarcia 
umów o świadczenie usług publicznych 
w zakresie innych rodzajów transportu 
szynowego i transportu drogowego muszą 
zostać udzielone zgodnie z art. 5 ust. 3 
najpóźniej do dnia 3 grudnia 2019 r. 
W okresie przejściowym do dnia 3 grudnia 
2019 r. państwa członkowskie podejmują 
środki mające na celu stopniowe 
osiągnięcie zgodności z przepisami art. 5 
ust. 3 w celu uniknięcia poważnych 
problemów strukturalnych, zwłaszcza 
związanych ze zdolnością przepustową 
w transporcie.”;

Or. en



AM\1003516PL.doc 43/58 PE519.535v01-00

PL

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu przywrócenie właściwym organom możliwości 
samodzielnego decydowania o tym, czy udzielić zamówienia na świadczenie usług 
publicznych bezpośrednio, czy też nie.

Poprawka 396
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla ust. 3 zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych w zakresie 
transportu kolejowego, z wyjątkiem innych 
rodzajów transportu szynowego, takich jak 
metro lub tramwaje, są udzielane zgodnie 
z art. 5 ust. 3 od dnia 3 grudnia 2019 r. 
Wszystkie zamówienia prowadzące do 
zawarcia umów o świadczenie usług 
publicznych w zakresie innych rodzajów 
transportu szynowego i transportu 
drogowego muszą zostać udzielone 
zgodnie z art. 5 ust. 3 najpóźniej do dnia 3 
grudnia 2019 r. W okresie przejściowym 
do dnia 3 grudnia 2019 r. państwa 
członkowskie podejmują środki mające na 
celu stopniowe osiągnięcie zgodności z 
przepisami art. 5 ust. 3 w celu uniknięcia 
poważnych problemów strukturalnych, 
zwłaszcza związanych ze zdolnością 
przepustową w transporcie.

2. Bez uszczerbku dla ust. 3 udzielanie 
zamówień prowadzących do zawarcia 
umów o świadczenie usług publicznych w 
zakresie transportu drogowego i innych 
rodzajów transportu szynowego, takich jak 
metro lub tramwaje, będzie się odbywać 
zgodnie z art. 5 od dnia 3 grudnia 2019. 
Udzielanie zamówień prowadzących do 
zawarcia umów o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowego 
publicznego transportu pasażerskiego od 
dnia 3 grudnia 2029 r. odbywa się w 
zgodzie z art. 5. [AŚ1] W tych okresach 
przejściowychpaństwa członkowskie 
podejmują środki mające na celu 
stopniowe osiągnięcie zgodności z 
przepisami art. 5 ust. 3 w celu uniknięcia 
poważnych problemów strukturalnych, 
zwłaszcza związanych ze zdolnością 
przepustową w transporcie.

Or. pl

Poprawka 397
Sabine Wils, Jacky Hénin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla ust. 3 zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów 
o świadczenie usług publicznych 
w zakresie transportu kolejowego, 
z wyjątkiem innych rodzajów transportu 
szynowego, takich jak metro lub 
tramwaje, są udzielane zgodnie z art. 5 ust. 
3 od dnia 3 grudnia 2019 r. Wszystkie 
zamówienia prowadzące do zawarcia 
umów o świadczenie usług publicznych 
w zakresie innych rodzajów transportu 
szynowego i transportu drogowego muszą 
zostać udzielone zgodnie z art. 5 ust. 3 
najpóźniej do dnia 3 grudnia 2019 r. W 
okresie przejściowym do dnia 3 grudnia 
2019 r. państwa członkowskie podejmują 
środki mające na celu stopniowe 
osiągnięcie zgodności z przepisami art. 5 
ust. 3 w celu uniknięcia poważnych 
problemów strukturalnych, zwłaszcza 
związanych ze zdolnością przepustową 
w transporcie.

2. Bez uszczerbku dla ust. 3 zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów 
o świadczenie usług publicznych 
w zakresie transportu kolejowego, 
z wyjątkiem innych rodzajów transportu 
szynowego, są udzielane zgodnie z art. 5 
ust. 3 od dnia 3 grudnia 2019 r. Wszystkie 
zamówienia prowadzące do zawarcia 
umów o świadczenie usług publicznych 
w zakresie innych rodzajów transportu 
szynowego i transportu drogowego muszą 
zostać udzielone zgodnie z art. 5 najpóźniej 
z dniem 3 grudnia 2019 r. W okresie 
przejściowym do dnia 3 grudnia 2019 r. 
państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu stopniowe osiągnięcie 
zgodności z przepisami art. 5 w celu 
uniknięcia poważnych problemów 
strukturalnych, zwłaszcza związanych ze 
zdolnością przepustową w transporcie lub 
ze zintegrowanymi sieciami 
transportowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka złożona w celu zachowania spójności z koniecznością przestrzegania okresów 
przejściowych już określonych w rozporządzeniu nr 1370/2007.

Poprawka 398
Karim Zéribi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla ust. 3 zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych w zakresie 
transportu kolejowego, z wyjątkiem innych 
rodzajów transportu szynowego, takich jak 
metro lub tramwaje, są udzielane zgodnie z 
art. 5 ust. 3 od dnia 3 grudnia 2019 r. 
Wszystkie zamówienia prowadzące do 
zawarcia umów o świadczenie usług 
publicznych w zakresie innych rodzajów 
transportu szynowego i transportu 
drogowego muszą zostać udzielone 
zgodnie z art. 5 ust. 3 najpóźniej do dnia 3 
grudnia 2019 r. W okresie przejściowym 
do dnia 3 grudnia 2019 r. państwa 
członkowskie podejmują środki mające na 
celu stopniowe osiągnięcie zgodności z 
przepisami art. 5 ust. 3 w celu uniknięcia 
poważnych problemów strukturalnych, 
zwłaszcza związanych ze zdolnością 
przepustową w transporcie.

2. Bez uszczerbku dla ust. 3 zamówienia 
prowadzące do zawarcia umów o 
świadczenie usług publicznych w zakresie 
transportu kolejowego, z wyjątkiem innych 
rodzajów transportu szynowego, takich jak 
metro lub tramwaje, są udzielane zgodnie z 
art. 5.

a) od dnia 3 grudnia 2029 r. w przypadku 
transportu kolejowego, z wyjątkiem innych 
rodzajów transportu, takich jak metro czy 
tramwaj;
b) od dnia 3 grudnia 2019 r. w przypadku 
transportu innymi rodzajami transportu 
kolejowego i drogowego.

W tych okresach przejściowych państwa 
członkowskie podejmują środki mające na 
celu stopniowe osiągnięcie zgodności z 
przepisami art. 5 ust. 3 w celu uniknięcia 
poważnych problemów strukturalnych, 
zwłaszcza związanych ze zdolnością 
przepustową w transporcie.

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na wymagane od państw członkowskich, właściwych organów oraz operatorów 
dostosowanie, konieczne wydaje się przedłużenie okresu przejściowego w odniesieniu do 
transportu kolejowego.
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Poprawka 399
Georges Bach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: skreślona
‘2a. Umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego, 
zawarte w następstwie udzielonych 
bezpośrednio zamówień między dniem 
1 stycznia 2013 r. a dniem 2 grudnia 
2019 r., mogą obowiązywać do dnia ich 
wygaśnięcia. W żadnym wypadku nie 
mogą one jednak obowiązywać po dniu 
31 grudnia 2022 r.”;

Or. en

Uzasadnienie

Dla spójności z art. 5 ust. 6.

Poprawka 400
Isabelle Durant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: skreślona
„2a. Umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego, 
zawarte w następstwie udzielonych 
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bezpośrednio zamówień między dniem 
1 stycznia 2013 r. a dniem 2 grudnia 
2019 r., mogą obowiązywać do dnia ich 
wygaśnięcia. W żadnym wypadku nie 
mogą one jednak obowiązywać po dniu 
31 grudnia 2022 r.”;

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu przywrócenie właściwym organom możliwości 
samodzielnego decydowania o tym, czy udzielić zamówienia na świadczenie usług 
publicznych bezpośrednio, czy też nie.

Poprawka 401
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: skreślony
 Umowy o świadczenie usług publicznych 
w zakresie kolejowego pasażerskiego 
transportu publicznego, zawarte w 
następstwie udzielonych bezpośrednio 
zamówień między dniem 1 stycznia 2013 r. 
a dniem 2 grudnia 2019 r., mogą 
obowiązywać do dnia ich wygaśnięcia. W 
żadnym wypadku nie mogą one jednak 
obowiązywać po dniu 31 grudnia 2022 r.

Or. pl

Uzasadnienie

Warto podkreślić, że pozwoli to na zgodne z kontraktem wygasanie umów na PSO.
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Poprawka 402
Sabine Wils, Jacky Hénin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: skreślona
 „2a. Umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego, 
zawarte w następstwie udzielonych 
bezpośrednio zamówień między dniem 
1 stycznia 2013 r. a dniem 2 grudnia 
2019 r., mogą obowiązywać do dnia ich 
wygaśnięcia. W żadnym wypadku nie 
mogą one jednak obowiązywać po dniu 
31 grudnia 2022 r.”;

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa zmiana jest potrzebna do zachowania spójności z proponowaną poprawką do art. 5 
ust. 6.

Poprawka 403
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego, 
zawarte w następstwie udzielonych 
bezpośrednio zamówień między dniem 1 
stycznia 2013 r. a dniem 2 grudnia 2019 r., 

2a. Umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego, 
zawarte w następstwie udzielonych 
bezpośrednio zamówień między dniem 4 
grudnia 2009 r. a dniem 2 grudnia 2019 r., 
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mogą obowiązywać do dnia ich 
wygaśnięcia. W żadnym wypadku nie 
mogą one jednak obowiązywać po dniu 31 
grudnia 2022 r.

mogą obowiązywać do dnia ich 
wygaśnięcia.

Or. fr

Uzasadnienie

W trosce o pewność prawa umowy o świadczenie usług publicznych zawarte w obecnym 
okresie przejściowym, który rozpoczyna bieg z chwilą wejścia w życie rozporządzenia 
1370/2007, powinny móc zostać doprowadzone do końca.

Poprawka 404
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego, 
zawarte w następstwie udzielonych 
bezpośrednio zamówień między dniem 1 
stycznia 2013 r. a dniem 2 grudnia 2019 
r., mogą obowiązywać do dnia ich 
wygaśnięcia. W żadnym wypadku nie 
mogą one jednak obowiązywać po dniu 31 
grudnia 2022 r.

2a. Umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego 
zawarte w ciągu 8 lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia mogą 
obowiązywać do dnia ich wygaśnięcia. 
Ten termin wygaśnięcia nie może 
przekroczyć wspomnianego okresu 8 lat.

Or. fr

Uzasadnienie

Bardziej uzasadnione byłoby wprowadzenie okresu przejściowego opartego na określonym 
czasie od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mając na uwadze, że data ta jest 
jeszcze nieznana i trudna do przewidzenia.
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Poprawka 405
Jörg Leichtfried

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego, 
zawarte w następstwie udzielonych 
bezpośrednio zamówień między dniem 1 
stycznia 2013 r. a dniem 2 grudnia 2019 r., 
mogą obowiązywać do dnia ich 
wygaśnięcia. W żadnym wypadku nie 
mogą one jednak obowiązywać po dniu 31 
grudnia 2022 r.”;

2a. Umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego, 
zawarte w następstwie udzielonych 
bezpośrednio zamówień między dniem 3 
grudnia 2009 r. a dniem 2 grudnia 2029 r., 
mogą obowiązywać do dnia ich 
wygaśnięcia.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek w obecnym kształcie nie uwzględnia okresu od 2009 do 2012 roku, wobec czego 
należy go rozszerzyć. Wydłużenie okresu przejściowego do roku 2029 jest rozwiązaniem o 
wiele praktyczniejszym i umożliwia przedsiębiorstwom wprowadzenie odpowiednich zmian 
strukturalnych.

Poprawka 406
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego, 
zawarte w następstwie udzielonych 
bezpośrednio zamówień między dniem 1 

2a. Umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego, 
zawarte w następstwie udzielonych 
bezpośrednio zamówień między dniem 1 
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stycznia 2013 r. a dniem 2 grudnia 2019 r., 
mogą obowiązywać do dnia ich 
wygaśnięcia. W żadnym wypadku nie 
mogą one jednak obowiązywać po dniu 31 
grudnia 2022 r.

stycznia 2013 r. a dniem 2 grudnia 2019 r., 
mogą obowiązywać do dnia ich 
wygaśnięcia. W żadnym wypadku nie 
mogą one jednak obowiązywać po dniu 31 
grudnia 2025 r.

Or. it

Poprawka 407
Phil Bennion, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego, 
zawarte w następstwie udzielonych 
bezpośrednio zamówień między dniem 
1 stycznia 2013 r. a dniem 2 grudnia 
2019 r., mogą obowiązywać do dnia ich 
wygaśnięcia. W żadnym wypadku nie 
mogą one jednak obowiązywać po dniu 
31 grudnia 2022 r.

2a. Umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego, 
zawarte w następstwie udzielonych 
bezpośrednio zamówień po wejściu 
niniejszego rozporządzenia w życie nie 
mogą obowiązywać po dniu 31 grudnia 
2022 r.

Or. en

Poprawka 408
Karim Zéribi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego, 
zawarte w następstwie udzielonych 

2a. Umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego, 
zawarte w następstwie udzielonych 
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bezpośrednio zamówień między dniem 1 
stycznia 2013 r. a dniem 2 grudnia 2019 r., 
mogą obowiązywać do dnia ich 
wygaśnięcia. W żadnym wypadku nie 
mogą one jednak obowiązywać po dniu 31 
grudnia 2022 r.

bezpośrednio zamówień między dniem 1 
stycznia 2015 r. a dniem 2 grudnia 2029 r., 
mogą obowiązywać do dnia ich 
wygaśnięcia. W żadnym wypadku nie 
mogą one jednak obowiązywać po dniu 31 
grudnia 2032 r. z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych w art. 5 ust. 2, 4 lub 5.

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na niezbędne dostosowanie się państw członkowskich, właściwych organów oraz 
operatorów, konieczne wydaje się przedłużenie okresu przejściowego.

Poprawka 409
Roberts Zīle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowego 
pasażerskiego transportu publicznego, 
zawarte w następstwie udzielonych 
bezpośrednio zamówień między dniem 
1 stycznia 2013 r. a dniem 2 grudnia 
2019 r., mogą obowiązywać do dnia ich 
wygaśnięcia. W żadnym wypadku nie 
mogą one jednak obowiązywać po dniu 
31 grudnia 2029 r.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka złożona w celu zachowania spójności z koniecznością przestrzegania okresów 
przejściowych już określonych w rozporządzeniu nr 1370/2007.
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Poprawka 410
Sabine Wils, Jacky Hénin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ust. 3 akapit drugi zdanie ostatnie 
otrzymuje brzmienie:

skreślona

„Umowy, o których mowa w lit. d), mogą 
obowiązywać do czasu ich wygaśnięcia, 
o ile zawarte są na czas określony 
podobny do okresów obowiązywania 
określonych w art. 4.”;

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa zmiana jest potrzebna do zachowania spójności z proponowaną poprawką do art. 5 
ust. 6.

Poprawka 411
Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ust. 3 akapit drugi zdanie ostatnie 
otrzymuje brzmienie:

skreślona

„Umowy, o których mowa w lit. d), mogą 
obowiązywać do czasu ich wygaśnięcia, o 
ile zawarte są na czas określony podobny 
do okresów obowiązywania określonych w 
art. 4.”;

Or. de
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Poprawka 412
Georges Bach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ust. 3 akapit drugi zdanie ostatnie 
otrzymuje brzmienie:

skreślona

 „Umowy, o których mowa w lit. d), mogą 
obowiązywać do czasu ich wygaśnięcia, 
o ile zawarte są na czas określony 
podobny do okresów obowiązywania 
określonych w art. 4.”;

Or. en

Uzasadnienie

Dla spójności z art. 5 ust. 6.

Poprawka 413
Sabine Wils, Jacky Hénin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. dodaje się art. 9a w brzmieniu: skreślony
„Artykuł 9a
Procedura komitetowa
1. Komisję wspomaga komitet 
ds. jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego ustanowiony na mocy art. 62 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 
2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego (wersja 
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przekształcona). Komitet ten jest 
komitetem w rozumieniu rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.
2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.”.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie wiąże się z proponowanym skreśleniem art. 5a ust. 4 dotyczącego środków 
wykonawczych.

Poprawka 414
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 9a skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Należy usunąć postanowienia dotyczące procedury komitetowej w związku z usunięciem 
środków przewidzianych w art. 5a ust. 4.

Poprawka 415
Karim Zéribi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 9 a (nowy) – nagłówek



PE519.535v01-00 56/58 AM\1003516PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 9a skreślony

Or. fr

Poprawka 416
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Należy usunąć postanowienia dotyczące procedury komitetowej w związku z usunięciem 
środków przewidzianych w art. 5a ust. 4.

Poprawka 417
Karim Zéribi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a skreślony

Or. fr
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Poprawka 418
Karim Zéribi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 9 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspomaga komitet ds. 
jednolitego europejskiego obszaru 
kolejowego ustanowiony na mocy art. 62 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 
2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego (wersja 
przekształcona). Komitet ten jest 
komitetem w rozumieniu rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

skreślony

Or. fr

Poprawka 419
Karim Zéribi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Artykuł 9 a (nowy) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.”.

skreślony

Or. fr

Poprawka 420
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
następnego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
następnego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Jest ono dostępne w wersji 
skonsolidowanej z rozporządzeniem (WE) 
nr 1370/2007, które zmienia w terminie 
trzech miesięcy po opublikowaniu.

Or. fr


