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z dnia 21 listopada 2012 r.
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ДИРЕКТИВА 2012/34/ЄС
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА
РАДИ
21 листопада 2012

w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego
obszaru kolejowego

establishing a single European railway area
(recast)

створення єдиного Європейського
залізничного району

(Text with EEA relevance)

(змінити)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

(Текст зі старими ЄЕП)

(wersja przekształcona)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII
EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, w szczególności jego art. 91,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego
parlamentom narodowym,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego (1),
uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą
ustawodawczą (3),
a także mając na uwadze, co następuje:

(1)Dyrektywa Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca
1991 r. w sprawie rozwoju kolei

Having regard to the Treaty on the Functioning
of the European Union, and in particular Article
91 thereof,
Having regard to the proposal from the European
Commission,
After transmission of the draft legislative act to
the national parliaments,
Having regard to the opinion of the European
Economic and Social Committee (1),

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА
РАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
З урахуванням договору функціонування
Європейського Союзу а в конкретної статті
91,
З огляду на пропозицію від Європейської
комісії,
Після передачі проект законодавчих діяти,
щоб національні парламенти,

З огляду на думку Європейської
Having regard to the opinion of the Committee of економічної та соціальної комісії (1),
the Regions (2),
З огляду на думку комітету регіонів (2),
Acting in accordance with the ordinary
legislative procedure (3),
Діючи згідно з в звичайний законодавчий
процес (3),
Whereas:
Беручи до уваги:
(1)Council Directive 91/440/EEC of 29 July
1991 on the development of the Community's (1 Рада Директива ради 91/440/EEC від 29

wspólnotowych (4), dyrektywa Rady
95/18/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie
wydawania licencji przedsiębiorstwom
kolejowym (5) i dyrektywa 2001/14/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności
przepustowej infrastruktury kolejowej i
pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury
kolejowej (6) zostały znacząco zmienione. Ze
względu na konieczność dalszych zmian
wymienione dyrektywy powinny zostać
przekształcone i połączone w jeden akt prawny
dla zachowania przejrzystości.
(2)Większa integracja sektora transportu w Unii
jest podstawowym elementem
urzeczywistniania rynku wewnętrznego, a
koleje stanowią istotną część sektora transportu
Unii, zmierzającego w kierunku mobilności
zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.
(3)Efektywność systemu kolei powinna zostać
poprawiona w celu zintegrowania go z
konkurencyjnym rynkiem, z uwzględnieniem
szczególnych cech kolejnictwa.
(4)Państwa członkowskie, których ruch kolejowy
odbywa się w dużej mierze z państwami
trzecimi wykorzystującymi tę samą szerokość
torów, która jest inna niż na głównej sieci
kolejowej w Unii, powinny mieć możliwość
posiadania szczególnych przepisów
operacyjnych zapewniających zarówno
koordynację między ich zarządcami
infrastruktury a zarządcami infrastruktury z
tych państw trzecich, jak i uczciwą
konkurencję między przedsiębiorstwami
kolejowymi.
(5)W celu uczynienia transportu kolejowego
efektywnym i konkurencyjnym wobec innych

railways (4), Council Directive 95/18/EC of
19 June 1995 on the licensing of railway
undertakings (5) and Directive 2001/14/EC of
the European Parliament and of the Council of
26 February 2001 on the allocation of railway
infrastructure capacity and the levying of
charges for the use of railway
infrastructure (6) have been substantially
amended. Since further amendments are
necessary, those Directives should be recast
and merged into a single act in the interest of
clarity.
(2)Greater integration of the Union transport
sector is an essential element of the
completion of the internal market, and the
railways are a vital part of the Union transport
sector moving towards achieving sustainable
mobility.
(3)The efficiency of the railway system should be
improved, in order to integrate it into a
competitive market, whilst taking account of
the special features of the railways.
(4)Member States with an important share of rail
traffic with third countries which have the
same railway gauge which is different from
the main rail network within the Union should
be able to have specific operational rules
ensuring both coordination between their
infrastructure managers and those of the third
countries concerned and fair competition
between railway undertakings.
(5)In order to render railway transport efficient
and competitive with other modes of transport,
Member States should ensure that railway
undertakings have the status of independent
operators behaving in a commercial manner
and adapting to market needs.

) липня 1991 року про розвиток
співтовариства залізниць (4), ради
директиви 95/18/EC 19 червня 1995 року
на ліцензування залізничні починання
(5) і Директиви 2001/14/EC
Європейського парламенту та Ради 26
лютого 2001 на розподіл залізничної
інфраструктури потенціалу та стягнення
плати за використання залізничної
інфраструктури (6) був істотно
змінений. Оскільки подальшого
внесення змін необхідний, ці директиви
повинні переробити і об'єднані в єдиний
закон в інтересах ясності.
(2 Інтегрування Союзу транспортний
) сектор є важливим елементом
завершення внутрішнього ринку та
залізниць — це важлива частина Союзу
транспортний сектор рухається в
напрямку досягнення стійкої
мобільності.
(3 Ефективність залізнична система
) повинна бути поліпшені, для того, щоб
інтегрувати в умовах конкурентного
ринку, в той час, як беручи до уваги
особливості залізниць.
(4 Держав-членів із важливою часткою
) залізничні перевезення з третіми
країнами, які мають ж залізничні колії,
який відрізняється від основних
залізничної мережі в рамках Союзу
повинні мати можливість мати
конкретні оперативні правила

rodzajów transportu państwa członkowskie
powinny zapewnić, aby przedsiębiorstwa
kolejowe miały status niezależnych podmiotów
działających na zasadach komercyjnych i
dostosowujących się do potrzeb rynku.
(6)W celu zapewnienia przyszłego rozwoju i
efektywnego działania systemu kolei należy
dokonać rozróżnienia między świadczeniem
usług przewozowych oraz zarządzaniem
infrastrukturą. W tej sytuacji niezbędne jest,
aby te dwie działalności były zarządzane
odrębnie oraz aby miały one odrębną
rachunkowość. O ile powyższe wymogi
dotyczące odrębności są spełnione i nie
występuje żaden konflikt interesów oraz
zagwarantowana jest poufność informacji
wrażliwych z handlowego punktu widzenia,
zarządcy infrastruktury powinni mieć
możliwość zlecania określonych zadań
administracyjnych, takich jak pobieranie opłat,
podmiotom innym niż podmioty działające na
rynkach przewozów kolejowych.
(7)Zasada swobody świadczenia usług powinna
mieć zastosowanie w sektorze kolejowym z
uwzględnieniem jego specyficznych cech.
(8)W celu zwiększenia konkurencji w zarządzaniu
usługami kolejowymi pod względem
podwyższenia komfortu i poprawy jakości
usług świadczonych użytkownikom, państwa
członkowskie powinny zachować ogólną
odpowiedzialność za rozwój odpowiedniej
infrastruktury kolejowej.
(9)Wobec braku wspólnych zasad alokacji
kosztów infrastruktury państwa członkowskie,
po konsultacji z zarządcą infrastruktury,
powinny ustalać zasady dotyczące płatności
przez przedsiębiorstwa kolejowe za korzystanie

(6)In order to ensure the future development and
efficient operation of the railway system, a
distinction should be made between the
provision of transport services and the
operation of infrastructure. Given that
situation, it is necessary for these two
activities to be managed separately and to
have separate accounts. Provided that those
separation requirements are met, that no
conflicts of interest arise and that the
confidentiality of commercially sensitive
information is guaranteed, infrastructure
managers should have the possibility to
outsource specific administrative tasks, such
as the collection of charges, to entities other
than those active in railway transport services
markets.
(7)The principle of freedom to provide services
should be applied to the railway sector, taking
into account that sector's specific
characteristics.
(8)In order to boost competition in railway
service management in terms of improved
comfort and the services provided to users,
Member States should retain general
responsibility for the development of the
appropriate railway infrastructure.
(9)In the absence of common rules on allocation
of infrastructure costs, Member States should,
after consulting the infrastructure manager, lay
down rules providing for railway undertakings
to pay for the use of railway infrastructure.
Such rules should not discriminate between
railway undertakings.
(10)Member States should ensure that
infrastructure managers and existing publicly
owned or controlled railway transport

забезпечення обох координації між їх
керівники інфраструктури та третіх
країн зацікавлених і чесна конкуренція
між залізничні починання.

(5 Для того, щоб надати залізничного
) транспорту, ефективним і конкурувати з
іншими видами транспорту, державичлени повинні гарантувати, що
залізничні починання мають статус
незалежних операторів веде себе таким
чином, комерційних і адаптація до
ринку потребує.
(6 Для того, щоб забезпечити подальший
) розвиток та ефективного
функціонування залізничної системи,
відмінність повинно бути зроблено між
надання транспортних послуг та
експлуатації інфраструктури. З огляду
на цю ситуацію, варто за ці два види
діяльності можна керувати окремо і
мати окремий обліковий запис. За
умови, що ці поділу вимог, що не
конфліктів інтересів виникають, і що
гарантується конфіденційність
комерційно чутливої інформації,
інфраструктури менеджери повинні
мати можливість аутсорсинг спеціальні
адміністративні завдання, такі як
колекція звинувачення, особам, крім
тих, що активні залізничного
транспорту послуг ринках.

z infrastruktury kolejowej. Takie zasady nie
undertakings are given a sound financial
powinny wprowadzać dyskryminacji pomiędzy
structure, having due regard to Union rules
przedsiębiorstwami kolejowymi.
on State aid. This is without prejudice to the
(10)Państwa członkowskie powinny zapewnić, z
competence of the Member States regarding
należytym uwzględnieniem unijnych
infrastructure planning and financing.
przepisów dotyczących pomocy państwa, aby
zarządcy infrastruktury i istniejące kolejowe
(11)Applicants should be given the opportunity
przedsiębiorstwa transportowe będące
to express their views on the content of the
przedsiębiorstwami publicznymi lub
business plan as far as the use, provision and
kontrolowanymi przez władze publiczne
development of the infrastructure are
miały stabilną strukturę finansową. Nie
concerned. This should not necessarily entail
narusza to kompetencji państw członkowskich
full disclosure of the business plan developed
w zakresie planowania i finansowania
by the infrastructure manager.
infrastruktury.
(12)Since private branch lines and sidings, such
(11)Wnioskodawcy powinni mieć możliwość
as sidings and lines in private industrial
wyrażenia swoich opinii na temat treści planu
facilities, are not part of the railway
biznesowego, w zakresie użytkowania,
infrastructure as defined by this Directive,
udostępnienia i rozwoju infrastruktury. Nie
managers of those infrastructures should not
musi to pociągać za sobą pełnego ujawnienia
be subject to the obligations imposed on
planu biznesowego opracowanego przez
infrastructure managers under this Directive.
zarządcę infrastruktury.
However, non-discriminatory access to
(12)Z uwagi na to, że prywatne linie i bocznice,
branch lines and sidings should be
odgałęziające się od torów stacyjnych i
guaranteed, irrespective of their ownership,
szlakowych, takie jak bocznice i linie
where they are needed to get access to
zakładowe, nie są częścią infrastruktury
services facilities which are essential for the
kolejowej w definicji niniejszej dyrektywy,
provision of transport services and where
zarządcy takich infrastruktur nie powinni
serving or potentially serving more than one
podlegać obowiązkom nałożonym na
final customer.
zarządców infrastruktury kolejowej na mocy
niniejszej dyrektywy. Należy jednak
zagwarantować niedyskryminacyjny dostęp
do takich linii i bocznic, niezależnie od tego,
(13)Member States should be able to decide to
czyją są własnością, w przypadku gdy
cover infrastructure expenditure through
stanowią one tory dojazdowe do obiektów
means other than direct State funding, such
infrastruktury usługowej, które są niezbędne
as public private partnership and private
do świadczenia usług przewozowych oraz w
sector financing.
przypadku gdy służą one lub mogą służyć

(7 Принцип свободи для надання послуг
) повинні застосовуватися до
залізничного сектора, беручи до уваги,
що сектор конкретні характеристики.
(8 Для того, щоб підвищити конкурс
) піаністів залізнична служба управління з
точки зору поліпшеної категорії і
послуг, що надаються користувачам слід
залишають загальна відповідальність за
розвиток відповідних залізничну
інфраструктуру.
(9 За відсутності Загальні правила про
) розподіл інфраструктури витрати,
держави-члени повинні після
консультацій інфраструктури менеджер,
скласти правила забезпечення залізничні
починання платити за користування
залізничної інфраструктури. Такі
правила не повинні бути
дискримінаційними між залізничні
починання.
(10 Держави-члени повинні переконатися,
) що інфраструктури менеджерів та
існуючих публічно власності або
контрольовані залізничного транспорту
починання даються звуку фінансовою
структурою, маючи через урахуванням
Союзу правила щодо державної
допомоги. Це, без шкоди для
компетенції держави-члени щодо
інфраструктури, планування та
фінансування.

więcej niż jednemu klientowi końcowemu.
(13)Państwa członkowskie powinny mieć
możliwość decydowania o pokryciu
wydatków na infrastrukturę ze środków
innych niż bezpośrednie finansowanie przez
państwo, takich jak partnerstwo publicznoprywatne i finansowanie przez sektor
prywatny.
(14)Rachunek zysków i strat zarządcy
infrastruktury powinien być zbilansowany w
rozsądnym okresie, który, gdy zostanie
ustalony, może zostać przekroczony w
wyjątkowych okolicznościach, takich jak
poważne i nagłe pogorszenie sytuacji
gospodarczej w państwie członkowskim,
mające znaczny wpływ na poziom ruchu na
jego infrastrukturze lub na poziom dostępnego
finansowania publicznego. Zgodnie z
międzynarodowymi zasadami rachunkowości
kwota pożyczek potrzebnych do
sfinansowania projektów infrastrukturalnych
nie figuruje w rachunkach zysków i strat.
(15)Efektywny sektor towarowy, zwłaszcza
przewozów transgranicznych, wymaga
działań zmierzających do otwarcia rynku.
(16)Aby zapewnić stosowanie praw dostępu do
infrastruktury kolejowej na całym terytorium
Unii w sposób jednolity i
niedyskryminacyjny, właściwe jest
wprowadzenie licencji dla przedsiębiorstw
kolejowych.
(17)W przypadku przejazdów ze stacjami
pośrednimi należy zezwolić nowym
podmiotom wchodzącym na rynek na
oferowanie pasażerom możliwości wsiadania i
wysiadania na trasie przejazdu tak, aby
zapewnić rentowność ekonomiczną takich

(14)The profit and loss account of an
infrastructure manager should be balanced
over a reasonable time period, which, once
established, might be exceeded under
exceptional circumstances, such as a major
and sudden deterioration in the economic
situation in a Member State affecting
substantially the level of traffic on its
infrastructure or the level of available public
financing. In accordance with international
accounting rules, the amount of loans to
finance infrastructure projects does not
appear in such profit and loss accounts.
(15)An efficient freight sector, especially across
borders, requires action to open up the
market.
(16)In order to ensure that access rights to
railway infrastructure are applied throughout
the Union in a uniform and nondiscriminatory manner, it is appropriate to
introduce a licence for railway undertakings.
(17)In the case of journeys with intermediate
stops, new market entrants should be
authorised to pick up and set down
passengers along the route in order to ensure
that such operations are economically viable
and to avoid placing potential competitors at
a disadvantage compared to existing
operators.
(18)The introduction of new, open-access,
international passenger services with
intermediate stops should not be used to open
up the market for domestic passenger
services, but should merely focus on stops
that are ancillary to the international route.
The principal purpose of the new services
should be to carry passengers travelling on

(11 Апліканти повинні мати можливість
) висловити свої погляди на зміст бізнесплан, що стосується використання,
надання та розвитку інфраструктури є.
Це слід обов'язково тягне за собою
повному розкритті бізнес-план,
розроблений менеджер
інфраструктури.
(12 З приватних відділення лінії та під'їзні
) шляхи такі як під'їзні шляхи і ліній в
промислових вигодами, не є частиною
залізничної інфраструктури, як це
визначено Ця директива, менеджери
цих елементів інфраструктури не
повинно бути за умови зобов'язань,
нарахованих на інфраструктури
керівники до цієї директиви. Однак,
недискримінаційний доступ до
відділення ліній і під'їзні шляхи має
бути гарантована, незалежно від їх
власності, де вони потрібні для
отримання доступу до служб послуг,
які мають важливе значення для
надання транспортних послуг і де
виступає або потенційно обслуговує
більш ніж одне кінцевому споживачеві.

(13 Держави-члени повинні мати
) можливість вирішити, щоб покрити

przewozów i uniknąć stawiania potencjalnych
konkurentów w niekorzystnej sytuacji w
porównaniu z istniejącymi przewoźnikami.
(18)Wprowadzenie nowych, powszechnie
dostępnych, międzynarodowych przewozów
pasażerskich ze stacjami pośrednimi nie
powinno być wykorzystywane do otwarcia
rynku krajowych przewozów pasażerskich,
lecz powinno odnosić się jedynie do tych
stacji, które na danej trasie międzynarodowej
spełniają funkcję pomocniczą. Głównym
celem nowych przewozów powinien być
przewóz osób na trasie międzynarodowej.
Przy ustalaniu, czy taki jest główny cel
danego przewozu, powinno brać się pod
uwagę kryteria takie, jak stosunek wartości i
wielkości przewozów pasażerskich na trasach
krajowych do wartości i wielkości przewozów
pasażerskich na trasach międzynarodowych
oraz długość trasy. Ustalenie to powinno być
dokonywane przez odpowiedni krajowy organ
regulacyjny na wniosek zainteresowanej
strony.
(19)Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2007 r. dotyczące usług
publicznych w zakresie kolejowego i
drogowego transportu pasażerskiego (7)
zezwala państwom członkowskim i władzom
lokalnym na zawieranie umów o świadczenie
usług publicznych, które mogą obejmować
wyłączne prawa świadczenia określonych
usług. Dlatego też konieczne jest zapewnienie
spójności przepisów tego rozporządzenia z
zasadą otwarcia międzynarodowych
przewozów pasażerskich na konkurencję.
(20)Otwarcie międzynarodowych przewozów

an international journey. When assessing
whether that is the service's principal
purpose, criteria such as the proportion of
turnover, and of volume, derived from
transport of domestic or international
passengers, and the length of the service
should be taken into account. The assessment
of the service's principal purpose should be
carried out by the respective national
regulatory body at the request of an
interested party.
(19)Regulation (EC) No 1370/2007 of the
European Parliament and of the Council of
23 October 2007 on public passenger
transport services by rail and by road (7)
authorises Member States and local
authorities to award public service contracts
which may contain exclusive rights to
operate certain services. It is therefore
necessary to ensure that the provisions of that
Regulation are consistent with the principle
of opening up international passenger
services to competition.
(20)Opening up international passenger services
to competition may have implications for the
organisation and financing of rail passenger
services provided under a public service
contract. Member States should have the
option of limiting the right of access to the
market where that right would compromise
the economic equilibrium of those public
service contracts and where approval is given
by the relevant regulatory body on the basis
of an objective economic analysis, following
a request from the competent authorities that
awarded the public service contract.
(21)The assessment of whether the economic

витрати інфраструктури через
способами, Крім прямого державного
фінансування, наприклад, державноприватного партнерства та приватного
сектора до фінансування.

(14 За балансовою вартістю
) інфраструктури менеджера має бути
збалансованим протягом розумного
періоду часу, який, після того як
створений, може бути, перевищив
виняткових випадках, таких як
основних і раптовий погіршення
економічної ситуації в держави-члена,
істотно впливають рівень трафіку на її
інфраструктури або рівень доступні
державного фінансування. Згідно з
міжнародними правилами обліку обсяг
кредитів для фінансування
інфраструктурних проектів не
відображається в таких облікових
записів прибутки та збитки.
(15 Ефективний вантажних сектора,
) особливо через кордони, вимагає дій,
щоб відкрити на ринку.
(16 Для того, щоб гарантувати, що права
) доступу до залізничної інфраструктури
застосовуються по всьому Союзу,
таким чином, рівномірної та
недискримінаційної, доцільно ввести
ліцензії на залізничні починання.

pasażerskich na konkurencję może mieć
wpływ na organizację i finansowanie
kolejowych przewozów pasażerskich,
świadczonych na podstawie umowy o
świadczenie usług publicznych. Państwa
członkowskie powinny mieć możliwość
ograniczenia prawa dostępu do rynku, w
przypadkach gdy prawo to zagroziłoby
równowadze ekonomicznej wspomnianych
umów o świadczenie usług publicznych oraz
gdy właściwy organ regulacyjny wydał na to
zgodę na podstawie obiektywnej analizy
ekonomicznej, na wniosek właściwych
organów, które zawarły umowę o świadczenie
usług publicznych.
(21)Ocena tego, czy równowaga ekonomiczna
umów o świadczenie usług publicznych jest
zagrożona, powinna uwzględniać wcześniej
ustalone kryteria, takie jak wpływ na
rentowność jakiejkolwiek usługi objętej daną
umową o świadczenie usług publicznych, w
tym wynikający z tego wpływ na koszt netto
ponoszony przez właściwy organ publiczny,
który zawarł umowę, popyt wśród pasażerów,
ustalanie ceny biletów, uzgodnienia w
zakresie wystawiania biletów, lokalizacja i
liczba stacji po obu stronach granicy oraz
terminy i częstotliwość proponowanej nowej
usługi. Zgodnie z taką oceną i decyzją
właściwego organu regulacyjnego państwa
członkowskie powinny mieć możliwość
przyznawania lub zmieniania prawa dostępu
do pożądanych międzynarodowych
przewozów pasażerskich lub odmowy
przyznania tego prawa, w tym również do
pobierania opłat od podmiotu obsługującego
nowe międzynarodowe przewozy pasażerskie,

equilibrium of the public service contract has
been compromised should take into account
predetermined criteria such as the impact on
the profitability of any services which are
included in a public service contract,
including the resulting impacts on the net
cost to the competent public authority that
awarded the contract, passenger demand,
ticket pricing, ticketing arrangements,
location and number of stops on both sides of
the border and timing and frequency of the
proposed new service. In accordance with
such an assessment and the decision of the
relevant regulatory body, Member States
should be able to authorise, modify or deny
the right of access for the international
passenger service sought, including the
levying of a charge on the operator of a new
international passenger service, in line with
the economic analysis and in accordance
with Union law and the principles of equality
and non-discrimination.
(22)In order to contribute to the operation of
passenger services on lines fulfilling a public
service obligation, Member States should be
able to authorise the authorities responsible
for those services to impose a levy on
passenger services which fall within the
jurisdiction of those authorities. That levy
should contribute to the financing of public
service obligations laid down in public
service contracts.
(23)The regulatory body should function in a
way which avoids any conflict of interests
and any possible involvement in the award of
the public service contract under
consideration. The powers of the regulatory

(17 У разі подорожі з проміжної зупинки
) нові учасники ринку повинні бути
правомочний забрати і викладені
пасажирів за маршрутом для того, щоб
гарантувати, що таких операцій є
економічно життєздатною і дозволяє
уникнути розміщення потенційними
конкурентами в невигідному становищі
в порівнянні з наявних операторів.
(18 Введення нового, відкритого доступу,
) міжнародних пасажирських перевезень
з проміжної зупинки не повинна
використовуватися відчиняти ринку
для вітчизняних пасажирських
перевезень, але повинні просто
зосередитися на зупинках, які є
допоміжне міжнародних маршрутів.
Основною метою нові послуги повинні
бути для перевезення пасажирів на
міжнародних подорож. При оцінці будь
то служби, основною метою якого
критеріїв, таких як питома обороту і
об'єму, отриманих від перевезення
пасажирів на внутрішні чи міжнародні,
і довжини послуги повинні бути
прийняті до уваги. Оцінка служби,
основною метою якого має
здійснюватися на відповідних
національних регулюючим органом на
прохання зацікавлені сторони.
(19 Регулювання (EC) No 1370/2007
) Європейського парламенту та Ради 23
жовтня 2007 року на послуги міського
пасажирського транспорту по залізниці
а дорога (7) одержане держав-членів й

zgodnie z analizą ekonomiczną i prawem Unii
oraz zasadami równości i niedyskryminacji.
(22)Aby wnieść wkład w świadczenie przewozów
pasażerskich na liniach objętych obowiązkiem
świadczenia usługi publicznej, państwa
członkowskie powinny mieć możliwość
zezwolenia organom odpowiedzialnym za te
przewozy na nałożenie opłat za przewozy
pasażerskie objęte ich właściwością. Opłaty te
powinny przyczyniać się do finansowania
obowiązków świadczenia usługi publicznej
określonych w umowach o świadczenie usług
publicznych.
(23)Organ regulacyjny powinien działać w sposób
pozwalający uniknąć jakichkolwiek
konfliktów interesów oraz jakiegokolwiek
ewentualnego zaangażowania w zawieranie
rozpatrywanych umów o świadczenie usług
publicznych. Należy rozszerzyć uprawnienia
organu regulacyjnego tak, aby umożliwić mu
ocenę celu przewozu międzynarodowego
oraz, w stosownych przypadkach,
potencjalnego wpływu ekonomicznego na
obowiązujące umowy o świadczenie usług
publicznych.
(24)Aby inwestować w usługi wykorzystujące
wyspecjalizowaną infrastrukturę, taką jak
linie kolei dużych prędkości, wnioskodawcy
powinni mieć pewność prawną, biorąc pod
uwagę wiążące się z tym znaczne inwestycje
długoterminowe.
(25)Organy regulacyjne powinny wymieniać się
informacjami oraz, o ile w poszczególnych
przypadkach zaistnieje taka potrzeba,
koordynować zasady i praktykę oceniania, czy
zagrożona jest równowaga ekonomiczna
umów o świadczenie usług publicznych. W

body should be extended to allow for an
assessment of the purpose of an international
service and, where appropriate, of the
potential economic impact on existing public
service contracts.
(24)In order to invest in services using
specialised infrastructure, such as high-speed
railway lines, applicants need legal certainty
given the substantial long-term investment
involved.
(25)The regulatory bodies should exchange
information and, where relevant in individual
cases, should coordinate the principles and
practice of assessing whether the economic
equilibrium of a public service contract is
compromised. They should progressively
develop guidelines based on their experience.
(26)In order to ensure fair competition between
railway undertakings and to guarantee full
transparency and the non-discriminatory
access to and supply of services, a distinction
should be made between the provision of
transport services and the operation of
service facilities. Thus, it is necessary for
these two types of activity to be managed
independently where the operator of the
service facility belongs to a body or firm
which is also active and holds a dominant
position at national level in at least one of the
railway transport markets for the carriage of
goods or passengers for which the facility is
used. Such independence should not entail
the establishment of a separate legal entity
for service facilities.
(27)Non-discriminatory access to service
facilities and the supply of rail-related
services in these facilities should allow

місцевої влади про присудження
державну службу контракти, які
можуть містити ексклюзивні права на
певні послуги, що. Тому необхідно
переконатися, що положення, що
регулювання відповідно до принципу
відкривати міжнародних пасажирських
перевезень до конкуренції.
(20 Відкриття міжнародних пасажирських
) перевезень до конкурсу можуть мати
наслідки для організації та
фінансування залізничного
пасажирського послуг, що надаються
за контрактом державної служби.
Держави-члени повинні мати параметр
обмежує право доступу на ринок де
правильно б поставити під загрозу
економічної рівноваги цих контрактів
на державній службі і де затвердження
дається відповідні регулюючим
органом на основі об'єктивних
економічного аналізу, після запит від
компетентних органів, що укладений
контракт державної служби.
(21 Оцінка чи було скомпрометовано
) економічної рівноваги контрактом
державної служби слід враховувати з
заданими критеріїв, таких як
впливають на рентабельність будь-які
послуги, що входять в державній
службі контракту, в результаті впливу
на чисту вартість до компетентним
державним закладом, що нагороджені
договору, попитом пасажирів, у тому
числі на квитки ціноутворення,

oparciu o zdobyte doświadczenia powinny
one stopniowo opracowywać wytyczne w tym
zakresie.
(26)W celu zapewnienia uczciwej konkurencji
pomiędzy przedsiębiorstwami kolejowymi i
zagwarantowania pełnej przejrzystości i
niedyskryminacyjnego dostępu do usług oraz
ich świadczenia należy dokonać rozróżnienia
między świadczeniem usług przewozowych a
eksploatacją obiektów infrastruktury
usługowej. W związku z tym konieczne jest,
aby te dwa rodzaje działalności były
zarządzane niezależnie w przypadku, gdy
operator obiektu infrastruktury usługowej
należy do podmiotu lub przedsiębiorstwa,
które jest również aktywne i zajmuje
dominującą pozycję na szczeblu krajowym na
co najmniej jednym z rynków transportu
kolejowego w odniesieniu do przewozu
towarów lub pasażerów, do którego obiekt ten
jest używany. Niezależność taka nie powinna
wiązać się z utworzeniem odrębnego
podmiotu prawnego dla obiektów
infrastruktury usługowej.
(27)Niedyskryminacyjny dostęp do obiektów
infrastruktury usługowej i świadczenie usług
związanych z sektorem kolei w tych obiektach
powinny umożliwić przedsiębiorstwom
kolejowym poprawę jakości usług
świadczonych pasażerom i użytkownikom
przewozów towarowych.
(28)Podczas gdy dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13
lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad
rynku wewnętrznego energii elektrycznej (8)
przewiduje otwarcie europejskiego rynku
energii elektrycznej, prąd trakcyjny powinien

railway undertakings to offer better services
to passengers and freight users.
(28)While Directive 2009/72/EC of the European
Parliament and of the Council of 13 July
2009 concerning common rules for the
internal market in electricity (8) provides for
the opening of the European electricity
market, traction current should be supplied to
railway undertakings upon request in a nondiscriminatory manner. When there is only
one supplier available, the charge imposed
for such service should be set under uniform
charging principles.
(29)In respect of relations with third countries,
special consideration should be given to the
existence of reciprocal access for Union
railway undertakings to the rail market of
those third countries and this should be
facilitated through the cross-border
agreements.
(30)In order to ensure dependable and adequate
services, it is necessary to ensure that, at all
times, railway undertakings meet certain
requirements in relation to good repute,
financial fitness and professional
competence.
(31)For the protection of customers and the third
parties concerned it is essential to ensure that
railway undertakings are sufficiently insured
against liability. Coverage of that liability in
the event of accidents through guarantees
provided by banks or other undertakings
should also be allowed, provided that such
coverage is offered under market conditions,
does not result in State aid and does not
contain elements of discrimination against
other railway undertakings.

квиткова каса аранжування,
розташування та кількість зупинок по
обидва боки кордону і часу і частоти
запропонована нова послуга. Згідно з
такою оцінкою та рішенням
відповідних регулюючий орган
держави-члени повинні мати
можливість заблокувати кошти,
модифікувати чи відмовляти у праві на
доступ для міжнародних пасажирських
служби прагнув, у тому числі
стягнення заряд на оператора нову
послугу Міжнародний пасажира,
відповідно до економічного аналізу та
відповідно до Союзу права і принципи
рівноправності та недискримінації.
(22 Для того, щоб сприяти операція
) пасажирських перевезень на лініях
виконання зобов'язання державну
службу, держави-члени повинні вміти
авторизації влади, відповідальної за ці
послуги нав'язати Леві по
пасажирський послуг, які підпадають
під юрисдикцію цими органами. Що
Леві повинна сприяти фінансування
державної служби зобов'язань
закладена в державній службі
контрактів.
(23 Регулюючий орган повинен працювати
) таким чином, що дозволяє уникнути
будь-якого конфлікту інтересів і будьякий можливу участь у нагороду
видатного договору стадії розгляду.
Повноваження регулюючий орган має
бути розширене щоб для оцінки з

być dostarczany przedsiębiorstwom
kolejowym na żądanie na
niedyskryminacyjnych zasadach. W
przypadku gdy dostępny jest tylko jeden
dostawca, opłata za świadczenie takiej usługi
powinna być ustalana zgodnie z jednolitymi
zasadami pobierania opłat.
(29)W odniesieniu do stosunków z państwami
trzecimi należy zwrócić szczególną uwagę na
zapewnienie unijnym przedsiębiorstwom
kolejowym wzajemności w dostępie do rynku
kolejowego tych państw trzecich, co należy
ułatwić za pomocą umów transgranicznych.
(30)W celu zapewnienia świadczenia
niezawodnych i adekwatnych usług konieczne
jest zapewnienie, aby przedsiębiorstwa
kolejowe zawsze spełniały określone wymogi
dotyczące dobrej reputacji, zdolności
finansowej oraz kwalifikacji zawodowych.
(31)Dla ochrony klientów oraz stron trzecich
podstawowe znaczenie ma zapewnienie, aby
przedsiębiorstwa kolejowe były dostatecznie
ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.
Należy także zezwolić na ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w razie
wypadków, polegające na gwarancji
udzielonej przez banki lub inne
przedsiębiorstwa, pod warunkiem że takie
ubezpieczenie jest oferowane na warunkach
rynkowych, nie oznacza pomocy państwa i
nie zawiera elementów dyskryminacji
względem innych przedsiębiorstw
kolejowych.
(32)Przedsiębiorstwo kolejowe powinno być
również zobowiązane do przestrzegania
przepisów krajowych i unijnych w zakresie
świadczenia usług kolejowych, stosowanych

(32)A railway undertaking should also be
required to comply with national and Union
law on the provision of railway services,
applied in a non-discriminatory manner,
which are intended to ensure that it can carry
on its activity in complete safety and with
due regard to health, social conditions and
the rights of workers and consumers on
specific stretches of track.
(33)The procedures for granting, maintaining and
amending licences for railway undertakings
should be transparent and in accordance with
the principle of non-discrimination.
(34)To ensure transparency and nondiscriminatory access to rail infrastructure,
and to services in service facilities, for all
railway undertakings, all the information
required to use access rights should be
published in a network statement. The
network statement should be published in at
least two official languages of the Union in
line with existing international practices.
(35)Appropriate capacity-allocation schemes for
rail infrastructure coupled with competitive
operators will result in a better balance of
transport between modes.
(36)Infrastructure managers should be given
incentives, such as bonuses for managing
directors, to reduce the level of access
charges and the costs of providing
infrastructure.
(37)The obligation of Member States to ensure
that the infrastructure manager performance
targets and medium to long-term incomes are
implemented through a contractual
agreement between the competent authority
and the infrastructure manager should be

метою Міжнародна служба і, при
необхідності, з економічні наслідки для
існуючих договорів державної служби.
(24 Для того, щоб вкладати кошти в
) послуги, використовуючи
спеціалізовані інфраструктури, таких
як високошвидкісної залізничної лінії,
Заявники повинні правової
визначеності, враховуючи значні
довгострокові інвестиції бере участь.
(25 Регулюючих органів слід обмін
) інформацією і, в окремих випадках,
відповідних випадках повинні
координувати принципів і практики
оцінювання та визначення економічної
рівноваги на державній службі
контракт скомпрометований.
Поступово вони повинні розробити
керівні принципи, на основі досвіду.
(26 Для того, щоб забезпечити чесну
) конкуренцію між залізничні починання
а також гарантуємо повну прозорість і
недискримінаційний доступ до та
постачання послуг, відмінність
повинно бути зроблено між надання
транспортних послуг та
функціонування об'єктів сервісу. Таким
чином, це необхідно для ці два види
діяльності повинні вирішуватися
самостійно, де оператор сервісного
центру належить тіла або фірми, яка
також є активним і займає домінуючу
позицію на національному рівні в одній
ринків залізничного транспорту для

w sposób niedyskryminacyjny, mających
zapewnić prowadzenie przez nie działalności
w warunkach pełnego bezpieczeństwa i z
należytym uwzględnieniem ochrony zdrowia,
warunków socjalnych oraz praw pracowników
i konsumentów.
(33)Procedura przyznawania, utrzymania i zmiany
licencji dla przedsiębiorstw kolejowych
powinna być przejrzysta i zgodna z zasadą
niedyskryminacji.
(34)Aby zapewnić wszystkim przedsiębiorstwom
kolejowym przejrzystość i
niedyskryminacyjny dostęp do infrastruktury
kolejowej i usług w obiektach infrastruktury
usługowej, wszystkie informacje wymagane
przy wykorzystywaniu uprawnień do dostępu
powinny zostać opublikowane w regulaminie
sieci. Regulamin sieci należy publikować w
co najmniej dwóch językach urzędowych Unii
zgodnie z obowiązującą praktyką
międzynarodową.
(35)Wynikiem funkcjonowania właściwego
systemu alokacji zdolności przepustowej, w
połączeniu z działalnością konkurencyjnych
przewoźników, będzie lepsza równowaga
między środkami ransportu.
(36)Zarządcom infrastruktury należy stworzyć
zachęty, na przykład w formie premii dla
dyrektorów zarządzających, do zmniejszania
poziomu opłat za dostęp do infrastruktury
oraz kosztów udostępnienia infrastruktury.
(37)Obowiązek państw członkowskich polegający
na zapewnieniu, aby cele działalności
zarządcy infrastruktury oraz jego dochody w
średniej i długiej perspektywie były
realizowane w drodze umowy pomiędzy
właściwym organem a zarządcą

without prejudice to the competence of the
Member States regarding planning of and
financing for railway infrastructure.
(38)Encouraging optimal use of the railway
infrastructure will lead to a reduction in the
cost of transport to society.
(39)Methods for apportioning costs established
by infrastructure managers should be based
on the best available understanding of cost
causation and should apportion costs to the
different services offered to railway
undertakings and, where relevant, to types of
rail vehicles.
(40)Appropriate charging schemes for rail
infrastructure coupled with appropriate
charging schemes for other transport
infrastructures and competitive operators
should result in an optimal balance of
different transport modes on a sustainable
basis.
(41)When levying mark-ups, distinct market
segments should be defined by the
infrastructure manager where the costs of
providing the transport services, their market
prices or their requirements for service
quality differ considerably.
(42)The charging and capacity-allocation
schemes should permit equal and nondiscriminatory access for all undertakings
and should attempt, as far as possible, to
meet the needs of all users and traffic types
in a fair and non-discriminatory manner.
Such schemes should allow fair competition
in the provision of railway services.
(43)Within the framework set out by Member
States, charging and capacity-allocation
schemes should encourage railway

перевезення вантажів або пасажирів
для яких підсистема використовується.
Така незалежність не повинна
передбачати створення окремими
юридичними особами, для зручності
обслуговування.
(27 Non дискримінаційних доступ до
) об'єктів сервісу та постачання послуг,
пов'язаних з залізниці, у цих об'єктів
слід дозволяти залізничні починання
запропонувати більш якісні послуги
пасажирів і вантажів користувачів.
(28 Хоча Директива 2009/72/EC
) Європейського парламенту та Ради від
13 липня 2009 щодо загальних правил
для внутрішнього ринку електроенергії
(8) забезпечує для відкриття ринку
Європейського електроенергії, тягові
поточного повинна буде поставлятися
залізничні починання за запитом
недискримінаційної чином. Коли є
тільки один постачальника, заряд,
накладені за таку послугу, необхідно
встановити під парадний зарядки
принципів.
(29 Щодо відносин з третіми країнами
) особливу увагу має бути приділена
існування взаємні доступ для
об'єднання залізничні починання
залізничних ринку цих третіх країн і це
повинно полегшений через
транскордонних угод.
(30 Для того, щоб забезпечити надійний та

infrastruktury, nie powinien naruszać
infrastructure managers to optimise use of
kompetencji państw członkowskich w
their infrastructure.
zakresie planowania i finansowania
(44)Railway undertakings should receive clear
infrastruktury kolejowej.
and consistent economic signals from
(38)Zachęcanie do optymalnego wykorzystania
capacity-allocation schemes and from
infrastruktury kolejowej doprowadzi do
charging schemes which lead them to make
zmniejszenia kosztów transportu dla
rational decisions.
społeczeństwa.
(45)Rolling noise caused by brake blocks with
(39)Metody przydzielania kosztów ustalonych
cast iron technology, used on freight wagons,
przez zarządców infrastruktury powinny być
is one of the causes of noise emissions that
oparte na najlepszym dostępnym rozumieniu
could be reduced with appropriate technical
źródeł kosztów i powinny służyć
solutions. Noise differentiated infrastructure
przydzielaniu kosztów do poszczególnych
charges should primarily address the freight
usług oferowanych przedsiębiorstwom
wagons that do not fulfil the requirements of
kolejowym oraz, w stosownych przypadkach,
Commission Decision 2006/66/EC of 23
do rodzajów pojazdów kolejowych.
December 2005 concerning the technical
(40)W rezultacie funkcjonowania odpowiednich
specification for interoperability relating to
systemów pobierania opłat za infrastrukturę
the subsystem ‧rolling stock — noise‧ of the
kolejową w połączeniu z odpowiednimi
trans-European conventional rail system (9).
systemami pobierania opłat za pozostałe
When such differentiation results in a loss of
rodzaje infrastruktury transportowej i przy
revenue for the infrastructure manager, it
działalności konkurencyjnych przewoźników,
should be without prejudice to Union rules
powinna zostać uzyskana w trwały sposób
on State aid.
optymalna równowaga między różnymi
(46)Noise-differentiated infrastructure charges
środkami transportu.
should complement other measures to reduce
(41)Przy nakładaniu marży zarządca
noise produced by rail traffic, such as the
infrastruktury powinien zdefiniować odrębne
adoption of technical specifications for
segmenty rynku, w przypadku gdy znacznie
interoperability (TSI) setting maximum
różnią się one pod względem kosztów
levels of noise produced by railway vehicles,
świadczenia usług przewozowych, cen
noise mapping and action plans to reduce
rynkowych lub nałożonych na nie wymogów
noise exposure under Directive 2002/49/EC
dotyczących jakości usługi.
of the European Parliament and of the
(42)Systemy pobierania opłat i alokacji zdolności
Council of 25 June 2002 relating to the
przepustowej powinny pozwalać na równy i
assessment and management of
niedyskryminacyjny dostęp dla wszystkich
environmental noise (10) as well as Union
przedsiębiorstw i mieć na celu możliwie jak
and national public funding for the
najpełniejsze zaspokojenie potrzeb wszystkich
retrofitting of rail vehicles and for noise-

)

адекватної послуги, варто
переконатися, що, в усі часи, залізничні
починання відповідати певним
вимогам відносно добре репутацію,
фінансове становище і професійної
компетентності.

(31 Для захисту клієнтів та третіх осіб,
) зацікавлених, важливо, щоб
гарантувати, що залізничні починання
достатньо застраховані від
відповідальності. Висвітлення цієї
відповідальності у разі аварії через
гарантій, що надаються банками або
інші починання також дозволено, за
умови, що таке покриття пропонується
умовах ринку, не призводять до
державної допомоги та не містить
елементів дискримінації проти інших
залізничні починання.
(32 Залізничні починання повинні також
) бути зобов'язана виконувати з
національними та об'єднання закон про
забезпечення залізнична послуги,
застосовується таким чином,
недискримінаційний, яке мають намір
гарантувати, що вона може нести свою
діяльність в повній безпеці і, з
дотриманням кан для здоров'я,
соціальних умов і прав працівників і
споживачам на конкретні ділянки
треку.
(33 Процедури видачі, підтримання та
) внесення змін до ліцензій для
залізничні починання повинна бути

użytkowników i rodzajów przewozów w
sposób sprawiedliwy i niedyskryminacyjny.
Takie systemy powinny pozwalać na uczciwą
konkurencję przy wykonywaniu przewozów
k lejowych.
(43)W zakresie ram ustanowionych przez państwa
członkowskie systemy pobierania opłat i
alokacji zdolności przepustowej powinny
zachęcać zarządców infrastruktury kolejowej
do optymalizacji wykorzystania
infrastruktury.
(44)Przedsiębiorstwa kolejowe powinny
otrzymywać jasne i spójne sygnały
ekonomiczne przesyłane z systemów alokacji
zdolności przepustowej i systemów pobierania
opłat,, które doprowadzą do podejmowania
przez nie racjonalnych decyzji.
(45)Hałas powodowany przez żeliwne klocki
hamulcowe, używane w wagonach
towarowych, jest jedną z przyczyn emisji
hałasu, która mogłaby zostać zmniejszona
poprzez zastosowanie odpowiednich
rozwiązań technicznych. Opłaty za dostęp do
infrastruktury zróżnicowane w zależności od
emitowanego hałasu powinny głównie
dotyczyć wagonów towarowych, które nie
spełniają wymogów decyzji Komisji
2006/66/WE z dnia 23 grudnia 2005 r.
dotyczącej technicznej specyfikacji dla
interoperacyjności odnoszącej się do
podsystemu tabor kolejowy – hałas
transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych (9). W przypadku gdy
takie zróżnicowanie skutkuje utratą dochodów
zarządcy infrastruktury, nie powinno to
naruszać unijnych zasad pomocy państwa.
(46)Opłaty za dostęp do infrastruktury

reduction infrastructures.
(47)Noise-reduction measures equivalent to those
adopted for the rail sector should be
considered for other modes of transport.
(48)In order to accelerate the installation of the
European Train Control System (ETCS) on
board locomotives, infrastructure managers
should modify the charging system through a
temporary differentiation for trains equipped
with ETCS. Such a differentiation should
give appropriate incentives to equip trains
with ETCS.
(49)In order to take into account the need of
users, or potential users, of railway
infrastructure capacity to plan their business,
and the needs of customers and funders, it is
important that infrastructure managers ensure
that infrastructure capacity is allocated in a
way which reflects the need to maintain and
improve service reliability levels.
(50)It is desirable for railway undertakings and
the infrastructure manager to be provided
with incentives to minimise disruption and
improve performance of the network.
(51)Member States should have the option of
allowing purchasers of railway services to
enter the capacity-allocation process directly.
(52)It is important to have regard to the business
requirements of both applicants and the
infrastructure manager.
(53)It is important to maximise the flexibility
available to infrastructure managers with
regard to the allocation of infrastructure
capacity, but this should be consistent with
satisfying the applicant's reasonable
requirements.
(54)The capacity-allocation process should

прозорою і відповідно до принципу
недискримінації.
(34 Щоб забезпечити прозорість і
) недискримінаційний доступ до
залізничної інфраструктури а також
послуги з обслуговування послуги для
всіх залізничні починання, всю
інформацію необхідно
використовувати прав повинен бути
опублікований в заяві мережного
доступу. Заява мережі
публікуватиметься принаймні двома
офіційними мовами Спілки відповідно
до існуючих міжнародних практик.
(35 Відповідні потужності виділення схем
) для залізничної інфраструктури в
поєднанні з конкурентоспроможною
операторів приведе до кращого балансу
між режимами транспорту.
(36 Інфраструктура менеджерів слід
) приділяти стимули, такі як бонуси для
управління директорів, щоб зменшити
рівень доступу витрати і витрати на
надання інфраструктури.
(37 Зобов'язання держав-членів для
) забезпечення, що інфраструктури
менеджер виконання цілей і середньо-і
довгострокових доходи здійснюється
через підписала договір між
компетентною владою та
інфраструктури менеджер повинен
бути без шкоди для компетенції
держави-члени щодо планування та

zróżnicowane w zależności od emitowanego
hałasu powinny stanowić uzupełnienie innych
środków mających na celu zmniejszenie
emisji hałasu powodowanego ruchem
kolejowym, takich jak przyjęcie technicznych
specyfikacji interoperacyjności (TSI)
określających maksymalne poziomy hałasu
powodowanego przez pojazdy szynowe, mapy
hałasu i plany działania na rzecz zmniejszenia
emisji hałasu na mocy dyrektywy
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej
się do oceny i zarządzania poziomem hałasu
w środowisku (10), a także finansowanie ze
środków unijnych i krajowych środków
publicznych modernizacji pojazdów
kolejowych oraz infrastruktury zmniejszającej
emisję hałasu.
(47)W odniesieniu do pozostałych środków
transportu powinno się rozważyć środki
zmniejszania emisji hałasu równoważne z
tymi, które zostały przyjęte w sektorze
kolejowym.
(48)W celu przyspieszenia instalacji w
lokomotywach europejskiego systemu
sterowania pociągiem (ETCS) zarządcy
infrastruktury powinni modyfikować system
pobierania opłat poprzez wprowadzenie
tymczasowego zróżnicowania dla pociągów
wyposażonych w ETCS. Zróżnicowanie takie
powinno stworzyć odpowiednie zachęty do
wyposażania pociągów w ETCS.
(49)Aby uwzględnić potrzebę planowania
działalności gospodarczej przez istniejących
lub potencjalnych użytkowników zdolności
przepustowej infrastruktury kolejowej oraz
potrzeby klientów i podmiotów finansujących,

prevent the imposition of undue constraints
on the wishes of other undertakings, holding,
or intending to hold, rights to use the
infrastructure, to develop their business.
(55)Capacity allocation and charging schemes
may need to take account of the fact that
different components of the rail
infrastructure network may have been
designed with different principal users in
mind.
(56)As different users and types of users will
frequently have a different impact on
infrastructure capacity, the needs of different
services need to be properly balanced.
(57)Services operated under contract to a public
authority may require special rules to
safeguard their attractiveness to users.
(58)The charging and capacity-allocation
schemes should take account of the effects of
increasing saturation of infrastructure
capacity and, ultimately, the scarcity of
capacity.
(59)The different time-frames for planning traffic
types should ensure that requests for
infrastructure capacity which are made after
the completion of the process for establishing
the annual working timetable can be
satisfied.
(60)To ensure the optimum outcome for railway
undertakings, it is desirable to require an
examination of the use of infrastructure
capacity when the coordination of requests
for capacity is required to meet the needs of
users.
(61)In view of their monopolistic position,
infrastructure managers should be required to
examine the available infrastructure capacity,

фінансування для залізничної
інфраструктури.
(38 Заохочення оптимальне використання
) інфраструктури залізничного призведе
до скорочення витрат транспорту для
суспільства.
(39 Методи для apportioning витрати,
) встановленому інфраструктури
менеджерів мають базуватися на
кращих доступних розуміння вартість
причинно-наслідкових зв'язків і має
розподілити витрати на різні послуги,
залізничні починання і де стосуються,
типів залізничних транспортних
засобів.
(40 Відповідні справляння зборів для
) залізничної інфраструктури в
поєднанні з відповідних справляння
зборів для інших транспортної
інфраструктур і конкурентних
операторів має наслідком оптимальний
баланс різних транспорту, що
працюють на сталій основі.
(41 Коли стягнення надбавок, різних
) сегментів ринку повинен бути
визначений керівник його
інфраструктури, де витрати на надання
транспортних послуг, їх ринкових цін
або їх вимоги до якості обслуговування
клієнтів суттєво відрізняються.
(42 Зарядки і потужність розподіл схем
) повинні дозволити рівних і

ważne jest, aby zarządcy infrastruktury
zapewniali alokację zdolności przepustowej
infrastruktury w sposób, który odzwierciedla
potrzebę utrzymania i poprawy poziomu
niezawodności przewozów.
(50)Pożądane jest, aby przedsiębiorstwom
kolejowym i zarządcom infrastruktury
stwarzać zachęty do minimalizowania
zakłóceń i poprawy funkcjonowania sieci.
(51)Państwa członkowskie powinny mieć
możliwość zezwalania nabywcom usług
kolejowych na bezpośrednie uczestnictwo w
procesie alokacji zdolności przepustowej.
(52)Istotne jest, aby uwzględnić wymogi
działalności gospodarczej zarówno
wnioskodawców, jak i zarządcy
infrastruktury.
(53)Ważne jest, aby zaoferować zarządcom
infrastruktury jak największą elastyczność w
odniesieniu do alokacji zdolności
przepustowej infrastruktury, ale powinno to
iść w parze z zaspokajaniem uzasadnionych
wymogów stawianych przez wnioskodawcę.
(54)Proces alokacji zdolności przepustowej
powinien zapobiegać nakładaniu nadmiernych
ograniczeń na dążenie pozostałych
przedsiębiorstw, posiadających lub
zamierzających uzyskać prawo do
użytkowania infrastruktury, do rozwijania
swojej działalności gospodarczej.
(55 Systemy alokacji zdolności przepustowej i
pobierania opłat mogą wymagać
uwzględnienia faktu, że różne elementy sieci
kolejowej mogły być zaprojektowane pod
kątem różnych głównych użytkowników.
(56)Ponieważ różni użytkownicy i kategorie
użytkowników będą mieli często różny wpływ

and methods of enhancing it when the
capacity-allocation process is unable to meet
the requirements of users.
(62)A lack of information about other railway
undertakings' requests and about the
constraints within the system may make it
difficult for railway undertakings to seek to
optimise their infrastructure capacity
requests.
(63)It is important to ensure better coordination
of allocation schemes in order to improve the
attractiveness of rail for traffic which uses
the network of more than one infrastructure
manager, in particular for international
traffic.
(64)It is important to minimise the distortions of
competition which may arise, either between
railway infrastructures or transport modes,
from significant differences in charging
principles.
(65)It is desirable to define those components of
the infrastructure service which are essential
to enable an operator to provide a service and
which should be provided in return for
minimum access charges.
(66)Investment in railway infrastructure is
necessary and infrastructure charging
schemes should provide incentives for
infrastructure managers to make appropriate
investments economically attractive.
(67)To enable the establishment of appropriate
and fair levels of infrastructure charges,
infrastructure managers need to record and
establish the value of their assets and develop
a clear understanding of the factors which
determine the cost of operating the
infrastructure.

недискримінаційний доступ для всіх
підприємствах і намагатись, наскільки
це можливо, для задоволення потреб
всіх користувачів і типу трафіку таким
чином, справедливим і
недискримінаційній. Таких схем слід
дозволяти добросовісної конкуренції у
наданні залізнична послуги.
(43 У рамках викладених державами) членами зарядки і потужність розподіл
схеми слід заохочувати залізничної
інфраструктури менеджерів для
оптимізації використання їх
інфраструктури.
(44 Залізничні починання повинні
) отримати чітку і послідовну
економічних сигнали від потенціалу
виділення схем і від зарядки схем, які
ведуть їх приймати раціональні
рішення.
(45 Рухомого шум, спричинений гальмівні
) колодки з чавуну технологія,
використана на вантажних вагонів, є
однією з причин шуму викидів, що
може бути зменшена з відповідними
технічними рішеннями.
Диференційованих інфраструктури
шум звинувачення в першу чергу слід
звернутися вантажних вагонів, які не
здійснюють вимог з комісією рішення
2006/66/EC 23 грудня 2005 року щодо
технічної специфікації для оперативної
сумісності, що стосуються підсистема
‧рухомого складу — шум‧ транс-

na zdolność przepustową infrastruktury,
należy odpowiednio wyważyć potrzeby
różnych przewozów.
(57)Przewozy wykonywane w ramach umowy z
organem publicznym mogą wymagać
specjalnych zasad w celu zapewnienia ich
atrakcyjności dla użytkowników.
(58)Systemy pobierania opłat i alokacji zdolności
przepustowej infrastruktury powinny
uwzględnić skutki coraz pełniejszego
wykorzystania zdolności przepustowej
infrastruktury i w końcu powstania niedoboru
tej zdolności.
(59)Różne ramy czasowe planowania rodzajów
ruchu powinny zapewnić realizację wniosków
o przyznanie zdolności przepustowej
infrastruktury, które zostały złożone po
zakończeniu procesu opracowania rocznego
rozkładu jazdy.
(60)Aby zapewnić przedsiębiorstwom kolejowym
optymalne wyniki, należy stworzyć wymóg
sprawdzania wykorzystania zdolności
przepustowej infrastruktury w sytuacjach, gdy
w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników
konieczna jest koordynacja wniosków o
przyznanie zdolności przepustowej.
(61)Mając na uwadze monopolistyczną pozycję
zarządców infrastruktury należy od nich
wymagać analizy dostępnej zdolności
przepustowej infrastruktury oraz metody jej
poprawy w sytuacji, gdy proces alokacji
zdolności przepustowej nie jest w stanie
zaspokoić potrzeb użytkowników
(62)Brak informacji na temat wniosków o
przyznanie zdolności przepustowej złożonych
przez inne przedsiębiorstwa kolejowe oraz na
temat ograniczeń w ramach systemu może

(68)It is desirable to ensure that account is taken
of external costs when making transport
decisions and that rail infrastructure charging
can contribute to the internalisation of
external costs in a coherent and balanced
way across all modes of transport.
(69)It is important to ensure that charges for
domestic and international traffic are such as
to permit rail to meet the needs of the
market. Consequently, infrastructure
charging should be set at the cost that is
directly incurred as a result of operating the
train service.
(70)The overall level of cost recovery through
infrastructure charges affects the necessary
level of government contribution. Member
States may require different levels of overall
cost recovery. However, any infrastructure
charging scheme should allow traffic which
can at least pay for the additional cost which
it imposes to use the rail network.
(71)Railway infrastructure is a natural monopoly
and it is therefore necessary to provide
infrastructure managers with incentives to
reduce costs and to manage their
infrastructure efficiently.
(72)The development of railway transport should
be achieved by using, inter alia, the Union
instruments available, without prejudice to
priorities already established.
(73)Discounts which are granted to railway
undertakings should relate to actual
administrative cost savings made, in
particular transaction costs savings.
Discounts may also be granted to promote
the efficient use of infrastructure.
(74)It is desirable for railway undertakings and

європейської звичайних залізничні
системи (9). При такій диференціації
призводить до втрати доходів для
інфраструктури менеджера, він
повинен бути без шкоди для об'єднання
правила щодо державної допомоги.
(46 Шум диференційовані інфраструктури
) звинувачення має доповнювати інших
заходів, щоб зменшити шум
виробництва залізничні перевезення,
що таких як ухвалення технічних
специфікацій для оперативної
сумісності (TSI) встановлення
максимального рівня шуму
залізничного транспорту, шум
зіставлення і дії планує скоротити
шумового впливу згідно Директиви
2002/49/EC Європейського парламенту
та Ради 25 червня 2002 року, що
відносяться до оцінки та управління
сторонній шум (10) , а також
об'єднання та національної громадської
фінансування з модернізації
залізничних транспортних засобів і для
зниження шуму інфраструктур.
(47 Зниження шуму заходи еквівалентні
) тим, що прийнято для залізничного
сектора повинні бути розглянуті для
інших видів транспорту.
(48 Для того, щоб прискорити установки з
) на європейських поїзд контроль
системи (ЕТКС) на борту Локомотиви,
менеджери інфраструктури слід внести
система зарядки через тимчасові

utrudnić przedsiębiorstwom kolejowym
dążenie do optymalizacji składanych przez nie
wniosków o przyznanie zdolności
przepustowej infrastruktury.
(63)Duże znaczenie ma zapewnienie lepszej
koordynacji systemów alokacji, aby poprawić
atrakcyjność kolei dla przewozów
korzystających z sieci więcej niż jednego
zarządcy infrastruktury, w szczególności w
ruchu międzynarodowym.
(64)Istotne jest, aby zmniejszać zakłócenia
konkurencji, które mogą powstać między
infrastrukturami kolejowymi albo między
różnymi rodzajami transportu z powodu
znaczących różnic w zasadach pobierania
opłat.
(65)Należy zdefiniować te części składowe usług
dotyczących infrastruktury, które mają
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia
przewoźnikowi świadczenia danej usługi i
które powinny być zapewnione w zamian za
minimalne opłaty za dostęp.
(66)Inwestowanie w infrastrukturę kolejową jest
konieczne, a systemy pobierania opłat za
infrastrukturę powinny stwarzać zarządcom
infrastruktury zachęty do tego, aby
prowadzenie odpowiednich inwestycji było
atrakcyjne ekonomicznie.
(67)Aby umożliwić ustanowienie adekwatnych i
sprawiedliwych poziomów opłat za dostęp do
infrastruktury, zarządcy infrastruktury muszą
rejestrować i ustalać wartość swoich aktywów
oraz osiągnąć pełne zrozumienie czynników
wpływających na koszty eksploatacji
infrastruktury.
(68)Pożądane jest zapewnienie, aby przy
podejmowaniu decyzji mających wpływ na

the infrastructure manager to be provided
with incentives to minimise disruption of the
network.
(75)The allocation of capacity is associated with
a cost to the infrastructure manager, payment
for which should be required.
(76)The efficient management and fair and nondiscriminatory use of rail infrastructure
require the establishment of a regulatory
body that oversees the application of the
rules set out in this Directive and acts as an
appeal body, without prejudice to the
possibility of judicial review. Such a
regulatory body should be able to enforce its
information requests and decisions by means
of appropriate penalties.
(77)The financing of the regulatory body should
guarantee its independence and should come
either from the State budget or from
contributions of the sector levied in a
compulsory way, while respecting the
principles of fairness, transparency, nondiscrimination and proportionality.
(78)Appropriate procedures for appointing staff
should contribute to guaranteeing the
independence of the regulatory body,
ensuring in particular that the appointment of
persons in charge of decisions is made by a
public authority which does not directly exert
ownership rights over regulated
undertakings. Provided that that condition is
met, such an authority could be, for example,
a parliament, a President or a Prime Minister.
(79)Specific measures are required to take
account of the specific geopolitical and
geographical situation of certain Member
States and the particular organisation of the

диференціювання для поїздів
оснащений ЕТКС. Така диференціація
повинні дати належні стимули для
оснащення поїздів з ЕТКС.
(49 Для того, щоб брати до уваги потреби
) користувачів або потенційних
користувачів, залізничної
інфраструктури здатності планувати
свій бізнес і потреби клієнтів і
спонсорів, важливо, що
інфраструктури менеджерів
гарантувати, що інфраструктури
потужність розподіляється таким
чином, що відображає необхідно
зберегти і поліпшити рівень
обслуговування надійності.
(50 Бажано для залізничні починання та
) інфраструктури менеджер забезпечені
стимули для мінімізації порушення та
підвищення продуктивності мережі.
(51 Держав-членів повинні мати
) можливість дозволяє закупівельників
послуг залізничні ввести процесу
ємність розміщення безпосередньо.
(52 Це важливо, щоб урахуванням бізнес) вимог претендентів та менеджер
інфраструктури.
(53 Це важливо для максимальної
) гнучкості для менеджерів
інфраструктури щодо розподілу
інфраструктури потенціалу, але це має
бути відповідно до задовольняють

funkcjonowanie transportu uwzględniane były
railway sector in various Member States
koszty zewnętrzne oraz aby pobieranie opłat
while ensuring the integrity of the internal
za infrastrukturę kolejową przyczyniło się do
market.
internalizacji kosztów zewnętrznych w spójny (80)In order to take into account the evolution of
i zrównoważony sposób w ramach wszystkich
the rail market, the power to adopt acts in
rodzajów transportu.
accordance with Article 290 of the Treaty on
(69)Ważne jest zapewnienie, aby poziom opłat za
the Functioning of the European Union
przewozy krajowe i międzynarodowe
(TFEU) should be delegated to the
pozwalał kolejom na zaspokojenie potrzeb
Commission in respect of the technical
rynku. W rezultacie pobieranie opłat za
amendments to the information to be
infrastrukturę powinno być ustalone na
provided by the undertaking applying for a
poziomie kosztu, który jest ponoszony
licence, to the list of classes of delay, to the
bezpośrednio jako rezultat wykonywania
schedule for the allocation process, and to
przewozu pociągiem.
the accounting information to be supplied to
(70)Ogólny poziom pokrycia poniesionych
the regulatory bodies. It is of particular
kosztów w drodze opłat za dostęp do
importance that the Commission carry out
infrastruktury ma wpływ na niezbędny
appropriate consultations during its
poziom wsparcia ze strony państwa. Państwa
preparatory work, including at expert level.
członkowskie mogą wymagać różnych
The Commission, when preparing and
poziomów ogólnego pokrycia poniesionych
drawing up delegated acts, should ensure a
kosztów. Jednak każdy system pobierania
simultaneous, timely and appropriate
opłat za infrastrukturę powinien umożliwiać
transmission of relevant documents to the
wykonywanie przewozów na takim poziomie,
European Parliament and to the Council.
dzięki któremu można co najmniej pokryć
(81)In order to ensure uniform conditions for the
dodatkowe koszty narzucone przez ten system
implementation of this Directive,
jako efekt korzystania z sieci kolejowej.
implementing powers should be conferred on
(71)Infrastruktura kolejowa stanowi naturalny
the Commission. Those powers should be
monopol, dlatego też konieczne jest
exercised in accordance with Regulation
stwarzanie zarządcom infrastruktury zachęt do
(EU) No 182/2011 of the European
zmniejszenia kosztów i efektywnego
Parliament and of the Council of 16 February
zarządzania infrastrukturą.
2011 laying down the rules and general
(72 Rozwój transportu kolejowego należy
principles concerning mechanisms for
realizować przez zastosowanie, między
control by Member States of the
innymi, dostępnych instrumentów Unii, bez
Commission's exercise of implementing
uszczerbku dla już ustalonych priorytetów.
powers (11).
(73)Ulgi, które są przyznawane
(82)Implementing acts related to the principal
przedsiębiorstwom kolejowym, powinny
purpose of rail services, the assessment of

апліканта розумні вимоги.
(54 Процесу ємність розміщення повинен
) запобігти введення невиправданих
обмежень на побажання інші
починання, проведення, або мали намір
провести, прав на використання
інфраструктури, щоб розвивати свій
бізнес.
(55 Розбудови розподіл і зарядки схем слід
) брати до уваги той факт, що різні
компоненти залізничної
інфраструктури мережі може були
розроблені з різних основних
користувачів на увазі.
(56 Як різних користувачів і типи
) користувачів часто буде мати різні
впливу на ємність інфраструктури,
потреб різноманітних послуг повинні
бути належним чином збалансовані.
(57 Послуги, що експлуатуються
) відповідно до публічної влади
контракту можуть вимагати спеціальні
правила для захисту їх привабливість
для користувачів.
(58 Зарядки і потужність розподіл схем
) повинні враховувати ефекти
збільшення насиченості
інфраструктури потужності і, в
кінцевому рахунку, дефіцит
потужності.
(59 На різних термінами для планування

odnosić się do faktycznie osiąganych
impact of new international services on the
oszczędności kosztów administracyjnych, a
economic equilibrium of public service
zwłaszcza oszczędności z tytułu transakcji.
contracts, the levies on railway undertakings
Ulgi mogą być także przyznawane po to, aby
providing passenger services, access to the
promować efektywne wykorzystanie
services to be supplied in essential service
infrastruktury.
facilities, the details on the procedure to be
(74)Pożądane jest, aby przedsiębiorstwom
followed to obtain a licence, the modalities
kolejowym i zarządcy infrastruktury
for the calculation of direct cost for the
stwarzano zachęty do minimalizacji
application of the charging for the cost of
występowania zakłóceń na sieci.
noise effects and for the application of the
(75)Alokacja zdolności przepustowej jest
differentiation of the infrastructure charge to
związana z kosztem dla zarządcy
give incentives to equip trains with ETCS
infrastruktury, za który powinien on otrzymać
and the common principles and practices for
zapłatę.
the regulatory bodies decision-making
(76)Efektywne zarządzanie oraz sprawiedliwe i
should not be adopted by the Commission
niedyskryminacyjne wykorzystanie
where the committee established pursuant to
infrastruktury kolejowej wymagają powołania
this Directive delivers no opinion on the draft
organu regulacyjnego, który nadzoruje
implementing act presented by the
stosowanie przepisów określonych w
Commission.
niniejszej dyrektywie i który działa jako organ (83)Since the objectives of this Directive, namely
odwoławczy, bez uszczerbku dla możliwości
to foster the development of the Union
kontroli sądowej. Taki organ regulacyjny
railways, to set out broad principles for
powinien mieć możliwość egzekwowania
granting licences to railway undertakings and
swoich wezwań do przedstawienia informacji
to coordinate arrangements in the Member
oraz decyzji za pomocą odpowiednich sankcji.
States governing the allocation of railway
(77)Finansowanie organu regulacyjnego powinno
infrastructure capacity and the charges made
gwarantować jego niezależność i powinno
for the use thereof, cannot be sufficiently
pochodzić z budżetu państwa albo z wkładów
achieved by the Member States on account of
sektora, które są nakładane jako opłaty
the manifestly international dimension of
obowiązkowe, przy jednoczesnym
issuing such licences and operating
poszanowaniu zasad sprawiedliwości,
significant elements of the railway networks,
przejrzystości, niedyskryminacji i
and of the need to ensure fair and nonproporcjonalności.
discriminatory terms for access to the
(78)Odpowiednie procedury mianowania
infrastructure, and can therefore, by reason of
personelu powinny przyczynić się do
their trans-national implications, be better
zagwarantowania niezależności organu
achieved at Union level, the Union may
regulacyjnego, a zwłaszcza zapewnić
adopt measures in accordance with the

)

трафіку, типів слід переконатися, що
запити для інфраструктури ємність
здійснюється після завершення
процесу для створення щорічний
розклад роботи можуть бути
задоволені.

(60 Для забезпечення оптимального
) результату для залізничні починання,
бажано вимагати експертизу з
використання інфраструктури
потенціалу, коли координації запити на
ємність необхідні для задоволення
потреб користувачів.
(61 У зв'язку з їх монопольне місце
) інфраструктури менеджерів треба
обов'язково вивчити доступна
інфраструктура ємність і методи
підвищення, коли місткість розподіл
процесу не в змозі задовольнити
вимоги користувачів.
(62 Брак інформації про інші залізничні
) починання запити та обмежень у
системі може ускладнити для
залізничні починання шукати
вдосконалює свої запити ємність
інфраструктури.
(63 Це важливо для забезпечення кращої
) координації схем розподілу з метою
підвищення привабливості залізничних
для руху, яка використовує мережу з
більш ніж одного менеджера
інфраструктури, зокрема для
міжнародних перевезень.

mianowanie osób odpowiedzialnych za
podejmowanie decyzji przez organ publiczny,
który nie wykonuje bezpośrednio praw
właścicielskich w stosunku do
przedsiębiorstw podlegających regulacji.
Jeżeli ten warunek jest spełniony, takim
organem może być na przykład parlament,
prezydent lub premier.
(79)W celu uwzględnienia szczególnego
położenia geopolitycznego i geograficznego
niektórych państw członkowskich oraz
indywidualnej organizacji sektora kolejowego
w różnych państwach członkowskich
wymagane są specyficzne środki, przy
jednoczesnym zapewnieniu integralności
rynku wewnętrznego.
(80)W celu uwzględnienia rozwoju rynku
kolejowego należy przekazać Komisji
uprawnienie do przyjęcia aktów zgodnie z art.
290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do zmian
technicznych w informacjach
przekazywanych przez przedsiębiorstwo
składające wniosek o licencję, w wykazie klas
opóźnień, harmonogramu procesu alokacji
oraz w informacjach na temat rachunkowości,
które mają być przekazywane organom
regulacyjnym. Szczególnie ważne jest, aby w
czasie prac przygotowawczych Komisja
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na
poziomie ekspertów. Przygotowując i
opracowując akty delegowane, Komisja
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i
odpowiednie przekazywanie stosownych
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie.
(81)W celu zapewnienia jednolitych warunków

principle of subsidiarity as set out in Article
5 of the Treaty on European Union. In
accordance with the principle of
proportionality, as set out in that Article, this
Directive does not go beyond what is
necessary to achieve those objectives.
(84)The obligation to transpose this Directive
into national law should be confined to those
provisions which represent a substantive
change as compared with the earlier
Directives. The obligation to transpose the
provisions of this Directive, which are
substantively unchanged as compared with
the earlier Directives, arises under those
Directives.
(85)The Member States which have no railway
system, and no immediate prospect of having
one, would be subject to a disproportionate
and pointless obligation if they had to
transpose and implement Chapters II and IV
of this Directive. Therefore, such Member
States should be exempted from that
obligation.
(86)In accordance with the Joint Political
Declaration of Member States and the
Commission of 28 September 2011 on
explanatory documents (12), Member States
have undertaken to accompany, in justified
cases, the notification of their transposition
measures with one or more documents
explaining the relationship between the
components of a Directive and the
corresponding parts of national transposition
instruments. With regard to this Directive,
the legislator considers the transmission of
such documents to be justified.
(87)This Directive should be without prejudice to

(64 Важливо, щоб мінімізувати
) спотворення конкуренції, що
виникають, або між залізничної
інфраструктури або видів транспорту,
значних відмінностей у принципи
тарифікації.
(65 Бажано, щоб визначити ці компоненти
) інфраструктури служби, які мають
важливе значення для ввімкнення
Експлуатант надавати послугу, і які
повинні бути надані в обмін на мінімум
стягуватися.
(66 Інвестиції в залізничну інфраструктуру
) є необхідним і інфраструктурою
зарядки схем повинні стати стимулом
для менеджерів інфраструктури, щоб
зробити відповідні інвестиції
економічно привабливе.
(67 Щоб увімкнути заклади відповідні і
) чесних рівнів інфраструктури
звинувачення, інфраструктурименеджерам необхідно запису і
створення вартості своїх активів і
розвивати чітке уявлення про фактори,
які визначають витрати на
функціонування інфраструктури.
(68 Бажано, щоб гарантувати, що
) враховується зовнішні витрати при
прийнятті рішень транспорту і що
залізничної інфраструктури зарядки
можуть сприяти інтерналізації зовнішні
витрати таким чином, послідовною і

wykonywania niniejszej dyrektywy należy
powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze.
Uprawnienia te powinny być wykonywane
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu
kontroli przez państwa członkowskie
wykonywania uprawnień wykonawczych
przez Komisję (11).
(82)W przypadku gdy komitet ustanowiony na
mocy niniejszej dyrektywy nie wyda opinii w
sprawie projektu aktu wykonawczego
przedstawionego przez Komisję, Komisja nie
powinna przyjmować aktów wykonawczych
związanych z głównym celem usług
kolejowych, z oceną skutków uruchomienia
nowych przewozów międzynarodowych dla
równowagi ekonomicznej umów o
świadczenie usług publicznych, z opłatami
nakładanymi na przedsiębiorstwa kolejowe
wykonujące przewozy pasażerskie, z
dostępem do usług, które mają być
świadczone w obiektach usług
podstawowych, ze szczegółami procedury
uzyskiwania licencji, z zasadami obliczania
kosztów bezpośrednich, którymi należy się
kierować przy pobieraniu opłat za koszty
skutków emisji hałasu, i z zasadami
różnicowania opłat za dostęp do infrastruktury
w celu zachęcania do wyposażania pociągów
w system ETCS oraz ze wspólnymi zasadami
i praktykami dotyczącymi podejmowania
decyzji przez organy regulacyjne.
(83)Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, a
mianowicie wspomaganie rozwoju kolei w
Unii, określenie szerokich zasad dotyczących

the time limits set out in Part B of Annex IX,
within which Member States are to comply
with the earlier Directives,
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
Article 1
Subject-matter and scope
1. This Directive lays down:
(a)the rules applicable to the management of
railway infrastructure and to rail transport
activities of the railway undertakings
established or to be established in a Member
State as set out in Chapter II;
(b)the criteria applicable to the issuing, renewal
or amendment of licences by a Member State
intended for railway undertakings which are
or will be established in the Union as set out
in Chapter III;
(c)the principles and procedures applicable to the
setting and collecting of railway infrastructure
charges and the allocation of railway
infrastructure capacity as set out in Chapter
IV.
2. This Directive applies to the use of railway
infrastructure for domestic and international rail
services.
Article 2

збалансованим між всіма видами
транспорту.
(69 Важливо, щоб переконатися, що
) звинувачення на внутрішній і
Міжнародний трафік таких як
дозволити залізничних, щоб
задовольнити потреби ринку. Отже,
інфраструктурою зарядки повинні
встановлюватися за собівартістю, яка є
безпосередньо по мірі їх виникнення в
результаті експлуатації з поїзди.
(70 Загальний рівень відшкодування
) витрат через інфраструктури
звинувачення впливає на необхідний
рівень уряд внесок. Держави-члени
можуть вимагати різних рівнів в
цілому окупність. Однак, будь-яку
схему тарифікації інфраструктури слід
дозволяти трафіку, який принаймні
може платити за додаткові витрати, які
вона накладає використовувати
залізничної мережі.
(71 Залізнична інфраструктура є
) природних монополій і тому необхідно
надати інфраструктури менеджерів з
стимули, щоб скоротити витрати і
ефективно управляти їх
інфраструктури.
(72 Розвиток залізничного транспорту
) повинні досягти, використовуючи,
зокрема, об'єднання інструменти
доступні, без шкоди для пріоритети
вже створена.

wydawania licencji przedsiębiorstwom
kolejowym oraz koordynowanie ustaleń
regulujących alokację zdolności przepustowej
infrastruktury kolejowej i pobieranie opłat za
użytkowanie infrastruktury kolejowej w
państwach członkowskich, nie mogą być
osiągnięte w sposób wystarczający przez
państwa członkowskie ze względu na
oczywisty międzynarodowy wymiar
wydawania takich licencji oraz działania
istotnych elementów sieci kolejowych, a także
ze względu na konieczność zapewnienia
uczciwych i niedyskryminacyjnych warunków
dostępu do infrastruktury, natomiast ze
względu na ich ponadnarodowe skutki
możliwe jest lepsze osiągnięcie tych celów na
poziomie Unii, Unia może podjąć działania
zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie
z zasadą proporcjonalności określoną w tym
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych
celów.
(84)Obowiązek transpozycji niniejszej dyrektywy
do prawa krajowego należy ograniczyć do
tych przepisów, które stanowią merytoryczną
zmianę w porównaniu z wcześniejszymi
dyrektywami. Obowiązek transpozycji
przepisów niniejszej dyrektywy, których treść
nie została zmieniona w porównaniu z
wcześniejszymi dyrektywami, wynika z tych
wcześniejszych dyrektyw.
(85)Państwa członkowskie, które nie posiadają
systemu kolei i które w bliskiej przyszłości
nie będą posiadać takiego systemu, byłyby
obciążone nieproporcjonalnym i bezcelowym
obowiązkiem, jeżeli miałyby transponować i

Exclusions from the scope
1. Chapter II shall not apply to railway
undertakings which only operate urban, suburban
or regional services on local and regional standalone networks for transport services on railway
infrastructure or on networks intended only for
the operation of urban or suburban rail services.
Notwithstanding the first subparagraph, when
such a railway undertaking is under the direct or
indirect control of an undertaking or another
entity performing or integrating rail transport
services other than urban, suburban or regional
services, Articles 4 and 5 shall apply. Article 6
shall also apply to such a railway undertaking
with regard to the relationship between the
railway undertaking and the undertaking or entity
which controls it directly or indirectly.

(73 Знижки, що надаються залізничні
) починання повинні ставитися до
фактичного адміністративних
економію зроблені, у тому числі
витрати заощаджень. Знижки можуть
бути надані по просуненню
ефективного використання
інфраструктури.
(74 Бажано, залізничні починання та
) інфраструктури менеджер забезпечені
стимули, щоб звести до мінімуму
порушення роботи мережі.
(75 Розподіл ємність асоціюється з вартість
) інфраструктури Manager, плата за який
слід вимагати.

(76 Ефективне управління і справедливим і
) не дискримінаційну використання
залізничної інфраструктури вимагає
створення регулюючим органом, який
курирує застосування правил,
(a)undertakings which only operate rail
викладених у цій директиві і діє як
passenger services on local and regional standАпеляційний орган, без шкоди для
alone railway infrastructure;
можливість судового розгляду.
(b)undertakings which only operate urban or
Регулюючим органом повинні мати
suburban rail passenger services;
можливість застосовувати його
(c)undertakings which only operate regional rail
інформаційних запитів і рішень за
freight services;
допомогою відповідними санкціями.
(d)undertakings which only operate freight
services on privately owned railway
(77 Фінансування регулюючий орган
infrastructure that exists solely for use by the
) повинен гарантувати свою
infrastructure owner for its own freight
незалежність і повинен прийти з
operations.
державного бюджету або за рахунок
внесків сектор, що стягуються у
3. Member States may exclude the following
2. Member States may exclude the following
from the application of Chapter III:

wprowadzić w życie rozdział II i IV niniejszej
dyrektywy. Dlatego też te państwa
członkowskie powinny być zwolnione z tego
obowiązku.
(86)Zgodnie ze wspólną deklaracją polityczną z
dnia 28 września 2011 r. państw
członkowskich i Komisji dotyczącą
dokumentów wyjaśniających (12) państwa
członkowskie zobowiązały się do dołączania,
w uzasadnionych przypadkach, do
powiadomienia o środkach transpozycji
jednego lub większej liczby dokumentów
wyjaśniających związki między elementami
dyrektywy a odpowiadającymi im częściami
krajowych instrumentów służących
transpozycji. W odniesieniu do niniejszej
dyrektywy ustawodawca uznaje, że
przekazanie takich dokumentów jest
uzasadnione.
(87)Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać
obowiązków państw członkowskich
dotyczących określonych w załączniku IX
część B terminów transpozycji do prawa
krajowego wcześniejszych dyrektyw,
PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
Artykuł 1

from the application of Articles 7, 8 and 13 and
Chapter IV:
(a)local and regional stand-alone networks for
passenger services on railway infrastructure;
(b)networks intended only for the operation of
urban or suburban rail passenger services;
(c)regional networks which are used for regional
freight services solely by a railway
undertaking that is not covered under
paragraph 1 until capacity on that network is
requested by another applicant;
(d)privately owned railway infrastructure that
exists solely for use by the infrastructure
owner for its own freight operations.
4. Without prejudice to paragraph 3, Member
States may exclude local and regional railway
infrastructures which do not have any strategic
importance for the functioning of the rail market
from the application of Article 8(3) and local
railway infrastructures which do not have any
strategic importance for the functioning of the
rail market from the application of Chapter IV.
Member States shall notify the Commission of
their intention to exclude such railway
infrastructures. In accordance with the advisory
procedure referred to in Article 62(2), the
Commission shall decide whether such railway
infrastructure may be considered to be without
any strategic importance taking into account the
length of railway lines concerned, their level of
use and the traffic volume potentially impacted.

Przedmiot i zakres stosowania
1. Przepisy niniejszej dyrektywy określają:

5. Member States may exclude from the
application of Article 31(5) vehicles operated or
intended to be operated from and to third

примусовому порядку, при дотриманні
принципи чесності, прозорості,
недискримінації та пропорційності.
(78 Відповідні процедури для призначення
) співробітників повинна сприяти
гарантування незалежності
регулюючий орган, зокрема
гарантуючи, що до призначення на
посаду осіб, відповідальність за
рішення приймається державної влади,
які не безпосередньо здійснюється на
власність над регульовані починання.
Умови, що це умова, такі
повноваження можуть бути, наприклад,
парламент, президент чи прем'єрміністра.
(79 Конкретні заходи зобов'язані
) враховувати конкретні геополітичне та
географічне положення певних країнчленів і конкретній організації
залізничного сектора в різних
державах-членах забезпечуючи
цілісність внутрішнього ринку.
(80 Для того, щоб брати до уваги еволюції
) ринку залізничних, владу, щоб
прийняти акти відповідно до статті 290
договору про функціонування
Європейського Союзу (TFEU) слід
делегувати комісії щодо технічних змін
до інформація надається, зобов'язання,
звернувшись за ліцензію, щоб список
класів затримка, розклад для виділення
процесу а також облікової інформації
до поставлятися для регулюючих

a)zasady mające zastosowanie do zarządzania
infrastrukturą kolejową oraz przewozów
kolejowych wykonywanych przez istniejące
przedsiębiorstwa kolejowe lub przedsiębiorstwa
kolejowe, które zostaną założone w państwach
członkowskich, jak określono w rozdziale II;
b)kryteria mające zastosowanie do wydawania,
odnawiania lub zmiany przez państwo
członkowskie licencji przeznaczonych dla
istniejących przedsiębiorstw kolejowych lub
przedsiębiorstw kolejowych, które zostaną
założone w Unii, jak określono w rozdziale III;
c)zasady i procedury mające zastosowanie do
ustalania i pobierania opłat za dostęp do
infrastruktury kolejowej i do alokacji zdolności
przepustowej infrastruktury kolejowej, jak
określon w rozdziale IV.
2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do
użytkowania infrastruktury kolejowej w
kolejowych przewozach krajowych i
międzynarodowych.
Artykuł 2
Wyłączenia z zakresu stosowania
1. Rozdział II nie ma zastosowania do
przedsiębiorstw kolejowych, które wykonują
wyłącznie przewozy miejskie, podmiejskie lub
regionalne na wydzielonych sieciach lokalnych i
regionalnych przeznaczonych do świadczenia
usług przewozowych przy wykorzystaniu
infrastruktury kolejowej, lub na sieciach
przeznaczonych wyłącznie do wykonywania
miejskich lub podmiejskich przewozów
kolejowych.

countries, running on a network whose track
gauge is different from the main rail network
within the Union.
6. Member States may decide time periods and
deadlines for the schedule for capacity allocation
which are different from those referred to in
Article 43(2), point 2(b) of Annex VI and points
3, 4 and 5 of Annex VII if the establishment of
international train paths in cooperation with
infrastructure managers of third countries on a
network whose track gauge is different from the
main rail network within the Union has a
significant impact on the schedule for capacity
allocation in general.

органів. Це особливо важливо, щоб
комісія виконувати відповідні
консультації під час підготовчої
роботи, у тому числі на рівні експертів.
Комісії, коли підготовка і складання
делеговані акти повинні забезпечити
синхронний, своєчасною та відповідної
передачі відповідних документів до
Європейського парламенту та раді.

(81 Для того, щоб забезпечити рівномірний
) умови для здійснення цієї директиви,
здійснення повноважень повинна бути,
покладених на комісії. Ці
повноваження необхідно проявляти,
відповідно до регулювання (ЄС) №
182/2011 Європейського парламенту та
7. Member States may decide to publish the
Ради 16 лютого 2011 встановлює
charging framework and charging rules
правила і загальні принципи, що
applicable specifically to international freight
стосуються механізми управління
services from and to third countries operated on a
державами-членами комісії вправи
network whose track gauge is different from the
здійснення повноважень (11).
main rail network within the Union with different
instruments and deadlines than those provided
(82 Впровадження акти, пов'язані з
under Article 29(1) where this is required to
) основною метою залізничні послуги,
ensure fair competition.
оцінка впливу нових міжнародних
послуг з економічної рівноваги
8. Member States may exclude from the
контрактів на державній службі, збори
application of Chapter IV railway infrastructure,
на залізничні починання, забезпечуючи
whose track gauge is different from the main rail
пасажирських перевезень, доступ до
network within the Union, and which connects
послуг поставлятися в зал необхідного
cross-border stations of a Member State to the
спорядження, подробиці щодо
territory of a third country.
процедури необхідно дотримувати для
отримання ліцензії, умови для
9. This Directive shall not apply to undertakings
розрахунку прямих витрат для
the business of which is limited to providing
нанесення зарядки для покриття витрат
solely shuttle services for road vehicles through
на шум ефектів і для в застосування
undersea tunnels or to transport operations in the

Niezależnie od akapitu pierwszego, w przypadku
gdy takie przedsiębiorstwo kolejowe znajduje się
pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą
przedsiębiorstwa lub innego podmiotu
wykonującego lub integrującego usługi transportu
kolejowego inne niż przewozy miejskie,
podmiejskie lub regionalne, zastosowanie mają
art. 4 i 5. Art. 6 również ma zastosowanie do
takiego przedsiębiorstwa kolejowego w
odniesieniu do stosunków między tym
przedsiębiorstwem kolejowym a
przedsiębiorstwem lub podmiotem sprawującym
nad nim bezpośrednią lub pośrednią kontrolę.
2. Państwa członkowskie mogą wyłączyć
następujące przedsiębiorstwa z zakresu
stosowania rozdziału III:
a)przedsiębiorstwa, które wykonują kolejowe
przewozy pasażerskie wyłącznie na wydzielonej
lokalnej i regionalnej infrastrukturze kolejowej;
b)przedsiębiorstwa, które wykonują wyłącznie
miejskie lub podmiejskie kolejowe przewozy
pasażerskie;
c)przedsiębiorstwa, które wykonują wyłącznie
kolejowe przewozy towarowe o zasięgu
regionalnym;
d)przedsiębiorstwa, które wykonują wyłącznie
przewozy towarowe na infrastrukturze
kolejowej będącej własnością prywatną, która
jest przeznaczona do wyłącznego użytku
właściciela tej infrastruktury w celu
wykonywania jego własnych przewozów
towarowych.
3. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z
zakresu stosowania art. 7, 8, 13 i rozdziału IV:

form of shuttle services for road vehicles through
such tunnels except Article 6(1) and (4) and
Articles 10, 11, 12 and 28.
10. Member States may exclude from the
application of Chapter II, with the exception of
Article 14, and Chapter IV, any railway service
carried out in transit through the Union.
11. Member States may exclude from the
application of Article 32(4) trains not equipped
with the European Train Control System (ETCS)
and used for regional passenger services which
have been placed into service for the first time
before 1985.
Article 3
Definitions
For the purpose of this Directive, the following
definitions apply:
(1)‧railway undertaking‧ means any public or
private undertaking licensed according to this
Directive, the principal business of which is to
provide services for the transport of goods
and/or passengers by rail with a requirement
that the undertaking ensure raction; this also
includes undertakings which provide traction
only;
(2)‧infrastructure manager‧ means any body or
firm responsible in particular for establishing,
managing and maintaining railway
infrastructure, including traffic management
and control-command and signalling; the
functions of the infrastructure manager on a

диференціювання інфраструктури
заряд дати стимули для оснащення
поїздів з ЕТКС і загальні принципи й
методи для регулюючих органів,
прийняття рішень не повинна бути
прийнята Комісією, де комітет,
заснований відповідно до цієї
Директиви доставляє не думка за
проектом впровадження закону
представлений комісією.
(83 Починаючи з цілей цієї Директиви а
) саме для сприяння розвитку Спілки
залізниць, викладені принципи широкі
для надання ліцензій на залізничні
починання та координації заходів в
державах-членах, що регулює розподіл
залізничної інфраструктури ємність і
зборів, зробив для використання, не
може бути достатньо досягнута
державами-членами за рахунок явно
міжнародні розмірності видачу таких
ліцензій та операційних істотними
елементами залізничними мережами та
необхідність забезпечення
справедливого і недискримінаційний
умови для доступу до інфраструктури і
може таким чином, завдяки їх наслідки
транснаціональних бути краще
досягається на рівні Союзу, Союз може
вжити заходів відповідно до принципу
система пріоритетів відповідно до
статті 5 договору про Європейський
Союз. Відповідно до принципу
пропорційності, як зазначено в цій
статті ця Директива не виходить за
межі, що є необхідним для досягнення

a)wydzielone sieci lokalne i regionalne
network or part of a network may be allocated
przeznaczone do wykonywania przewozów
to different bodies or firms;
pasażerskich na infrastrukturze kolejowej;
(3)‧railway infrastructure‧ means the items listed
b)sieci przeznaczone wyłącznie do prowadzenia
in Annex I;
miejskich lub podmiejskich kolejowych
(4)‧international freight service‧ means a
przewozów pasażerskich;
transport service where the train crosses at
c)sieci regionalne, które są użytkowane do
least one border of a Member State; the train
regionalnych przewozów towarowych
may be joined and/or split and the different
wyłącznie przez przedsiębiorstwo kolejowe,
sections may have different origins and
które nie jest objęte zakresem ust. 1, do czasu,
destinations, provided that all wagons cross at
gdy o zdolność przepustową na tej sieci nie
least one border;
wystąpi inny wnioskodawca;
(5)‧international passenger service‧ means a
d)infrastrukturę kolejową będącą własnością
passenger service where the train crosses at
prywatną, która jest przeznaczona do
least one border of a Member State and where
wyłącznego użytku właściciela tej infrastruktury
the principal purpose of the service is to carry
w celu wykonywania jego własnych przewozów
passengers between stations located in
towarowych.
different Member States; the train may be
joined and/or split, and the different sections
4 Bez uszczerbku dla ust. 3 państwa
may have different origins and destinations,
członkowskie mogą wyłączyć z zakresu
provided that all carriages cross at least one
stosowania art. 8 ust. 3 lokalne i regionalne
border;
infrastruktury kolejowe, które nie mają żadnego
(6)‧urban and suburban services‧ means
strategicznego znaczenia dla funkcjonowania
transport services whose principal purpose is
rynku kolejowego, a także lokalne infrastruktury
to meet the transport needs of an urban centre
kolejowe, które nie mają żadnego strategicznego
or conurbation, including a cross-border
znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego
conurbation, together with transport needs
– z zakresu stosowania rozdziału IV. Państwa
between such a centre or conurbation and
członkowskie powiadamiają Komisję o swoim
surrounding areas;
zamiarze wyłączenia takich infrastruktur
(7)‧regional services‧ means transport services
kolejowych. Zgodnie z procedurą doradczą, o
whose principal purpose is t meet the
której mowa w art. 62 ust. 2, Komisja decyduje o
transport needs of a region, including a crosstym, czy taka infrastruktura kolejowa może być
border region;
uznana za niemającą żadnego strategicznego
(8)‧transit‧ means crossing territory of the Union
znaczenia, uwzględniając długość danych linii
without loading or unloading goods, and/or
kolejowych, ich poziom wykorzystania oraz
without picking up passengers or setting them
wielkość przewozów, na które może to mieć
down in territory of the Union;
wpływ.

цих цілей.
(84 Зобов'язання застосовувати цю
) директиву в національному
законодавстві повинні обмежуватися
положень, які представляють істотних
змін порівняно з попередніх директиви.
Зобов'язання застосовувати положення
цієї директиви, які змістовних без змін
порівняно з попередніх директиви,
виникає під ці директиви.
(85 Держави-члени, які мають жодної
) залізничної системи і немає негайного
перспектива того, буде залежати
непропорційне і безглуздим
зобов'язання, якби вони транспонувати
та впровадити глав II та IV ця
Директива. Таким чином, такі державичлени повинні звільнені від сплати
цього зобов'язання.
(86 Відповідно до спільної політичної
) декларації з країнами-членами та
комісії 28 Вер 2011 у пояснювальній
документів (12)країни-члени взяли
супроводжувати у вирівняному
випадків сповіщення про їх
транспозиція заходів з одного або
декількох документів, пояснюючи
відносини між компоненти директиви
та відповідні частини національної
транспозиція інструментів. Що
стосується ця Директива законодавець
вважає передачі таких документів буде
виправдано.

5. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z
(9)‧alternative route‧ means another route
zakresu stosowania art. 31 ust. 5 pojazdy, które się
between the same origin and destination
eksploatuje lub planuje eksploatować w ruchu z
where there is substitutability between the two
państwami trzecimi, korzystające z sieci o
routes for the operation of the freight or
szerokości torów innej niż główna sieć kolejowa
passenger service concerned by the railway
w Unii.
undertaking;
(10)‧viable alternative‧ means access to another
6. Państwa członkowskie mogą decydować o
service facility which is economically
okresach i terminach w odniesieniu do
acceptable to the railway undertaking, and
harmonogramu alokacji zdolności przepustowej,
allows it to operate the freight or passenger
który różni się od tego, o którym mowa w art. 43
service concerned;
ust. 2, załączniku VI pkt 2 lit. b) i załączniku VII
(11)‧service facility‧ means the installation,
pkt 3, 4 i 5, jeżeli ustalenie międzynarodowych
including ground area, building and
tras pociągów we współpracy z zarządcami
equipment, which has been specially
infrastruktury z państw trzecich na sieci o
arranged, as a whole or in part, to allow the
szerokości torów innej niż na głównej sieci
supply of one or more services referred to in
kolejowej w Unii będzie miało ogólnie znaczący
points 2 to 4 of Annex II;
wpływ na harmonogram alokacji zdolności
(12)‧operator of service facility‧ means any
przepustowej.
public or private entity responsible for
managing one o more service facilities or
7. Państwa członkowskie mogą decydować o
supplying one or more services to railway
opublikowaniu ram i zasad pobierania opłat
undertakings referred to in points 2 to 4 of
mających w szczególności zastosowanie do
Annex II;
międzynarodowych przewozów towarowych z i
(13)‧cross-border agreement‧ means any
do państw trzecich prowadzonych na sieci, której
agreement between two or more Member
szerokość torów jest inna niż główna sieć
States or between Member States and third
kolejowa w Unii przy użyciu innych instrumentów
countries intended to facilitate the provision
i w innych terminach niż te przewidziane w art. 29
of cross-border rail services;
ust. 1, w przypadku gdy jest to wymagane w celu
(14)
‧licence‧ means an authorisation issued by a
zapewnienia uczciwej konkurencji.
licensing authority to an undertaking, by
which its capacity to provide rail transport
8. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z
services as a railway undertaking is
zakresu stosowania rozdziału IV infrastrukturę
recognised; that capacity may be limited to
kolejową o szerokości torów innej niż główna sieć
the provision of specific types of services;
kolejowa w Unii, łączącą stacje będące
(15)
‧licensing authority‧ means the body
przejściami granicznymi między danym państwem
responsible for granting licences within a
członkowskim a państwem trzecim.

(87 Ця директива має бути без шкоди для
) терміни, встановлені у частина B
Додатку IX, в межах якої держави –
члени дотримуватись попередніх
директиви,
ПРИЙНЯЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
ГЛАВА Я
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1
Предмет і область
1. Ця директива встановлює:
(в норми, що застосовуються для
) управління залізничної інфраструктури
та залізничного транспорту діяльності
залізничні починання, створена або
повинен бути створений у державичлена, визначеного у розділ II;
(b критерії для видачі, відновлення або
) поправки ліцензій державою-членом
призначені для залізничні починання,
які або, встановлюється в Союзі,
визначеного у розділі III;
(c принципи і процедури застосовні до
) налаштування і збору залізничної
інфраструктури платежів та розподіл
залізничної інфраструктури потенціалу,
визначеного у Розділ IV.

9. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do
przedsiębiorstw, których działalność ograniczona
jest do świadczenia przewozów wahadłowych dla
pojazdów drogowych przez tunele podmorskie,
lub do działalności transportowej polegającej na
wykonywaniu przewozów wahadłowych dla
pojazdów drogowych przez takie tunele, z
wyjątkiem art. 6 ust. 1, art. 6 ust. 4, art. 10, 11, 12
i 28.
10. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z
zakresu stosowania rozdziału II, z wyjątkiem art.
14, oraz rozdziału IV wszelkie tranzytowe usługi
kolejowe prowadzone przez terytorium Unii.
11. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z
zakresu stosowania art. 32 ust. 4 pociągi
niewyposażone w europejski system bezpiecznej
kontroli jazdy pociągu (European Train Control
System – ETCS), które są wykorzystywane do
regionalnych przewozów pasażerskich i które
zostały po raz pierwszy oddane do użytku przed
1985 r.
Artykuł 3
Definicje
Na użytek niniejszej dyrektywy stosuje się
następujące definicje:
1)„przedsiębiorstwo kolejowe” oznacza każde
przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne,
posiadające licencję zgodnie z niniejszą
dyrektywą, którego działalność podstawowa
polega na świadczeniu usług w transporcie
towarowym lub pasażerskim koleją, z

Member State;
(16)‧contractual agreement‧ means an agreement
or, mutatis mutandis, an ar angement within
the framework of administrative measures;
(17)‧reasonable profit‧ means a rate of return on
own capital that takes account of the risk,
including that to revenue, or the absence of
such risk, incurred by the operator of the
service faci ity and is in line with the
average rate for the sector concerned in
recent years;
(18)‧allocation‧ means the allocation of railway
infrastructure capacity by an infrastructure
manager;
(19)‧applicant‧ means a railway undertaking or
an international grouping of railway
undertakings or other persons or legal
entities, such as competent authorities under
Regulation (EC) No 1370/2007 and shippers,
freight forwarders and combined transport
operators, with a public-service or
commercial interest in procuring
infrastructure capacity;
(20)‧congested infrastructure‧ means an element
of infrastructure for which demand for
infrastructure capacity cannot be fully
satisfied during certain periods even after
coordination of the different requests for
capacity;
(21)‧capacity-enhancement plan‧ means a
measure or series of measures with a
calendar for their implementation which aim
to alleviate the capacity constraints which led
to the declaration of an element of
infrastructure as ‧congested infrastructure‧;
(22)‧coordination‧ means the process through

2. Ця директива відноситься до
використання залізничну інфраструктуру
для внутрішніх і міжнародних залізничних
послуг.
Стаття 2
Виключення сфери
1. Глава II не поширюється на залізничні
починання, які працюють тільки міських,
приміських або регіональних послуг на
місцевих та регіональних автономний
мереж на транспортні послуги на
залізничної інфраструктури або в мережах,
призначений для експлуатації міських або
приміські залізничні послуги.
Незважаючи на першому пункті коли такі
залізничні починання є підконтрольними
прямий або непрямий починання або
виконання іншої сутності або інтеграції
залізничних транспортних послуг від
міських, приміських або регіональних
служб, статті 4 і 5 застосовуються. Стаття
6 також застосовуються до таких
залізничні починання з урахуванням
співвідношення залізничні починання та
зобов'язання або юридичної особи, яка
керує, прямо чи опосередковано.
2. члени ключити із застосунку глава III:
(в починання, які працюють тільки
) залізничних пасажирських перевезень на
місцевих та регіональних автономний

zastrzeżeniem, że przedsiębiorstwo to zapewnia
pojazdy trakcyjne; obejmuje to także
przedsiębiorstwa, które tylko dostarczają
pojazdy trakcyjne;
2)„zarządca infrastruktury” oznacza każdy
podmiot lub przedsiębiorstwo, które są
odpowiedzialne w szczególności za założenie
infrastruktury kolejowej, zarządzanie nią i jej
utrzymanie, w tym za prowadzenie ruchu
pociągów, urządzenia bezpiecznej kontroli
jazdy i urządzenia sterowania ruchem
kolejowym (srk); funkcje zarządcy
infrastruktury na sieci lub części sieci mogą być
przydzielane różnym podmiotom lub
przedsiębiorstwom;
3)„infrastruktura kolejowa” oznacza elementy
wymienione w załączniku I;
4)„międzynarodowe przewozy towarowe”
oznaczają usługi przewozowe, w przypadku
których pociąg przekracza co najmniej jedną
granicę państwa członkowskiego; pociąg ten
może być łączony lub dzielony, a różne jego
części mogą mieć różne stacje nadania i
przeznaczenia, pod warunkiem że wszystkie
wagony przekraczają co najmniej jedną granicę;
5)„międzynarodowe przewozy pasażerskie”
oznaczają przewozy pasażerskie, w przypadku
których pociąg przekracza co najmniej jedną
granicę państwa członkowskiego i których
głównym celem jest przewóz pasażerów
pomiędzy stacjami znajdującymi się w różnych
państwach członkowskich; pociąg może być
łączony lub rozłączany, a jego różne części
mogą mieć różne stacje początkowe i końcowe,
pod warunkiem że wszystkie wagony
przekraczają co najmniej jedną granicę;
6)„przewozy miejskie i podmiejskie” oznaczają

which the infrastructure manager and
applicants will attempt to resolve situations
in which there are conflicting applications
for infrastructure capacity;
(23)‧framework agreement‧ means a legally
binding general agreement under public or
private law, setting out the rights and
obligations of an applicant and the
infrastructure manager in relation to the
infrastructure capacity to be allocated and the
charges to be levied over a period longer than
one working timetable period;
(24)‧infrastructure capacity‧ means the potential
to schedule train paths requested for an
element of infrastructure for a certain period;
(25)‧network‧ means the entire railway
infrastructure managed by an infrastructure
manager;
(26)‧network statement‧ means the statement
which sets out in detail the general rules,
deadlines, procedures and criteria for
charging and capacity-allocation schemes,
including such other information as is
required to enable applications for
infrastructure capacity;
(27)‧train path‧ means the infrastructure
capacity needed to run a train between two
places over a given period;
(28)‧working timetable‧ means the data defining
all planned train and rolling-stock
movements which will take place on the
relevant infrastructure during t e period for
which it is in force;
(29)‧storage siding‧ means sidings specifically
dedicated to temporary parking of railway
vehicles between two assignments;

залізнична інфраструктура;
(b починання, які працюють тільки міської
) чи приміський залізничний
пасажирських перевезень;
(c починання, що діють лише регіональні
) послуги з наземних перевезень;
(d починання, які працюють тільки
) послуги з перевезень на приватній
власності залізничну інфраструктуру,
яка існує виключно для використання
інфраструктури власник для своїх
власних вантажних операцій.
3. члени ключити із застосунку статті 7, 8 і
13 і розділ IV:
(в місцеві і регіональні автономний мереж
) для пасажирських перевезень на
залізничної інфраструктури;
(b мереж, призначений для експлуатації
) міських або приміському залізничному
пасажирських перевезень;
(c регіональні мереж, які
) використовуються для регіональних
морський фрахт виключно залізничні
починання, накритому не відповідно до
пункту 1 поки потенціал у цій мережі на
прохання інший заявника;
(d приватної власності залізничну
) інфраструктуру, яка існує виключно для
використання інфраструктури власник

usługi przewozowe, których głównym celem
jest zaspokojenie potrzeb transportowych
ośrodka miejskiego lub konurbacji, w tym
konurbacji transgranicznej, a także potrzeb
transportowych na trasie między ośrodkiem
miejskim lub konurbacją a otaczającymi je
obszarami;
7)„przewozy regionalne” oznaczają usługi
przewozowe, których głównym celem jest
zaspokojenie potrzeb transportowych r gionu,
w tym regionu transgranicznego;
8)„tranzyt” oznacza przejazd przez terytorium
Unii bez ładowania lub wyładowywania
towarów lub bez zapewniania pasażerom
możliwości wsiadania lub wysiadania na
terytorium Unii;
9)„trasa alternatywna” oznacza inną trasę
pomiędzy tą samą stacją początkową i końcową
w przypadku gdy istnieje zastępowalność obu
tras w związku ze świadczeniem danych usług
przewozu towarowego lub pasażerskiego przez
przedsiębiorstwo kolejowe;
10)„realna alternatywa” oznacza dostęp do innego
obiektu infrastruktury usługowej, który
przedsiębiorstwo kolejowe może
zaakceptować z punktu widzenia
ekonomicznego i który umożliwia mu
świadczenie odpowiednich usług przewozu
towarowego lub pasażerskiego;
11)„obiekt infrastruktury usługowej” oznacza
instalację, w tym grunt, budynek i sprzęt, które
zostały specjalnie przygotowane, w całości lub
w części, aby umożliwić świadczenie jednej
lub większej liczby usług, o których mowa w
załączniku II pkt 2–4;
12)„operator obiektu infrastruktury usługowej”
oznacza każdy podmiot publiczny lub

(30)‧heavy maintenance‧ means work that is not
carried out routinely as part of day-today operations and requires the vehicle to
be removed from service.
CHAPTER II
DEVELOPMENT OF THE UNION
RAILWAYS
SECTION 1
Management independence
Article 4
Independence of railway undertakings and
infrastructure managers
1. Member States shall ensure that, as regards
management, administration and internal control
over administrative, economic and accounting
matters, railway undertakings directly or
indirectly owned or controlled by Member States
have independent status in accordance with
which they will hold, in particular, assets,
budgets and accounts which are separate from
those of the State.
2. While respecting the charging and allocation
framework and the specific rules established by
the Member States, the infrastructure manager
shall be responsible for its own management,
administration and internal control.
Article 5

для своїх власних вантажних операцій.
4. без шкоди для пункт 3 держави-члени
може бути виключеним згідно місцевого та
регіонального залізничної інфраструктури,
що не мають будь-яких стратегічне
значення для функціонування ринку
залізниці від застосування статті 8 (3) та
місцевої залізничної інфраструктури, що
не мають будь-яких стратегічне значення
для функціонування ринку залізниці від
застосування розділ IV. Держави-члени
повідомляє комісії про свій намір
виключити таку залізничної
інфраструктури. Консультативний
порядку, згаданих у статті 62(2) комісія,
нарешті, вирішити чи такі залізничну
інфраструктуру, може вважатися бути без
будь-яких стратегічне значення, беручи до
уваги, довжина залізничних ліній
стурбований, рівень використання і
потенційно заторкнули нарахування обсягу
трафіку.
5. члени можуть виключити з застосування
статті 31(5) транспортних засобів operated
або передбачається здійснювати польоти з
і до третіх країн, мережі, чиї трек
калібрувальні відрізняється від основних
залізничної мережі в рамках Союзу.
6. члени можуть вирішити, періоди часу та
граничні терміни для розклад для
розподілу місткість яких відрізняються від
згаданого у статті 43(2), вказати 2(b)
додатку VI і пунктів 3, 4 і 5 додатку VII
якщо створення міжнародного

prywatny odpowiedzialny za zarządzanie co
najmniej jednym obiektem infrastruktury
usługowej lub świadczący przedsiębiorstwom
kolejowym jedną lub więcej usług, o których
mowa w załączniku II pkt 2–4;
13)„umowa transgraniczna” oznacza każdą
umowę między co najmniej dwoma państwami
członkowskimi lub między państwami
członkowskimi i państwami trzecimi służącą
ułatwieniu świadczenia transgranicznych
przewozów kolejowych;
14)„licencja” oznacza licencję wydaną
przedsiębiorstwu przez organ wydający
licencje, poprzez którą zostaje uznana jego
zdolność do wykonywania przewozów
kolejowych jako przedsiębiorstwo kolejowe;
zdolność ta może być ograniczona do
świadczenia określonych rodzajów
przewozów;
15)„organ wydający licencje” oznacza organ
odpowiedzialny za udzielanie licencji w
państwie członkowskim;
16)„umowa” oznacza umowę lub, odpowiednio,
porozumienie w ramach środków
administracyjnych;
17)„rozsądny zysk” oznacza stopę zwrotu z
własnego kapitału, która uwzględnia ryzyko, w
tym związane z przychodami – lub brak
takiego ryzyka – ponoszone przez operatora
obiektu infrastruktury usługowej i uwzględnia
średnią stopę dla danego sektora w ostatnich
latach;
18)„alokacja” oznacza alokację zdolności
przepustowej infrastruktury kolejowej przez
zarządcę infrastruktury;
19)„wnioskodawca” oznacza przedsiębiorstwo
kolejowe lub międzynarodowe ugrupowanie

Management of the railway undertakings
according to commercial principles

залізничного контури у співпраці з
інфраструктурою менеджерів з третіми
країнами, у мережі якого трек
калібрувальні відрізняється від основних
залізничної мережі в рамках Союзу має
значний вплив на розклад для розподіл
потенціалу в цілому.

1. Member States shall enable railway
undertakings to adjust their activities to the
market and to manage those activities under the
responsibility of their management bodies, in the
interests of providing efficient and appropriate
services at the lowest possible cost for the quality 7. члени можуть прийняти публікувати
of service required.
зарядки рамки і зарядки правила
стосуються спеціально Міжнародний
морський фрахт від і до третіх країн, які
Railway undertakings shall be managed
діяли в мережі, чиї трек калібрувальні є
according to the principles which apply to
відрізняється від основних залізничної
commercial companies, irrespective of their
мережі в рамках союзу з різних
ownership. This shall also apply to the public
service obligations imposed on them by Member інструментів і терміни, ніж ті, що
States and to public service contracts which they передбачені статтею 29(1), де це необхідно
для забезпечення добросовісної
conclude with the competent authorities of the
конкуренції.
State.
2. Railway undertakings shall determine their
business plans, including their investment and
financing programmes. Such plans shall be
designed to achieve the undertakings' financial
equilibrium and other technical, commercial and
financial management objectives; they shall also
indicate the means of attaining those objectives.

8. члени може бути виключеним згідно з
програми розділ IV залізничну
інфраструктуру, чиї трек калібрувальних
відрізняється від основних залізничної
мережі в рамках Союзу, і яка з'єднує
прикордонних станцій держави-члена на
територію третіх країн.

3. With reference to the general policy
guidelines issued by each Member State and
taking into account national plans and contracts
(which may be multiannual) including
investment and financing plans, railway
undertakings shall, in particular, be free to:

9. Ця директива не застосовуються до
починання, бізнес яких обмежено надання
виключно послуги трансферу для
дорожніх транспортних засобів через
підводних тунелів, або транспортні
операції у вигляді послуги трансферу для
дорожніх транспортних засобів через такі
тунелі окрім статті 6 (1) та (4) і статті 10,
11, 12 і 28.

(a)establish their internal organisation, without
prejudice to the provisions of Articles 7, 29

przedsiębiorstw kolejowych lub inne osoby lub
podmioty prawne, takie jak właściwe organy w
rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007
oraz spedytorzy, nadawcy towarów i
operatorzy transportu kombinowanego, którzy
ze względu na świadczenie usługi publicznej
lub ze względów handlowych są
zainteresowani uzyskaniem zdolności
przepustowej infrastruktury;
20)„przepełniona infrastruktura” oznacza odcinek
infrastruktury, dla którego popyt na zdolność
przepustową infrastruktury nie może być w
pełni zaspokojony w pewnych okresach, nawet
po koordynacji różnych wniosków o
przyznanie zdolności przepustowej;
21)„plan powiększenia zdolności przepustowej”
oznacza środek lub serię środków wraz z
terminarzem ich wdrożenia, mających na celu
złagodzenie ograniczeń, które prowadziły do
zgłaszania danego odcinka infrastruktury jako
„przepełnionej infrastruktury”;
22)„koordynacja” oznacza proces, za pomocą
którego zarządca infrastruktury i
wnioskodawcy będą próbowali rozwiązać
sytuacje, w których występują kolidujące ze
sobą wnioski o przyznanie zdolności
przepustowej;
23)„umowa ramowa” oznacza prawnie wiążącą
umowę ogólną prawa publicznego lub
prywatnego, ustalającą prawa i obowiązki
wnioskodawcy i zarządcy infrastruktury w
stosunku do zdolności przepustowej
infrastruktury, która to zdolność ma zostać
alokowana, oraz opłat, które mają zostać
pobrane w czasie dłuższym niż jeden okres
obejmujący obowiązujący rozkład jazdy;
24)„zdolność przepustowa infrastruktury” oznacza

and 39;
(b)control the supply and marketing of services
and fix the pricing thereof;
(c)take decisions on staff, assets and own
procurement;
(d)expand their market share, develop new
technologies and new services and adopt any
innovative management techniques;
(e)establish new activities in fields associated
with the railway business.

10. члени може бути виключеним згідно з
програми глава II, за винятком статті 14 і
глава IV, будь-якого залізничному
транспорті, проводиться під час транзиту
через Союзу.

11. члени можуть виключити з
застосування статті 32(4) потяги не
обладнаних з європейської системи
залізничного контролю (ЕТКС) і
використовується для регіональної
This paragraph is without prejudice to Regulation пасажирських перевезень, які були
(EC) No 1370/2007.
поміщені в експлуатацію в перший раз до
1985 року.
4. Notwithstanding paragraph 3, shareholders of
publicly owned or controlled railway
Стаття 3
undertakings shall be able to require their own
prior approval for major business management
Визначення
decisions in the same way as shareholders of
private joint-stock companies under the rules of
Для цілей цієї Директиви застосовуються
the company law of Member States. The
такі визначення:
provisions of this Article shall be without
prejudice to the powers of supervisory bodies
(1 ‧залізничні починання‧означає будьunder the company law of Member States
) яких державних або приватних
relating to the appointment of board members.
починання ліцензовано відповідно до
цієї директиви, головних бізнес якого є
SECTION 2
надання послуг для транспортування
товарів і/або пасажирів залізницею з
Separation of infrastructure management and
вимоги, що зобов'язання забезпечити
transport operations and of different types of
зчеплення; це також включає в себе
transport operations
починання, які забезпечують зчеплення
тільки;
Article 6
(2 ‧інфраструктура менеджер‧означає, що
Separation of accounts
) будь-який орган або чи фірми зокрема
створення, управління й утримання
1. Member States shall ensure that separate
залізничної інфраструктури, включаючи

potencjał do układania rozkładu jazdy
zamówionych tras pociągów dla danego
odcinka infrastruktury w określonym
przedziale czasowym;
25)„sieć” oznacza całość infrastruktury kolejowej
zarządzanej przez zarządcę infrastruktury;
26)„regulamin sieci” oznacza regulamin, który
ustala szczegółowo ogólne zasady, terminy,
procedury i kryteria dotyczące systemów
pobierania opłat i alokacji zdolności
przepustowej, w tym inne informacje, jakie są
wymagane, aby umożliwić złożenie wniosku w
sprawie zdolności przepustowej infrastruktury;
27)„trasa pociągu” oznacza zdolność przepustową
infrastruktury potrzebną do prowadzenia
pociągu między dwoma punktami w
określonym przedzi le czasowym;
28)„obowiązujący rozkład jazdy” oznacza dane
określające wszelki planowy ruch pociągów i
taboru, który będzie miał miejsce na danej
infrastrukturze w ciągu okresu, w którym on
obowiązuje;
29)„tory postojowe” oznaczają tory specjalnie
przeznaczone do tymczasowego postoju
pojazdów kolejowych między dwoma
okresami eksploatacji;
30)„utrzymanie naprawcze” oznacza prace,
których nie wykonuje się rutynowo w ramach
codziennych operacji i które wymagają
wycofania pojazdu z eksploatacji.
ROZDZIAŁ II
ROZWÓJ KOLEI W UNII
SEKCJA 1

profit and loss accounts and balance sheets are
kept and published, on the one hand, for business
relating to the provision of transport services by
railway undertakings and, on the other, for
business relating to the management of railway
infrastructure. Public funds paid to one of these
two areas of activity shall not be transferred to
the other.
2. Member States may also provide that this
separation shall require the organisation of
distinct divisions within a single undertaking or
that the infrastructure and transport services shall
be managed by separate entities.
3. Member States shall ensure that separate
profit and loss accounts and balance sheets are
kept and published, on the one hand, for business
relating to the provision of rail freight transport
services and, on the other, for activities relating
to the provision of passenger transport services.
Public funds paid for activities relating to the
provision of transport services as public-service
remits shall be shown separately in accordance
with Article 7 of Regulation (EC) No 1370/2007
in the relevant accounts and shall not be
transferred to activities relating to the provision
of other transport services or any other business.
4. The accounts for the different areas of
activity referred to in paragraphs 1 and 3 shall be
kept in a way that allows for monitoring of the
prohibition on transferring public funds paid to
one area of activity to another and the monitoring
of the use of income from infrastructure charges
and surpluses from other commercial activities.

управління рухом та контролю
командування і сигналізації; функцій
мережі або підключений до мережі,
диспетчер інфраструктури можна
розмістити до різних органів або фірми;
(3 ‧залізнична інфраструктура‧означає, що
) елементи переліченими в Додатку I;
(4 ‧Міжнародні вантажні
) перевезення‧означає, що транспортне
обслуговування, де поїзд перетинає
принаймні одного кордону державичлена; поїзда може бути приєдналася
і/або розділити і різні розділи можуть
мати різного походження і напрямки, за
умови, що всі вагони перетнути
принаймні один каймою;
(5 ‧обслуговування міжнародних
) пасажирів‧означає, що обслуговування
пасажирів, де поїзд перетинає
принаймні одного кордону державичлена і де основною метою послуги для
перевезення пасажирів між станціями,
розташовані в різних державах-членах;
поїзда може бути приєдналася і/або
розділити і різні розділи можуть мати
різного походження і напрямки, за
умови, що всі вагонів перетнути
принаймні один каймою;
(6 ‧міські і Заміські послуги‧Засоби
) транспортні послуги, основною метою
якого є задоволення потреб транспортні
міського центру або агломерації,

Niezależność zarząxdzania

Article 7

Artykuł 4

Independence of essential functions of an
infrastructure manager

Niezależność przedsiębiorstw kolejowych i
zarządców infrastruktury
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby w
zakresie zarządzania, administracji i kontroli
wewnętrznej nad sprawami administracyjnymi,
ekonomicznymi i rachunkowością
przedsiębiorstwa kolejowe będące bezpośrednio
lub pośrednio własnością państw członkowskich
lub przez nie bezpośrednio lub pośrednio
kontrolowane miały niezależny status, zgodnie z
którym w szczególności będą posiadać aktywa,
budżety i rachunkowość oddzielne od
państwowych.
2. Zarządca infrastruktury odpowiada za
zarządzanie, administrację i kontrolę wewnętrzną,
przy jednoczesnym przestrzeganiu ram oraz
szczególnych zasad pobierania opłat i
dokonywania alokacji, ustalonych przez państwa
członkowskie.
Artykuł 5
Zarządzanie przedsiębiorstwami kolejowymi
zgodnie z zasadami rynkowymi
1. Państwa członkowskie umożliwiają
przedsiębiorstwom kolejowym dostosowanie ich
działalności do rynku oraz kierowanie tą
działalnością w ramach odpowiedzialności ich
własnych organów zarządzających, w interesie
skutecznego świadczenia odpowiednich usług po

1. Member States shall ensure that the essential
functions determining equitable and nondiscriminatory access to infrastructure, are
entrusted to bodies or firms that do not
themselves provide any rail transport services.
Regardless of organisational structures, this
objective shall be shown to have been achieved.
The essential functions shall be:
(a)decision-making on train path allocation,
including both the definition and the
assessment of availability and the allocation of
individual train paths; and
(b)decision-making on infrastructure charging,
including determination and collection of the
charges, without prejudice to Article 29(1).
Member States may, however, assign to railway
undertakings or any other body the responsibility
for contributing to the development of the
railway infrastructure, for example through
investment, maintenance and funding.
2. Where the infrastructure manager, in its legal
form, organisation or decision-making functions,
is not independent of any railway undertaking,
the functions referred to in Sections 2 and 3 of
Chapter IV shall be performed respectively by a
charging body and by an allocation body that are
independent in their legal form, organisation and
decision-making from any railway undertaking.

включаючи конурбація транскордонних
разом з потреб транспорту між такого
центру або конурбація та прилеглих
районах;
(7 ‧регіональних служб‧Засоби
) транспортні послуги, основною метою
якого є зустрітися перевезення потреб
регіону, у тому числі прикордонному
регіоні;
(8 ‧транзит‧означає, що перетинають
) територію Союзу без завантаження або
розвантаження товару, і/або без
збирання пасажирів або встановивши їх
на території Союзу;
(9 ‧Альтернативний маршрут‧означає, що
) інший маршрут між ж походження і
призначення там, де substitutability між
двома маршрути для роботи вантажного
або пасажирського послуги стурбовані
залізничні починання;
(10 ‧життєздатної альтернативи‧означає,
) що доступ до сервісного центру, який є
економічно доцільну залізничні
починання і дозволяє їм вантажного
або пасажирського обслуговування,
будучи;
(11 ‧сервісного центру‧означає установку,
) у тому числі земельної ділянки, будівлі
та обладнання, які спеціально
облаштували, в цілому або в частині,
щоб дозволити постачання з однієї чи

najniższych możliwych kosztach w stosunku do
jakości świadczonej usługi.
Przedsiębiorstwa kolejowe zarządzane są zgodnie
z zasadami mającymi zastosowanie do spółek
handlowych, niezależnie od stosunków
własnościowych. Ma to również zastosowanie do
obowiązku świadczenia usługi publicznej
nałożonego na te przedsiębiorstwa przez państwa
członkowskie oraz umów o świadczenie usług
publicznych, które przedsiębiorstwa te zawierają z
właściwymi organami danego państwa.

3. When the provisions of Sections 2 and 3 of
Chapter IV refer to the essential functions of an
infrastructure manager, they shall be understood
as applying to the charging body or the allocation
body for their respective powers.
SECTION 3
Improvement of the financial situation

3. W odniesieniu do ogólnych wytycznych
wydanych przez każde z państw członkowskich
oraz z uwzględnieniem planów i umów krajowych
(które mogą mieć charakter wieloletni), w tym
również programów inwestycyjnych i
finansowych, przedsiębiorstwa kolejowe mają w
szczególności swobodę:
a)tworzenia własnej organizacji wewnętrznej bez
uszczerbku dla przepisów art. 7, 29 i 39;
b)kontrolowania podaży i wprowadzania na rynek
usług oraz ustalania ich cen;
c)podejmowania decyzji w sprawie pracowników,
aktywów i własnych zamówień;
d)rozszerzania udziału w rynku, opracowania

(12 ‧оператор сервісного центру‧означає,
) що будь-які державні або приватні
особи відповідає за управління один
або кілька обслуговування послуги або
постачання однієї чи кількох служб до
залізничні починання, згадані в пункти
2 до 4 додатку ІІ;

Article 8
Financing of the infrastructure manager

2. Przedsiębiorstwa kolejowe przygotowują
swoje plany biznesowe wraz z programami
inwestycyjnymi i finansowymi. Plany takie służą
osiągnięciu równowagi finansowej przez
przedsiębiorstwo oraz innych celów technicznych,
handlowych i związanych z zarządzaniem
finansowym; w planach tych wskazuje się również
środki służące realizacji tych celów.

кількох служб, згадані в пункти 2 до 4
додатку ІІ;

1. Member States shall develop their national
railway infrastructure by taking into account,
where necessary, the general needs of the Union,
including the need to cooperate with
neighbouring third countries. For that purpose,
they shall publish by 16 December 2014, after
consultation with the interested parties, an
indicative rail infrastructure development
strategy with a view to meeting future mobility
needs in terms of maintenance, renewal and
development of the infrastructure based on
sustainable financing of the railway system. That
strategy shall cover a period of at least five years
and be renewable.
2. Having due regard to Articles 93, 107 and
108 TFEU, Member States may also provide the
infrastructure manager with financing consistent
with its functions as referred to in point (2) of
Article 3, the size of the infrastructure and
financial requirements, in particular in order to
cover new investments. Member States may
decide to finance those investments through

(13 ‧Транскордонна угоди‧означає, що
) будь-яка угода між двома або більше
членів, або між країнами-членами та
третіх країн на меті сприяння надання
транскордонних залізничних послуг;
(14 ‧ліцензія‧означає, що дозволу,
) виданого дозвільний центр до
починання, за допомогою якого її
здатність забезпечити залізничний
транспорт послуги як залізничні
починання визнає, що ємність може
бути обмежено до надання певного
виду послуг;
(15 ‧дозвільний центр‧орган, призначений
) для надання ліцензій в межах державичлена;
(16 ‧підписала договір‧означає, що угоди
) або, з відповідними змінами і
доповненнями, домовленості в рамках
адміністративні заходи;
(17 ‧розумний прибуток‧означає, що

nowych technologii i nowych usług oraz
przyjmowania wszelkich innowacyjnych
technik zarządzania;
e)podejmowania nowej działalności w
dziedzinach związanych z koleją.
Niniejszy ustęp nie narusza rozporządzenia (WE)
nr 1370/2007.
4. Niezależnie od ust. 3 udziałowcy
przedsiębiorstw kolejowych będących
przedsiębiorstwami publicznymi lub
kontrolowanymi przez władze publiczne mają
możliwość wymagania uprzedniego zatwierdzenia
przez nich ważnych decyzji w zakresie
zarządzania przedsiębiorstwem na mocy
przepisów prawa spółek państw członkowskich,
podobnie jak w przypadku udziałowców
prywatnych spółek akcyjnych. Przepisy
niniejszego artykułu pozostają bez uszczerbku dla
uprawnień organów nadzorczych na mocy prawa
spółek państw członkowskich w odniesieniu do
mianowania członków zarządu.
SEKCJA 2
Oddzielenie zarządzania infrastrukturą od
transportu oraz oddzielenie różnych rodzajów
transportu
Artykuł 6
Rozdział rachunkowości
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby
oddzielne rachunki zysków i strat oraz bilanse
były prowadzone i publikowane, z jednej strony,

means other than direct State funding. In any
case, Member States shall comply with the
requirements referred to in paragraph 4 of this
Article.
3. Within the framework of general policy
determined by the Member State concerned and
taking into account the strategy referred to in
paragraph 1 and the financing provided by the
Member States referred to in paragraph 2, the
infrastructure manager shall adopt a business
plan including investment and financial
programmes. The plan shall be designed to
ensure optimal and efficient use, provision and
development of the infrastructure while ensuring
financial balance and providing means for these
objectives to be achieved. The infrastructure
manager shall ensure that known applicants and,
upon their request, potential applicants have
access to the relevant information and are given
the opportunity to express their views on the
content of the business plan regarding the
conditions for access and use and the nature,
provision and development of the infrastructure
before its approval by the infrastructure manager.
4. Member States shall ensure that, under
normal business conditions and over a reasonable
period which shall not exceed a period of five
years, the profit and loss account of an
infrastructure manager shall at least balance
income from infrastructure charges, surpluses
from other commercial activities, non-refundable
incomes from private sources and State funding,
on the one hand, including advance payments
from the State, where appropriate, and
infrastructure expenditure, on the other hand.

)

норма прибутку на власний капітал,
який бере до уваги ризик, в тому числі
який дохід, або відсутність таких
ризиків, понесені експлуатантом
сервісного центру і відповідає середній
рівень для сектору, зацікавлених в
останні роки;

(18 ‧розподіл‧означає, що розподіл
) залізничної інфраструктури ємність
інфраструктури Диспетчер;
(19 ‧заявник‧означає залізничні починання
) або міжнародного угруповання
залізничні починання або інших осіб
або юридичних осіб, таких як
компетентні органи під Регламенту
(EC) No 1370/2007 і
вантажовідправників, експедиторів і
комбіновані автоперевізники, з
державної служби або комерційний
інтерес до закупівлі здатність
інфраструктури;
(20 ‧перевантажених
) інфраструктури‧означає, що елемент
інфраструктури, для яких попит на
ємність інфраструктури не може бути
повністю задоволена, протягом певних
періодів, навіть після узгодження
різних запити на здатність;
(21 ‧підвищення потужності план‧означає,
) що мірила і ряд заходів з календарем
для їх реалізації, які прагнуть
полегшити обмежень ємність, яка

dla działalności gospodarczej w zakresie
świadczenia usług przewozowych przez
przedsiębiorstwa kolejowe, a z drugiej strony, dla
działalności gospodarczej związanej z
zarządzaniem infrastrukturą kolejową. Fundusze
publiczne wypłacane na jeden z tych dwóch
obszarów działalności nie mogą być przenoszone
na drugi z nich.
2. Państwa członkowskie mogą postanowić, że
rozdział ten wymaga organizacji odrębnych
działów w ramach jednego przedsiębiorstwa lub
że infrastruktura i usługi przewozowe są
zarządzane przez osobne podmioty.
3. Państwa członkowskie zapewniają
prowadzenie i publikowanie oddzielnych
rachunków zysków i strat oraz bilansów, z jednej
strony, związanych z przewozami towarowymi, z
drugiej zaś z działalnością związaną z
zapewnieniem przewozu pasażerów. Fundusze
publiczne wypłacone na działalność związaną z
zapewnianiem transportu jako usługi publicznej
wykazuje się osobno zgodnie z art. 7
rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 w
odpowiednich zestawieniach rachunkowych i nie
są one przenoszone do obszaru działalności
związanego ze świadczeniem innych usług
przewozowych lub jakiegokolwiek innego rodzaju
działalności gospodarczej.
4. Rachunkowość dla poszczególnych obszarów
działalności, o których mowa w ust. 1 i 3,
prowadzi się w sposób, który umożliwia
monitorowanie zakazu przenoszenia funduszy
publicznych wypłacanych na jeden z obszarów
działalności na drugi z nich oraz monitorowanie

Without prejudice to the possible long-term aim
of user cover of infrastructure costs for all modes
of transport on the basis of fair, nondiscriminatory competition between the various
modes, where rail transport is able to compete
with other modes of transport, within the
charging framework of Articles 31 and 32, a
Member State may require the infrastructure
manager to balance his accounts without State
funding.
Article 9
Transparent debt relief
1. Without prejudice to Union rules on State aid
and in accordance with Articles 93, 107 and 108
TFEU, Member States shall set up appropriate
mechanisms to help reduce the indebtedness of
publicly owned or controlled railway
undertakings to a level which does not impede
sound financial management and which improves
their financial situation.
2. For the purposes referred to in paragraph 1,
Member States may require a separate debt
amortisation unit to be set up within the
accounting departments of such railway
undertakings.
The balance sheet of the unit may be charged
with all the loans raised by the railway
undertaking, both to finance investment and to
cover excess operating expenditure resulting
from the business of rail transport or from
railway infrastructure management, until such
time as these loans are extinguished. Debts

призвела до декларації елементом
інфраструктура як‧перевантажених
інфраструктури‧;
(22 ‧координація‧означає, що процес,
) через які менеджер інфраструктури та
кандидатів буде намагатись
вирішувати ситуацій, в яких є
конфліктуючий додатків для
інфраструктури потенціалу;
(23 ‧Рамкову угоду‧на увазі юридично
) зобов'язує Генеральної угоди під
громадського чи приватного права, що
визначають права та обов'язки
заявників і інфраструктури менеджер
по відношенню до інфраструктури
здатність бути виділені і звинувачення,
щоб бути звернено стягнення за певний
період, довший за один період розклад
роботи;
(24 ‧інфраструктура ємність‧означає, що
) потенціал, щоб запланувати поїзд
контури Запитаний елемент
інфраструктури для певного періоду;
(25 ‧мережа‧означає, що весь залізничну
) інфраструктуру управляється
інфраструктури менеджера;
(26 ‧заява мережі‧засоби заяви, який
) викладає в деталях, Загальні правила,
терміни, процедур і критерії для
зарядки і потужність розподіл схем, у
тому числі таких іншу інформацію як

wykorzystania dochodu z opłat za dostęp do
infrastruktury i nadwyżek z innych rodzajów
działalności gospodarczej.
Artykuł 7
Niezależność podstawowych funkcji zarządcy
infrastruktury
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby
podstawowe funkcje dotyczące wyznaczania
sprawiedliwego i niedyskryminacyjnego dostępu
do infrastruktury były powierzane podmiotom lub
przedsiębiorstwom, które same nie świadczą
kolejowych usług przewozowych. Niezależnie od
struktur organizacyjnych istnieje obowiązek
wykazania, że cel ten został osiągnięty.

arising from subsidiaries' operations shall not be
taken into account.
3. Paragraphs 1 and 2 shall apply only to debts
or interest due on such debts incurred by publicly
owned or controlled railway undertakings by the
date of market opening for all or part of rail
transport services in the Member State concerned
and in any case by 15 March 2001 or the date of
accession to the Union for the Member States
which joined the Union after that date.
SECTION 4

(27 ‧поїзд шлях‧означає, що потужність
) інфраструктури, необхідні для запуску
поїзд між двома місцями протягом
заданого періоду;
(28 ‧Розклад роботи‧засоби визначення
) даних всі планові автобусного і
залізничного рухомого складу рухів,
який займе місце на відповідні
інфраструктури в період, для якого це в
силу;

Access to railway infrastructure and services
Article 10

Podstawowe funkcje to:

Conditions of access to railway infrastructure

a)podejmowanie decyzji dotyczących alokacji tras
pociągów, w tym zarówno określanie, jak i
ocena dostępności, a także alokacja
poszczególnych tras pociągów; oraz
b)podejmowanie decyzji dotyczących pobierania
opłat za infrastrukturę, w tym ustalanie i
pobieranie opłat, bez uszczerbku dla art. 29 u t.
1.

1. Railway undertakings shall be granted, under
equitable, non-discriminatory and transparent
conditions, the right to access to the railway
infrastructure in all Member States for the
purpose of operating all types of rail freight
services. That right shall include access to
infrastructure connecting maritime and inland
ports and other service facilities referred to in
point 2 of Annex II, and to infrastructure serving
or potentially serving more than one final
customer.

Państwa członkowskie mogą jednakże powierzyć
przedsiębiorstwom kolejowym lub
jakiemukolwiek innemu podmiotowi
odpowiedzialność za przyczynianie się do
rozwoju infrastruktury kolejowej, na przykład
poprzez inwestycje, utrzymanie oraz
finansowanie.

потрібен для активації програми для
інфраструктури потенціалу;

2. Railway undertakings shall be granted the
right of access to railway infrastructure in all
Member States for the purpose of operating an
international passenger service. Railway
undertakings shall, in the course of an

(29 ‧Сайдинг для зберігання‧засоби
) під'їзні шляхи спеціально призначена
для тимчасового паркування
залізничного транспорту між двома
призначень;
(30 ‧важкі обслуговування‧засоби роботи
) що не здійснюється регулярно в рамках
поточної діяльності і вимагає
транспортний засіб знімається з
обслуговування.
ГЛАВА II
РОЗВИТОК СОЮЗУ ЗАЛІЗНИЦЬ
РОЗДІЛ 1
Управління незалежності
Стаття 4

2. W przypadku gdy zarządca infrastruktury pod
względem prawnym, organizacyjnym lub w
zakresie podejmowania decyzji nie jest niezależny
od któregokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego,
funkcje, o których mowa w sekcjach 2 i 3
rozdziału IV, są wykonywane odpowiednio przez
organ pobierający opłaty i przez organ alokujący,
które są niezależne w swojej formie prawnej,
organizacyjnej i w zakresie podejmowania decyzji
od któregokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego.
3. W przypadku gdy w przepisach sekcji 2 i 3
rozdziału IV jest mowa o podstawowych
funkcjach zarządcy infrastruktury, są one
rozumiane jako funkcje dotyczące organu
pobierającego opłaty lub organu alokującego w
ramach ich odpowiednich uprawnień.
SEKCJA 3
Poprawa sytuacji finansowej
Artykuł 8
Finansowanie zarządcy infrastruktury
1. Państwa członkowskie rozwijają krajową
infrastrukturę kolejową, uwzględniając w miarę
konieczności ogólne potrzeby Unii, w tym
potrzebę współpracy z sąsiadującymi państwami
trzecimi. W tym celu ogłaszają w terminie do dnia
16 grudnia 2014 r., po konsultacjach z
zainteresowanymi stronami, orientacyjną strategię
rozwoju infrastruktury kolejowej, mając na
uwadze zaspokojenie przyszłych potrzeb w
zakresie mobilności w związku z utrzymaniem,
modernizacją i rozwojem infrastruktury w oparciu

international passenger service, have the right to
pick up passengers at any station located along
the international route and set them down at
another, including stations located in the same
Member State. That right shall include access to
infrastructure connecting service facilities
referred to in point 2 of Annex II.
3. Following the request from the relevant
competent authorities or interested railway
undertakings, the relevant regulatory body or
bodies referred to in Article 55 shall determine
whether the principal purpose of the service is to
carry passengers between stations located in
different Member States.
4. Based on the experience of regulatory bodies,
competent authorities and railway undertakings
and based on the activities of the network
referred to in Article 57(1), the Commission shall
adopt by 16 December 2016 measures setting out
the details of the procedure and criteria to be
followed for the application of paragraph 3 of
this Article. Those implementing acts shall be
adopted in accordance with the examination
procedure referred to in Article 62(3).

Незалежність залізничні починання і
інфраструктури менеджерів
1. члени повинен гарантувати, що, що
стосується управління, адміністрування та
внутрішнього контролю над
адміністративний, економічний і
бухгалтерські питання, залізничні
починання, прямо чи опосередковано
належать або контролюються державичлени мають незалежний статус,
відповідно до якого вони будуть тримати,
зокрема, активів, бюджети та облікові
записи, які зберігаються окремо від тих
держави.
2. при дотриманні зарядки і розподіл
рамки і певних правил, встановлених
державами-членами, інфраструктури
менеджер повинен нести відповідальність
за свої власні управління, адміністрування
та внутрішнього контролю.
Стаття 5
Управління залізничні починання
відповідно до комерційних принципів

Article 11
Limitation of the right of access and of the right
to pick up and set down passengers
1. Member States may limit the right of access
provided for in Article 10 on services between a
place of departure and a destination which are
covered by one or more public service contracts
which are in accordance with Union law. Such

1. члени повинен надати можливість
залізничні починання регулювати свою
діяльність на ринку а також керувати цих
заходів під егідою їх органів управління, в
інтересах забезпечення ефективного та
відповідні послуги при мінімально
можливих витратах якість обслуговування
необхідних.

o stabilne finansowanie systemu kolei. Strategia ta
obejmuje okres co najmniej pięciu lat i podlega
przedłużeniu na dalsze okresy.
2. Z należytym uwzględnieniem przepisów art.
93, 107 i 108 TFUE, państwa członkowskie mogą
także zapewnić zarządcy infrastruktury
finansowanie zgodnie z jego funkcjami, o których
mowa w art. 3 pkt 2, wielkością infrastruktury i
wymogami finansowymi, w szczególności na
pokrycie kosztów nowych inwestycji. Państwa
członkowskie mogą zadecydować o finansowaniu
tych inwestycji ze środków innych niż pochodzące
z bezpośredniego finansowania przez państwo. W
każdym przypadku państwa członkowskie
przestrzegają wymogów, o których mowa w ust. 4
niniejszego artykułu.
3. W ramach ogólnej polityki ustalonej przez
zainteresowane państwo członkowskie oraz z
uwzględnieniem strategii, o której mowa w ust. 1,
i finansowania zapewnianego przez państwa
członkowskie, o którym mowa w ust. 2, zarządca
infrastruktury przyjmuje plan biznesowy
zawierający programy inwestycyjne i finansowe.
Plan ten opracowany jest tak, aby zapewnić
optymalne i efektywne wykorzystanie,
udostępnianie i rozwój infrastruktury, przy
jednoczesnym zapewnieniu równowagi
finansowej i środków na osiągnięcie tych celów.
Zarządca infrastruktury zapewnia, aby znani
wnioskodawcy oraz – na ich żądanie – potencjalni
wnioskodawcy mieli dostęp do odpowiednich
informacji oraz mieli możliwość wyrażenia
swoich poglądów dotyczących treści planu
biznesowego, w odniesieniu do warunków
dostępu do infrastruktury, korzystania z niej i jej

limitation shall not have the effect of restricting
the right to pick up passengers at any station
located along the route of an international service
and to set them down at another, including
stations located in the same Member State,
except where the exercise of that right would
compromise the economic equilibrium of a
public service contract.

Залізничні починання повинно
вирішуватися відповідно до принципів, які
застосовуються до комерційних компаній,
незалежно від їх власності. Це стосується
також в державній службі зобов'язаннях,
накладених на них державами-членами і
державну службу угод, які вони укласти з
компетентними органами держави.

2. Whether the economic equilibrium of a
public service contract would be compromised
shall be determined by the relevant regulatory
body or bodies referred to in Article 55 on the
basis of an objective economic analysis and
based on pre-determined criteria, after a request
from any of the following:

2. залізничні починання повинен
визначити їх бізнес-планів, включаючи їх
інвестиції і фінансування програм. Такі
плани повинні бути розраховані для
досягнення фінансових рівноваги в
починань та інші технічні, комерційних і
фінансових управління цілі; Вони також
повинно випливати засобом досягнення
цих цілей.

(a)the competent authority or competent
authorities that awarded the public service
contract;
(b)any other interested competent authority with
the right to limit access under this Article;
(c) the infrastructure manager;
(d)the railway undertaking performing the public
service contract.
The competent authorities and the railway
undertakings providing the public services shall
provide the relevant regulatory body or bodies
with the information reasonably required to reach
a decision. The regulatory body shall consider
the information provided by these parties, and, as
appropriate, shall ask for relevant information
from, and initiate consultation with, all relevant
parties, within one month of receipt of the
request. The regulatory body shall consult all the
relevant parties as appropriate, and shall inform

3. З засланні на загальну політику щодо
видані кожної держави-члена і беручи до
уваги національні плани і контрактів,
(який може бути multiannual) в тому числі
інвестиції і фінансування плани, залізничні
починання, повинні, зокрема, бути
вільним, щоб:
(в встановити свою внутрішню організацію
) без шкоди для положень статті 7, 29 і 39;
(b контролювати постачання і маркетинг
) послуг і виправити ціноутворення
(c прийняти рішення про персонал, активи
) та власні закупівель;
(d розширити свою частку на ринку,

charakteru, udostępniania i rozwoju infrastruktury, the relevant parties of its reasoned decision
przed jego zatwierdzeniem przez zarządcę
within a pre-determined, reasonable time, and, in
infrastruktury.
any case, within six weeks of receipt of all
relevant information.
4. Państwa członkowskie zapewniają, aby w
zwyczajnych warunkach działalności
3. The regulatory body shall give the grounds
gospodarczej i w rozsądnym okresie, który nie
for its decision and specify the time period within
przekracza pięciu lat, rachunek zysków i strat
which, and the conditions under which, any of
zarządcy infrastruktury przynajmniej bilansował
the following may request a reconsideration of
dochody z opłat za dostęp do infrastruktury,
the decision:
nadwyżki z innych rodzajów działalności
handlowej, bezzwrotne przychody ze źródeł
(a)the relevant competent authority or competent
prywatnych oraz finansowanie przez państwo z
authorities;
jednej strony, w tym w razie potrzeby płatności
(b) the infrastructure manager;
zaliczkowe ze strony państwa, oraz wydatki na
(c)the railway undertaking performing the public
infrastrukturę z drugiej strony.
service contract;
(d) the railway undertaking seeking access.
Bez uszczerbku dla realizacji ewentualnego
długofalowego celu, jakim jest pokrycie przez
4. Based on the experience of regulatory bodies,
użytkownika kosztów infrastruktury we
competent authorities and railway undertakings
wszystkich gałęziach transportu na podstawie
and based on the activities of the network
uczciwej, niedyskryminacyjnej konkurencji
referred to in Article 57(1), the Commission shall
między różnymi gałęziami, jeżeli transport
adopt by 16 December 2016 measures setting out
kolejowy jest w stanie konkurować z pozostałymi the details of the procedure and criteria to be
gałęziami transportu, w zakresie ram pobierania
followed for the application of paragraphs 1, 2
opłat zgodnie z art. 31 i 32, państwo członkowskie and 3 of this Article. Those implementing acts
może wymagać od zarządcy infrastruktury
shall be adopted in accordance with the
zbilansowania zestawienia rachunkowego bez
examination procedure referred to in Article
finansowania ze strony państwa.
62(3).

) розробки нових технологій і нових
послуг і прийняти будь-які методи
інноваційного управління;
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Стаття 6

Przejrzysty mechanizm umarzania długów
1. Bez uszczerbku dla przepisów Unii
dotyczących pomocy państwa oraz zgodnie z art.
93, 107 i 108 TFUE, państwa członkowskie

5. Member States may also limit the right to
pick up and set down passengers at stations
within the same Member State along the route of
an international passenger service where an
exclusive right to convey passengers between
those stations has been granted under a
concession contract awarded before 4 December

(e встановити нові види діяльності в
) областях, пов'язаних з бізнесом, ж/д.
Цей параграф є без шкоди для Регламенту
(EC) No 1370/2007.
4. не дивлячись на пункт 3 акціонерів
публічно власності або контрольовані
залізничні починання повинні мати
можливість вимагати свої власні
попереднє схвалення для основних бізнес
управлінських рішень в так само, як
акціонерів приватного Товариства
відповідно до правил компанії закон
держави-члени. Положення цієї статті
повинна бути без шкоди для повноваження
органів нагляду за законом компанії країнчленів щодо призначення членів
правління.
РОЗДІЛ 2
Розділення інфраструктури управління та
транспорту операцій і різних видів
операцій транспорту

Розділення рахунків
1. члени повинен гарантувати, що окремі
прибутки та збитки рахунків та балансах
зберегла і опубліковані, з одного боку, для

wprowadzają odpowiednie mechanizmy, które
pomogą zmniejszyć zadłużenie przedsiębiorstw
kolejowych będących przedsiębiorstwami
publicznymi lub kontrolowanymi przez władze
publiczne do poziomu, który nie będzie utrudniał
stabilnego zarządzania finansowego oraz
umożliwi poprawę ich sytuacji finansowej.
2. Do celów, o których mowa w ust. 1, państwa
członkowskie mogą nakazać wydzielenie odrębnej
jednostki umarzania długu w działach księgowych
takich przedsiębiorstw kolejowych.
Bilans jednostki może zostać obciążony
wszystkimi kredytami, do czasu ich wygaśnięcia,
zaciągniętymi przez przedsiębiorstwo kolejowe na
finansowanie inwestycji i pokrycie nadwyżki
wydatków bieżących wynikających z działalności
w sektorze transportu kolejowego lub zarządzania
infrastrukturą kolejową. Długów wynikających z
działalności jednostek zależnych nie uwzględnia
się.
3. Ust. 1 i 2 mają zastosowanie wyłącznie do
długów lub odsetek od długów zaciągniętych
przez przedsiębiorstwa kolejowe będące
przedsiębiorstwami publicznymi lub
kontrolowanymi przez władze publiczne do dnia
otwarcia rynku dla wszystkich lub części
kolejowych usług przewozowych w danym
państwie członkowskim, a w każdym przypadku
do dnia 15 marca 2001 r. lub do daty przystąpienia
do Unii w przypadku państw członkowskich,
które przystąpiły do Unii po tym dniu.
SEKCJA 4

2007 on the basis of a fair competitive tendering
procedure and in accordance with the relevant
principles of Union law. Such a limitation may
continue for the original duration of the contract,
or 15 years, whichever is shorter.
6. Member States shall ensure that the decisions
referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 5 are subject
to judicial review.
Article 12
Levy on railway undertakings providing
passenger services

бізнесу, що стосуються надання
транспортних послуг по залізничні
починання а з іншого боку, для бізнесу, що
стосуються управління залізничну
інфраструктуру. Державні кошти, сплачені
до однієї з цих двох областях діяльності не
повинні бути передані до іншого.
2. члени можуть також надавати що такий
поділ повинні вимагати організації різних
підрозділів в межах одного починання або
що інфраструктури і транспорту послуг
повинен керувати окремими особами.

In that case, railway undertakings providing
domestic or international rail passenger transport
services shall be subject to the same levy on the
operation of routes which fall within the
jurisdiction of that authority.

3. члени повинен гарантувати, що окремі
прибутки та збитки рахунків та балансах
зберегла і опубліковані, з одного боку, для
бізнесу, пов'язаних з наданням залізничних
вантажних транспортних послуг а з іншого
боку, діяльність, пов'язану з наданням
послуг пасажирського транспорту.
Публічні фонди заплатив за діяльність,
пов'язану з надання транспортних послуг
як державну службу відсилає повинна бути
вказана окремо відповідно до статті 7
Регламенту (EC) No 1370/2007 у
відповідних облікових записів і не підлягає
перерахуванню діяльність, пов'язану з
наданням інші транспортні послуги або
будь-якого іншого бізнесу.

2. The levy is intended to compensate the
authority for public service obligations laid down
in public service contracts awarded in accordance
with Union law. The revenue raised from such a
levy and paid as compensation shall not exceed
what is necessary to cover all or part of the cost

4. облікові записи для різних областях
діяльності, зазначені в пунктах 1 і 3
повинна зберігатися в спосіб, який
дозволяє здійснювати моніторинг заборони
на перерахування коштів населення
приділено однієї області діяльності на

1. Without prejudice to Article 11(2), Member
States may, under the conditions laid down in
this Article, authorise the authority responsible
for rail passenger transport to impose a levy on
railway undertakings providing passenger
services for the operation of routes which fall
within the jurisdiction of that authority and which
are operated between two stations in that
Member State.

Dostęp do infrastruktury kolejowej I usług
Artykuł 10

incurred in the relevant public service obligations
taking into account the relevant receipts and a
reasonable profit for discharging those
obligations.

Стаття 7

Warunki dostępu do infrastruktury kolejowej
1. Przedsiębiorstwom kolejowym przyznaje się
na sprawiedliwych, niedyskryminacyjnych i
przejrzystych warunkach prawo dostępu do
infrastruktury kolejowej we wszystkich państwach
członkowskich w celu wykonywania wszystkich
rodzajów kolejowych przewozów towarowych.
Prawo to obejmuje dostęp do infrastruktury
łączącej porty morskie i śródlądowe z innymi
obiektami infrastruktury usługowej, o których
mowa w załączniku II pkt 2, i infrastruktury
służącej lub mogącej służyć więcej niż jednemu
klientowi końcowemu.
2. Przedsiębiorstwom kolejowym przyznaje się
prawo dostępu do infrastruktury kolejowej we
wszystkich państwach członkowskich do celów
świadczenia międzynarodowych przewozów
pasażerskich. Wykonując międzynarodowe
przewozy pasażerskie, przedsiębiorstwa kolejowe
mają prawo do zapewniania pasażerom
możliwości wsiadania na każdej stacji znajdującej
się na trasie międzynarodowej i wysiadania na
innej stacji na tej trasie, w tym na stacjach
znajdujących się w tym samym państwie
członkowskim. Prawo to obejmuje dostęp do
infrastruktury łączącej obiekty infrastruktury
usługowej, o których mowa w załączniku II pkt 2.

3. The levy shall be imposed in accordance with
Union law, and shall respect in particular the
principles of fairness, transparency, nondiscrimination and proportionality, in particular
between the average price of the service to the
passenger and the level of the levy. The total
levies imposed pursuant to this paragraph shall
not endanger the economic viability of the rail
passenger transport service on which they are
imposed.
4. The relevant authorities shall keep the
information necessary to ensure that the origin of
the levies and their use can be traced. Member
States shall provide the Commission with this
information.
5. Based on the experience of regulatory bodies,
competent authorities and railway undertakings
and based on the activities of the network
referred to in Article 57(1), the Commission shall
adopt measures setting out the details of the
procedure and criteria to be followed for the
application of this Article. Those implementing
acts shall be adopted in accordance with the
examination procedure referred to in Article
62(3).
Article 13

3. Właściwy organ regulacyjny lub właściwe
organy regulacyjne, o których mowa w art. 55,
określają – na wniosek odpowiednich właściwych

іншу і моніторингу використання дохід від
збору інфраструктури і надлишків від
іншої комерційної діяльності.

Conditions of access to services

Незалежність важливі функції
інфраструктури менеджер
1. члени повинен гарантувати, що важливі
функції визначення справедливої і
недискримінаційного доступу до
інфраструктури, покладених на органи або
фірм, які самі надає будь-які залізничних
транспортних послуг. Незалежно від того,
так і військовій галузях ця мета повинна
бути вказана з були досягнуті.
Будемо необхідних функцій:
(в прийняття рішень щодо залізничного
) шляху розподілу, включаючи як
визначення і оцінки доступність і
виділення окремих поїзд контурів; і
(b прийняття рішень щодо
) інфраструктурою зарядки, в тому числі
визначення та колекції зарядів, без
шкоди для статті 29(1).
Держави-члени можуть Однак, призначити
залізничні починання або будь-який інший
орган відповідальність за внесок у
розвиток залізнична інфраструктура, за
допомогою інвестицій, технічне
обслуговування та фінансування.

organów lub zainteresowanych przedsiębiorstw
kolejowych – czy głównym celem usługi jest
przewóz pasażerów między stacjami znajdującymi
się w różnych państwach członkowskich.

1. Infrastructure managers shall supply to all
railway undertakings, in a non-discriminatory
manner, the minimum access package laid down
in point 1 of Annex II.

4. W oparciu o doświadczenia organów
regulacyjnych, właściwych organów i
przedsiębiorstw kolejowych oraz w oparciu o
działalność sieci, o której mowa w art. 57 ust. 1,
Komisja przyjmuje, do dnia 16 grudnia 2016 r.,
środki określające szczegółowo procedurę i
kryteria, których należy przestrzegać do celów
stosowania ust. 3 niniejszego artykułu. Te akty
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 62
ust. 3.

2. Operators of service facilities shall supply in
a non-discriminatory manner to all railway
undertakings access, including track access, to
the facilities referred to in point 2 of Annex II,
and to the services supplied in these facilities.

Artykuł 11
Ograniczenie prawa dostępu i prawa do
zapewniania pasażerom możliwości wsiadania i
wysiadania
1. Państwa członkowskie mogą ograniczyć
prawo dostępu, przewidziane w art. 10, w
połączeniach pomiędzy stacją początkową a stacją
końcową, które są objęte co najmniej jedną
umową o świadczenie usług publicznych zgodną z
prawem unijnym. Ograniczenie takie nie skutkuje
ograniczeniem prawa do zapewniania pasażerom
możliwości wsiadania na stacji znajdującej się na
trasie międzynarodowej i wysiadania na innej
stacji na tej trasie, w tym na stacjach znajdujących
się w tym samym państwie członkowskim, z
wyjątkiem przypadków, gdy korzystanie z tego
prawa zagrażałoby równowadze ekonomicznej
umowy o świadczenie usług publicznych.

3. To guarantee full transparency and nondiscrimination of access to the service facilities
referred to in points 2(a), (b), (c), (d), (g) and (i)
of Annex II, and the supply of services in these
facilities where the operator of such a service
facility is under direct or indirect control of a
body or firm which is also active and holds a
dominant position in national railway transport
services markets for which the facility is used,
the operators of these service facilities shall be
organised in such a way that they are independent
of this body or firm in organisational and
decision-making terms. Such independence shall
not imply the requirement of the establishment of
a separate legal entity for service facilities and
may be fulfilled with the organisation of distinct
divisions within a single legal entity.
For all service facilities referred to in point 2 of
Annex II, the operator and the body or firm shall
have separate accounts, including separate
balance sheets and profit and loss accounts.
Where operation of the service facility is ensured
by an infrastructure manager or the operator of
the service facility is under the direct or indirect

2. де інфраструктури менеджер у
юридичній формі, організація або
прийняття рішень функції, не незалежно
від будь-яких залізничні починання,
функції, згадані в розділах 2 і 3 розділ IV
встановленого зв'язку ведеться відповідно
зарядки тілом і органом виділення, що не
залежать, в їх організаційно-правової
форми, організація і прийняття рішень з
будь-якого залізничні починання.
3. коли положення розділах 2 і 3 розділ IV
звернутися до основних функцій
інфраструктури менеджер, вони мається на
застосування до зарядки тіла або виділення
тіла для своїх відповідних повноважень.
РОЗДІЛ 3
Поліпшення фінансового становища
Стаття 8
Фінансування інфраструктури менеджера
1. члени повинні розвивати їх
загальнодержавні залізничні
інфраструктуру, беручи до уваги, де це
необхідно, загальних потреб Союзу, у тому
числі в необхідності співпраці з сусідніми
країнами третього. Для цієї мети вони
публікує до 16 грудня 2014 року, після
консультації із зацікавленими сторонами,
індикативні залізничної інфраструктури
розвитку стратегії з метою задоволення
потреб майбутніх мобільності з точки зору
забезпечення, оновлення та розвиток

2. To, czy równowaga ekonomiczna umowy o
świadczenie usług publicznych byłaby zagrożona,
określane jest przez właściwy organ regulacyjny
lub właściwe organy regulacyjne, o których mowa
w art. 55, na podstawie obiektywnej analizy
ekonomicznej i wcześniej ustalonych kryteriów,
na wniosek któregokolwiek z poniższych
podmiotów:
a)właściwego organu lub właściwych organów,
które zawarły umowę o świadczenie usług
publicznych;
b)każdego innego zainteresowanego właściwego
organu mającego prawo ograniczania dostępu
na mocy niniejszego artykułu;
c) zarządcy infrastruktury;
d)przedsiębiorstwa kolejowego realizującego
umowę o świadczenie usług publicznych.
Właściwe organy i przedsiębiorstwa kolejowe
świadczące usługi publiczne przekazują
właściwemu organowi regulacyjnemu lub
właściwym organom regulacyjnym informacje
wymagane – w stopniu uzasadnionym – do
podjęcia decyzji. Organ regulacyjny analizuje
informacje otrzymane od tych stron i w
stosownych przypadkach występuje o udzielenie
odpowiednich informacji oraz rozpoczyna
konsultacje ze wszystkimi właściwymi stronami w
ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku.
Organ regulacyjny konsultuje się w stosownych
przypadkach ze wszystkimi odpowiednimi
stronami, oraz przekazuje odpowiednim stronom
swoją decyzję wraz z uzasadnieniem – w
rozsądnym, wcześniej ustalonym terminie, a w
każdym razie nie później niż w terminie sześciu
tygodni od otrzymania wszystkich odpowiednich

control of an infrastructure manager compliance
with the requirements set out in this paragraph
shall be deemed to be demonstrated by the
fulfilment of the requirements set out in Article
7.
4. Requests by railway undertakings for access
to, and supply of services in the service facility
referred to in point 2 of Annex II shall be
answered within a reasonable time limit set by
the regulatory body referred to in Article 55.
Such requests may only be refused if there are
viable alternatives allowing them to operate the
freight or passenger service concerned on the
same or alternative routes under economically
acceptable conditions. This shall not oblige the
operator of the service facility to make
investments in resources or facilities in order to
accommodate all requests by railway
undertakings.

інфраструктури на основі сталого
фінансування залізничної системи. Що
стратегія повинна охоплювати принаймні
п'ять років і бути продовжені.
2. маючи належна повага до статті 93, 107 і
108 TFEU, держави-члени також може
надавати інфраструктури менеджер з
фінансуванням відповідно до своїх
функцій згаданими у пункті (2) статті 3,
розмір інфраструктури та фінансових
вимог, зокрема для того, щоб покрити
нових інвестицій. Держави-члени можуть
вирішують для фінансування цих
інвестицій через способами, Крім прямого
державного фінансування. У всякому разі,
держави-члени повинні відповідати вимог,
згаданих у пункті 4 цієї статті.

3. у рамках загальної політики
визначаються зацікавлених держав-членів і
Where requests by railway undertakings concern беручи до уваги, стратегія, згадані в пункті
access to, and supply of services in a service
1 і коштами, наданими держав-членів,
facility managed by an operator of the service
згадані в пункті 2 менеджер
facility referred to in paragraph 3, the operator of інфраструктури повинна ухвалити бізнесthe service facility shall justify in writing any
плану, у тому числі інвестиційних та
decision of refusal and indicate viable
фінансових програм. План повинен бути
alternatives in other facilities.
призначений для забезпечення
оптимального та ефективного
використання, надання та розвитку
5. Where an operator of the service facility
інфраструктури під час забезпечення
referred to in point 2 of Annex II encounters
балансу і надає засоби для виконання цих
conflicts between different requests, it shall
attempt to meet all requests in so far as possible. завдань повинні бути досягнуті.
Інфраструктури менеджер повинен
If no viable alternative is available, and it is not
possible to accommodate all requests for capacity гарантувати, що відомий заявників, і, на їх
прохання, потенційним заявникам мають
for the relevant facility on the basis of
demonstrated needs, the applicant may complain доступ до відповідної інформації і

informacji.
3. Organ regulacyjny uzasadnia swoją decyzję
oraz określa termin i warunki, przy zachowaniu
których którykolwiek z wymienionych poniżej
podmiotów może wystąpić z wnioskiem o
ponowne rozpatrzenie decyzji:
a)odpowiedni właściwy organ lub odpowiednie
właściwe organy;
b) zarządca infrastruktury;
c)przedsiębiorstwo kolejowe realizujące umowę o
świadczenie usług publicznych;
d)przedsiębiorstwo kolejowe wnoszące o
uzyskanie dostępu.
4. W oparciu o doświadczenia organów
regulacyjnych, właściwych organów i
przedsiębiorstw kolejowych oraz w oparciu o
działalność sieci, o której mowa w art. 57 ust. 1,
Komisja przyjmuje, do dnia 16 grudnia 2016 r.,
środki określające szczegółowo procedurę i
kryteria, których należy przestrzegać do celów
stosowania ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu. Te
akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 62
ust. 3.
5. Państwa członkowskie mogą także ograniczyć
prawo do zapewniania pasażerom możliwości
wsiadania i wysiadania na stacjach znajdujących
się w tym samym państwie członkowskim na
trasie międzynarodowych przewozów
pasażerskich, w przypadku gdy prawo wyłączne
przewozu osób między tymi stacjami zostało
przyznane na mocy umowy koncesyjnej zawartej
przed dniem 4 grudnia 2007 r., przy zastosowaniu

to the regulatory body referred to in Article 55
which shall examine the case and take action,
where appropriate, to ensure that an appropriate
part of the capacity is granted to that applicant.
6. Where a service facility referred to in point 2
of Annex II has not been in use for at least two
consecutive years and interest by railway
undertakings for access to this facility has been
expressed to the operator of that service facility
on the basis of demonstrated needs, its owner
shall publicise the operation of the facility as
being for lease or rent as a rail service facility, as
a whole or in part, unless the operator of that
service facility demonstrates that an ongoing
process of reconversion prevents its use by any
railway undertaking.
7. Where the operator of the service facility
provides any of the services referred to in point 3
of Annex II as additional services, it shall supply
them upon request to railway undertakings in a
non-discriminatory manner.
8. Railway undertakings may request, as
ancillary services, further services referred to in
point 4 of Annex II from the infrastructure
manager or from other operators of the service
facility. The operator of the service facility is not
obliged to supply these services. Where the
operator of the service facility decides to offer to
others any of these services, it shall supply them
upon request to railway undertakings in a nondiscriminatory manner.

надається можливість висловлювати свої
погляди на зміст бізнес-плану щодо умов
для доступу та використання та природи,
положення та розвитку інфраструктури
перед її затвердження диспетчером
інфраструктури.
4. члени повинен гарантувати, що, за умов
нормального бізнес і протягом розумного
періоду, який не може перевищувати
протягом п'яти років, за балансовою
вартістю інфраструктури менеджера
повинен принаймні баланс дохід від збору
інфраструктури, надлишків від іншої
комерційної діяльності, не підлягає
відшкодуванню доходи з приватних
джерел і державного фінансування, з
одного боку, включаючи авансові внески
від держави, при необхідності та
інфраструктури витрати, з іншого боку.
Без шкоди для можливих Довгостроковою
метою користувача супровідний
інфраструктури витрати за всіма видами
транспорту на основі справедливої,
недискримінаційний конкуренції між
різними режимами, де залізничного
транспорту в змозі конкурувати з іншими
видами транспорту, в рамках зарядки
статті 31 і 32, держава-член може зажадати
менеджером інфраструктури, щоб
збалансувати його рахунках без
державного фінансування.
Стаття 9

9. Based on the experience of regulatory bodies
and operators of service facilities and based on

Полегшення тягаря заборгованості прозорі

uczciwej konkurencyjnej procedury przetargowej i
zgodnie z odpowiednimi zasadami prawa Unii.
Ograniczenie takie może być stosowane przez
cały pierwotny okres trwania umowy lub przez 15
lat, w zależności od tego, który z tych okresów
jest krótszy.
6. Państwa członkowskie zapewniają, aby
decyzje, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 5,
podlegały kontroli sądowej.

the activities of the network referred to in Article
57(1), the Commission may adopt measures
setting out the details of the procedure and
criteria to be followed for access to the services
to be supplied in the service facilities referred to
in points 2 to 4 of Annex II. Those implementing
acts shall be adopted in accordance with the
examination procedure referred to in Article
62(3).

1. без шкоди для Союзу правила щодо
державної допомоги та відповідно до
статті 93, 107 і 108 TFEU, держави-члени
налаштовує відповідні механізми
допомагають зменшити заборгованості
публічно власності або контрольовані
залізничні починання до рівня, який не
заважає звуку фінансового менеджменту та
який покращує своє фінансове становище.

SECTION 5

2. у цілях, згадані в пункті 1 державичлени можуть вимагати окремий борговий
амортизаційних одиниці, щоб бути
встановлений в середовищі з таких
залізничні починання, департаменти
обліку.

Artykuł 12
Cross-border agreements
Opłata nakładana na przedsiębiorstwa kolejowe
wykonujące przewozy pasażerskie
1. Bez uszczerbku dla art. 11 ust. 2 państwa
członkowskie mogą, na warunkach określonych w
niniejszym artykule, upoważniać organ
odpowiedzialny za kolejowe przewozy
pasażerskie do nałożenia opłaty na
przedsiębiorstwa kolejowe wykonujące przewozy
pasażerskie na trasach objętych właściwością tego
organu, na których wykonywane są połączenia
pomiędzy dwiema stacjami w tym państwie
członkowskim.
W takim przypadku przedsiębiorstwa kolejowe
świadczące krajowe lub międzynarodowe
przewozy pasażerskie są objęte tą samą opłatą za
świadczenie usług na trasach wchodzących w
zakres właściwości tego organu.
2. Opłata ma stanowić rekompensatę dla organu
za obowiązki świadczenia usługi publicznej
określone w umowach o świadczenie usług
publicznych zawartych zgodnie z prawem

Article 14
General principles for cross-border agreements
1. Member States shall ensure that the
provisions contained in cross-border agreements
do not discriminate between railway
undertakings, or restrict the freedom of railway
undertakings to operate cross-border services.
2. Member States shall notify the Commission
of any cross-border agreement by 16 June 2013,
for the agreements concluded before that date,
and before their conclusion for new or revised
agreements between Member States. The
Commission shall decide whether such
agreements are in compliance with Union law
within nine months of notification for agreements
concluded before 15 December 2012 and within
four months of notification for new or revised
agreements between Member States. Those
implementing acts shall be adopted in accordance
with the advisory procedure referred to in Article

Балансовий звіт блоку може бути
пред'явлено звинувачення всіх кредитів,
піднятих залізничні починання, як для
фінансування інвестицій, так і для
покриття надлишок операційні витрати
пов'язані з бізнес-залізничний транспорт
або залізничної інфраструктури
управління, моменту, поки ці кредити
гаснуть. Борги, що випливають з дочірніх
підприємств операцій не приймається до
уваги.
3. пунктів 1 і 2 застосовуються лише до
борги або зацікавити due на таких борги,
зроблені за датою відкриття для всіх ринку
публічно власності або контрольовані
залізничні починання або частиною
залізничних транспортних послуг в
держави-члена, то і в будь-якому випадку
до 15 березня 2001 року або датою

unijnym. Przychód osiągnięty z takiej opłaty i
wypłacony jako rekompensata nie może
przekraczać poziomu pozwalającego pokryć
całość lub część kosztów poniesionych w związku
z odpowiednimi obowiązkami świadczenia usługi
publicznej przy uwzględnieniu odpowiednich
przychodów i rozsądnego zysku z tytułu
wypełniania tych obowiązków.
3. Opłata musi być zgodna z prawem unijnym, a
zwłaszcza musi być zgodna z zasadami
sprawiedliwości, przejrzystości, niedyskryminacji
i proporcjonalności, w szczególności pomiędzy
średnią ceną usługi dla pasażera a wysokością
opłaty. Całość opłat nałożonych zgodnie z
niniejszym ustępem nie może zagrażać
rentowności usługi kolejowego przewozu
pasażerskiego objętej tymi opłatami.
4. Odpowiednie organy przechowują informacje
niezbędne do zapewnienia prześledzenia
pochodzenia i przeznaczenia opłat. Informacje o
tym państwa członkowskie przekazują Komisji.
5. W oparciu o doświadczenia organów
regulacyjnych, właściwych organów i
przedsiębiorstw kolejowych oraz w oparciu o
działalność sieci, o której mowa w art. 57 ust. 1,
Komisja przyjmuje środki określające
szczegółowo procedurę i kryteria, których należy
przestrzegać do celów stosowania niniejszego
artykułu. Te akty wykonawcze są przyjmowane
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 62 ust. 3.
Artykuł 13

62(2).
3. Without prejudice to the division of
competence between the Union and the Member
States, in accordance with Union law, Member
States shall notify the Commission of their
intention to enter into negotiations on, and to
conclude, new or revised cross-border
agreements between Member States and third
countries.
4. If, within two months of the receipt of the
notification of a Member State's intention to enter
into the negotiations referred to in paragraph 2,
the Commission concludes that the negotiations
are likely to undermine the objectives of Union
negotiations underway with the third countries
concerned and/or to lead to an agreement which
is incompatible with Union law, it shall inform
the Member State accordingly.
Member States shall keep the Commission
regularly informed of any such negotiations and,
where appropriate, invite the Commission to
participate as an observer.
5. Member States shall be authorised to
provisionally apply and/or to conclude new or
revised cross-border agreements with third
countries, provided that they are compatible with
Union law and do not harm the object and
purpose of the transport policy of the Union. The
Commission shall adopt such authorisation
decisions. Those implementing acts shall be
adopted in accordance with the advisory
procedure referred to in Article 62(2).

приєднання до Союзу для держав-членів
яких увійшла до Союзу після цієї дати.
РОЗДІЛ 4
Доступ до залізничної інфраструктури та
послуг
Стаття 10
Умови доступу до залізничної
інфраструктури
1. залізничні починання надаються, умовах
справедливих, недискримінаційний і
прозорим, право на доступ до залізничної
інфраструктури в усіх державах-членах
для цілей працюють всі види послуги з
наземних перевезень. Це право включає
доступ до інфраструктури, що зв'язує
порти морського і внутрішнього і інші
обслуговування послуги, згадані у пункті 2
Додатку II та інфраструктури на службі чи
потенційно обслуговує більш ніж одне
кінцевому споживачеві.
2. залізничні починання надається право
доступу до залізничної інфраструктури в
усіх державах-членах для цілей
операційних міжнародним пасажирським
служби. Залізничні починання в ході
міжнародним пасажирським
обслуговування, має право забрати
пасажирів в будь-який станція
розташована за міжнародним маршрутом і
встановити їх на іншому, у тому числі
станції розташовані в тому ж держави-

Warunki dostępu do usług

SECTION 6

1. Zarządcy infrastruktury zapewniają wszystkim
przedsiębiorstwom kolejowym, w
niedyskryminacyjny sposób, minimalny pakiet
dostępu określony w załączniku II pkt 1.

Monitoring tasks of the Commission
Article 15
Scope of market monitoring

2. Operatorzy obiektów infrastruktury usługowej
zapewniają wszystkim przedsiębiorstwom
kolejowym, na niedyskryminacyjnych zasadach,
dostęp, w tym również dostęp do torów, do
obiektów, o których mowa w załączniku II pkt 2,
oraz do usług świadczonych w tych obiektach.
3. Aby zagwarantować pełną przejrzystość i
niedyskryminacyjny dostęp do obiektów
infrastruktury usługowej, o których mowa w
załączniku II pkt 2 lit. a), b), c), d), g) i i), oraz
świadczenie usług w tych obiektach, w przypadku
gdy operator takiego obiektu infrastruktury
usługowej jest bezpośrednio lub pośrednio
kontrolowany przez organ lub przedsiębiorstwo,
które również działają i mają dominującą pozycję
na krajowych rynkach usług transportu
kolejowego, dla których wykorzystuje się dany
obiekt, operatorzy takich obiektów infrastruktury
usługowej muszą mieć strukturę organizacyjną
zapewniającą niezależność tego organu lub
przedsiębiorstwa w zakresie organizacyjnym i
decyzyjnym. Taka niezależność nie oznacza
wymogu stworzenia odrębnego podmiotu
prawnego dla obiektów infrastruktury usługowej i
może być zapewniona przez zorganizowanie
osobnych działów w ramach jednego podmiotu
prawnego.
W przypadku wszystkich obiektów infrastruktury

члена. Що включає право доступу до
інфраструктури підключення
обслуговування послуги, згадані в Додатку
II пункту 2.

1. The Commission shall make the necessary
arrangements to monitor technical and economic
conditions and market developments in Union
rail transport.
2. In this context, the Commission shall closely
involve representatives of the Member States,
including representatives of the regulatory bodies
referred to in Article 55, and representatives of
the sectors concerned in its work, including,
where appropriate, the railway sector's social
partners, users and representatives of local and
regional authorities, so that they are better able to
monitor the development of the railway sector
and the evolution of the market, to assess the
effect of the measures adopted and to analyse the
impact of the measures planned by the
Commission. Where appropriate, the
Commission shall also involve the European
Railway Agency, in accordance with its functions
as provided for in Regulation (EC) No 881/2004
of the European Parliament and of the Council of
29 April 2004 establishing a European Railway
Agency (Agency Regulation) (13).
3. The Commission shall monitor the use of the
networks and the evolution of framework
conditions in the rail sector, in particular
infrastructure charging, capacity allocation,

3. після звернення з відповідних
компетентних органів або зацікавлені
залізничні починання відповідні
регулюючим органом або органами,
згаданих у статті 55 повинна визначити, чи
основною метою послуги для перевезення
пасажирів між станціями, розташовані в
різних державах-членах.
4. на основі досвіду регулюючих органів,
компетентні органи та залізничні
починання і на основі діяльності Спілки,
згаданих у статті 57(1), комісія приймає до
16 грудня 2016 вимірює якому викладено
подробиці процедура та критерії
дотримуватися для застосування пункту 3
цієї статті. Тих, хто здійснює актів
приймаються в порядку обстеження,
згаданих у статті 62(3).
Статтю 11
Обмеження права доступу і право забрати і
викладені пасажирів
1. члени можуть обмежити права доступу,
передбачені у статті 10 на послуги між
місце відправлення та призначення, які
покриті один або кілька контрактів
державну службу, яка є Союз законом.
Такі обмеження не мають ефект
обмежують право забрати пасажирів на

usługowej, o których mowa w załączniku II pkt 2,
operator oraz organ lub przedsiębiorstwo
prowadzą odrębną rachunkowość, w tym
oddzielne bilanse i rachunki zysków i strat.
W przypadku gdy zarządca infrastruktury
zapewnia działanie obiektu infrastruktury
usługowej lub operator obiektu infrastruktury
usługowej jest bezpośrednio lub pośrednio
kontrolowany przez zarządcę infrastruktury, musi
zostać wykazana zgodność z wymogami
zawartymi w niniejszym ustępie przez spełnienie
wymogów określonych w art. 7.
4. Wnioski o dostęp do obiektu infrastruktury
usługowej i świadczenie w nim usług, o których
mowa w załączniku II pkt 2, składane przez
przedsiębiorstwa kolejowe, rozpatrywane są w
rozsądnych ramach czasowych ustalonych przez
organ regulacyjny, o którym mowa w art. 55.
Wnioski takie mogą zostać oddalone, tylko jeśli
istnieją realne alternatywy pozwalające tym
przedsiębiorstwom kolejowym na prowadzenie
przewozów towarowych lub przewozów
pasażerskich na tej samej trasie lub na trasach
alternatywnych na warunkach akceptowalnych
pod względem ekonomicznym. Nie zobowiązuje
to operatora obiektu infrastruktury usługowej do
inwestowania w zasoby lub obiekty, aby spełnić
wszystkie żądania przedsiębiorstw kolejowych.
W przypadku gdy wnioski składane przez
przedsiębiorstwa kolejowe dotyczą dostępu do
obiektu infrastruktury usługowej – i świadczenie
w nim usług – zarządzanego przez operatora
obiektu infrastruktury usługowej, o którym mowa
w ust. 3, operator infrastruktury usługowej

investments made in railway infrastructure,
developments as regards prices and the quality of
rail transport services, rail transport services
covered by public service contracts, licensing and
the degree of market opening and harmonisation
between Member States, development of
employment and the related social conditions in
the rail sector. These monitoring activities are
without prejudice to similar activities in Member
States and to the role of social partners.
4. The Commission shall report every two years
to the European Parliament and the Council on:
(a)the evolution of the internal market in rail
services and services to be supplied to railway
undertakings, as referred to in Annex II;
(b)the framework conditions referred to in
paragraph 3, including for public passenger
transport services by rail;
(c) the state of the Union railway network;
(d) the utilisation of access rights;
(e) barriers to more effective rail services;
(f) infrastructure limitations;
(g) the need for legislation.

будь-якій станції розташовані за
маршрутом Міжнародна служба а також
встановити їх на іншому, у тому числі
станції розташовані в той же державичлена, за винятком де здійснення цього
права б поставити під загрозу економічної
рівноваги на державній службі контракт.
2. чи економічної рівноваги контракт на
обслуговування громадськості будуть
скомпрометовані визначаються
відповідними регулюючий орган або
органи зазначених у статті 55 на основі
об'єктивних економічного аналізу і на
основі визначених критеріїв, після запиту
від будь-якої з наступних дій:
(в Компетентний орган або компетентних
) органів, що присуджено державну
службу договору;
(b будь-які інші зацікавлені компетентною
) владою права на обмеження доступу по
цій статті;
(c) менеджер інфраструктури;

5. For the purposes of market monitoring by the
Commission, Member States shall, while
respecting the role of the social partners, supply
to the Commission on an annual basis the
necessary information on the use of the networks
and the evolution of framework conditions in the
rail sector.

(d Залізничні починання виконання
) контракту державної служби.

Компетентні органи та залізничні
починання, надання громадських послуг
повинен надати відповідні регулюючим
органом або органами інформацію
розумно, необхідних для досягнення
6. The Commission may adopt measures to
ensure consistency in the reporting obligations of рішення. Регулюючий орган розглядає
Member States. Those implementing acts shall be інформація в цих сторін і, відповідно,

uzasadnia w formie pisemnej każdą decyzję
odmowną i wskazuje realne alternatywy w innych
obiektach.
5. W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy
różnymi wnioskami operator obiektu
infrastruktury usługowej, o którym mowa w
załączniku II pkt 2, dokłada starań, aby
uwzględnić wszystkie wnioski w jak najszerszym
zakresie. W przypadku braku realnej alternatywy
oraz braku możliwości uwzględnienia wszystkich
wniosków o przyznanie zdolności przepustowej
danego obiektu w oparciu o wykazane potrzeby
wnioskodawca może wnieść skargę do organu
regulacyjnego, o którym mowa w art. 55, który
rozpatruje sprawę i w stosownym przypadku
podejmuje działania w celu zapewnienia
przyznania odpowiedniej części zdolności
przepustowej temu wnioskodawcy.

будуть просити для відповідної інформації
та ініціювати консультацію, всі зацікавлені
сторони, протягом одного місяця після
отримання прохання. Регулюючий орган
CHAPTER III
проконсультує всі зацікавлені сторони,
LICENSING OF RAILWAY UNDERTAKINGS залежно від обставин і повинен
повідомити зацікавлені сторони її
вмотивоване рішення в рамках попередньо
SECTION 1
визначеного, розумних часу і, у всякому
разі, протягом шести тижнів після
Licensing authority
отримання всієї відповідної інформації.
Article 16
3. регулюючий орган повинен дають
підстави для прийняття рішення і вказати
Licensing authority
строк, протягом якого та умови, за яких
такі дії може вимагати перегляду рішення:
Each Member State shall designate a licensing
authority that shall be responsible for issuing
(в Компетентний орган або компетентними
licences and for carrying out the obligations
) органами;
imposed by this Chapter.
adopted in accordance with the examination
procedure referred to in Article 62(3).

6. W przypadku gdy obiekt infrastruktury
usługowej, o którym mowa w załączniku II pkt 2,
nie był używany przez okres co najmniej dwóch
kolejnych lat i na podstawie wykazanych potrzeb
przedsiębiorstwa kolejowe zgłosiły operatorowi
tego obiektu infrastruktury usługowej
zainteresowanie dostępem do tego obiektu, jego
właściciel podaje do publicznej wiadomości, że
obiekt i jego obsługa przeznaczone są do
wynajęcia lub dzierżawy jako obiekt kolejowej
infrastruktury usługowej, w całości lub w części,
chyba że operator tego obiektu infrastruktury
usługowej wykaże, że toczący się proces
restrukturyzacji uniemożliwia jego użycie przez
jakiekolwiek przedsiębiorstwo kolejowe.

The licensing authority shall not provide rail
transport services itself and shall be independent
of firms or entities that do so.

7. W przypadku gdy operator obiektu

2. Member States shall not issue licences or

SECTION 2
Conditions for obtaining a licence
Article 17
General requirements
1. An undertaking shall be entitled to apply for
a licence in the Member State in which it is
established.

(b) менеджер інфраструктури;
(c Залізничні починання, виконуючи
) контрактом державної служби;
(d) Залізничні починання шукає доступу.
4. на основі досвіду регулюючих органів,
компетентні органи та залізничні
починання і на основі діяльності Спілки,
згаданих у статті 57(1), комісія приймає до
16 грудня 2016 вимірює якому викладено
подробиці процедура та критерії
дотримуватися для застосування пунктів 1,
2 і 3 цієї статті. Тих, хто здійснює актів
приймаються в порядку обстеження,
згаданих у статті 62(3).

infrastruktury usługowej świadczy jakiekolwiek
usługi, o których mowa w załączniku II pkt 3,
jako usługi dodatkowe, świadczy takie usługi na
żądanie przedsiębiorstw kolejowych w sposób
niedyskryminacyjny.

5. члени також може обмежувати право
забрати і викладені пасажирів на станціях
в рамках же держави-члена, за маршрутом
міжнародним пасажирським служби де
3. An undertaking which fulfils the
ексклюзивне право передати пасажирів
requirements set out in this Chapter shall be
між Приводитися було надано на контракті
authorised to receive a licence.
концесію нагороджений перед 4 грудня
8. Przedsiębiorstwa kolejowe mogą zażądać
dodatkowych usług, świadczonych jako usługi
4. No undertaking shall be permitted to provide 2007 року, на основі справедливої
pomocnicze, o których mowa w załączniku II pkt
the rail transport services covered by this Chapter конкурентних процедури конкурсу та
4, od zarządcy infrastruktury lub od innych
unless it has been granted the appropriate licence відповідно до відповідних принципів
Союзу закону. Таке обмеження може
operatorów obiektów infrastruktury usługowej.
for the services to be provided.
продовжуватись оригінальний терміну дії
Operator obiektu infrastruktury usługowej nie jest
договору або 15 років, залежно від того,
zobowiązany do świadczenia tych usług. W
However, such a licence shall not, in itself,
коротше.
przypadku gdy operator obiektu infrastruktury
entitle the holder to access the railway
usługowej zadecyduje o oferowaniu innym
infrastructure.
jakichkolwiek takich usług, świadczy on je
6. члени повинен гарантувати, що рішення,
przedsiębiorstwom kolejowym na ich żądanie w
5. The Commission shall adopt measures setting зазначеним у пунктах 1, 2, 3 та 5 є
sposób niedyskryminacyjny.
предметом розгляду.
out the details for the use of a common template
for the licence and, if needed to ensure fair and
9. W oparciu o doświadczenia organów
Стаття 12
efficient competition in rail transport markets,
regulacyjnych i operatorów obiektów
details on the procedure to be followed for the
infrastruktury usługowej oraz w oparciu o
Леві на залізничні починання, надання
application of this Article. Those implementing
działalność sieci, o której mowa w art. 57 ust. 1,
послуг пасажирських
acts shall be adopted in accordance with the
Komisja może przyjąć środki określające
examination procedure referred to in Article
szczegółowo procedurę i kryteria, których należy
62(3).
1. без шкоди для статті 11 (2) країни-члени
przestrzegać w zakresie dostępu do usług, które
може згідно умов, зазначених нижче в цій
mają być świadczone w obiektach infrastruktury
статті, дозволити адміністрації,
Article 18
usługowej, o których mowa w załączniku II pkt 2–
відповідальний за залізничних
4. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie
пасажирський транспорт нав'язати Леві на
Conditions for obtaining a licence
z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art.
залізничні починання, надання послуг
62 ust. 3.
пасажирських експлуатацію маршрутів, які
An undertaking applying for a licence shall be
підпадають під юрисдикцією, що влада і
required to be able to demonstrate to the
SEKCJA 5
яких обслуговуються між двома станціями
licensing authorities of the Member State
в цієї держави-члена.
concerned before the start of its activities that it
Umowy transgraniczne
will at any time be able to meet the requirements
У цьому випадку, залізничні починання
relating to good repute, financial fitness,
Artykuł 14
забезпечуючи внутрішні чи міжнародні
professional competence and cover for its civil
extend their validity where the requirements of
this Chapter are not complied with.

Zasady ogólne dotyczące umów transgranicznych

liability as listed in Articles 19 to 22.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby
postanowienia umów transgranicznych nie
dyskryminowały przedsiębiorstw kolejowych ani
nie ograniczały ich swobody w zakresie
wykonywania przewozów transgranicznych.

For those purposes, each undertaking applying
for a licence shall provide all relevant
information.

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję
o wszelkich umowach transgranicznych w
terminie do dnia 16 czerwca 2013 r. w odniesieniu
do umów zawartych przed tą datą, a w odniesieniu
do nowych lub zmienionych umów między
państwami członkowskimi – przed ich zawarciem.
Komisja zadecyduje, czy takie umowy są zgodne
z prawem unijnym w terminie dziewięciu
miesięcy od powiadomienia w przypadku umów
zawartych przed dniem 15 grudnia 2012 r. i w
terminie czterech miesięcy od powiadomienia w
przypadku nowych lub zmienionych umów
między państwami członkowskimi. Te akty
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z
procedurą doradczą, o której mowa w art. 62 ust.
2.

Requirements relating to good repute

3. Bez uszczerbku dla podziału kompetencji
pomiędzy Unią a państwami członkowskimi,
zgodnie z prawem unijnym, państwa
członkowskie powiadamiają Komisję o zamiarze
rozpoczęcia negocjacji i zawarcia nowych lub
zmienionych umów transgranicznych między
państwami członkowskimi a państwami trzecimi.
4. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od
otrzymania powiadomienia o tym, że dane
państwo członkowskie zamierza rozpocząć
negocjacje, o których mowa w ust. 2, Komisja

Article 19

Member States shall define the conditions under
which the requirement of good repute is met to
ensure that an undertaking applying for a licence
or the persons in charge of its management:
(a)have not been convicted of serious criminal
offences, including offences of a commercial
nature;
(b) have not been declared bankrupt;
(c)have not been convicted of serious offences
set out in specific legislation applicable to
transport;
(d)have not been convicted of serious or repeated
failure to fulfil social or labour law
obligations, including obligations under
occupational safety and health legislation, and
customs law obligations in the case of a
company seeking to operate cross-border
freight transport subject to customs
procedures.

пасажирські рейковий. послуг, підлягають
ж Леві на експлуатацію маршрутів, які
підпадають під юрисдикцію що влада.
2 Леві призначений для компенсації
адміністрації державної служби
зобов'язань закладена в державній службі
контрактів, присвоєні згідно Союзу закону.
Дохід з таких Леві і гроші як компенсація
не може перевищувати все необхідне, щоб
охопити всі або частину витрати, понесені
у відповідних державну службу
зобов'язань, беручи до уваги відповідні
квитанції і розумну прибуток для
виконання цих зобов'язань.
3 Леві покладається Союзу законом і
поважають зокрема принципи чесності,
прозорості, недискримінації та
пропорційності, зокрема між Середня ціна
послуги Пасажиру і рівень Леві. Загальна
збори, введені відповідно до цього пункту,
не загрожує економічної життєздатності на
залізничному транспорту обслуговування
пасажирів на якому вони вводяться.
4. у відповідні органи хай береже
інформацію необхідно забезпечити, що
можна простежити походження зборів і їх
використання. Держави-члени
пред'являється комісії з цією інформацією.

Article 20
Requirements relating to financial fitness
1. The requirements relating to financial fitness
shall be met when an undertaking applying for a

5. на основі досвіду регулюючих органів,
компетентні органи та залізничні
починання і на основі діяльності Спілки,
згаданих у статті 57(1), комісія повинна
ухвалити заходів, які викладено подробиці

stwierdzi, że negocjacje te mogą naruszyć cele
negocjacji unijnych toczących się z danymi
państwami trzecimi lub doprowadzić do tego, że
umowa będzie niezgodna z prawem unijnym,
odpowiednio informuje o tym dane państwo
członkowskie.
Państwa członkowskie regularnie informują
Komisję o wszelkich takich negocjacjach i w
stosownym przypadku zwracają się do Komisji,
aby uczestniczyła w nich jako obserwator.
5. Państwa członkowskie są upoważnione do
tymczasowego stosowania lub zawarcia nowych
lub zmienionych umów transgranicznych z
państwami trzecimi, pod warunkiem że są one
zgodne z prawem unijnym i nie szkodzą
przedmiotowi i celowi polityki transportowej
Unii. Komisja przyjmuje takie decyzje o
upoważnieniu. Te akty wykonawcze są
przyjmowane zgodnie z procedurą doradczą, o
której mowa w art. 62 ust. 2.
SEKCJA 6

licence can demonstrate that it will be able to
meet its actual and potential obligations,
established under realistic assumptions, for a
period of 12 months.

процедура та критерії дотримуватися для
застосування цієї статті. Тих, хто здійснює
актів приймаються в порядку обстеження,
згаданих у статті 62(3).

2. The licensing authority shall verify financial
fitness especially by means of a railway
undertaking's annual accounts or, in the case of
undertakings applying for a licence which are
unable to present annual accounts, a balance
sheet. Each undertaking applying for a licence
shall provide at least the information listed in
Annex III.

Стаття 13

3. The licensing authority shall not consider an
undertaking applying for a licence to be
financially fit if considerable or recurrent arrears
of taxes or social security are owed as a result of
that undertaking's activity.
4. The licensing authority may require the
submission of an audit report and suitable
documents from a bank, public savings bank,
accountant or auditor. Those documents shall
include the information listed in Annex III.

Zadania Komisji w zakresie monitorowania

1. Komisja przyjmuje ustalenia konieczne do
monitorowania warunków technicznych i
ekonomicznych oraz rozwoju rynku unijnego
transportu kolejowego.

5. The Commission shall be empowered to
adopt delegated acts in accordance with Article
60 concerning certain amendments to Annex III.
Thus, Annex III may be amended to specify the
information to be provided by undertakings
applying for a licence or supplemented in the
light of the experience gained by licensing
authorities or the evolution of the rail transport
market.

2. W tym kontekście Komisja włącza ściśle do

Article 21

Artykuł 15
Zakres monitorowania rynku

Умови доступу до послуг
1. інфраструктури менеджерів нехай
виповнить до всіх залізничні починання,
недискримінаційний чином, мінімальна
доступ пакет закладений у пункті 1
Додатку II.
2. операторів обслуговування об'єктів буде
постачати в недискримінаційної формі,
щоб всі залізничні починання доступ, у
тому числі трек доступ до зручностей,
згадані у пункті 2, Додатку II та до послуг
поставляється в цих об'єктів.
3. щоб гарантувати повну прозорість та
недискримінації доступ до обслуговування
послуги, згадані в точках переглядами, (b),
(c), (d), (g) і (i) Додатку II та постачання
послуг у цих об'єктів, де оператор такого
розміщення об'єкта сервісу контролюється
прямий або непрямий тіла або фірми, яка
так само активно і проводить домінуюче
положення в національних залізничного
транспорту, ринків послуг, для яких
підсистема використовується, оператори
цих об'єктів сервісу повинні бути
організовані таким чином, що вони не
залежать від цього органу або фірми в
організаційну і прийняття умов. Така

swoich prac przedstawicieli państw
członkowskich, w tym przedstawicieli organów
regulacyjnych, o których mowa w art. 55, i
przedstawicieli zainteresowanych sektorów, w
tym, w stosownych przypadkach, partnerów
społecznych, użytkowników oraz przedstawicieli
władz lokalnych i regionalnych, tak aby byli oni w
stanie lepiej monitorować rozwój sektora
kolejowego i zmiany rynku, ocenić skutki
podjętych środków i przeanalizować wpływ
środków planowanych przez Komisję. W
stosownych przypadkach Komisja włącza do
swoich prac również Europejską Agencję
Kolejową, zgodnie z jej zadaniami określonymi w
rozporządzeniu (WE) nr 881/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiającym Europejską Agencję Kolejową
(rozporządzenie w sprawie Agencji) (13).

Requirements relating to professional
competence
The requirements relating to professional
competence shall be met when an undertaking
applying for a licence can demonstrate that it has
or will have a management organisation which
possesses the knowledge or experience necessary
to exercise safe and reliable operational control
and supervision of the type of operations
specified in the licence.

незалежність не означає вимога створення
окремими юридичними особами для
обслуговування установ та можуть бути
виконані з організації різних підрозділів в
межах однієї юридичної особи.
Для всіх обслуговування послуги, згадані у
пункті 2 Додатку II, оператор і тіла або
фірми мають окремі рахунки, в тому числі
окремий Баланси та прибутки та збитки
облікових записів.

Де експлуатації об'єкта сервісу
забезпечується інфраструктури менеджера
або оператор сервісного центру під прямий
Requirements relating to cover for civil liability
або непрямий контроль послугами
Without prejudice to Union rules on State aid and інфраструктури менеджер дотримання
вимог, викладених у цьому пункті
in accordance with Articles 93, 107 and 108
TFEU, a railway undertaking shall be adequately вважається бути продемонстрована
3. Komisja monitoruje wykorzystanie sieci i
виконання вимог, викладених в статті 7.
insured or have adequate guarantees under
zmiany warunków ramowych w sektorze
market conditions for cover, in accordance with
kolejowym, w szczególności w zakresie
national and international law, of its liabilities in 4. запитів за залізничні починання для
pobierania opłat za infrastrukturę, alokacji
доступу та постачання послуги з
the event of accidents, in particular in respect of
zdolności przepustowej, inwestycji w
сервісного центру, згадані у пункті 2
passengers, luggage, freight, mail and third
infrastrukturę kolejową, rozwoju sytuacji w
Додатку II повинні дати відповідь
parties. Notwithstanding this obligation, the
odniesieniu do cen i jakości kolejowych usług
specificities and the risk-profile of different types протягом розумного терміну
transportowych, kolejowych usług transportowych of services, in particular of railway operations for встановленими регулюючий орган,
objętych umowami o świadczenie usług
згаданих у статті 55. Такі запити можуть
cultural or heritage purposes, may be taken into
publicznych, wydawania licencji i stopnia
бути відмовлене тільки є життєздатні
account.
otwarcia rynku oraz harmonizacji pomiędzy
альтернативи, дозволяючи їм працювати
państwami członkowskimi, zmian w poziomie
на вантажного або пасажирського послуги
SECTION 3
zatrudnienia oraz związanych z nimi warunków
на той же або альтернативні маршрути
socjalnych w sektorze kolejowym. Te działania
економічно доцільну умовах. Це не може
Validity of the licence
monitorujące pozostają bez uszczerbku dla
зобов'язати оператор сервісного центру,
podobnych działań prowadzonych w państwach
щоб зробити інвестиції в ресурсах або
Article 23
członkowskich, a także dla roli partnerów
зручності для того, щоб вмістити всі
społecznych.
запити на залізничні починання.
Spatial and temporal validity
Article 22

4. Komisja składa co dwa lata sprawozdania
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w sprawie:

1. A licence shall be valid throughout the
territory of the Union.

a)zmian rynku wewnętrznego przewozów
kolejowych i usług świadczonych przez
przedsiębiorstwa kolejowe, o których mowa w
załączniku II;
b)warunków ramowych, o których mowa w ust. 3,
w tym usług publicznych kolejowych
przewozów pasażerskich;
c) stanu unijnej si ci kolejowej;
d) wykorzystania uprawnień do dostępu;
e)barier dla bardziej efektywnych przewozów
kolejowych;
f) ograniczeń infrastruktury;
g) potrzeb w zakresie ustawodawstwa.

2. A licence shall be valid as long as the railway
undertaking fulfils the obligations laid down in
this Chapter. A licensing authority may,
however, make provision for a regular review. If
so, the review shall be carried out at least every
five years.

5. Na potrzeby monitorowania rynku przez
Komisję państwa członkowskie, przy
jednoczesnym uwzględnieniu roli partnerów
społecznych, co roku przekazują Komisji
niezbędne informacje dotyczące korzystania z
sieci i rozwoju warunków ramowych w sektorze
kolejowym.
6. Komisja może przyjąć środki służące
zapewnieniu spójności w zakresie obowiązków
dotyczących sprawozdawczości w państwach
członkowskich. Te akty wykonawcze są
przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą,
o której mowa w art. 62 ust. 3.
ROZDZIAŁ III
PRZYZNAWANIE LICENCJI
PRZEDSIĘBIORSTWOM KOLEJOWYM

3. Specific provisions governing the suspension
or revocation of a licence may be incorporated in
the licence itself.
Article 24
Temporary licence, approval, suspension and
revocation
1. If there is serious doubt that a railway
undertaking which it has licensed complies with
the requirements of this Chapter, and in
particular those of Article 18, the licensing
authority may, at any time, check whether that
railway undertaking does in fact comply with
those requirements.
Where a licensing authority is satisfied that a
railway undertaking can no longer meet the
requirements, it shall suspend or revoke the
licence.
2. Where the licensing authority of a Member
State is satisfied that there is serious doubt
regarding compliance with the requirements laid
down in this Chapter on the part of a railway
undertaking to which a licence has been issued

Де запити від залізничні починання
Концерн доступ до і постачання послуги з
сервісного центру вдалося оператором
об'єкта сервісу, згадані в пункті 3,
оператор сервісного центру повинні
виправдати в письмовому вигляді будьякого рішення про відмову і вказувати
життєздатні альтернативи в інші зручності.
5. де оператор об'єкта сервісу згадані у
пункті 2 Додатку II виявляє конфлікт між
різними запитами, це буде спроба
задовольнити всі запити в тій мірі, як це
можливо. Якщо немає життєздатної
альтернативи доступна, і це не можливо,
щоб вмістити всі запити на потенціал для
відповідного об'єкта на основі
продемонстрували потреб, заявник може зі
скаргою до регулюючим органом, згаданих
у статті 55, який повинен розглянуло
справу і вжити заходів, при необхідності,
щоб гарантувати, що відповідну частину
ємність надається щоб заявник.
6. де сервісного центру згадані у пункті 2
Додатку II не був у використанні за
принаймні два роки поспіль і інтерес
залізничні починання для доступу до цього
об'єкта висловив оператору цього об'єкта
сервісу на основі продемонстрували
потреб, його власник повинен
оприлюднити експлуатації об'єктів як
будучи в оренду або орендувати як
залізничних сервісного центру, в цілому
або в частині, якщо оператор, що
обслуговування об'єкту демонструє, що
безперервний процес повторне

SEKCJA 1
Organ wydający licencje
Artykuł 16
Organ wydający licencje
Każde z państw członkowskich wyznacza organ
wydający licencje, który jest odpowiedzialny za
wydawanie licencji oraz wykonywanie
obowiązków nałożonych na mocy niniejszego
rozdziału.
Organ wydający licencje sam nie może świadczyć
kolejowych usług transportowych i musi być
niezależny od przedsiębiorstw lub podmiotów
świadczących takie usługi.
SEKCJA 2
Warunki otrzymania licencji
Artykuł 17

by the licensing authority of another Member
State, it shall inform the latter authority without
delay.
3. Notwithstanding paragraph 1, where a licence
is suspended or revoked on grounds of noncompliance with the requirement for financial
fitness, the licensing authority may grant a
temporary licence pending the reorganisation of
the railway undertaking, provided that safety is
not jeopardised. A temporary licence shall not,
however, be valid for more than six months after
its date of issue.
4. Where a railway undertaking has ceased
operations for six months or has not started
operations within six months of the grant of a
licence, the licensing authority may decide that
the licence shall be required to be resubmitted for
approval or be suspended.
As regards the start of activities, the railway
undertaking may ask for a longer period to be
fixed, taking account of the specific nature of the
services to be provided.

Wymogi ogólne

2. Państwa członkowskie nie wydają licencji ani
nie przedłużają ich ważności w przypadkach, w
których wymogi niniejszego rozdziału nie są
spełnione.

5. In the event of a change affecting the legal
situation of an undertaking and, in particular, in
the event of a merger or takeover, the licensing
authority may decide that the licence shall be
resubmitted for approval. The railway
undertaking in question may continue operations,
unless the licensing authority decides that safety
is jeopardised. In that event, the grounds for such
a decision shall be given.

3. Przedsiębiorstwo, które spełnia wymogi

6. Where a railway undertaking intends to

1. Przedsiębiorstwo jest upoważnione do
ubiegania się o przyznanie licencji w państwie
członkowskim, w którym ma siedzibę.

перетворення забороняє її використання за
будь-які залізничні починання.
7. де оператор об'єкта сервісу надає
послугу, згадані у пункті 3 Додатку II як
додаткові послуги, він буде постачати їх за
запитом до залізничні починання
недискримінаційної чином.
8. залізничні починання може запросити,
як допоміжних послуг, подальшого
послуги згадується у пункті 4 Додатку II з
менеджером інфраструктури або з інших
операторів сервісного центру. Оператор
сервісного центру не зобов'язаний
забезпечити цих послуг. Де оператор
сервісного центру постановляє
запропонувати іншим будь-який з цих
послуг, вона буде постачати їх за запитом
до залізничні починання
недискримінаційної чином.
9. на основі досвіду регулюючих органів,
оператори об'єктів сервісу і на основі
діяльності мережі згадується у статті 57(1),
комісія може вжити заходів, які викладено
деталі процедури і критерії, яким
необхідно слідувати для отримання
доступу до служб поставлятися в
обслуговування послуги, згадані в Додатку
II пункти 2 до 4. Тих, хто здійснює актів
приймаються в порядку обстеження,
згаданих у статті 62(3).
РОЗДІЛ 5
Угод про транскордонну

określone w niniejszym rozdziale, uprawnione jest significantly change or extend its activities, its
do uzyskania licencji.
licence shall be resubmitted to the licensing
authority for review.
4. Żadne przedsiębiorstwo nie może świadczyć
kolejowych usług przewozowych objętych
7. A licensing authority shall not permit a
zakresem niniejszego rozdziału, o ile nie została
railway undertaking against which bankruptcy or
mu przyznana odpowiednia licencja na usługi,
similar proceedings have commenced to retain its
jakie mają być świadczone.
licence if that authority is convinced that there is
no realistic prospect of satisfactory financial
Taka licencja sama w sobie nie uprawnia jednakże restructuring within a reasonable period of time.
jej posiadacza do dostępu do infrastruktury
kolejowej.
8. Where a licensing authority issues, suspends,
revokes or amends a licence, it shall immediately
inform the European Railway Agency
5. Komisja przyjmuje środki określające
accordingly. The European Railway Agency shall
szczegółowo stosowanie wspólnego wzoru
licencji, a jeżeli jest to konieczne do zapewnienia inform the licensing authorities of other Member
States forthwith.
uczciwej i skutecznej konkurencji na rynkach
przewozów kolejowych – procedurę, której należy
przestrzegać do celów stosowania niniejszego
Article 25
artykułu. Te akty wykonawcze są przyjmowane
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa Procedure for granting licences
w art. 62 ust. 3.
1. The procedures for granting licences shall be
Artykuł 18
made public by the Member State concerned,
which shall inform the Commission thereof.
Warunki otrzymania licencji
2. The licensing authority shall take a decision
Od przedsiębiorstwa składającego wniosek o
on an application as soon as possible, but not
licencję wymaga się, aby było w stanie udowodnić more than three months after all relevant
organom wydającym licencje w danym państwie
information, notably the particulars referred to in
członkowskim przed rozpoczęciem swojej
Annex III, has been submitted. The licensing
działalności, że w każdej chwili będzie zdolne
authority shall take into account all the available
spełnić wymogi dotyczące dobrej reputacji,
information. The decision shall be communicated
zdolności finansowej i kwalifikacji zawodowych
to the undertaking applying for a licence without
oraz pokrycia zobowiązań z tytułu
delay. A refusal shall state the grounds on which
odpowiedzialności cywilnej, wymienione w art.
it is based.
19–22.

Стаття 14
Загальні принципи для транскордонних
угод
1. члени повинен гарантувати, що
положення, що містяться у
транскордонних угод не розрізняти між
залізничні починання, або обмежити
свободу залізничні починання діяти
прикордонних служб.
2. члени повідомляє вчинення будь-якого
транскордонних угоди по 16 червня 2013
року для угод, укладених до цієї дати і
перед їх висновок для нових або
переглянутих договори між державамичленами. Комісія повинна вирішувати, чи
такі угоди відповідно до вимог Спілки
закон протягом дев'яти місяців сповіщень
для угод, укладених до 15 грудня 2012
року а через чотири місяці після
сповіщення для нових або переглянутих
договори між державами-членами. Тих,
хто здійснює актів приймаються в
консультативний порядку, згаданих у
статті 62(2).
3. без шкоди для розподіл повноважень
між Союз та його члени Спілки законом
держави-члени повідомляє комісії свої
наміри почати переговори про і на
закінчення, нових або переглянутих
транскордонних угод між країнамичленами та третіх країн.
4. Якщо, через два місяці після отримання

Do takich celów każde z przedsiębiorstw
składających wniosek o licencję dostarcza
wszelkie użyteczne w tym zakresie informacje.

3. Member States shall ensure that the licensing
authority's decisions are subject to judicial
review.

Artykuł 19

CHAPTER IV

Wymogi dotyczące dobrej reputacji

LEVYING OF CHARGES FOR THE USE OF
RAILWAY INFRASTRUCTURE AND
ALLOCATION OF RAILWAY
INFRASTRUCTURE CAPACITY

Państwa członkowskie określają warunki
dotyczące dobrej reputacji w celu zapewnienia,
aby przedsiębiorstwo składające wniosek o
licencję lub osoby nim zarządzające spełniały
następujące warunki:

SECTION 1
General principles

a)nie były skazane za poważne przestępstwa, w
tym za przestępstwa o charakterze
gospodarczym;
b) nie ogłoszono ich upadłości;
c)nie były skazane za poważne naruszenia prawa
określone w przepisach szczególnych mających
zastosowanie do transportu;
d)nie były skazane za poważne lub wielokrotne
przypadki niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązków wynikających z prawa
socjalnego lub prawa pracy, w tym obowiązków
wynikających z ustawodawstwa w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
obowiązków wynikających z prawa celnego w
przypadku przedsiębiorstwa ubiegającego się o
wykonywanie transgranicznych przewozów
towarowych podlegających postępowaniu
celnemu.
Artykuł 20
Wymogi związane ze zdolnością finansową

сповіщень держави-члена наміру вступити
в ході переговорів, згадані в пункті 2,
комісія робить висновок, що переговори,
ймовірно, щоб підірвати цілі Союзу
переговори ведуться з третього
заінтересованих країн та/або призведе до
угоди, несумісну з об'єднання закону, вона
буде інформувати держави-члена,
відповідно.
Держави-члени повинні тримати комісії,
регулярно інформуючи таких переговорів
і, де це доречно, запросити комісією брати
участь як спостерігач.

Member States shall ensure that charging and
capacity-allocation schemes for railway
infrastructure follow the principles set down in
this Directive and thus allow the infrastructure
manager to market and make optimum effective
use of the available infrastructure capacity.

5. члени повинні уповноважив
поміщується застосовувати та/або укласти
нових або переглянутих транскордонних
угод з третіми державами, за умови, що
вони сумісні з об'єднання закону і не
завдає шкоди об'єкт і метою транспортної
політики Союзу. Комісія повинна ухвалити
рішення такого дозволу. Тих, хто здійснює
актів приймаються в консультативний
порядку, згаданих у статті 62(2).

Article 27

РОЗДІЛ 6

Network statement

Моніторинг завдань комісії

1. The infrastructure manager shall, after
consultation with the interested parties, develop
and publish a network statement which shall be
obtainable against payment of a fee which shall
not exceed the cost of publication of that
statement. The network statement shall be
published in at least two official languages of the

Стаття 15

Article 26
Effective use of infrastructure capacity

Сфери ринку моніторингу
1. комісія повинна зробити необхідні
заходи, щоб контролювати технікоекономічні умови та тенденції розвитку

1. Wymogi związane ze zdolnością finansową są
spełnione wówczas, gdy przedsiębiorstwo
składające wniosek o licencje wykaże, że będzie
w stanie wypełniać rzeczywiste i potencjalne
zobowiązania, oparte na realistycznych
założeniach, przez okres dwunastu miesięcy.

Union. The content of the network statement
shall be made available free of charge in
electronic format on the web portal of the
infrastructure manager and accessible through a
common web portal. That web portal shall be set
up by the infrastructure managers in the
framework of their cooperation in accordance
with Articles 37 and 40.

ринку в Союз залізничний транспорт.

2. у цьому контексті комісія повинна тісно
пов'язані з представників держав-членів,
представників регулюючих органів,
згаданих у статті 55, в тому числі і
представники секторів стурбованість у
2. Organ wydający licencje weryfikuje zdolność
своїй роботі, в тому числі, де це доречно,
finansową zwłaszcza przez sprawdzenie rocznych
залізничного сектора соціальних
sprawozdań finansowych danego przedsiębiorstwa 2. The network statement shall set out the nature партнерів, користувачі та представники
kolejowego lub – w przypadku przedsiębiorstw
of the infrastructure which is available to railway місцевих та регіональних влад, так що
składających wniosek o licencję, które nie mogą
undertakings, and contain information setting out вони здатні краще контролювати розвитку
przedstawić rocznego sprawozdania finansowego the conditions for access to the relevant railway
залізничного сектора та еволюції ринку,
– poprzez sprawdzenie bilansu. Każde z
infrastructure. The network statement shall also
оцінити ефект заходи, прийняті і
przedsiębiorstw składających wniosek o licencję
contain information setting out the conditions for проаналізувати вплив заходи, заплановані
przekazuje co najmniej informacje wymienione w access to service facilities connected to the
комісією. Де це доречно, комісія повинна
załączniku III.
network of the infrastructure manager and for
також включати Європейського агентства
supply of services in these facilities or indicate a залізниці, відповідно до своїх функцій
website where such information is made
випадків, передбачених у Регламенту (EC)
3. Organ wydający licencje uznaje, że
available free of charge in electronic format. The No 881/2004 Європейського парламенту та
przedsiębiorstwo składające wniosek o licencję
content of the network statement is laid down in
Ради від 29 квітня 2004 року створення
nie ma zdolności finansowej, jeżeli w wyniku
Annex IV.
залізнична Європейського агентства
działalności tego przedsiębiorstwa pojawiają się
(агентство регулювання) (13).
znaczne lub powtarzające się zaległości
podatkowe lub związane z ubezpieczeniem
3. The network statement shall be kept up to
społecznym.
date and amended as necessary.
3. комісія повинна контролювати
використання мереж та еволюції рамкових
4. Organ wydający licencje może zażądać
4. The network statement shall be published no умов в залізничного сектора, зокрема
інфраструктурою зарядки, ємність
przedstawienia sprawozdania z audytu oraz
less than four months in advance of the deadline
розподілу, інвестиції в залізничну
odpowiednich dokumentów z banku, powszechnej for requests for infrastructure capacity.
інфраструктуру, події, що стосується цін і
kasy oszczędnościowej, od księgowego lub
якості залізничних транспортних послуг,
audytora. Dokumenty te zawierają informacje
Article 28
зроблені залізничних транспортних послуг,
wymienione w załączniku III.
які охоплюються контрактів на державній
Agreements between railway undertakings and
службі, ліцензування і ступінь ринку
5. Komisja jest upoważniona do przyjmowania
infrastructure managers
відкриття та узгодження між державамиaktów delegowanych zgodnie z art. 60
членами, розвиток зайнятості та відповідні
dotyczących pewnych zmian załącznika III.
Any railway undertaking engaged in rail
соціальні умови в залізничного сектора. Ці
Załącznik III może zatem zostać zmieniony, aby
transport services shall conclude the necessary

określić informacje, które ma przekazać
przedsiębiorstwo składające wniosek o licencję,
lub aby uzupełnić go w świetle doświadczeń
zebranych przez organy wydające licencje lub w
świetle rozwoju rynku transportu kolejowego.

agreements under public or private law with the
infrastructure managers of the railway
infrastructure used. The conditions governing
such agreements shall be non-discriminatory and
transparent, in accordance with this Directive.

Artykuł 21

SECTION 2

Wymogi dotyczące kwalifikacji zawodowych

Infrastructure and services charges

Wymogi dotyczące kwalifikacji zawodowych są
spełnione, kiedy przedsiębiorstwo składające
wniosek o licencję może wykazać, że ma lub
będzie posiadać organizację zarządzania,
dysponującą wiedzą lub doświadczeniem
niezbędnym do prowadzenia kontroli
bezpieczeństwa i niezawodności działalności
operacyjnej oraz jej nadzorowania we wszystkich
rodzajach działalności określonych w licencji.

Article 29

Artykuł 22
Wymogi dotyczące ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej
Bez uszczerbku dla unijnych zasad pomocy
państwa oraz zgodnie z art. 93, 107 i 108 TFUE,
przedsiębiorstwo kolejowe musi być odpowiednio
ubezpieczone lub posiadać odpowiednie
gwarancje na warunkach rynkowych w celu
pokrycia, zgodnie z prawem międzynarodowym i
krajowym, swojej odpowiedzialności cywilnej od
wypadku, w szczególności w odniesieniu do
pasażerów, bagażu, przesyłek, poczty i osób
trzecich. Niezależnie od tego obowiązku można
wziąć pod uwagę specyficzne uwarunkowania i
profil ryzyka poszczególnych rodzajów usług, a

Establishing, determining and collecting charges
1. Member States shall establish a charging
framework while respecting the management
independence laid down in Article 4.
Subject to that condition, Member States shall
also establish specific charging rules or delegate
such powers to the infrastructure manager.
Member States shall ensure that the network
statement contains the charging framework and
charging rules or indicates a website where the
charging framework and charging rules are
published.
The infrastructure manager shall determine and
collect the charge for the use of infrastructure in
accordance with the established charging
framework and charging rules.
Without prejudice to the management
independence laid down in Article 4 and
provided that the right has been directly
conferred by constitutional law before 15

контрольні заходи є без шкоди для
аналогічних заходів в державах-членах і
ролі соціальних партнерів.
4. комісія звітує кожні два роки до
Європейського парламенту та ради на:
(в внутрішнього ринку в залізничних
) послуги і обслуговують комісіям
залізничні починання, як згадані в
Додатку II;
(b рамкових умов, згадані в пункті 3, в
) тому числі на послуги міського
пасажирського транспорту залізничним
транспортом;
(c) держава союзу залізнична мережа;
(d) для активного обміну інформацією
прав доступу;
(e) бар'єри для більш ефективного
залізничних послуг;
(f) обмеження інфраструктури;
(g) необхідність законодавства.
5. для цілей моніторингу комісією ринку
держав-членів буде при дотриманні ролі
соціальних партнерів, постачати комісії на
щорічній основі необхідну інформацію про
використання мереж та еволюції рамкових
умов в залізничного сектора.
6. комісія може вжити заходів, щоб

zwłaszcza działania systemu kolei ze względów
kulturowych lub historycznych.
SEKCJA 3
Ważność licencji
Artykuł 23
Ważność terytorialna i czasowa
1. Licencja jest ważna na całym terytorium Unii.
2. Licencja zachowuje ważność tak długo, jak
długo przedsiębiorstwo kolejowe spełnia
obowiązki ustanowione w niniejszym rozdziale.
Organ wydający licencje może jednakże
wprowadzić obowiązek regularnych przeglądów.
W takim przypadku przeglądy przeprowadza się
przynajmniej raz na pięć lat.
3. Przepisy szczególne regulujące warunki
zawieszenia lub cofnięcia licencji mogą zostać
włączone do samej licencji.
Artykuł 24
Licencja tymczasowa, zatwierdzenie, zawieszenie
i cofnięcie licencji

December 2010, the national parliament may
have the right to scrutinise and, where
appropriate, review the level of charges
determined by the infrastructure manager. Any
such review shall ensure that charges comply
with this Directive, the established charging
framework and charging rules.

гарантувати узгодженість в звітності
зобов'язання держав-членів. Тих, хто
здійснює актів приймаються в порядку
обстеження, згаданих у статті 62(3).
ГЛАВА III

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНІ
2. Except where specific arrangements are made ПОЧИНАННЯ
under Article 32(3), infrastructure managers shall
ensure that the charging scheme in use is based
РОЗДІЛ 1
on the same principles over the whole of their
network.
Дозвільний центр
3. Infrastructure managers shall ensure that the
application of the charging scheme results in
equivalent and non-discriminatory charges for
different railway undertakings that perform
services of an equivalent nature in a similar part
of the market and that the charges actually
applied comply with the rules laid down in the
network statement.

Стаття 16

4. An infrastructure manager shall respect the
commercial confidentiality of information
provided to it by applicants.

Дозвільний центр не пред'являється
залізничних транспортних послуг себе і
повинен бути незалежним від фірм або
осіб, що зробити це.

Дозвільний центр
Кожна держава-член призначає дозвільний
центр, який несе відповідальність за
видачу ліцензій і для виконання своїх
зобов'язань, введених у цій главі.

Article 30
РОЗДІЛ 2
Infrastructure cost and accounts

1. Jeśli istnieje poważna wątpliwość, czy
przedsiębiorstwo kolejowe, które otrzymało
licencję, spełnia wymogi niniejszego rozdziału, w
szczególności art. 18, organ wydający licencje
może w każdej chwili sprawdzić, czy dane
przedsiębiorstwo kolejowe rzeczywiście spełnia te
wymogi.

Умови отримання ліцензії
1. Infrastructure managers shall, with due regard
to safety and to maintaining and improving the
Стаття 17
quality of the infrastructure service, be given
incentives to reduce the costs of providing
Загальні вимоги
infrastructure and the level of access charges.
1. починання має право подати заяву на

W przypadku gdy organ wydający licencje jest
przekonany, że dane przedsiębiorstwo kolejowe
nie jest już w stanie spełniać wymogów, zawiesza
lub cofa licencję.
2. W przypadku gdy organ państwa
członkowskiego wydający licencje jest
przekonany, że zachodzi poważna wątpliwość co
do spełniania wymogów ustanowionych w
niniejszym rozdziale przez przedsiębiorstwo
kolejowe, któremu licencję przyznał organ innego
państwa członkowskiego wydający licencje,
niezwłocznie informuje on ten organ.
3. Niezależnie od ust. l, w przypadku gdy
licencja została zawieszona lub cofnięta z powodu
niespełnienia wymogów w zakresie zdolności
finansowej, organ wydający licencje może wydać
licencję tymczasową w oczekiwaniu na
reorganizację przedsiębiorstwa kolejowego, pod
warunkiem że nie zagraża to bezpieczeństwu.
Licencja tymczasowa jest jednak ważna nie dłużej
niż przez sześć miesięcy od daty jej wydania.

2. Without prejudice to their competence
regarding railway infrastructure planning and
financing, and to the budgetary principle of
annuality, where applicable, Member States shall
ensure that a contractual agreement, fulfilling the
basic principles and parameters set out in Annex
V, is concluded between the competent authority
and the infrastructure manager covering a period
of not less than five years.
Member States shall ensure that contractual
agreements in force on 15 December 2012 are
modified, if necessary, to align them with this
Directive upon their renewal, or at the latest by
16 June 2015.
3. Member States shall implement the
incentives referred to in paragraph 1 through the
contractual agreement referred to in paragraph 2
or through regulatory measures or through a
combination of incentives to reduce costs in the
contractual agreement and the level of charges
through regulatory measures.

ліцензію в держави-члена, в якому він буде
створений.
2. члени не видавати ліцензії або
розширити свою чинність, де вимоги цієї
глави не виконуються.
3 зобов'язання, який виконує вимоги,
викладені в цій главі повинен правомочний
отримання ліцензії.
4. немає зобов'язань, дозволяється надати
залізничних транспортних послуг, що
підпадає під цю главу, якщо воно було
надано відповідні ліцензії для надаваних
послуг.
Однак, така Ліцензія повинна, сама по
собі, дає права Тримач для доступу до
залізничної інфраструктури.
5. комісія повинна ухвалити заходів, які
викладено деталі для використання
поширених шаблонів для ліцензії і, якщо
це необхідно для забезпечення
справедливого і ефективного конкуренції
залізничного транспорту ринках,
подробиці про порядок дотримуватися для
застосування цієї статті. Тих, хто здійснює
актів приймаються в порядку обстеження,
згаданих у статті 62(3).

4. W przypadku gdy przedsiębiorstwo kolejowe
zaprzestało prowadzenia działalności przez sześć
miesięcy lub nie rozpoczęło działalności przez
sześć miesięcy od dnia wydania licencji, organ
wydający licencje może zadecydować, że licencja
ma zostać ponownie przedłożona do
zatwierdzenia lub zawieszona.

4. If a Member State decides to implement the
incentives referred to in paragraph 1 through
regulatory measures, this shall be based on an
analysis of the achievable cost reductions. This
shall be without prejudice to the powers of the
regulatory body to review the charges referred to
in Article 56.

Jeśli chodzi o rozpoczęcie działalności,
przedsiębiorstwo kolejowe może wystąpić o
przyznanie dłuższego okresu na jej rozpoczęcie z
uwagi na specyficzny charakter usług, jakie mają
być przez nie świadczone.

5. The terms of the contractual agreement
Стаття 18
referred to in paragraph 2 and the structure of the
payments agreed to provide funding to the
Умови отримання ліцензії
infrastructure manager shall be agreed in advance
to cover the whole of the contractual period.
Зобов'язання, що застосування для ліцензії

5. W przypadku zmiany mającej wpływ na
sytuację prawną przedsiębiorstwa, w
szczególności w przypadku fuzji lub przejęcia
przedsiębiorstwa, organ wydający licencje może
zadecydować, że licencja zostanie ponownie
przedłożona do zatwierdzenia. Przedsiębiorstwo
kolejowe może kontynuować działalność, o ile
organ wydający licencje nie stwierdzi zagrożenia
bezpieczeństwa. W takim przypadku decyzja musi
być uzasadniona.
6. W przypadku gdy przedsiębiorstwo kolejowe
zamierza znacząco zmienić lub rozszerzyć swoją
działalność, jego licencja jest ponownie
przedkładana do zatwierdzenia organowi
wydającemu licencje.
7. Organ wydający licencje nie zezwala na jej
zachowanie przez przedsiębiorstwo kolejowe, w
stosunku do którego wszczęte zostało
postępowanie upadłościowe lub inne podobne
postępowanie, jeśli jest przekonany, że nie istnieją
realne możliwości zadowalającej restrukturyzacji
finansowej przedsiębiorstwa w rozsądnym okresie
czasie.
8. W przypadku gdy organ wydający licencje
wydaje, zawiesza, cofa lub zmienia licencję,
niezwłocznie informuje o tym Europejską
Agencję Kolejową. Europejska Agencja Kolejowa
niezwłocznie informuje organy wydające licencje
pozostałych państw członkowskich.
Artykuł 25
Tryb wydawania licencji

6. Member States shall ensure that applicants
and, upon their request, potential applicants are
informed by the competent authority and the
infrastructure manager and are given the
opportunity to express their views on the content
of the contractual agreement before it is signed.
The contractual agreement shall be published
within one month of concluding it.
The infrastructure manager shall ensure
consistency between the provisions of the
contractual agreement and the business plan.
7. Infrastructure managers shall develop and
maintain a register of their assets and the assets
they are responsible for managing which would
be used to assess the financing needed to repair
or replace them. This shall be accompanied by
details of expenditure on renewal and upgrading
of the infrastructure.
8. Infrastructure managers shall establish a
method for apportioning costs to the different
categories of services offered to railway
undertakings. Member States may require prior
approval. That method shall be updated from
time to time on the basis of the best international
practice.

зобов'язані мати можливість
продемонструвати ліцензування влади
держави-члена, зацікавлених, перш ніж
почати свою діяльність, що воно буде в
будь-який час мати можливість виконання
вимог, пов'язаних з гарним репутацію,
фінансове становище, професійну
компетентність та прикриття для свого
цивільної відповідальності як зазначених у
статті 19 до 22.
Для цих цілей кожен затії подачі заяви
ліцензії повинен надати всю необхідну
інформацію.
Стаття 19
Вимоги, що стосуються хороший
репутацію
Держави-члени повинні визначити умови,
за яких вимога хороший
інтернаціонального зустрілися для того,
щоб починання, що застосування для
ліцензії або осіб, що відповідає за його
управління:

Article 31

(в не було засуджено за серйозних
) злочинів, серед яких правопорушення
комерційного характеру;

Principles of charging

(b) їх не визнано банкрутами;

1. Charges for the use of railway infrastructure
and of service facilities shall be paid to the
infrastructure manager and to the operator of
service facility respectively and used to fund

(c не було засуджено за серйозні злочини,
) викладених в спеціальні законодавчі
акти застосовуються для перевезення;

1. Tryb wydawania licencji zostaje podany do
wiadomości publicznej przez zainteresowane
państwo członkowskie, które informuje o tym
Komisję.
2. Organ wydający licencje podejmuje decyzję w
sprawie złożonego wniosku w możliwie
najkrótszym czasie, lecz nie później niż w trzy
miesiące po przedłożeniu wszystkich istotnych
informacji, zwłaszcza danych wymienionych w
załączniku III. Organ wydający licencje
uwzględnia wszystkie dostępne informacje.
Przedsiębiorstwo składające wniosek o licencję
zostaje niezwłocznie poinformowane o podjętej
przez organ decyzji. W decyzji odmownej podaje
się powody odmowy.
3. Państwa członkowskie zapewniają, aby
decyzje organu wydającego licencje podlegały
kontroli sądowej.
ROZDZIAŁ IV
POBIERANIE OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE
INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ I
ALOKACJA ZDOLNOŚCI PRZEPUSTOWEJ
INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ
SEKCJA 1
Zasady ogólne
Artykuł 26
Efektywne wykorzystanie zdolności przepustowej
infrastruktury

(d мати не було засуджено за серйозні або
) повторювані разi невиконання цiєї
соціальних або трудового права
2. Member States shall require the infrastructure
зобов'язань, зокрема, зобов'язань в
manager and the operator of service facility to
рамках професійної безпеки і здоров'я
provide the regulatory body with all necessary
законодавства та митного права
information on the charges imposed in order to
зобов'язань у випадку компанія прагне
allow the regulatory body to perform its
діяти транскордонних вантажного
functions as referred to in Article 56. The
транспорту за умови митних процедур.
infrastructure manager and the operator of
service facility shall, in this regard, be able to
demonstrate to railway undertakings that
Стаття 20
infrastructure and service charges actually
invoiced to the railway undertaking pursuant to
Вимоги, що стосуються фінансових фітнес
Articles 30 to 37 comply with the methodology,
rules and, where applicable, scales laid down in
1. вимоги, що стосуються фінансових
the network statement.
фітнес мають бути дотримані, коли
починання, що звернення за ліцензію може
3. Without prejudice to paragraph 4 or 5 of this продемонструвати, що вона буде мати
Article or to Article 32, the charges for the
можливість безвідкличні потенційних,
minimum access package and for access to
заснований відповідно реалістичні
infrastructure connecting service facilities shall
припущень, строком на 12 місяців.
be set at the cost that is directly incurred as a
result of operating the train service.
2. створено дозвільний центр повинен
перевірити фінансове становище, високо
Before 16 June 2015, the Commission shall
цінуючи залізничні починання щорічна
adopt measures setting out the modalities for the звітність або, у випадку звернення за
calculation of the cost that is directly incurred as ліцензії починання, які не в змозі
a result of operating the train. Those
представити щорічна звітність,
implementing acts shall be adopted in accordance балансового звіту. Кожен затії подачі заяви
with the examination procedure referred to in
ліцензії пред'являється принаймні
Article 62(3).
інформацію, перелічених у Додатку III.
their business.

The infrastructure manager may decide to
gradually adapt to those modalities during a
period of no more than four years after the entry
into force of those implementing acts.

3. створено дозвільний центр акції не
розглядає починання звернення за ліцензію
Підгін бути фінансово якщо значний чи
багаторазову заборгованість податків або
соціального забезпечення заборгували

Państwa członkowskie zapewniają, aby systemy
pobierania opłat i alokacji zdolności przepustowej
dla infrastruktury kolejowej spełniały zasady
ustanowione w niniejszej dyrektywie, i w ten
sposób umożliwiały zarządcy infrastruktury
wprowadzenie do obrotu i osiągnięcie optymalnej
efektywności wykorzystania dostępnej zdolności
przepustowej infrastruktury.

4. The infrastructure charges referred to in
внаслідок цього зобов'язання діяльності.
paragraph 3 may include a charge which reflects
the scarcity of capacity of the identifiable section 4. створено дозвільний центр може
of the infrastructure during periods of congestion. вимагати подання аудиторський висновок
та відповідні документи з банку,
5. The infrastructure charges referred to in
державного Ощадбанку, бухгалтер чи
paragraph 3 may be modified to take account of
аудитор. Ці документи включає
the cost of environmental effects caused by the
інформацію, перелічених у Додатку III.
operation of the train. Any such modification
Artykuł 27
shall be differentiated according to the magnitude 5. комісія повинен мати можливість
of the effect caused.
усиновити делеговані акти відповідно до
Regulamin sieci
статті 60 щодо певних змін до Додатку III.
Based on the experience gained by infrastructure Таким чином, Додатку III можуть бути
внесені поправки до Визначте дані, які
1. Zarządca infrastruktury, po skonsultowaniu się managers, railway undertakings, regulatory
bodies and competent authorities, and
повинні надаватися ВАТ починання
z zainteresowanymi stronami, opracowuje i
recognising existing schemes on noise
звернення за ліцензії або доповнені в світлі
publikuje regulamin sieci, możliwy do uzyskania
досвід, накопичений ліцензування влади
po uiszczeniu opłaty, która nie przewyższa kosztu differentiation, the Commission shall adopt
implementing measures setting out the modalities чи еволюція ринку залізничного
publikacji tego regulaminu. Regulamin sieci
to be followed for the application of the charging транспорту.
publikuje się w co najmniej dwóch językach
for the cost of noise effects including its duration
urzędowych Unii. Treść regulaminu sieci jest
udostępniana nieodpłatnie w formie elektronicznej of application and enabling the differentiation of Стаття 21
infrastructure charges to take into account, where
na portalu internetowym zarządcy infrastruktury
appropriate, the sensitivity of the area affected, in Вимоги, що стосуються професійної
oraz jest dostępna za pośrednictwem wspólnego
portalu internetowego. Ten portal internetowy jest particular in terms of the size of population
компетентності
affected and the train composition with an impact
tworzony przez zarządców infrastruktury w
on the level of noise emissions. Those
ramach współpracy zgodnie z art. 37 i 40.
Мають бути дотримані вимоги, що
implementing acts shall be adopted in accordance стосуються професійної компетентності,
with the examination procedure referred to in
2. Regulamin sieci podaje charakterystykę
коли починання, що звернення за ліцензію
Article 62(3). They shall not result in the undue
infrastruktury, która jest dostępna dla
може продемонструвати, що вона має або
distortion
of
competition
between
railway
przedsiębiorstw kolejowych oraz zawiera
буде мати управління організацією, яка
informacje dotyczące warunków dostępu do danej undertakings or affect the overall
володіє знань чи досвіду необхідно
infrastruktury kolejowej. Regulamin sieci zawiera competitiveness of the rail sector.
здійснити безпечний і надійний
także informacje dotyczące warunków dostępu do
оперативного контролю і нагляду тип
Any such modification of infrastructure charges
obiektów infrastruktury usługowej podłączonych
операції, указаний у ліцензії.
to take account of the cost of noise effects shall
do sieci zarządcy infrastruktury oraz świadczenia
support the retrofitting of wagons with the most
usług w tych obiektach lub wskazuje stronę
Стаття 22
economically viable low-noise braking
internetową, na której takie informacje są

udostępniane nieodpłatnie w formie
elektronicznej. Treść regulaminu sieci określono
w załączniku IV.
3. Regulamin sieci jest aktualizowany i
zmieniany w razie konieczności.
4. Regulamin sieci publikuje się nie mniej niż na
cztery miesiące przed terminem składania
wniosków o przyznanie zdolności przepustowej
infrastruktury.
Artykuł 28
Umowy między przedsiębiorstwami kolejowymi i
zarządcami infrastruktury kolejowej
Każde przedsiębiorstwo kolejowe świadczące
kolejowe usługi przewozowe zawiera niezbędne
umowy prawa publicznego lub prywatnego z
zarządcami infrastruktury kolejowej. Warunki
takich umów są niedyskryminacyjne i przejrzyste,
zgodnie z niniejszą dyrektywą.
SEKCJA 2
Opłaty za infrastrukturę I usługi
Artykuł 29
Ustalanie, wyznaczanie i pobieranie opłat
1. Państwa członkowskie ustalają ramy
pobierania opłat, nie naruszając niezależności
zarządzania przewidzianej w art. 4.
Z zastrzeżeniem powyższego warunku, państwa

technology available.
Charging of environmental costs which results in
an increase in the overall revenue accruing to the
infrastructure manager shall however be allowed
only if such charging is applied to road freight
transport in accordance with Union law.
If charging for environmental costs generates
additional revenue, it shall be for Member States
to decide how the revenue is to be used.
Member States shall ensure that the necessary
information is kept and that the origin of the
charging of environmental costs and its
application can be traced. Member States shall
provide the Commission with this information
upon request.

Вимоги, що стосуються для покриття для
цивільної відповідальності
Без шкоди для об'єднання правила щодо
державної допомоги та відповідно до
статті 93, 107 і 108 TFEU, залізничний затії
мають бути адекватно застраховані або є
адекватними гарантіями під ринкові умови
для чохла, відповідно до національного та
міжнародного права, боргових зобов'язань
у разі ДТП, зокрема стосовно пасажирів,
багажу, вантажу, пошти та третім особам.
Незважаючи на це зобов'язання,
особливості та ризик профілю різні види
послуг, зокрема залізничних операцій для
культурного або спадщини цілей, можуть
бути прийняті до уваги.

РОЗДІЛ 3
6. To avoid undesirable disproportionate
fluctuations, the charges referred to in paragraphs Термін дії ліцензії
3, 4 and 5 may be averaged over a reasonable
spread of train services and times. Nevertheless,
Стаття 23
the relative magnitude of the infrastructure
charge shall be related to the costs attributable to Термін дії тимчасової і просторової
the services.
1. Ліцензія повинен бути дійсним по всій
7. The charge imposed for track access within
території Союзу.
service facilities referred to in point 2 of Annex
II, and the supply of services in such facilities,
2. Ліцензія повинна бути дійсні поки
shall not exceed the cost of providing it, plus a
залізничні починання своєчасно виконує
reasonable profit.
зобов'язання, визначені в цьому розділі.
Дозвільний центр може Однак,
8. Where services listed in points 3 and 4 of
передбачають регулярні відгук. Якщо це
Annex II, as additional and ancillary services are так, огляд буде проведена принаймні раз
offered by only one supplier, the charge imposed на п'ять років.
for such a service shall not exceed the cost of

członkowskie ustalają także specjalne zasady
pobierania opłat lub przekazują takie uprawnienia
zarządcy infrastruktury.
Państwa członkowskie zapewniają, aby regulamin
sieci zawierał ramy pobierania opłat i zasady
pobierania opłat lub wskazywał stronę
internetową, na której publikowane są ramy
pobierania opłat i zasady pobierania opłat.
Zarządca infrastruktury wyznacza i pobiera opłatę
za użytkowanie infrastruktury zgodnie z
ustalonymi ramami pobierania opłat oraz
zasadami pobierania opłat.
Bez uszczerbku dla niezależności zarządzania
określonej w art. 4 i pod warunkiem, że prawo to
zostało bezpośrednio przyznane w prawie
konstytucyjnym przed dniem 15 grudnia 2010 r.,
parlament narodowy może mieć prawo do
kontrolowania oraz, w stosownym przypadku,
przeglądu poziomu opłat określonego przez
zarządcę infrastruktury. Każdy taki przegląd
zapewni, aby opłaty były zgodne z niniejszą
dyrektywą, z ustanowionymi ramami i zasadami
pobierania opłat.
2. Z wyjątkiem przypadków, gdy przyjęte są
szczególne ustalenia zgodnie z art. 32 ust. 3,
zarządcy infrastruktury zapewniają, aby
stosowany system pobierania opłat był oparty na
takich samych zasadach na całej ich sieci.
3. Zarządcy infrastruktury zapewniają, aby
wynikiem stosowania systemu pobierania opłat
były równoważne i niedyskryminacyjne opłaty dla
różnych przedsiębiorstw kolejowych

providing it, plus a reasonable profit.
9. Charges may be levied for capacity used for
the purpose of infrastructure maintenance. Such
charges shall not exceed the net revenue loss to
the infrastructure manager caused by the
maintenance.
10. The operator of the facility for supply of the
services referred to in points 2, 3 and 4 of Annex
II shall provide the infrastructure manager with
the information on charges to be included in the
network statement or shall indicate a website
where such information is made available free of
charge in electronic format in accordance with
Article 27.
Article 32
Exceptions to charging principles

3. конкретної положень, що регулюють
призупинення або анулювання ліцензії
може включена в ліцензії, сама.
Стаття 24
Тимчасової ліцензії, затвердження,
підвіски та відкликання
1. Якщо є серйозні сумніви, що залізниця
підприємство, яке має ліцензію відповідає
вимогам цієї глави, особливо тих, статті
18, створено дозвільний центр може в
будь-який час, перевірте чи що залізничні
починання насправді дотримуватися цих
вимог.
Де дозвільний центр задоволені тим, що
залізничні починання може вже не
відповідати вимогам, це призупинити або
відкликати ліцензії.

1. In order to obtain full recovery of the costs
incurred by the infrastructure manager a Member
State may, if the market can bear this, levy markups on the basis of efficient, transparent and nondiscriminatory principles, while guaranteeing
optimal competitiveness of rail market segments.
The charging system shall respect the
productivity increases achieved by railway
undertakings.

2. там, де створено дозвільний центр
держави-члена задоволені тим, що є великі
сумніви щодо відповідності вимогам,
викладеним у цьому розділі з боку
залізничні починання, до якої ліцензії
виданий дозвільний центр іншій державічлені, вона буде інформувати останній
адміністрації без зволікання.

The level of charges shall not, however, exclude
the use of infrastructure by market segments
which can pay at least the cost that is directly
incurred as a result of operating the railway
service, plus a rate of return which the market
can bear.

3. Незважаючи на пункт 1, де ліцензії
призупинено або скасовано за ознакою при
недотриманні вимога для фінансових
фітнес, створено дозвільний центр може
надати тимчасову ліцензію в очікуванні
реорганізації залізничні починання, за

wykonujących przewozy o równoważnym
charakterze na podobnej części rynku oraz aby
faktycznie stosowane opłaty były zgodne z
zasadami ustalonymi w regulaminie sieci.
4. Zarządca infrastruktury przestrzega poufności
handlowej informacji dostarczanych mu przez
wnioskodawców.
Artykuł 30

Before approving the levy of such mark-ups,
Member States shall ensure that the infrastructure
managers evaluate their relevance for specific
market segments, considering at least the pairs
listed in point 1 of Annex VI and retaining the
relevant ones. The list of market segments
defined by infrastructure managers shall contain
at least the three following segments: freight
services, passenger services within the
framework of a public service contract and other
passenger services.

Koszty i zestawienie rachunkowe infrastruktury
1. Zarządcy infrastruktury otrzymują, z
należytym uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz
utrzymania i poprawiania jakości usług w zakresie
infrastruktury, zachęty do zmniejszania kosztów
zapewniania infrastruktury i poziomu opłat za
dostęp.
2. Bez uszczerbku dla kompetencji państw
członkowskich w odniesieniu do planowania i
finansowania infrastruktury kolejowej oraz dla
budżetowej zasady jednoroczności, w stosownych
przypadkach państwa członkowskie zapewniają,
aby między właściwym organem a zarządcą
infrastruktury została zawarta umowa spełniająca
podstawowe zasady i parametry określone w
załączniku V i obejmująca okres nie krótszy niż
pięć lat.
Państwa członkowskie zapewniają, aby umowy
obowiązujące w dniu 15 grudnia 2012 r. zostały
zmienione, w razie konieczności, w celu
dostosowania ich do niniejszej dyrektywy w
chwili przedłużenia ich obowiązywania lub
najpóźniej do dnia 16 czerwca 2015 r..

Infrastructure managers may further distinguish
market segments according to commodity or
passengers transported.
Market segments in which railway undertakings
are not currently operating but may provide
services during the period of validity of the
charging system shall also be defined. The
infrastructure manager shall not include a markup in the charging system for those market
segments.
The list of market segments shall be published in
the network statement and shall be reviewed at
least every five years. The regulatory body
referred to in Article 55 shall control that list in
accordance with Article 56.
2. For the carriage of goods from and to third
countries operated on a network whose track
gauge is different from the main rail network
within the Union, infrastructure managers may
set higher charges in order to obtain full costs
recovery of the costs incurred.

умови, що безпека не загрожували.
Тимчасової ліцензії не, проте, несе дійсні
протягом більш ніж шести місяців після
його дата видачі.
4. там, де залізничні починання перестала
операції протягом шести місяців, або вже
не розпочався процес протягом шести
місяців після надання ліцензії, створено
дозвільний центр може прийняти рішення
ліцензії повинні бути зобов'язані бути
повторно для затвердження або
заморожено.
Що стосується самого початку діяльності
залізничні починання може запитати,
протягом більш тривалого періоду,
повинна бути встановлена, беручи до уваги
конкретний характер надаваних послуг.
5. У разі внесення змін зачіпають Правове
становище починання і, зокрема, у разі
злиття або поглинання створено
дозвільний центр може вирішити, що
ліцензії повинен бути повторно для
затвердження. Залізничні починання в
питанні може продовжувати свою
діяльність, якщо не створено дозвільний
центр вирішує, що загрожували безпеки. У
цьому випадку, паспорти видаються
підстави для такого рішення.
6. де залізничні починання має намір
значно змінити або розширити свою
діяльність, його Ліцензія повинна бути
повторно створено дозвільний центр для
розгляду.

3. Państwa członkowskie wprowadzają zachęty,
o których mowa w ust. 1, w drodze umowy, o
której mowa w ust. 2, lub w drodze środków
regulacyjnych, lub też przez połączenie zawartych
w umowie zachęt służących zmniejszeniu kosztów
ze środkami regulacyjnymi służącymi obniżeniu
poziomu opłat.
4. Jeżeli dane państwo członkowskie zdecyduje
się wprowadzić zachęty, o których mowa w ust. 1,
w drodze środków regulacyjnych, oparte to będzie
na analizie osiągalnych redukcji kosztów. Nie
narusza to uprawnień organu regulacyjnego do
przeglądu opłat, o którym mowa w art. 56.
5. Warunki umowy, o której mowa w ust. 2, i
struktura wpłat w celu zapewnienia finansowania
zarządcy infrastruktury są uzgodnione z góry na
cały okres umowy.

3. For specific future investment projects, or
specific investment projects that have been
completed after 1988, the infrastructure manager
may set or continue to set higher charges on the
basis of the long-term costs of such projects if
they increase efficiency or cost-effectiveness or
both and could not otherwise be or have been
undertaken. Such a charging arrangement may
also incorporate agreements on the sharing of the
risk associated with new investments.
4. The infrastructure charges for the use of
railway corridors which are specified in
Commission Decision 2009/561/EC (14) shall be
differentiated to give incentives to equip trains
with the ETCS compliant with the version
adopted by the Commission Decision
2008/386/EC (15) and successive versions. Such
differentiation shall not result in any overall
change in revenue for the infrastructure manager.

6. Państwa członkowskie zapewniają, aby
wnioskodawcy i – na żądanie – potencjalni
wnioskodawcy byli informowani przez właściwy
organ i zarządcę infrastruktury oraz mieli
możliwość wyrażenia swoich opinii na temat
treści umowy przed jej podpisaniem. Umowa jest
publikowana w terminie miesiąca od jej zawarcia.

Notwithstanding this obligation, Member States
may decide that this differentiation of
infrastructure charges does not apply to railway
lines specified in Decision 2009/561/EC on
which only ETCS equipped trains may run.

Zarządca infrastruktury zapewnia zgodność
postanowień umowy z planem biznesowym.

Member States may decide to extend this
differentiation to railway lines not specified in
Decision 2009/561/EC.

7. Zarządcy infrastruktury sporządzają i
prowadzą rejestr swoich aktywów oraz aktywów,
którymi zarządzają; rejestr mógłby być
wykorzystany, aby ocenić finansowanie potrzebne
do ich naprawy lub wymiany. Dołącza się do
niego także szczegółowe informacje na temat

Before 16 June 2015 and following an impact
assessment, the Commission shall adopt
measures setting out modalities to be followed in
applying the differentiation of the infrastructure
charge according to a time-frame consistent with
the ERTMS European Deployment Plan

7 дозвільний центр не дозволяють
здійснювати залізничні починання, проти
якого банкрутства або аналогічні розглядів
мають було розпочато зберегти свою
ліцензію, якщо що повноваження
переконаний, що немає не реалістичні
перспективи задовільний фінансовий
реструктуризації протягом розумного
періоду часу.
8. де дозвільний центр питань, призупиняє,
відкликає мобільники або вносить зміни
ліцензії, він відразу ж інформують
Європейського агентства залізничні
відповідно. Залізничні Європейського
агентства небавом інформують
ліцензування органами інших країн-членів.
Стаття 25
Порядок надання ліцензій
1. Порядок надання ліцензій приймається
громадської держави-члена, зацікавлених,
які інформують комісія їх.
2. створено дозвільний центр повинен
прийняти рішення про заяву якомога
швидше, але не більше трьох місяців після
всю необхідну інформацію, зокрема
відомостей, зазначених у Додатку III не
був представив. Дозвільний центр повинен
взяти до уваги всю наявну інформацію.
Рішення направляє звернення зобов'язання
за ліцензію без зволікання. Відмова
повинен вказати підстави, на яких воно
грунтується.

kosztów odnowy i modernizacji infrastruktury.
8. Zarządcy infrastruktury opracowują metodę
alokacji kosztów do poszczególnych kategorii
usług oferowanych przedsiębiorstwom
kolejowym. Państwa członkowskie mogą nałożyć
wymóg uzyskania uprzedniego zatwierdzenia w
tej sprawie. Metoda ta jest od czasu do czasu
uaktualniana na podstawie najlepszej praktyki
międzynarodowej.
Artykuł 31
Zasady pobierania opłat

established under Decision 2009/561/EC and
ensuring that it does not result in any overall
change in revenue for the infrastructure manager.
Those implementing measures shall adapt the
modalities of the differentiation applicable to
trains operating local and regional services using
a limited section of the railway corridors
specified in Decision 2009/561/EC. Those
implementing acts shall be adopted in accordance
with the examination procedure referred to in
Article 62(3). They shall not result in the undue
distortion of competition between railway
undertakings or affect the overall
competitiveness of the rail sector.

3. члени повинні гарантувати, що створено
дозвільний центр рішень предметом
розгляду.
РОЗДІЛ IV
СТЯГНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ ДЛЯ
ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ ТА РОЗПОДІЛУ
ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ПОТУЖНОСТІ
РОЗДІЛ 1
Загальні принципи

1. Opłaty za użytkowanie infrastruktury
kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej są
wpłacane odpowiednio zarządcy infrastruktury
oraz operatorowi obiektu infrastruktury usługowej
i wykorzystywane do finansowania ich
działalności gospodarczej.
2. Państwa członkowskie wymagają od zarządcy
infrastruktury i operatora obiektu infrastruktury
usługowej dostarczenia organowi regulacyjnemu
wszystkich koniecznych informacji na temat
nałożonych opłat, aby umożliwić organowi
regulacyjnemu wykonywanie jego funkcji, o
których mowa w art. 56. Zarządca infrastruktury i
operator obiektu infrastruktury usługowej muszą
w związku z tym być w stanie wykazać wobec
przedsiębiorstw kolejowych, że opłaty za
infrastrukturę i usługi, na które faktycznie
wystawiono faktury przedsiębiorstwu
kolejowemu, zgodnie z art. 30–37, są zgodne z
metodologią, zasadami, a jeśli to ma
zastosowanie, z wartościami określonymi w

5. To prevent discrimination, Member States
shall ensure that any given infrastructure
manager's average and marginal charges for
equivalent use of its infrastructure are
comparable and that comparable services in the
same market segment are subject to the same
charges. The infrastructure manager shall show
in the network statement that the charging system
meets these requirements in so far as this can be
done without disclosing confidential business
information.
6. If an infrastructure manager intends to
modify the essential elements of the charging
system referred to in paragraph 1 of this Article,
it shall make them public at least three months in
advance of the deadline for the publication of the
network statement according to Article 27(4).
Article 33
Discounts

Статті 26
Ефективне використання інфраструктури
потужності
Держав-членів повинен гарантувати, що
зарядки і потужність розподіл схем для
залізничної інфраструктури дотримуватися
принципів зводу спускалася у цій
директиві і таким чином дозволяє
інфраструктура менеджер, ринок і
оптимального використання потенціалу
доступні інфраструктури.
Стаття 27
Заява мережі
1. інфраструктури менеджер повинен,
після консультації із зацікавленими
сторонами, розробити й опублікувати про

regulaminie sieci.

1. Without prejudice to Articles 101, 102, 106
and 107 TFEU and notwithstanding the direct
cost principle laid down in Article 31(3) of this
3. Bez uszczerbku dla ust. 4 lub 5 niniejszego
artykułu lub dla art. 32 opłaty za minimalny pakiet Directive, any discount on the charges levied on
a railway undertaking by the infrastructure
dostępu i za dostęp do infrastruktury łączącej
manager, for any service, shall comply with the
obiekty infrastruktury usługowej ustala się po
criteria set out in this Article.
koszcie, który jest bezpośrednio ponoszony jako
rezultat przejazdu pociągu.
2. With the exception of paragraph 3, discounts
shall be limited to the actual saving of the
Przed dniem 16 czerwca 2015 r. Komisja
administrative cost to the infrastructure manager.
przyjmuje środki ustalające zasady obliczania
In determining the level of discount, no account
kosztów, które są bezpośrednio ponoszone w
may be taken of cost savings already internalised
wyniku prowadzenia ruchu pociągów. Te akty
in the charge levied.
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 62
ust. 3.
3. Infrastructure managers may introduce
schemes available to all users of the
infrastructure, for specified traffic flows, granting
Zarządca infrastruktury może podjąć decyzję o
time-limited discounts to encourage the
stopniowym dostosowywaniu się do tych zasad
development of new rail services, or discounts
przez okres nie dłuższy niż cztery lata po wejściu
encouraging the use of considerably underutilised
w życie tych aktów wykonawczych.
lines.
4. Opłaty za dostęp do infrastruktury, o których
4. Discounts may relate only to charges levied
mowa w ust. 3, mogą zawierać opłatę, która
odzwierciedla niedobór zdolności przepustowej w for a specified infrastructure section.
możliwej do wskazania części infrastruktury w
czasie okresów przepełnienia.
5. Similar discount schemes shall apply for
similar services. Discount schemes shall be
applied in a non-discriminatory manner to any
5. Opłaty za dostęp do infrastruktury, o których
railway undertaking.
mowa w ust. 3, mogą być zmieniane, aby
uwzględnić koszty skutków dla środowiska
spowodowane przez ruch pociągów. Wszelkie
Article 34
tego rodzaju zmiany różnicuje się w zależności od
wagi spowodowanego skutku.
Compensation schemes for unpaid
environmental, accident and infrastructure costs
W oparciu o doświadczenia zebrane przez
zarządców infrastruktury, przedsiębiorstwa
1. Member States may put in place a time-

мережу, яка повинна бути отримані проти
окрему плату, яка не може перевищувати
вартість видання цієї заяви. Заява мережі
повинні бути опубліковані принаймні
двома офіційними мовами Спілки. Зміст
декларації про мережі здійснюється
доступний безкоштовно в електронному
вигляді на веб-порталі інфраструктури
менеджера і доступні через веб-портал, що
загальні. Веб-портал, що встановлюються
інфраструктури менеджерів у рамках
співпраці відповідно до статті 37 і 40.
2. оператор мережі повинен викладених
природи інфраструктуру, яка доступна для
залізничні починання і містять відомості
викладено майбутній умови для доступу до
відповідних залізничної інфраструктури.
Заява мережа повинна також містити
відомості викладено умови для доступу до
послуг зручності, підключеного до мережі
інфраструктури менеджера та постачання
послуг у цих об'єктів або вказати веб-сайт,
де надається така інформація безкоштовно
в електронному вигляді. Зміст декларації
про мережі закладений у додатку IV.
3. оператор мережі зберігаються до дати
змінами та доповненнями натуральної
величини.
4. Заява мережі повинні бути опубліковані
не менше чотирьох місяців до початку
термін запити для інфраструктури
потенціалу.
Стаття 28

kolejowe, organy regulacyjne i właściwe organy i
uznając istniejące systemy dotyczące
różnicowania opłat w zależności od hałasu,
Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające zasady, które należy stosować przy
pobieraniu opłat za koszty skutków hałasu, w tym
czas trwania ich stosowania, oraz umożliwiające
różnicowanie opłat za dostęp do infrastruktury,
aby uwzględnić, w stosownym przypadku,
szczególny charakter danego obszaru, w
szczególności jeżeli chodzi o liczbę ludności, na
którą będzie to miało wpływ, i skład pociągu wraz
z wpływem na poziom emisji hałasu. Te akty
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 62
ust. 3. Nie mogą one powodować nadmiernego
zakłócenia konkurencji między
przedsiębiorstwami kolejowymi ani wpływać na
ogólną konkurencyjność sektora kolejowego.
Wszelkie tego rodzaju zmiany opłat za dostęp do
infrastruktury mające na celu uwzględnienie
kosztów skutków hałasu wspierają doposażenie
wagonów w najbardziej efektywną pod względem
finansowym dostępną technologię systemu
hamowania o niskim poziomie hałasu.
Pobieranie opłaty za koszty środowiskowe,
których wynikiem jest wzrost ogólnej wielkości
przychodów przysługujących zarządcy
infrastruktury, jest dozwolone tylko wtedy, jeżeli
takie pobieranie opłaty jest stosowane do
drogowego przewozu towarów zgodnie z prawem
Unii.
Jeśli pobieranie opłat za koszty środowiskowe
powoduje powstanie dodatkowych przychodów,

limited compensation scheme for the use of
railway infrastructure for the demonstrably
unpaid environmental, accident and infrastructure
costs of competing transport modes in so far as
these costs exceed the equivalent costs of rail.
2. Where a railway undertaking receiving
compensation enjoys an exclusive right, the
compensation shall be accompanied by
comparable benefits to users.
3. The methodology used and calculations
performed shall be publicly available. It shall in
particular be possible to demonstrate the specific
uncharged costs of the competing transport
infrastructure that are avoided and to ensure that
the scheme is granted on non-discriminatory
terms to undertakings.

Договори між залізничні починання та
інфраструктури менеджерів
Будь-які залізничні починання, що
займаються залізничних транспортних
послуг укладає необхідних договорів під
громадського чи приватного права з
менеджерами інфраструктури залізничної
інфраструктури, що використовується.
Умови, що регулюють такі угоди несе
недискримінаційній і прозорим, відповідно
до цієї директиви.
РОЗДІЛ 2
Інфраструктуру та послуги звинувачення
Стаття 29

4. Member States shall ensure that the scheme is Встановлення, визначення та збір платежів
compatible with Articles 93, 107 and 108 TFEU.
1. члени повинен встановити зарядки
Article 35
рамки, у той час як повага до незалежності
управління закладені в статті 4.
Performance scheme
За умови цих умов держави-члени повинні
1. Infrastructure charging schemes shall
також встановити конкретні правила
encourage railway undertakings and the
тарифікації або делегувати таку владу
infrastructure manager to minimise disruption
менеджером інфраструктури.
and improve the performance of the railway
network through a performance scheme. This
Держави-члени повинен гарантувати, що
scheme may include penalties for actions which
заява мережі містить зарядки рамки і
disrupt the operation of the network,
зарядки правила або вказує веб-сайт, де
compensation for undertakings which suffer from зарядки рамки і зарядки правилами
disruption and bonuses that reward better-thanпублікуються.
planned performance.
Інфраструктура менеджер повинен

decyzja co do ich wykorzystania pozostaje w
gestii państw członkowskich.
Państwa członkowskie zapewniają
przechowywanie niezbędnych informacji oraz
możliwość prześledzenia pochodzenia
pobieranych opłat za koszty środowiskowe i ich
stosowania. Informacje o tym państwa
członkowskie przekazują Komisji na żądanie.
6. Aby uniknąć niepożądanych,
nieproporcjonalnych przepływów, opłaty, o
których mowa w ust. 3, 4 i 5, mogą być wyrażone
za pomocą średnich obliczanych w stosunku do
racjonalnego zasięgu przewozów pociągami i
czasu. Jednakże względna wielkość opłat za
dostęp do infrastruktury musi być związana z
kosztami, które można przypisać danym
przewozom.

2. The basic principles of the performance
scheme as listed in point 2 of Annex VI shall
apply throughout the network.
3. The Commission shall be empowered to
adopt delegated acts in accordance with Article
60 concerning amendments to point 2(c) of
Annex VI. Thus point 2(c) of Annex VI, may be
amended in the light of the evolution of the rail
market and experience gained by regulatory
bodies referred to in Article 55, infrastructure
managers and railway undertakings. Such
amendments shall adapt the classes of delay to
the best practices developed by industry.
Article 36

визначити і збирати плату за використання
інфраструктури відповідно до
встановлених зарядки рамки і зарядки
правила.
Без шкоди для управління незалежності
закладені в статті 4 і за умови, що право
безпосередньо надано Конституційного
закону до 15 грудня 2010 року,
Національний парламент може право для
ітерації, де це доречно, перегляду та рівень
витрат визначається менеджер
інфраструктури. Такий огляд повинен
гарантувати, що звинувачення
дотримуватися цю директиву,
встановлених зарядки рамки і зарядки
правил.

Reservation charges

Infrastructure managers may levy an appropriate
7. Opłata nakładana za dostęp do torów w
charge for capacity that is allocated but not used.
ramach obiektów infrastruktury usługowej, o
That non-usage charge shall provide incentives
których mowa w załączniku II pkt 2, oraz
for efficient use of capacity. The levy of such a
świadczenie usług w tych obiektach nie może
charge on applicants that were allocated a train
przekraczać kosztów ich świadczenia
path shall be mandatory in the event of their
powiększonych o rozsądny zysk.
regular failure to use allocated paths or part of
them. For the imposition of this charge, the
8. W przypadku gdy usługi wymienione w
infrastructure managers shall publish in their
załączniku II pkt 3 i 4 jako usługi dodatkowe i
network statement the criteria to determine such
pomocnicze są oferowane tylko przez jednego
failure to use. The regulatory body referred to in
dostawcę, opłata nałożona za taką usługę nie może Article 55 shall control such criteria in
przekraczać kosztów jej świadczenia
accordance with Article 56. Payments for this
powiększonych o rozsądny zysk.
charge shall be made by either the applicant or
the railway undertaking appointed in accordance
with Article 41(1). The infrastructure manager
9. Opłaty mogą być pobierane za wykorzystaną
shall always be able to inform any interested
zdolność przepustową z przeznaczeniem na
party of the infrastructure capacity which has
utrzymanie infrastruktury. Takie opłaty nie mogą

2. за винятком, де конкретні заходи
прийняті під статтю 32(3) інфраструктури
менеджерів повинен гарантувати, що
зарядки схема використовується базується
на тих же принципах над всім їх мережі.
3. інфраструктури менеджерів повинен
гарантувати, що застосування зарядки
схема результатів у еквівалентні і
недискримінаційний збори за різні
залізничні починання, що виконувати
еквівалентні природи в аналогічних
частину ринку послуг і що платежів,
насправді застосовується дотримуватися
правил закладений у виписці по мережі.
4 інфраструктури менеджер повинен
поважати комерційних конфіденційності
інформація, надана це аплікантом.

przekraczać straty w przychodach netto zarządcy
infrastruktury wynikającej z utrzymania.

already been allocated to user railway
undertakings.

Стаття 30
Вартість інфраструктури і облікові записи

10. Operator obiektów służących świadczeniu
usług, o których mowa w załączniku II pkt 2, 3 i
4, przekazuje zarządcy infrastruktury informacje o
opłatach, które należy uwzględnić w regulaminie
sieci, lub wskazuje stronę internetową, na której
takie informacje są udostępniane nieodpłatnie w
formie elektronicznej, zgodnie z art. 27.
Artykuł 32
Wyjątki od zasad pobierania opłat
1. W celu odzyskania całości kosztów
poniesionych przez zarządcę infrastruktury
państwo członkowskie może, jeżeli kondycja
rynku to umożliwia, dokonywać podwyżek na
podstawie efektywnych, przejrzystych i
niedyskryminacyjnych zasad, gwarantując przy
tym optymalną konkurencyjność segmentów
rynku kolejowego. System pobierania opłat
uwzględnia wzrosty produktywności osiągnięte
przez przedsiębiorstwa kolejowe.
Poziom opłat nie może jednak wykluczać
użytkowania infrastruktury przez segmenty rynku,
które mogą zapłacić przynajmniej koszty
ponoszone bezpośrednio w wyniku prowadzenia
przewozów kolejowych, powiększone o pewną
stopę zwrotu, którą umożliwia kondycja rynku.

Article 37
1. інфраструктури менеджери повинні, з
Cooperation in relation to charging systems on
належною ставляться до безпеки і
more than one network
підтримання та покращення якості
обслуговування інфраструктури, надана
1. Member States shall ensure that infrastructure стимули, щоб зменшити витрати на
надання інфраструктури та рівня доступу
managers cooperate to enable the application of
звинувачення.
efficient charging schemes, and associate to
coordinate the charging or to charge for the
operation of train services which cross more than 2. без шкоди їх компетенції щодо
one infrastructure network of the rail system
залізничну інфраструктуру планування та
within the Union. Infrastructure managers shall,
фінансування а також бюджетні принцип
in particular, aim to guarantee the optimal
annuality де це є доречним, держав-членів
competitiveness of international rail services and повинен гарантувати, що підписала
ensure the efficient use of the railway networks.
договір, виконуючи основні принципи та
To this end they shall establish appropriate
параметри, встановлені у додатку V угоди
procedures, subject to the rules set out in this
між компетентною владою і
Directive.
інфраструктури менеджера, що охоплює
період не менше п'яти років.
2. For the purpose of paragraph 1 of this Article,
Member States shall ensure that infrastructure
Держави-члени повинен гарантувати що
managers cooperate to enable mark-ups, as
договірні угоди в силу 15 грудня 2012 року
referred to in Article 32, and performance
змінюються, якщо це необхідно, щоб
schemes, as referred to in Article 35, to be
узгодити їх з цієї Директиви при їх
efficiently applied, for traffic crossing more than подальшій або на останньому до 16 червня
one network of the rail system within the Union. 2015 року.
SECTION 3
Allocation of infrastructure capacity

Przed zatwierdzeniem wprowadzenia podwyżek
państwa członkowskie zapewniają, aby zarządcy
infrastruktury ocenili ich znaczenie dla
określonych segmentów rynku, biorąc pod uwagę

Article 38
Capacity rights

3. члени повинні реалізувати стимули,
згадані в пункті 1 через договірні угоди,
згадані в пункті 2, або через регулятивні
заходи або через поєднання стимули для
зниження витрат у підписала договір з
рівня платежі через регулятивні заходи.

co najmniej pary wymienione w załączniku VI pkt
1 i zachowując te właściwe. Wykaz sektorów
rynku określony przez zarządców infrastruktury
zawiera co najmniej trzy następujące segmenty:
przewozy towarowe, przewozy pasażerskie w
ramach umowy o świadczeniu usługi publicznej
oraz inne przewozy pasażerskie.
Zarządcy infrastruktury mogą dalej rozróżniać
segmenty rynku według przewożonych towarów
lub pasażerów.
Określone zostaną również segmenty rynku, w
których przedsiębiorstwa kolejowe obecnie nie
działają, ale mogą świadczyć usługi w okresie
obowiązywania systemu pobierania opłat.
Zarządca infrastruktury nie uwzględnia podwyżki
w systemie pobierania opłat w tych segmentach
rynku.
Wykaz segmentów rynku jest publikowany w
regulaminie sieci i podlega przeglądowi
przynajmniej raz na pięć lat. Organ regulacyjny, o
którym mowa w art. 55, sprawdza ten wykaz
zgodnie z art. 56.

1. Infrastructure capacity shall be allocated by
an infrastructure manager. Once allocated to an
applicant, it shall not be transferred by the
recipient to another undertaking or service.
Any trading in infrastructure capacity shall be
prohibited and shall lead to exclusion from the
further allocation of capacity.
The use of capacity by a railway undertaking
when carrying out the business of an applicant
which is not a railway undertaking shall not be
considered as a transfer.
2. The right to use specific infrastructure
capacity in the form of a train path may be
granted to applicants for a maximum duration of
one working timetable period.

4. Якщо держава-член вирішує здійснити
стимули, згадані в пункті 1 через
регулятивні заходи, це повинен бути на
основі аналіз скорочення досяжні витрат.
Це повинен бути без шкоди для
повноваження регулюючий орган для
розгляду звинувачення, згаданих у статті
56.
5. умови договірні угоди, згадані в пункті 2
і структура виплат погодився надати
фінансування для інфраструктури
менеджер повинен бути заздалегідь
погодженого для покриття усієї договірних
період.

6. члени повинен гарантувати, що заявники
і на їх прохання, потенційних кандидатів
були інформовані з компетентною владою
An infrastructure manager and an applicant may і менеджер інфраструктури і надається
enter into a framework agreement as laid down in можливість, щоб висловити свої погляди
Article 42 for the use of capacity on the relevant на зміст підписала договір перед
підписанням. Підписала договір має бути
railway infrastructure for a longer term than one
Опубліковано протягом одного місяця з
working timetable period.
уклавши його.
3. The respective rights and obligations of
infrastructure managers and applicants in respect Інфраструктура менеджер повинен
забезпечити узгодженість між положення
of any allocation of capacity shall be laid down
контрактну угоду і бізнес-план.
in contracts or in Member States' legislation.

2. Do celów przewozu towarów z i do państw
trzecich realizowanego na sieci, której szerokość
toru jest inna niż na głównej sieci kolejowej w
Unii, zarządcy infrastruktury mogą ustalać wyższe
opłaty, aby uzyskać pełny zwrot poniesionych
4. Where an applicant intends to request
kosztów.
infrastructure capacity with a view to operating
an international passenger service, it shall inform
3. Dla konkretnych projektów inwestycyjnych w the infrastructure managers and the regulatory
przyszłości lub dla konkretnych projektów
bodies concerned. In order to enable them to
inwestycyjnych, które zostały zakończone po
assess whether the purpose of the international
1988 r., zarządca infrastruktury może ustalić lub
service is to carry passengers on a route between

7. інфраструктури менеджери повинні
розвивати і підтримувати зареєструвати
свої активи та активів, які вони несуть
відповідальність за управління, який буде
використовуватися для оцінки
фінансування необхідно відремонтувати
або замінити їх. Це повинно

nadal ustalać wyższe opłaty – na podstawie
długookresowych kosztów takich projektów –
jeżeli podnoszą one efektywność lub efektywność
kosztową bądź oba te aspekty, a w inny sposób nie
mogłyby być lub nie zostałyby uwzględnione.
Taka umowa o pobieraniu opłat może także
zawierać porozumienia w sprawie ponoszenia
różnych rodzajów ryzyka związanego z nowymi
inwestycjami.
4. Opłaty za dostęp do infrastruktury w
korytarzach kolejowych wyszczególnionych w
decyzji Komisji 2009/561/WE (14) są
różnicowane, aby zachęcić do wyposażania
pociągów w ETCS zgodny z wersją przyjętą na
mocy decyzji Komisji 2008/386/WE (15) i
kolejnych wersji. Takie zróżnicowanie nie może
powodować jakiejkolwiek ogólnej zmiany
przychodów zarządcy infrastruktury.
Niezależnie od tego obowiązku, państwa
członkowskie mogą zadecydować, że
zróżnicowanie opłat za dostęp do infrastruktury
nie ma zastosowania do linii kolejowych, o
których mowa w decyzji 2009/561/WE, na
których mogą poruszać się tylko pociągi
wyposażone w ETCS.
Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o
objęciu tym zróżnicowaniem linii kolejowych,
które nie są wyszczególnione w decyzji
2009/561/WE.

stations located in different Member States, and
what the potential economic impact on existing
public service contracts is, regulatory bodies
shall ensure that any competent authority that has
awarded a rail passenger service on that route
defined in a public service contract, any other
interested competent authority with a right to
limit access under Article 11 and any railway
undertaking performing the public service
contract on the route of that international
passenger service is informed.

супроводжуватися деталі витрат на
оновлення та модернізації інфраструктури.

Article 39

Стаття 31

Capacity allocation

Принципи тарифікації

1. Member States may lay down a framework
for the allocation of infrastructure capacity
subject to the condition of management
independence laid down in Article 4. Specific
capacity-allocation rules shall be laid down. The
infrastructure manager shall perform the
capacity-allocation processes. In particular, the
infrastructure manager shall ensure that
infrastructure capacity is allocated in a fair and
non-discriminatory manner and in accordance
with Union law.

1. збір за користування залізничної
інфраструктури та об'єктів сервісу
заплатив диспетчера інфраструктури та
оператору об'єкта сервісу відповідно і
використані для фінансування свого
бізнесу.

2. Infrastructure managers shall respect the
commercial confidentiality of information
provided to them.
Article 40

Przed dniem 16 czerwca 2015 r. oraz po
przeprowadzeniu oceny skutków Komisja
przyjmuje środki określające zasady, zgodnie z
którymi należy stosować różnicowanie opłat za

Cooperation in the allocation of infrastructure
capacity on more than one network

8. інфраструктури менеджерів повинен
створити метод для apportioning витрати
для різних категорій послуги, що
пропонуються на залізничні починання.
Держави-члени можуть вимагати
попередньої ухвали. Цей метод має
оновлюється час від часу на основі
найкращої світової практики.

2. члени повинні вимагати менеджер
інфраструктури і оператор сервісного
центру надавати всю необхідну
інформацію про збори, введені для того,
щоб дозволити регулюючим органом
регулюючий орган для виконання своїх
функцій, згаданими у статті 56. Менеджер
інфраструктури та оператор сервісного
центру у зв'язку з цим мають
продемонструвати залізничні починання,
що інфраструктури та послуг телефонного
зв'язку насправді виставлений рахунок
залізничні Іоанну відповідно до статті 30
до 37 дотримуватися методології, правила

dostęp do infrastruktury, stosownie do ram
czasowych zgodnych z europejskim planem
wdrożenia ERTMS na mocy decyzji
2009/561/WE i zapewniając, aby nie
spowodowały one żadnej ogólnej zmiany
przychodów zarządcy infrastruktury. Te akty
wykonawcze dostosowują zasady różnicowania
opłat mające zastosowanie do pociągów
obsługujących lokalne i regionalne przewozy i
wykorzystujących ograniczone odcinki korytarzy
kolejowych wyszczególnionych w decyzji
2009/561/WE. Te akty wykonawcze są
przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą,
o której mowa w art. 62 ust. 3. Nie mogą one
powodować nadmiernego zakłócenia konkurencji
między przedsiębiorstwami kolejowymi ani
wpływać na ogólną konkurencyjność sektora
kolejowego.
5. Aby zapobiec dyskryminacji, państwa
członkowskie zapewniają, aby wszelkie średnie i
krańcowe opłaty zarządcy infrastruktury za
równoważne użytkowanie jego infrastruktury były
porównywalne i aby porównywalne usługi w tym
samym segmencie rynku podlegały takim samym
opłatom. Zarządca infrastruktury wykazuje w
regulaminie sieci, że system pobierania opłat
spełnia te wymagania w takim stopniu, w jakim to
może być dokonane bez ujawnienia poufnych
informacji dotyczących prowadzenia działalności
gospodarczej.
6. Jeżeli zarządca infrastruktury zamierza
zmienić istotne elementy systemu pobierania
opłat, o którym mowa w ust. 1 niniejszego
artykułu, musi je podać do publicznej wiadomości
przynajmniej na trzy miesiące przed upływem

1. Member States shall ensure that infrastructure
managers cooperate to enable the efficient
creation and allocation of infrastructure capacity
which crosses more than one network of the rail
system within the Union, including under
framework agreements referred to in Article 42.
Infrastructure managers shall establish
appropriate procedures, subject to the rules set
out in this Directive, and organise train paths
crossing more than one network accordingly.
Member States shall ensure that representatives
of infrastructure managers whose allocation
decisions have an impact on other infrastructure
managers associate in order to coordinate the
allocation of or to allocate all relevant
infrastructure capacity at an international level,
without prejudice to the specific rules contained
in Union law on rail freight oriented networks.
The principles and criteria for capacity allocation
established under this cooperation shall be
published by infrastructure managers in their
network statement in accordance with paragraph
3 of Annex IV. Appropriate representatives of
infrastructure managers from third countries may
be associated with these procedures.
2. The Commission shall be informed of and
invited to attend as an observer at the main
meetings at which common principles and
practices for the allocation of infrastructure are
developed. Regulatory bodies shall receive
sufficient information about the development of
common principles and practices for the
allocation of infrastructure and from IT-based
allocation systems, to allow them to perform
their regulatory supervision in accordance with

та, де це є доречним, ваги закладений у
виписці по мережі.
3. без шкоди для пункту 4 або 5 даної
статті або статті 32 звинувачення за
мінімальний доступ пакет і для доступу до
інфраструктури підключення
обслуговування послуги встановлюється за
собівартістю, яка є безпосередньо по мірі
їх виникнення в результаті експлуатації з
поїзди.
До 2015 року 16 червня комісія повинна
ухвалити заходів, що визначають умови
для розрахунку вартості, яка є
безпосередньо по мірі їх виникнення в
результаті експлуатації поїзда. Тих, хто
здійснює актів приймаються в порядку
обстеження, згаданих у статті 62(3).
Інфраструктура менеджер може прийняти
рішення про поступово адаптуватися до
цих умов протягом періоду не більше ніж
через чотири роки після вступу в силу тих,
хто здійснює актів.
4. інфраструктури звинувачення, згадані в
пункті 3 може включати плату, яка
відображає дефіцит потужності
ідентифікованих секції інфраструктури у
періоди заторів.
5. інфраструктури звинувачення, згадані в
пункті 3 змінюються взяти до уваги
витрати на екологічні наслідки, спричинені
експлуатації поїзда. Такої модифікації
повинен бути диференційовані залежно від

terminu publikacji regulaminu sieci zgodnie z art.
27 ust. 4.
Artykuł 33
Ulgi
1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 101, 102,
106 i 107 TFUE i niezależnie od zasady
bezpośrednio ponoszonego kosztu, określonej w
art. 31 ust. 3 niniejszej dyrektywy, wszelkie ulgi
w stosunku do opłat pobieranych od
przedsiębiorstwa kolejowego przez zarządcę
infrastruktury za jakąkolwiek usługę muszą być
zgodne z kryteriami określonymi w niniejszym
artykule.
2. Z wyjątkiem ust. 3 ulgi ograniczają się do
faktycznych oszczędności na kosztach
administracyjnych dla zarządcy infrastruktury.
Przy ustalaniu wielkości ulgi nie można
uwzględniać oszczędności kosztów, które już
zostały zinternalizowane w pobieranej opłacie.
3. Zarządcy infrastruktury mogą wprowadzić
systemy dostępne dla wszystkich użytkowników
infrastruktury, dla określonych potoków ruchu,
udzielając ograniczonych w czasie ulg, aby
zachęcić do rozwijania nowych usług kolejowych,
lub ulgi zachęcające do korzystania z linii o
znacznym stopniu niepełnego wykorzystania.
4. Ulgi mogą dotyczyć tylko opłat pobieranych
za określony odcinek infrastruktury.
5. Podobne systemy ulg stosuje się dla
podobnych usług. Systemy ulg stosuje się w

Article 56.

величини ефект, що викликало.

На основі досвід, накопичений
інфраструктури менеджерів, залізничні
починання, регулюючих органів і
компетентні органи і визнаючи існуючі
схем на розпізнанні шум, комісія повинна
ухвалити реалізації заходів, які викладено
4. The participants in the cooperation referred to формату дотримуватися для застосування
стягнення плати за витрати на шум ефекти,
paragraph 1 shall ensure that its membership,
у тому числі його тривалість застосування
methods of operation and all relevant criteria
і сприятливою диференціації
which are used for assessing and allocating
інфраструктури звинувачення брати до
infrastructure capacity be made publicly
уваги, при необхідності, чутливість
available.
території, що постраждала, особливо з
точки зору розміру постраждалого
5. Working in cooperation, as referred to in
paragraph 1, infrastructure managers shall assess населення та склад поїзда впливають на
рівень шуму. Тих, хто здійснює актів
the need for, and may where necessary propose
and organise international train paths to facilitate приймаються в порядку обстеження,
згаданих у статті 62(3). Вони не має
the operation of freight trains which are subject
призвести до невиправданих спотворення
to an ad hoc request as referred to in Article 48.
конкуренція між залізничні починання або
вплинути на загальну
Such prearranged international train paths shall
конкурентоспроможність залізничного
be made available to applicants through any of
сектора.
the participating infrastructure managers.
3. At any meeting or other activity undertaken
to permit the allocation of infrastructure capacity
for trans-network train services, decisions shall
only be taken by representatives of infrastructure
managers.

Article 41
Applicants
1. Requests for infrastructure capacity may be
made by applicants. In order to use such
infrastructure capacity, applicants shall appoint a
railway undertaking to conclude an agreement
with the infrastructure manager in accordance
with Article 28. This is without prejudice to the
right of applicants to conclude agreements with

Такі модифікація інфраструктури
звинувачення приймати до уваги вартість
шум ефекти повинен підтримувати
модернізацію вагонів з найбільш
економічно ефективних низький шум
технологія гальмування доступні.
Зарядки екологічних витрат, що
призводить до збільшення загального
доходу наростаюча інфраструктури
диспетчера Однак має бути дозволено

niedyskryminacyjny sposób w stosunku do
wszystkich przedsiębiorstw kolejowych.
Artykuł 34
Systemy rekompensat za niepokryte koszty
środowiskowe, związane z wypadkami i
infrastrukturą
1. Państwa członkowskie mogą wprowadzić na
czas określony system rekompensat za
użytkowanie infrastruktury kolejowej z tytułu
możliwych do wykazania nieponoszonych
kosztów środowiskowych, związanych z
wypadkami i infrastrukturą w konkurencyjnych
gałęziach transportu, o ile koszty te przekraczają
równoważne koszty kolei.
2. W przypadku gdy przedsiębiorstwo kolejowe
otrzymujące rekompensatę korzysta z prawa
wyłączności, rekompensacie tej muszą
towarzyszyć porównywalne korzyści dla
użytkowników.
3. Wykorzystana metodologia i wykonane
obliczenia muszą być dostępne publicznie. W
szczególności musi być możliwe wykazanie
określonych kosztów, którymi nie obciążono
konkurencyjnej infrastruktury transportowej, i
których uniknięto, oraz zapewnienie, aby system
ten był przyznawany przedsiębiorstwom na
niedyskryminacyjnych warunkach.

infrastructure managers under Article 44(1).
2. The infrastructure manager may set
requirements with regard to applicants to ensure
that its legitimate expectations about future
revenues and utilisation of the infrastructure are
safeguarded. Such requirements shall be
appropriate, transparent and non-discriminatory.
They shall be specified in the network statement
as referred to in point 3(b) of Annex IV. They
may only include the provision of a financial
guarantee that shall not exceed an appropriate
level which shall be proportional to the
contemplated level of activity of the applicant,
and assurance of the capability to prepare
compliant bids for infrastructure capacity.
3. Before 16 June 2015, the Commission shall
adopt implementing measures setting out the
details of the criteria to be followed for the
application of paragraph 2. Those implementing
acts shall be adopted in accordance with the
examination procedure referred to in Article
62(3).
Article 42
Framework agreements

1. Without prejudice to Articles 101, 102 and
106 TFEU, a framework agreement may be
concluded between an infrastructure manager and
an applicant. Such a framework agreement shall
4. Państwa członkowskie zapewniają, aby system specify the characteristics of the infrastructure
capacity required by and offered to the applicant
był zgodny z art. 93, 107 i 108 TFUE.
over a period of time exceeding one working
timetable period.
Artykuł 35

тільки якщо такі зарядки застосовується до
дороги вантажного транспорту відповідно
до Союзу права.
Якщо стягування плати за екологічними
генерує додатковий дохід, станеться, для
держав-членів вирішити, як доходу для
використання.
Держави-члени повинен гарантувати, що
зберігається необхідну інформацію і що
можна простежити походження зарядки
екологічними та його застосування.
Держави-члени пред'являється комісії з
цієї інформації за запитом.
6. щоб уникнути небажаних коливань
непропорційно, звинувачення, зазначені в
пунктах 3, 4 і 5 може усереднені протягом
розумного поширення послугами поїзда і
разів. Тим не менш, відносної величини
інфраструктури заряд повинен бути
пов'язані з витрати пов'язані послуги.
7. заряд накладені за трек доступу в межах
обслуговування послуги згадані у пункті 2
Додатку II та постачання послуг у таких
об'єктів, не може перевищувати вартості
надання, plus розумний прибуток.
8. де послуг у списку у пунктах третього і
додатку II, як додаткові та допоміжних
послуг пропонованих тільки одного
постачальника, заряд, введені для таких
послуг не може перевищувати вартості
надання, plus розумний прибуток.

Plan wykonania
1. Systemy pobierania opłat za infrastrukturę
zachęcają, za pomocą planu wykonania,
przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcę
infrastruktury do minimalizowania zakłóceń i
poprawy wyników sieci kolejowej. Plan ten może
obejmować sankcje za działania, które zakłócają
eksploatację sieci, rekompensaty dla
przedsiębiorstw, które zostały dotknięte skutkami
zakłóceń, oraz premie jako nagrody za wydajność
lepszą od planowanej.
2. Podstawowe zasady planu wykonania,
wymienione w załączniku VI pkt 2, stosuje się na
obszarze całej sieci.
3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów
delegowanych zgodnie z art. 60 dotyczących
zmian załącznika VI pkt 2 lit. c). Załącznik VI pkt
2 lit. c) może zatem zostać zmieniony w świetle
rozwoju rynku kolejowego i doświadczeń
zebranych przez organy regulacyjne, o których
mowa w art. 55, zarządców infrastruktury i
przedsiębiorstwa kolejowe. Takie zmiany
dostosowują klasy opóźnień do najlepszych
praktyk opracowanych przez branżę.

The framework agreement shall not specify a
train path in detail, but shall be such as to meet
the legitimate commercial needs of the applicant.
A Member State may require prior approval of
such a framework agreement by the regulatory
body referred to in Article 55 of this Directive.
2. Framework agreements shall not be such as
to preclude the use of the relevant infrastructure
by other applicants or services.

10. оператор об'єкт для постачання
послуги, згадані в пунктах 2, третього і
додатку II пред'являється інфраструктури
менеджер з інформацією про витрати
3. Framework agreements shall allow for the
повинні бути включені в операторі мережі
amendment or limitation of its terms to enable
або повинно випливати веб-сайт, де
better use to be made of the railway
надається така інформація безкоштовно в
infrastructure.
електронному форматі, відповідно до
4. Framework agreements may contain penalties статті 27.
should it be necessary to modify or terminate the
Стаття 32
agreement.
5. Framework agreements shall, in principle,
cover a period of five years, renewable for
periods equal to their original duration. The
infrastructure manager may agree to a shorter or
longer period in specific cases. Any period
longer than five years shall be justified by the
existence of commercial contracts, specialised
investments or risks.

Artykuł 36
Opłaty rezerwacyjne
Zarządcy infrastruktury mogą pobierać
odpowiednią opłatę za zdolność przepustową,
która została przydzielona, ale nie jest
wykorzystywana. Ta opłata za
niewykorzystywanie zapewnia zachęty do

9. витрати є безкоштовними для
потужність використані з метою
забезпечення інфраструктури. Такі
звинувачення не може перевищувати
втрати чистого доходу інфраструктури
диспетчера викликані технічного
обслуговування.

6. For services using specialised infrastructure
referred to in Article 49 which requires
substantial and long-term investment, duly
justified by the applicant, framework agreements
may be for a period of 15 years. Any period
longer than 15 years shall be permissible only in
exceptional cases, in particular where there is
large-scale, long-term investment, and

Винятки для зарядки принципи
1. для отримання повного одужання
видатків, які понесли інфраструктура
менеджер держава-член може якщо ринок
може мати це, Леві надбавок на основі
ефективного, прозорого та
недискримінаційної принципів, при
гарантують оптимальну
конкурентоспроможності залізничних
сегменти ринку. Заряджання система
поважають збільшує продуктивність,
досягається залізничні починання.
Рівень витрат повинен, однак, виключає
використання інфраструктури на сегменти
ринку, який можна сплатити принаймні

efektywnego wykorzystywania zdolności
przepustowej. Pobór takiej opłaty od
wnioskodawców, którym przydzielono trasę
pociągu, jest obowiązkowy w przypadku, gdy
regularnie nie wykorzystują oni przyznanych tras
lub ich części. W odniesieniu do nakładania tej
opłaty zarządcy infrastruktury publikują w
regulaminie sieci kryteria określające takie
niewykorzystanie. Organ regulacyjny, o którym
mowa w art. 55, sprawdza te kryteria zgodnie z
art. 56. Płatności tytułem tej opłaty są
dokonywane przez wnioskodawcę albo przez
przedsiębiorstwo kolejowe wskazane zgodnie z
art. 41 ust. 1. Zarządca infrastruktury zawsze musi
być w stanie poinformować każdą zainteresowaną
stronę o zdolności przepustowej infrastruktury,
która została już przydzielona użytkującym
przedsiębiorstwom kolejowym.
Artykuł 37
Współpraca w zakresie systemów pobierania opłat
obejmujących więcej niż jedną sieć
1. Państwa członkowskie zapewniają współpracę
zarządców infrastruktury, aby umożliwić
stosowanie efektywnych systemów pobierania
opłat i wspólne działanie w celu koordynowania
pobierania opłat za wykonywanie przewozów
pociągami, które przejeżdżają przez więcej niż
jedną sieć infrastruktury systemu kolejowego w
Unii. Zarządcy infrastruktury dążą w
szczególności do zagwarantowania optymalnej
konkurencyjności międzynarodowych przewozów
kolejowych i zapewnienia efektywnego
wykorzystania sieci kolejowych. W tym celu
ustalają odpowiednie procedury z zastrzeżeniem

particularly where such investment is covered by вартість, яка є безпосередньо по мірі їх
contractual commitments including a multiannual виникнення в результаті експлуатації на
amortisation plan.
залізничному транспорті, крім того, зі
швидкістю повернення, що ринок може
нести.
In such exceptional cases, the framework
agreement may set out the detailed characteristics
of the capacity which is to be provided to the
До затвердження Леві таких надбавок,
applicant for the duration of the framework
держави-члени повинен гарантувати, що
agreement. Those characteristics may include the інфраструктури менеджерів оцінити їх
frequency, volume and quality of train paths. The релевантності для певних сегментів ринку,
infrastructure manager may reduce reserved
враховуючи по крайней мере, пар,
capacity which, over a period of at least one
перерахованих в пункті 1 додатка VI й
month, has been used less than the threshold
утримання відповідних ті. Перелік
quota provided for in Article 52.
сегменти ринку визначаються
інфраструктури менеджерів повинна
містити принаймні три наступні сегменти:
As from 1 January 2010, an initial framework
послуги вантажних, пасажирських
agreement may be drawn up for a period of five
перевезень в рамках державної служби
years, renewable once, on the basis of the
контракту і інші пасажирських перевезень.
capacity characteristics used by applicants
operating services before 1 January 2010, in
order to take account of specialised investments
Інфраструктура менеджерів подальшого
or the existence of commercial contracts. The
може відрізнити сегменти ринку згідно з
regulatory body referred to in Article 55 shall be товаром або пасажирів, перевезених.
responsible for authorising the entry into force of
such an agreement.
Сегменти ринку, в яких залізничні
починання в даний час не працюють, але
7. While respecting commercial confidentiality, може надавати послуги під час терміну дії
the general nature of each framework agreement заряджання система також повинна бути
shall be made available to any interested party.
визначена. Менеджер інфраструктури не
повинен включити націнку на систему
8. Based on the experience of regulatory bodies, тарифікації для тих сегментах ринку.
competent authorities and railway undertakings
and based on the activities of the network
Перелік сегменти ринку повинні бути
referred to in Article 57(1), the Commission may опубліковані у виписці по мережі і має
adopt measures setting out the details of the
бути розглянуто принаймні раз на п'ять
procedure and criteria to be followed for the
років. Регулюючий орган, згаданих у статті
application of this Article. Those implementing
55 здійснює контроль цього списку

acts shall be adopted in accordance with the
examination procedure referred to in Article
62(3).

відповідно до статті 56.

Wykorzystywanie zdolności przepustowej przez
przedsiębiorstwo kolejowe przy wykonywaniu
działalności gospodarczej wnioskodawcy, który
nie jest przedsiębiorstwem kolejowym, nie jest
uważane za przekazanie.

2. для перевезення вантажів від і до третіх
країн діяли на мережі, чиї трек
Article 43
калібрувальні відрізняється від основних
залізничної мережі в рамках Союзу,
інфраструктури менеджери можуть
Schedule for the allocation process
встановлювати більш високі витрати для
1. The infrastructure manager shall adhere to the того, щоб отримати повну вартість
schedule for capacity allocation set out in Annex відновлення понесені витрати.
VII.
3. для конкретного майбутнього
інвестиційні проекти або стосується
2. The Commission shall be empowered to
інвестиційних проектів, які були завершені
adopt delegated acts in accordance with Article
60 concerning certain amendments to Annex VII. після 1988 інфраструктури менеджер може
встановити або продовжувати
Thus, after consultation of all infrastructure
встановлювати більш високі витрати на
managers, Annex VII may be amended to take
основі довгострокових витрат таких
into account operational considerations of the
проектів, якщо вони підвищення
allocation process. Those amendments shall be
ефективності економічної ефективності
based on what is necessary in the light of
збереження або обидві і не інакше вдалося
experience in order to ensure an efficient
або було докладено. Зарядки домовленість
allocation process and to reflect the operational
може також включати угод про обмін
concerns of the infrastructure managers.
ризик, пов'язаний з нових інвестицій.
3. Infrastructure managers shall agree with the
other relevant infrastructure managers concerned 4 інфраструктури плату за використання
which international train paths are to be included залізничного коридорів, що вказуються в
комісії рішення 2009/561/ЕС (14) повинен
in the working timetable, before commencing
бути диференційовані дати обладнати
consultation on the draft working timetable.
поїздів з ЕТКС сумісних з версією
Adjustments shall only be made if absolutely
прийнята Комісією рішення 2008/386/ЕС
necessary.
(15) та послідовні версій стимулів. Така
диференціація не тягне за будь-які
Article 44
загальної зміни доходів для
інфраструктури менеджер.
Applications

2. Prawo do użytkowania określonej zdolności

1. Applicants may apply under public or private

Незважаючи на це зобов'язання держав-

zasad zawartych w niniejszej dyrektywie.
2. Do celów ust. 1 niniejszego artykułu państwa
członkowskie zapewniają współpracę między
zarządcami infrastruktury w celu umożliwienia
skutecznego stosowania podwyżek, o których
mowa w art. 32, i planów wykonania, o których
mowa w art. 35, dla przewozów obejmujących
więcej niż jedną sieć systemu kolejowego w Unii.
SEKCJA 3
Alokacja zdolności przepustowej infrastruktury
Artykuł 38
Uprawnienia do zdolności przepustowej
1. Zdolność przepustowa infrastruktury jest
alokowana przez zarządcę infrastruktury. Po
dokonaniu alokacji na rzecz wnioskodawcy nie
może być ona przekazywana przez otrzymującego
innemu przedsiębiorstwu lub innym rodzajom
przewozów.
Wszelki obrót zdolnością przepustową
infrastruktury jest zakazany i prowadzi do
wykluczenia z dalszej alokacji zdolności
przepustowej.

przepustowej infrastruktury w formie trasy
pociągu może zostać przyznane wnioskodawcom
maksymalnie na okres ważności jednego
obowiązującego rozkładu jazdy.

law to the infrastructure manager to request an
agreement granting rights to use railway
infrastructure against a charge as provided for in
Section 2 of Chapter IV.

Zarządca infrastruktury i wnioskodawca mogą
zawrzeć umowę ramową, przewidzianą w art. 42,
na użytkowanie zdolności przepustowej na
odpowiedniej infrastrukturze kolejowej, na okres
dłuższy niż okres ważności jednego
obowiązującego rozkładu jazdy.

2. Requests relating to the regular working
timetable shall comply with the deadlines set out
in Annex VII.

3. Odpowiednie prawa i obowiązki zarządców
infrastruktury i wnioskodawców w odniesieniu do
każdej alokacji zdolności przepustowej ustala się
w umowach lub w prawie państw członkowskich.
4. W przypadku gdy wnioskodawca zamierza
wystąpić z wnioskiem o przyznanie zdolności
przepustowej w celu świadczenia
międzynarodowych przewozów pasażerskich
informuje o tym zarządców infrastruktury i
odpowiednie organy regulacyjne. Aby umożliwić
im określenie, czy cel usługi międzynarodowej
polega na przewozie pasażerów na trasie między
stacjami znajdującymi się w różnych państwach
członkowskich, oraz jaki jest potencjalny wpływ
ekonomiczny na już istniejące umowy o
świadczenie usług publicznych, organy
regulacyjne zapewniają, aby każdy właściwy
organ, który udzielił publicznego zamówienia na
kolejowe przewozy pasażerskie na tej trasie,
określony w takim zamówieniu, każdy inny
zainteresowany właściwy organ mający prawo
ograniczania dostępu na mocy art. 11 oraz każde
przedsiębiorstwo kolejowe realizujące umowę o
świadczenie usług publicznych na trasie tego

3. An applicant who is a party to a framework
agreement shall apply in accordance with that
agreement.
4. For train paths crossing more than one
network, infrastructure managers shall ensure
that applicants may apply to a one-stop shop that
is either a joint body established by the
infrastructure managers or one single
infrastructure manager involved in the train path.
That infrastructure manager shall be permitted to
act on behalf of the applicant to seek capacity
with other relevant infrastructure managers. This
requirement is without prejudice to Regulation
(EU) No 913/2010 of the European Parliament
and of the Council of 22 September 2010
concerning a European rail network for
competitive freight (16).
Article 45
Scheduling
1. The infrastructure manager shall, as far as
possible, meet all requests for infrastructure
capacity including requests for train paths
crossing more than one network, and shall, as far
as possible, take account of all constraints on

членів може прийняти рішення що така
диференціація інфраструктури
звинувачення не стосуються залізничні
колії, зазначених у рішення 2009/561/EC на
якій тільки ЕТКС обладнаний може
потяги.
Держави-члени може прийняти рішення
продовжити така диференціація залізничні
колії, не вказано в рішення 2009/561/EC.
До 16 червня 2015 року і після оцінки
впливу комісія повинна ухвалити заходів,
які викладено модальності, яких слід
дотримуватися при застосуванні
диференціації інфраструктури
тарифікуються згідно проміжок часу у
відповідності з ERTMS європейських
розгортання план заснований відповідно
рішення 2009/561/EC і забезпечення того,
щоб вона не дає жодних загальний змін у
доходів для інфраструктури менеджер.
Тих, хто здійснює заходи повинні
адаптувати модальності диференціювання
застосовні до поїздів, що працюють
місцеві і регіональні послуги,
використовуючи обмежену розділ
залізничні коридорів, указаний у рішення
2009/561/EC. Тих, хто здійснює актів
приймаються в порядку обстеження,
згаданих у статті 62(3). Вони не має
призвести до невиправданих спотворення
конкуренція між залізничні починання або
вплинути на загальну
конкурентоспроможність залізничного
сектора.

międzynarodowego przewozu pasażerskiego
zostały odpowiednio poinformowane.

applicants, including the economic effect on their
business.

Artykuł 39

2. The infrastructure manager may give priority
to specific services within the scheduling and
coordination process but only as set out in
Articles 47 and 49.

Alokacja zdolności przepustowej
1. Państwa członkowskie mogą określić ramy
alokacji zdolności przepustowej infrastruktury, z
zastrzeżeniem warunku niezależności zarządzania
określonego w art. 4. Ustala się szczegółowe
zasady alokacji zdolności przepustowej. Zarządca
infrastruktury dokonuje alokacji zdolności
przepustowej. W szczególności zarządca
infrastruktury zapewnia, aby zdolność
przepustowa infrastruktury była alokowana na
sprawiedliwych i niedyskryminacyjnych zasadach
oraz zgodnie z prawem Unii.

3. The infrastructure manager shall consult
interested parties about the draft working
timetable and allow them at least one month to
present their views. Interested parties shall
include all those who have requested
infrastructure capacity and other parties who
wish to have the opportunity to comment on how
the working timetable may affect their ability to
procure rail services during the working
timetable period.

2. Zarządcy infrastruktury przestrzegają
poufności handlowej informacji, które są im
dostarczane.

4. The infrastructure manager shall take
appropriate measures to deal with any concerns
that are expressed.

5. для запобігання дискримінації, державчленів повинен гарантувати, що будь-який
менеджер даної інфраструктури середній і
маргінального платежів за еквівалентні
використання інфраструктури можна
порівняти і що порівнянних послуги в
тому ж сегменті ринку за умови ж
звинувачення. Інфраструктура менеджер
повинен показати у виписці по мережі що
заряджання система відповідає цим
вимогам, тому це може бути зроблено без
зазначення конфіденційні бізнес-дані.
6. Якщо інфраструктури менеджер має
намір змінити реквізитів заряджання
система, згадані в пункті 1 цієї статті, це
зробить їх громадських щонайменше трьох
місяців до початку терміну для публікації
оператор мережі відповідно до статті 27(4).
Стаття 33
Знижки

Artykuł 40
Współpraca w zakresie alokacji zdolności
przepustowej infrastruktury na więcej niż jednej
sieci
1. Państwa członkowskie zapewniają współpracę
zarządców infrastruktury, aby umożliwić
efektywne tworzenie i alokację zdolności
przepustowej infrastruktury, która przebiega przez
więcej niż jedną sieć systemu kolejowego w Unii,
w tym również na podstawie umów ramowych, o
których mowa w art. 42. Zarządcy infrastruktury
ustalają odpowiednie procedury, podlegające

Article 46
1. без шкоди для статті 101, 102, 106 і 107
TFEU і прямі витрати принцип ліг в статті
Coordination process
31(3) Ця директива, незважаючи на будьяких знижок за звинуваченням стягнення
1. During the scheduling process referred to in
на залізничні починання керівник його
Article 45, where the infrastructure manager
encounters conflicts between different requests, it інфраструктури, для будь-яких послуг
повинен виконувати критерії, викладені в
shall attempt, through coordination of the
цій статті.
requests, to ensure the best possible matching of
all requirements.
2. на пункт 3 знижки, повинна бути
обмежена фактичні зимовий
2. Where a situation requiring coordination
адміністративні витрати інфраструктури
arises, the infrastructure manager shall have the
диспетчера. При визначенні рівень знижка,
right, within reasonable limits, to propose

przepisom określonym w niniejszej dyrektywie,
oraz odpowiednio organizują trasy pociągów,
które przebiegają przez więcej niż jedną sieć.
Państwa członkowskie zapewniają wspólne
działanie przedstawicieli zarządców
infrastruktury, których decyzje o alokacji mają
wpływ na innych zarządców infrastruktury, w celu
koordynowania alokacji lub w celu alokowania
całej odpowiedniej zdolności przepustowej na
poziomie międzynarodowym, bez uszczerbku dla
szczególnych przepisów prawa Unii dotyczących
sieci kolejowych ukierunkowanych na transport
towarów. Zasady i kryteria alokacji zdolności
przepustowej ustalone w ramach tej współpracy
publikowane są przez zarządców infrastruktury w
ich regulaminach sieci zgodnie z załącznikiem IV
pkt 3. Odpowiedni przedstawiciele zarządców
infrastruktury z państw trzecich mogą być
włączeni do tych procedur.
2. Komisja jest informowana o głównych
spotkaniach, na których opracowuje się wspólne
zasady i praktyki dotyczące alokacji
infrastruktury, oraz zapraszana do udziału w nich
w charakterze obserwatora. Organy regulacyjne
muszą otrzymywać wystarczające informacje na
temat opracowywania wspólnych zasad i praktyk
alokacji infrastruktury oraz z informatycznych
systemów alokacji, aby umożliwić im
wykonywanie nadzoru regulacyjnego zgodnie z
art. 56.
3. Na każdym spotkaniu lub podczas innych
działań podejmowanych, aby udzielić zezwolenia
na alokację zdolności przepustowej infrastruktury
dla przewozów pociągami na różnych sieciach,

infrastructure capacity that differs from that
which was requested.
3. The infrastructure manager shall attempt,
through consultation with the appropriate
applicants, to resolve any conflicts. Such
consultation shall be based on the disclosure of
the following information within a reasonable
time, free of charge and in written or electronic
form:
(a)train paths requested by all other applicants on
the same routes;
(b)train paths allocated on a preliminary basis to
all other applicants on the same routes;
(c)alternative train paths proposed on the relevant
routes in accordance with paragraph 2;
(d)full details of the criteria being used in the
capacity-allocation process.
In accordance with Article 39(2), that
information shall be provided without disclosing
the identity of other applicants, unless applicants
concerned have agreed to such disclosure.
4. The principles governing the coordination
process shall be set out in the network statement.
These shall, in particular, reflect the difficulty of
arranging international train paths and the effect
that modification may have on other
infrastructure managers.
5. Where requests for infrastructure capacity
cannot be satisfied without coordination, the
infrastructure manager shall attempt to
accommodate all requests through coordination.

немає рахунку можуть бути прийняті
вартість заощаджень уже засвоєні у плата
стягується.
3. інфраструктури менеджери можуть
ввести усім користувачам інфраструктури
для вказаного транспортних потоків, схем
надання обмежений за часом знижки –
сприяти розвитку нових послуг
залізничних або знижки, заохочуючи
використання значно underutilised ліній.
4. знижки може відносяться тільки до
зборів, що стягуються за вказаний
інфраструктури розділ.
5. подібний знижка схеми застосовуються
для подібних служб. Знижка схем
застосовується таким чином,
недискримінаційний будь-які залізничні
починання.
Стаття 34
Схеми компенсації за несплачені
екологічні, аварії та інфраструктури
витрати
1. члени може ввести в дію компенсації
обмежені в часі схеми для використання
залізничну інфраструктуру для явно
неоплачувану екологічні, аварії та
інфраструктури витрати на конкуруючих
видів транспорту, тому ці витрати
перевищує еквівалент витрати на залізниці.
2. там, де залізничні починання,

decyzje są podejmowane tylko przez
przedstawicieli zarządców infrastruktury.
4. Uczestniczący we współpracy, o której mowa
w ust. 1, zapewniają, aby ich członkostwo,
metody działania i wszystkie odpowiednie
kryteria, które są stosowane do oceniania i
alokacji zdolności przepustowej infrastruktury,
były podawane do wiadomości publicznej.
5. Działając we współpracy, o której mowa w
ust. 1, zarządcy infrastruktury oceniają
zapotrzebowanie na międzynarodowe trasy
pociągów i mogą, jeśli to konieczne, proponować
i organizować je, aby ułatwić prowadzenie ruchu
pociągów towarowych, które podlegają
zamówieniom ad hoc, o których mowa w art. 48.
Takie wstępnie ustalane międzynarodowe trasy
pociągów są udostępniane wnioskodawcom za
pośrednictwem któregokolwiek ze
współpracujących zarządców infrastruktury.

6. Without prejudice to the current appeal
procedures and to Article 56, in the event of
disputes relating to the allocation of
infrastructure capacity, a dispute resolution
system shall be made available in order to
resolve such disputes promptly. This system shall
be set out in the network statement. If this system
is applied, a decision shall be reached within a
time limit of 10 working days.
Article 47
Congested infrastructure
1. Where, after coordination of the requested
train paths and consultation with applicants, it is
not possible to satisfy requests for infrastructure
capacity adequately, the infrastructure manager
shall immediately declare that section of
infrastructure on which this has occurred to be
congested. This shall also be done for
infrastructure which can be expected to suffer
from insufficient capacity in the near future.

отримуючи компенсації користується
ексклюзивне право, компенсація повинна
супроводжуватися можна порівняти
переваги для користувачів.
3. методологія, яка використовується і
розрахунки виконуються повинна бути
загальнодоступною. Повинен зокрема
можна було продемонструвати конкретні
незаряджених витрати конкуруючих
транспортної інфраструктури, які
уникають і переконайтеся, що схема
надається на недискримінаційний умовах
починання.
4. члени повинен гарантувати, що схема
сумісна з статті 93, 107 і 108 TFEU.
Стаття 35
Результатами роботи

1. інфраструктурою зарядки схем повинні
Artykuł 41
заохочувати залізничні починання і звести
2. Where infrastructure has been declared to be до мінімуму порушення і підвищити
congested, the infrastructure manager shall carry продуктивність залізничні мережі через
Wnioskodawcy
out a capacity analysis as provided for in Article продуктивності схема, менеджер
50, unless a capacity-enhancement plan, as
інфраструктури. Ця схема може включати
1. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o
покаранням за дії, які перервати операцію
przyznanie zdolności przepustowej infrastruktury. provided for in Article 51, is already being
implemented.
мережі, компенсації за зобов'язаннями, які
Aby wykorzystać tę zdolność przepustową
страждають від порушення і бонуси, що
infrastruktury, wnioskodawcy wyznaczają
нагорода краще, ніж планувалося
przedsiębiorstwo kolejowe, które zawrze umowę z 3. Where charges in accordance with Article
31(4) have not been levied or have not achieved a продуктивність.
zarządcą infrastruktury zgodnie z art. 28. Nie
satisfactory result and the infrastructure has been
narusza to prawa wnioskodawców do zawierania
umów z zarządcami infrastruktury na mocy art. 44 declared to be congested, the infrastructure
2. Основні принципи продуктивності схема
manager may, in addition, employ priority
ust. 1.
проставлена у пункті 2 додатку VI,
criteria to allocate infrastructure capacity.
застосовуються по всій мережі.

2. Zarządca infrastruktury może ustalić wymogi
odnoszące się do wnioskodawców w celu
zapewnienia osiągnięcia jego uzasadnionych
oczekiwań dotyczących przyszłych przychodów i
wykorzystania infrastruktury. Wymogi te muszą
być odpowiednie, przejrzyste i
niedyskryminacyjne. Określa się je w regulaminie
sieci, zgodnie z załącznikiem IV pkt 3 lit. b).
Mogą one zawierać tylko postanowienie o
gwarancji finansowej, która nie może
przewyższać odpowiedniej wielkości i która jest
proporcjonalna do rozważanej wielkości
działalności wnioskodawcy, jak również o
zagwarantowaniu zdolności do opracowania
stosownych ofert nabycia zdolności przepustowej
infrastruktury.
3. W terminie do dnia 16 czerwca 2015 r.
Komisja przyjmuje środki wykonawcze
określające szczegółowo kryteria, których należy
przestrzegać do celów stosowania ust. 2. Te akty
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 62
ust. 3.
Artykuł 42
Umowy ramowe
1. Bez uszczerbku dla art. 101, 102 i 106 TFUE,
między zarządcą infrastruktury a wnioskodawcą
może zostać zawarta umowa ramowa. Taka
umowa ramowa określa parametry zdolności
przepustowej infrastruktury wymaganej przez
wnioskodawcę i oferowanej wnioskodawcy, w
czasie przekraczającym okres ważności jednego
obowiązującego rozkładu jazdy.

4. The priority criteria shall take account of the
importance of a service to society relative to any
other service which will consequently be
excluded.
In order to guarantee the development of
adequate transport services within this
framework, in particular to comply with publicservice requirements or to promote the
development of national and international rail
freight, Member States may take any measures
necessary, under non-discriminatory conditions,
to ensure that such services are given priority
when infrastructure capacity is allocated.
Member States may, where appropriate, grant the
infrastructure manager compensation
corresponding to any loss of revenue related to
the need to allocate a given capacity to certain
services pursuant to the second subparagraph.
Those measures and that compensation shall
include taking account of the effect of this
exclusion in other Member States.
5. The importance of freight services, and in
particular international freight services, shall be
given adequate consideration in determining
priority criteria.
6. The procedures to be followed and the
criteria to be used where infrastructure is
congested shall be set out in the network
statement.
Article 48

3. комісія повинен мати можливість
усиновити делеговані акти відповідно до
статті 60 щодо внесення змін до вказують
2(c) додатку VI. Таким чином, точки 2(c)
додатку VI, можуть бути внесені зміни у
світлі еволюції ринку залізничних і досвід,
накопичений регулюючих органів, згадані
в статті 55, менеджери інфраструктури та
залізничні починання. Такі поправки
повинні адаптувати класи затримки для
найкращої практики, розроблена
компанією промисловості.
Стаття 36
Резервування звинувачення
Інфраструктури менеджери можуть
стягувати відповідну плату за потужністю,
що виділяється, але не використовується.
Що заряд-Юзаж пред'являється стимулів
для ефективного використання потенціалу.
Леві заряд на заявників, які були виділені
залізничного шляху повинна бути
обов'язковою у разі їх регулярного
нездатність використання виділені контури
або частину з них. Для введення цей заряд
менеджери інфраструктури
Держдепартамент публікує в своїй заяві
мережі критерії для визначення таких
неможливість використання. Регулюючий
орган, згаданих у статті 55 здійснює
контроль такі критерії, відповідно до статті
56. Платежі за цей заряд приймається
заявника або залізничні починання,
призначеними у відповідності з статтею
41(1). Менеджер інфраструктури завжди

Umowa ramowa nie określa szczegółowo trasy
pociągu, ale dąży do zaspokojenia uzasadnionych
potrzeb handlowych wnioskodawcy. Państwo
członkowskie może wymagać uprzedniego
zatwierdzenia takiej umowy ramowej przez organ
regulacyjny, o którym mowa w art. 55 niniejszej
dyrektywy.
2. Umowy ramowe nie mogą umożliwiać
korzystania z danej infrastruktury przez innych
wnioskodawców lub dla innych rodzajów
przewozów.
3. Umowy ramowe pozwalają na zmiany lub
ograniczenia ich warunków, aby umożliwić
uzyskanie lepszego wykorzystania infrastruktury
kolejowej.

Ad hoc requests
1. The infrastructure manager shall respond to
ad hoc requests for individual train paths as
quickly as possible, and in any event within five
working days. Information supplied on available
spare capacity shall be made available to all
applicants who may wish to use this capacity.
2. Infrastructure managers shall, where
necessary, undertake an evaluation of the need
for reserve capacity to be kept available within
the final scheduled working timetable to enable
them to respond rapidly to foreseeable ad hoc
requests for capacity. This shall also apply in
cases of congested infrastructure.
Article 49

4. Umowy ramowe mogą zawierać sankcje, w
przypadku gdy będzie konieczna zmiana lub
rozwiązanie umowy.
5. Umowy ramowe obejmują co do zasady okres
pięciu lat i podlegają przedłużeniu na okresy
równe pierwotnemu okresowi ich obowiązywania.
W określonych przypadkach zarządca
infrastruktury może zgodzić się na krótszy lub
dłuższy okres. Okresy dłuższe niż pięć lat muszą
być uzasadnione istnieniem umów handlowych,
specjalnych inwestycji lub ryzyka.
6. W przypadku usług świadczonych z
wykorzystaniem specjalnej infrastruktury, o której
mowa w art. 49 i która wymaga znacznych i
długoterminowych inwestycji, należycie
uzasadnionych przez wnioskodawcę, umowy
ramowe mogą być zawierane na okres 15 lat.

Specialised infrastructure
1. Without prejudice to paragraph 2,
infrastructure capacity shall be considered to be
available for the use of all types of service which
conform to the characteristics necessary for
operation on the train path.
2. Where there are suitable alternative routes,
the infrastructure manager may, after
consultation with interested parties, designate
particular infrastructure for use by specified types
of traffic. Without prejudice to Articles 101, 102
and 106 TFEU, where such designation has
occurred, the infrastructure manager may give
priority to this type of traffic when allocating
infrastructure capacity.

повинен мати можливість інформувати
будь-який зацікавлені сторони потужності
інфраструктури, яка вже була виділена для
користувача залізничні починання.
Стаття 37
Співпраці в межах зарядки системи більш
ніж однієї мережі
1. члени повинен гарантувати, що
інфраструктури менеджерів співпрацювати
увімкнути застосунок ефективного
справляння зборів і пов'язати
координувати зарядки або зняти з
експлуатації поїзда послуг, які
перетинають кілька інфраструктури
мережі залізничної системи в рамках
Союзу. Інфраструктура менеджери
повинні зокрема, метою гарантують
оптимальну конкурентоспроможності
послуг міжнародних залізничних і
забезпечити ефективне використання
залізничними мережами. З цією метою
вони повинен встановити відповідні
процедури, відповідно до правил
викладених у цій директиві.
2. з пункті 1 цієї статті держави-члени
повинен гарантувати, що інфраструктури
менеджерів співпрацювати для ввімкнення
надбавок, згаданими у статті 32 і
продуктивність схем, згаданими у статті
35, щоб ефективно застосовуватися з руху,
перетин декільком мережам залізничної
системи в рамках Союзу.

Jakikolwiek okres dłuższy niż 15 lat jest
dopuszczalny jedynie w wyjątkowych
przypadkach, zwłaszcza gdy realizowane są
długoterminowe inwestycje na dużą skalę i
szczególnie gdy inwestycje takie objęte są
zobowiązaniami umownymi zawierającymi
wieloletni plan amortyzacji.

Such designation shall not prevent the use of
such infrastructure by other types of traffic when
capacity is available.

W takich wyjątkowych przypadkach umowa
ramowa może określać szczegółowo parametry
zdolności przepustowej, która ma zostać
udostępniona wnioskodawcy na czas
obowiązywania umowy ramowej. Parametry te
mogą obejmować częstotliwość, natężenie i jakość
tras kolejowych. Zarządca infrastruktury może
zmniejszyć zarezerwowaną zdolność przepustową,
jeżeli przez co najmniej jeden miesiąc jej
wykorzystanie było niższe od progowej wielkości
przydziału przewidzianej w art. 52.

Article 50

Począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r., wstępna
umowa ramowa może być sporządzana na okres
pięciu lat z możliwością jej jednokrotnego
przedłużenia, na podstawie parametrów zdolności
przepustowej stosowanych przez wnioskodawców
realizujących usługi przed dniem 1 stycznia 2010
r., aby uwzględnić specjalistyczne inwestycje lub
istniejące umowy handlowe. Organ regulacyjny, o
którym mowa w art. 55, jest odpowiedzialny za
wyrażenie zgody na wejście w życie takiej
umowy.

РОЗДІЛ 3
Розподіл інфраструктури потужності

3. Where infrastructure has been designated
Стаття 38
pursuant to paragraph 2, this shall be described in
the network statement.
Місткість права

Capacity analysis
1. The objective of capacity analysis is to
determine the constraints on infrastructure
capacity which prevent requests for capacity
from being adequately met, and to propose
methods of enabling additional requests to be
satisfied. The capacity analysis shall identify the
reasons for the congestion and what measures
might be taken in the short and medium term to
ease the congestion.
2. The capacity analysis shall consider the
infrastructure, the operating procedures, the
nature of the different services operating and the
effect of all these factors on infrastructure
capacity. Measures to be considered shall include
in particular rerouting services, retiming services,
speed alterations and infrastructure
improvements.

3. A capacity analysis shall be completed within
7. Ogólne postanowienia każdej umowy ramowej six months of the identification of infrastructure
udostępnia się wszystkim zainteresowanym
as congested.
stronom, jednak przy uwzględnieniu poufności
handlowej.
Article 51

1. інфраструктури потужності будуть
розміщуватися інфраструктури менеджер.
Після того як виділена заявником, її не
сплачується одержувачем до іншого
зобов'язання або служби.
Будь-який в якості інфраструктури
забороняються торгівельно -повинна
привести до ізоляції від подальшого
розміщення потенціалу.
Використання потужністю на залізничні
починання, при проведенні бізнес заявник,
який не є залізничні починання, не
розглядається як переказу.
2. право на використання конкретного
інфраструктури потенціалу у вигляді
залізничного шляху може бути виданий
заявникам на максимальний термін в один
період розклад роботи.
Інфраструктура менеджер і подає може
укласти Рамкову угоду а закладені в статті
42 для використання потенціалу на
відповідну залізницю інфраструктури для
довгостроковій перспективі, ніж одна
робоча розклад період.

8. W oparciu o doświadczenia organów
regulacyjnych, właściwych organów i
przedsiębiorstw kolejowych oraz w oparciu o
działalność sieci, o której mowa w art. 57 ust. 1,
Komisja może przyjąć środki określające
szczegółowo procedurę i kryteria, których należy
przestrzegać do celów stosowania niniejszego
artykułu. Te akty wykonawcze są przyjmowane
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 62 ust. 3.
Artykuł 43
Harmonogram procesu alokacji
1. Zarządca infrastruktury stosuje się do
harmonogramu alokacji zdolności przepustowej
określonego w załączniku VII.
2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów
delegowanych zgodnie z art. 60, dotyczących
pewnych zmian załącznika VII. Załącznik VII
może zatem po konsultacji ze wszystkimi
zarządcami infrastruktury zostać zmieniony, aby
wziąć pod uwagę uwarunkowania eksploatacyjne
procesu alokacji. Zmiany te opierają się na tym,
co w świetle doświadczeń jest konieczne do
zapewnienia efektywnego procesu alokacji i
uwzględnienia uwarunkowań eksploatacyjnych
zarządców infrastruktury.
3. Zarządcy infrastruktury uzgadniają z innymi
odpowiednimi zainteresowanymi zarządcami
infrastruktury, które międzynarodowe trasy
pociągów mają zostać włączone do
obowiązującego rozkładu jazdy przed
rozpoczęciem konsultacji na temat projektu

Capacity-enhancement plan
1. Within six months of the completion of a
capacity analysis, the infrastructure manager
shall produce a capacity-enhancement plan.

3 встановити права та обов'язки
інфраструктури менеджерів і претендентів
стосовно будь-який розподіл ємність
прокладаються в контрактів або
законодавства країн-членів.

4. де заявник має намір просити
інфраструктури потенціалу з метою
операційних міжнародним пасажирським
служби, вона буде інформувати
інфраструктури менеджерів і регулюючих
It shall identify:
органів стурбовані. Для того, щоб дати їм
можливість оцінки того, чи Міжнародна
(a) the reasons for the congestion;
служба призначена для перевезення
(b) the likely future development of traffic;
(c)the constraints on infrastructure development; пасажирів на маршруті між станціями,
розташовані в різних держав-членів, і що
(d)the options and costs for capacity
економічні наслідки для існуючих
enhancement, including likely changes to
договорів державну службу, регулюючих
access charges.
органів повинен гарантувати, що
компетентною владою, який нагородив
On the basis of a cost benefit analysis of the
обслуговування пасажирів залізничним по
possible measures identified, it shall also
цьому маршруту, які визначені в договорі
determine the action to be taken to enhance
державної служби, будь-які інші
infrastructure capacity, including a timetable for
зацікавлені компетентною владою з
implementing the measures.
правом на обмеження доступу відповідно
The plan may be subject to prior approval by the до статті 11 і будь-який залізничні
починання виконання державної служби
Member State.
контракт на маршруті цієї послуги
3. The infrastructure manager shall cease to levy міжнародним пасажирським повідомив.
any charges for the relevant infrastructure under
Статті 39
Article 31(4) in cases where:
2. A capacity-enhancement plan shall be
developed after consultation with users of the
relevant congested infrastructure.

(a)it does not produce a capacity-enhancement
plan; or
(b)it does not make progress with the actions
identified in the capacity enhancement plan.

Розбудови розподіл
1. члени можуть скласти основу для
виділення інфраструктури потенціалу за
умови за умови незалежності управління,

obowiązującego rozkładu jazdy. Korekty są
dokonywane tylko w razie bezwzględnej
konieczności.
Artykuł 44
Wnioski
1. Wnioskodawcy mogą występować na
podstawie prawa publicznego lub prywatnego do
zarządcy infrastruktury o zawarcie umowy
przyznającej im uprawnienia do użytkowania
infrastruktury kolejowej za opłatą, zgodnie z
przepisami rozdziału IV sekcja 2.

4. Notwithstanding paragraph 3 of this Article,
the infrastructure manager may, subject to the
approval of the regulatory body referred to in
Article 55, continue to levy the charges if:
(a)the capacity-enhancement plan cannot be
realised for reasons beyond its control; or
(b)the options available are not economically or
financially viable.
Article 52

які закладені в статті 4. Конкретні правила
потужність розподіл прокладаються.
Менеджер інфраструктури здійснити
потужність розподіл процесів. Зокрема,
інфраструктури менеджер повинен
гарантувати, справедливим і
недискримінаційний чином і відповідно до
Союзу права виділяється інфраструктури
потенціалу.
2. інфраструктури менеджерів поважають
комерційних конфіденційність інформації,
яку їм надано.

Use of train paths
Стаття 40

2. Wnioski dotyczące obowiązującego rozkładu
jazdy przewozów regularnych składane są w
terminach określonych w załączniku VII.
3. Wnioskodawca, który jest stroną umowy
ramowej, składa wniosek zgodnie z tą umową.
4. W przypadku tras przebiegających przez
więcej niż jedną sieć zarządcy infrastruktury
zapewniają, aby wnioskodawcy mogli składać
wnioski do punktu kompleksowej obsługi, którym
jest wspólny organ ustanowiony przez zarządców
infrastruktury albo jeden zarządca infrastruktury
zaangażowany na tej trasie kolejowej. Ten
zarządca infrastruktury zostaje upoważniony do
działania w imieniu wnioskodawcy, aby starać się
o zdolność przepustową u pozostałych
odpowiednich zarządców infrastruktury. Wymóg
ten nie narusza rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22
września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci
kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny

1. In the network statement, the infrastructure
manager shall specify conditions whereby it will
take account of previous levels of utilisation of
train paths in determining priorities for the
allocation process.
2. For congested infrastructure in particular, the
infrastructure manager shall require the surrender
of a train path which, over a period of at least one
month, has been used less than a threshold quota
to be laid down in the network statement, unless
this was due to non-economic reasons beyond the
applicant's control.
Article 53
Infrastructure capacity for maintenance work
1. Requests for infrastructure capacity to enable
maintenance work to be performed shall be
submitted during the scheduling process.

Співробітництво у розподілі
інфраструктури місткість більш ніж однієї
мережі
1. члени повинен гарантувати, що
інфраструктури менеджерів співпрацювати
для ввімкнення ефективного створення а
також виділення інфраструктури
потенціалу, який перетинає декільком
мережам залізничної системи в межах
Союзу, в тому числі в рамках рамкової
угоди, згадані в статті 42. Інфраструктура
менеджерів повинен встановити відповідні
процедури, відповідно до правил,
викладених у цій директиві і організувати
поїзд доріжок перетину декільком
мережам відповідно.
Держави-члени повинен гарантувати, що
представники інфраструктури менеджерів,
чиї прийняття рішень розподілу впливати

transport towarowy (16).
Artykuł 45

2. Adequate account shall be taken by the
infrastructure manager of the effect of
infrastructure capacity reserved for scheduled
track maintenance work on applicants.

Układanie rozkładu jazdy
1. Zarządca infrastruktury w miarę możliwości
realizuje wszystkie wnioski o przyznanie
zdolności przepustowej infrastruktury, w tym
zamówienia tras pociągów przebiegających przez
więcej niż jedną sieć, i w miarę możliwości
uwzględnia wszystkie ograniczenia dotyczące
wnioskodawców, w tym skutki ekonomiczne dla
ich działalności gospodarczej.
2. Zarządca infrastruktury może nadać priorytet
określonym usługom w ramach procesu układania
rozkładu jazdy i koordynacji, ale tylko w
przypadkach określonych w art. 47 i 49.
3. Zarządca infrastruktury konsultuje się z
zainteresowanymi stronami na temat projektu
obowiązującego rozkładu jazdy i daje im
przynajmniej jeden miesiąc na przedstawienie ich
opinii. Zainteresowanymi stronami są wszyscy,
którzy złożyli wnioski o przyznanie zdolności
przepustowej infrastruktury, oraz inne strony,
które chcą mieć możliwość przekazania uwag na
temat, jak obowiązujący rozkład jazdy może
wpłynąć na ich zdolność do zapewniania
przewozów kolejowych w trakcie okresu
ważności obowiązującego rozkładu jazdy.
4. Zarządca infrastruktury podejmuje
odpowiednie środki w celu uwzględnienia
wszelkich zgłoszonych zastrzeżeń.

3. The infrastructure manager shall inform, as
soon as possible, interested parties about the
unavailability of infrastructure capacity due to
unscheduled maintenance work.
Article 54
Special measures to be taken in the event of
disturbance
1. In the event of disturbance to train
movements caused by technical failure or
accident the infrastructure manager shall take all
necessary steps to restore the situation to normal.
To that end, it shall draw up a contingency plan
listing the various bodies to be informed in the
event of serious incidents or serious disturbance
to train movements.

на інших менеджерів інфраструктури
асоціювати з метою координації виділення
або виділити всі можливості відповідної
інфраструктури на міжнародному рівні,
без шкоди для конкретних норм, що
містяться в Союз права на залізничні
перевезення орієнтованої мережі.
Принципи та критерії для розподілу
ємність заснований відповідно це
співробітництво має бути Опубліковано
інфраструктури менеджери висловленні
своєї мережі відповідно до пункту 3
додатку IV. Відповідні представники
інфраструктури менеджерів з третіми
країнами можуть бути пов'язані з цих
процедур.

2. комісія проінформований про і
запросили взяти участь у ролі спостерігача
на засіданнях основні якого розробив
загальних принципів і практики для
виділення інфраструктури. Регуляторними
органами приймете достатньої інформації
про розвиток загальних принципів і
практики для виділення інфраструктури і
2. In an emergency and, where absolutely
necessary, on account of a breakdown making the від систем ІТ на основі виділення, щоб
дозволити їм виконати їх регулювання
infrastructure temporarily unusable, the train
ринку фінансових послуг відповідно до
paths allocated may be withdrawn without
статті 56.
warning for as long as is necessary to repair the
system.
3. при будь-яких зустрічей або інших
діяльності, здійснювані дозволити
The infrastructure manager may, if it deems this
виділення інфраструктури потенціал для
necessary, require railway undertakings to make
available to it the resources which it feels are the транс мережі поїзді-, рішення тільки
приймаються участь представники
most appropriate to restore the situation to
інфраструктури менеджерів.
normal as soon as possible.

Artykuł 46
Proces koordynacji

3. Member States may require railway
undertakings to be involved in assuring the
enforcement and monitoring of their own
compliance with the safety standards and rules.

1. W przypadku gdy w trakcie procesu układania
SECTION 4
rozkładu jazdy, o którym mowa w art. 45,
zarządca infrastruktury napotyka konflikty między
różnymi wnioskami, próbuje w drodze
Regulatory body
koordynacji różnych wniosków zapewnić
możliwie najlepsze dopasowanie wszystkich
Article 55
zgłoszonych potrzeb.
Regulatory body
2. W przypadku gdy zachodzi sytuacja
wymagająca koordynacji, zarządca infrastruktury 1. Each Member State shall establish a single
ma prawo, w rozsądnych granicach, proponować
national regulatory body for the railway sector.
zdolność przepustową infrastruktury, która różni
Without prejudice to paragraph 2, this body shall
się od tej, na jaką złożono wniosek.
be a stand-alone authority which is, in
organisational, functional, hierarchical and
3. Zarządca infrastruktury próbuje rozwiązać
decision-making terms, legally distinct and
wszelkie konflikty w drodze konsultacji z
independent from any other public or private
odpowiednimi wnioskodawcami. Konsultacje te
entity. It shall also be independent in its
są oparte na ujawnieniu następujących informacji organisation, funding decisions, legal structure
w rozsądnym czasie, nieodpłatnie i w formie
and decision-making from any infrastructure
pisemnej lub elektronicznej:
manager, charging body, allocation body or
applicant. It shall furthermore be functionally
a)trasy pociągów, odnośnie do których złożyli
independent from any competent authority
wnioski wszyscy pozostali wnioskodawcy na
involved in the award of a public service
tyc samych drogach przebiegu;
contract.
b)trasy pociągów alokowane tymczasowo dla
wszystkich pozostałych wnioskodawców na
2. Member States may set up regulatory bodies
tych samych drogach przebiegu;
which are competent for several regulated
c)alternatywne trasy pociągów proponowane na
sectors, if these integrated regulatory authorities
odpowiednich drogach przebiegu zgodnie z ust. fulfil the independence requirements set out in
2;
paragraph 1 of this Article. The regulatory body
d)wszystkie dane szczegółowe na temat kryteriów for the rail sector may also be joined in
wykorzystywanych w ramach procesu alokacji
organisational term with the national competition
zdolności przepustowej.
authority referred to in Article 11 of Council

4. Учасники спільно, згадані в пункті 1
повинен переконатися, що її членів,
методи роботи та всіх відповідних
критеріїв, які використовуються для
оцінки і розподілу інфраструктури ємність
бути доступні публічно.
5. працюючи спільно, згадані в пункті 1,
інфраструктури менеджери повинні
оцінити необхідність і може де
необхідності пропонуємо і організувати
міжнародного залізничного контури для
полегшення експлуатації вантажних
поїздів, що підлягають точок запит,
згаданими у статті 48.
Такі контурами заздалегідь міжнародного
залізничного приймається доступні
заявникам через будь-який з учасниць
менеджерів інфраструктури.
Стаття 41
Заявникам
1. запитів для інфраструктури потенціал
може бути зроблено заявників. Для того,
щоб використовувати такі можливості
інфраструктури, заявники призначають по
залізниці, проведення укласти договір з
інфраструктурою менеджер відповідно до
статті 28. Це, без права заявників укладати
угоди з інфраструктурою керівники до
статті 44(1).
2. інфраструктури менеджер можуть бути
встановлені вимоги щодо заявників для

Zgodnie z art. 39 ust. 2 informacje te są
przekazywane bez ujawniania tożsamości
pozostałych wnioskodawców, chyba że
zainteresowani wnioskodawcy wyrażą zgodę na
takie ujawnienie.
4. Zasady regulujące proces koordynacji określa
się w regulaminie sieci. Odzwierciedlają one w
szczególności trudności w ustalaniu
międzynarodowych tras pociągów i skutki, jakie
zmiana może powodować w stosunku do innych
zarządców infrastruktury.

Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December
2002 on the implementation of the rules on
competition laid down in Articles 101 and 102 of
the Treaty (17), the safety authority established
under Directive 2004/49/EC of the European
Parliament and of the Council of 29 April 2004
on safety on the Community's railways (18) or
the licensing authority referred to in Chapter III
of this Directive, if the joint body fulfils the
independence requirements set out in paragraph 1
of this Article.

3. Member States shall ensure that the
regulatory body is staffed and managed in a way
that guarantees its independence. They shall, in
5. W przypadku gdy wnioski o przyznanie
particular, ensure that the persons in charge of
zdolności przepustowej infrastruktury nie mogą
decisions to be taken by the regulatory body in
być uwzględnione bez koordynacji, zarządca
infrastruktury próbuje uzgodnić wszystkie wnioski accordance with Article 56, such as members of
its executive board, where relevant, be appointed
za pomocą koordynacji.
under clear and transparent rules which guarantee
their independence by the national cabinet or
6. Bez uszczerbku dla istniejących procedur
council of ministers or by any other public
odwoławczych i dla art. 56, w przypadku sporów
authority which does not directly exert ownership
dotyczących alokacji zdolności przepustowej
rights over regulated undertakings.
infrastruktury, udostępniany jest system
rozwiązywania sporów w celu szybkiego
Member States shall decide whether these
rozwiązywania tego rodzaju sporów. System ten
persons are appointed for a fixed and renewable
ustanawiany jest w regulaminie sieci. W
term, or on a permanent basis which only allows
przypadku zastosowania tego systemu decyzję
dismissal for disciplinary reasons not related to
podejmuje się w terminie 10 dni roboczych.
their decision-making. They shall be selected in a
transparent procedure on the basis of their merit,
Artykuł 47
including appropriate competence and relevant
experience, preferably in the field of railways or
Przepełniona infrastruktura
other network industries.
1. W przypadku gdy po koordynacji
Member States shall ensure that these persons act
zamówionych tras pociągów i konsultacjach z
wnioskodawcami nie jest możliwe uwzględnienie independently from any market interest related to

забезпечення, що гарантуються своїх
законних очікувань про майбутні доходи і
використання інфраструктури. Такі вимоги
повинні бути відповідні, прозору і не
дискримінаційну. Вони обов'язково
вказується у заяві мережі, згаданими у
пункті автомобілем додатку IV. Вони
можуть містити лише забезпечення
фінансової гарантії, що не може
перевищувати відповідного рівня, яка
повинна бути пропорційна передбаченим
рівень діяльність заявника та забезпечення
можливість підготувати сумісний ставки
для інфраструктури потенціалу.
3. до 16 червня 2015 року комісія повинна
ухвалити реалізації заходів, які викладено
деталі критерії дотримуватися для
застосування пункту 2. Тих, хто здійснює
актів приймаються в порядку обстеження,
згаданих у статті 62(3).
Статті 42
Рамкової угоди
1. без шкоди для статті 101, 102-106 TFEU,
рамки договір може бути підписаний між
інфраструктури менеджер і заявнику. Такі
Рамкову угоду з повинен визначити
характеристики інфраструктури потенціал,
необхідний для і запропонували заявнику
протягом певного періоду часу, що
перевищує один робочий графік період.
Рамкову угоду не повинен вказати
залізничний шлях в деталях, але повинна

wniosków o przyznanie zdolności przepustowej
infrastruktury w sposób odpowiedni, zarządca
infrastruktury musi niezwłocznie zgłosić, że dany
odcinek infrastruktury, na którym ta sytuacja
wystąpiła, jest przepełniony. Tak samo postępuje
w odniesieniu do infrastruktury, w przypadku
której można spodziewać się, że wystąpią na niej
negatywne skutki niewystarczającej zdolności
przepustowej w najbliższej przyszłości.
2. W przypadku gdy infrastruktura została
zgłoszona jako przepełniona, zarządca
infrastruktury wykonuje analizę zdolności
przepustowej przewidzianą w art. 50, o ile plan
powiększenia zdolności przepustowej
przewidziany w art. 51 nie został już wdrożony.
3. W przypadku gdy opłaty przewidziane w art.
31 ust. 4 nie zostały jeszcze pobrane lub nie został
jeszcze osiągnięty zadowalający wynik i
infrastruktura została zgłoszona jako
przepełniona, zarządca infrastruktury może
dodatkowo wykorzystać kryteria priorytetów przy
alokacji zdolności przepustowej infrastruktury.

the railway sector, and shall therefore not have
any interest or business relationship with any of
the regulated undertakings or entities. To this
effect, these persons shall make annually a
declaration of commitment and a declaration of
interests, indicating any direct or indirect
interests that may be considered prejudicial to
their independence and which might influence
their performance of any function. These persons
shall withdraw from decision-making in cases
which concern an undertaking with which they
had a direct or indirect connection during the
year before the launch of a procedure.
They shall not seek or take instructions from any
government or other public or private entity
when carrying out the functions of the regulatory
body, and have full authority over the
recruitment and management of the staff of the
regulatory body.
After their term in the regulatory body, they shall
have no professional position or responsibility
with any of the regulated undertakings or entities
for a period of not less than one year.

4. Kryteria priorytetów uwzględniają znaczenie
danego przewozu dla społeczeństwa w stosunku
do każdego innego przewozu, który zostanie
wyłączony w rezultacie tego postępowania.

Article 56

W celu zagwarantowania rozwijania
odpowiednich usług przewozowych w tym
zakresie, w szczególności stosownie do wymogów
obowiązku użyteczności publicznej lub promocji
rozwoju krajowych i międzynarodowych
przewozów towarowych, państwa członkowskie
mogą podejmować wszelkie konieczne środki, na

1. Without prejudice to Article 46(6), an
applicant shall have the right to appeal to the
regulatory body if it believes that it has been
unfairly treated, discriminated against or is in any
other way aggrieved, and in particular against
decisions adopted by the infrastructure manager
or where appropriate the railway undertaking or

Functions of the regulatory body

бути такі, як для задоволення законних
комерційних потреб заявника. Державачлен може вимагати попереднє схвалення
таких Рамкову угоду за регулюючим
органом, згаданих у статті 55 ця
Директива.
2. рамкової угоди не несе такі, як будьякого використання відповідної
інфраструктури іншим заявникам або
послуги.
3. рамкової угоди, дозволяє для поправки
або обмеження його умови дозволяють
краще використовувати повинні
здійснюватися залізничної інфраструктури.
4. рамкової угоди може містити покарання
повинна бути необхідно змінити або
припинити дію Договору.
5. рамкової угоди в принципі, покриє
протягом п'яти років, поновлюваних
джерел для періодів дорівнює їх
оригінальні тривалості. Інфраструктура
менеджер може погодитись з тим коротше
або довше періоду, в окремих випадках.
Будь-який період довший ніж п'яти років
має бути обґрунтований існування
господарських договорів, спеціалізовані
інвестицій або ризики.
6. за послуги, використовуючи
спеціалізовані інфраструктури, згаданих у
статті 49, яка вимагає істотних і
довгострокові інвестиції, належним чином
виправдана заявника рамкової угоди

niedyskryminacyjnych zasadach, w celu
zapewnienia, aby takie przewozy uzyskiwały
priorytet przy dokonywaniu alokacji zdolności
przepustowej infrastruktury.
Państwa członkowskie mogą, w stosownych
przypadkach, przyznać zarządcy infrastruktury
rekompensatę odpowiadającą wszelkim stratom
przychodów związanym z potrzebą alokacji danej
zdolności przepustowej określonym przewozom,
zgodnie z akapitem drugim.
Powyższe środki i rekompensata obejmują
uwzględnienie skutków tego wyłączenia w
pozostałych państwach członkowskich.
5. Znaczenie przewozów towarowych, w
szczególności międzynarodowych przewozów
towarowych, jest traktowane z właściwą uwagą
przy wyznaczaniu kryteriów priorytetów.
6. Procedury, których należy przestrzegać, i
kryteria, których należy użyć, w przypadku gdy
infrastruktura jest przepełniona, zostają określone
w regulaminie sieci.
Artykuł 48
Wnioski składane ad hoc
1. Zarządca infrastruktury odpowiada na wnioski
składane ad hoc w sprawie poszczególnych tras
pociągów możliwie najszybciej, a w każdym
przypadku w ciągu pięciu dni roboczych.
Dostarczane informacje dostępnej, wolnej
zdolności przepustowej zostają udostępnione
wszystkim wnioskodawcom, którzy mogą chcieć z

the operator of a service facility concerning:
(a)the network statement in its provisional and
final versions;
(b) the criteria set out in it;
(c) the allocation process and its result;
(d) the charging scheme;
(e)the level or structure of infrastructure charges
which it is, or may be, required to pay;
(f)arrangements for access in accordance with
Articles 10 to 13;
(g)access to and charging for services in
accordance with Article 13.
2. Without prejudice to the powers of the
national competition authorities for securing
competition in the rail services markets, the
regulatory body shall have the power to monitor
the competitive situation in the rail services
markets and shall, in particular, control points (a)
to (g) of paragraph 1 on its own initiative and
with a view to preventing discrimination against
applicants. It shall, in particular, check whether
the network statement contains discriminatory
clauses or creates discretionary powers for the
infrastructure manager that may be used to
discriminate against applicants.
3. The regulatory body shall also cooperate
closely with the national safety authority within
the meaning of Directive 2008/57/EC of the
European Parliament and of the Council of 17
June 2008 on the interoperability of the rail
system within the Community (19), and the
licensing authority within the meaning of this
Directive.

можуть бути протягом 15 років. Будь-який
період довше, ніж 15 років повинні бути
дозволені лише у виняткових випадках,
зокрема де немає великих масштабах,
довгострокові інвестиції, а особливо такі
інвестиції покривається договірні
зобов'язання, зокрема multiannual план
амортизаційних.
У таких виняткових випадках рамкової
угоди може викладених детальні
характеристики потужності, що надається
Заявником для тривалості Рамкову угоду.
Ці характеристики можуть включати
частоти, обсяг і якість поїзд контурів.
Інфраструктура менеджер може зменшити
зарезервовані потенціал, який, протягом 34 місяці, була використана менш ніж
граничне значення квоти, передбачені у
статті 52.
Починаючи з 1 січня 2010 року початковий
рамкової угоди може складається з
терміном на п'ять років, поновлюваних
один раз, ємність характеристики
використовується для того, щоб прийняти
рахунку спеціалізованих інвестицій або
наявність комерційні контракти заявникам
операційні послуги до 1 січня 2010 року.
Регулюючий орган, згаданих у статті 55
несе відповідальність за санкціонування
набуття чинності такої угоди.
7. при дотриманні комерційних
конфіденційність, загального характеру
кожного Рамкову угоду приймається
доступні зацікавленим особам.

niej skorzystać.
2. Jeśli to konieczne, zarządcy infrastruktury
przeprowadzają ocenę zapotrzebowania na
rezerwową zdolność przepustową, która ma być
zachowana jako dostępna w ramach ostatecznego,
ułożonego, obowiązującego rozkładu jazdy, aby
umożliwić im szybkie zareagowanie na możliwe
do przewidzenia wnioski o przyznanie zdolności
przepustowej składane ad hoc. Ma to
zastosowanie również w przypadkach
przepełnionej infrastruktury.
Artykuł 49
Infrastruktura specjalna
1. Bez uszczerbku dla ust. 2 zdolność
przepustowa infrastruktury jest uważana za
dostępną dla wszystkich rodzajów przewozów,
które odpowiadają parametrom niezbędnym do
wykonywania przewozów na trasie pociągu.
2. W przypadku gdy istnieją odpowiednie trasy
alternatywne, zarządca infrastruktury może po
konsultacji z zainteresowanymi stronami
przeznaczyć daną infrastrukturę do użytku przez
określone rodzaje ruchu. Bez uszczerbku dla art.
101, 102 i 106 TFUE, w razie dokonania takiego
przeznaczenia, zarządca infrastruktury może
nadać priorytet temu rodzajowi ruchu przy
dokonywaniu alokacji zdolności przepustowej
infrastruktury.
Takie przeznaczenie nie uniemożliwia
wykorzystania tej infrastruktury przez inne
rodzaje ruchu, gdy dostępna jest zdolność

Member States shall ensure that these authorities
jointly develop a framework for informationsharing and cooperation aimed at preventing
adverse effects on competition or safety in the
railway market. This framework shall include a
mechanism for the regulatory body to provide the
national safety and licensing authorities with
recommendations on issues that may affect
competition in the railway market and for the
national safety authority to provide the regulatory
body and licensing authority with
recommendations on issues that may affect
safety. Without prejudice to the independence of
each authority within the field of their respective
competences, the relevant authority shall
examine any such recommendation before
adopting its decisions. If the relevant authority
decides to deviate from these recommendations,
it shall give reasons in its decisions.
4. Member States may decide that the
regulatory body is given the task to adopt nonbinding opinions on the provisional versions of
the business plan referred to in Article 8(3), the
contractual agreement and the capacityenhancement plan to indicate in particular
whether these instruments are consistent with the
competitive situation in the rail services markets.

8. на основі досвіду регулюючих органів,
компетентні органи та залізничні
починання і на основі діяльності Спілки,
згаданих у статті 57(1), комісія може
вжити заходів, які викладено подробиці
процедура та критерії дотримуватися для
застосування цієї статті. Тих, хто здійснює
актів приймаються в порядку обстеження,
згаданих у статті 62(3).
Статті 43
Розклад для процесу розміщення
1. інфраструктури менеджер повинен
дотримуватися розкладу для розподілу
потенціалу, викладених у додатку VII.
2. комісія повинен мати можливість
усиновити делеговані акти відповідно до
статті 60 щодо певних змін до додатку VII.
Таким чином, після консультації всі
менеджери інфраструктури, Annex VII
можуть бути внесені зміни враховувати
оперативних міркування процесу
розміщення. Ці поправки Республiки
базується на те, що необхідно в світлі
досвід з метою забезпечення ефективного
розподілення процес і з урахуванням
оперативних занепокоєння керівників
інфраструктури.

5. The regulatory body shall have the necessary
organisational capacity in terms of human and
material resources, which shall be proportionate
to the importance of the rail sector in the Member 3. інфраструктури менеджерів
State.
погоджуються з іншими відповідної
інфраструктури менеджерами зацікавлених
6. The regulatory body shall ensure that charges яких міжнародного залізничного шляхів,
set by the infrastructure manager comply with
повинні бути включені в робочий графік,

przepustowa.
3. W przypadku gdy infrastruktura została
przeznaczona zgodnie z ust. 2, zostaje to opisane
w regulaminie sieci.
Artykuł 50
Analiza zdolności przepustowej
1. Celem analizy zdolności przepustowej jest
ustalenie ograniczeń zdolności przepustowej
infrastruktury, które uniemożliwiają odpowiednie
zrealizowanie wniosków o przyznanie zdolności
przepustowej, oraz zaproponowanie metod
umożliwiających zrealizowanie dodatkowych
wniosków. Analiza zdolności przepustowej
identyfikuje przyczyny powstania przepełnienia i
środki, jakie mogłyby być podjęte w krótkim i
średnim okresie, aby zmniejszyć przepełnienie.
2. Analiza zdolności przepustowej uwzględnia
infrastrukturę, procedury operacyjne, charakter
różnych usług przewozowych i skutki
oddziaływania wszystkich tych czynników na
zdolność przepustową infrastruktury. Środki, jakie
mają być uwzględnione, obejmują w
szczególności usługi zmiany trasy, usługi zmiany
czasu, zmiany prędkości oraz przedsięwzięcia
zapewniające poprawę infrastruktury.
3. Analiza zdolności przepustowej zostaje
zakończona w ciągu sześciu miesięcy od chwili
rozpoznania infrastruktury jako przepełnionej.
Artykuł 51

Section 2 of Chapter IV and are nondiscriminatory. Negotiations between applicants
and an infrastructure manager concerning the
level of infrastructure charges shall only be
permitted if these are carried out under the
supervision of the regulatory body. The
regulatory body shall intervene if negotiations
are likely to contravene the requirements of this
Chapter.
7. The regulatory body shall, regularly and, in
any case, at least every two years, consult
representatives of users of the rail freight and
passenger transport services, to take into account
their views on the rail market.
8. The regulatory body shall have the power to
request relevant information from the
infrastructure manager, applicants and any third
party involved within the Member State
concerned.
Information requested shall be supplied within a
reasonable period set by the regulatory body that
shall not exceed one month, unless, in
exceptional circumstances, the regulatory body
agrees to, and authorises, a time-limited
extension, which shall not exceed two additional
weeks. The regulatory body shall be able to
enforce such requests with appropriate penalties,
including fines. Information to be supplied to the
regulatory body includes all data which the
regulatory body requires in the framework of its
appeal function and in its function of monitoring
the competition in the rail services markets in
accordance with paragraph 2. This includes data
which are necessary for statistical and market

перед початком консультацій на проект
робочого розкладу. Коригування тільки
закупівель у випадку дійсної необхідності.
Стаття 44
Додатки
1. заявники можуть стосуватися під
громадського чи приватного права
вимагати надання прав на використання
залізничну інфраструктуру проти заряд, як
це передбачено у розділі 2 цієї розділ IV
договору, менеджер інфраструктури.
2. запитів, що стосуються регулярної
графік роботи повинен виконувати
терміни, встановлені у додатку VII.
3. заявнику, який є учасником рамкової
угоди застосовуються відповідно до такої
угоди.
4. для залізничного доріжок перетину
декільком мережам менеджери
інфраструктури повинен гарантувати, що
заявники можуть відноситися до одна
зупинка магазин, який знаходиться у будьякому спільних органом, утвореним на
керівників інфраструктури або одного
єдиної інфраструктури менеджера, що
беруть участь в шлях до поїзда. Що
менеджер інфраструктури, дозволяється
діяти від імені заявника шукати
можливості з іншими менеджерами
відповідної інфраструктури. Ця вимога є
без шкоди для регулювання (ЄС) №

Plan powiększenia zdolności przepustowej

observation purposes.

1. W ciągu sześciu miesięcy od zakończenia
analizy zdolności przepustowej zarządca
infrastruktury przedstawia plan powiększenia
zdolności przepustowej.

9. The regulatory body shall consider any
complaints and, as appropriate, shall ask for
relevant information and initiate consultations
with all relevant parties, within one month from
the receipt of the complaint. It shall decide on
any complaints, take action to remedy the
situation and inform the relevant parties of its
reasoned decision within a pre-determined,
reasonable time, and, in any case, within six
weeks from receipt of all relevant information.
Without prejudice to the powers of the national
competition authorities for securing competition
in the rail service markets, the regulatory body
shall, where appropriate, decide on its own
initiative on appropriate measures to correct
discrimination against applicants, market
distortion and any other undesirable
developments in these markets, in particular with
reference to points (a) to (g) of paragraph 1.

2. Plan powiększenia zdolności przepustowej
zostaje opracowany po konsultacjach z
użytkownikami odnośnej przepełnionej
infrastruktury.
Określa on:
a) przyczyny powstania przepełnienia;
b) prawdopodobny przyszły rozwój ruchu;
c) ograniczenia w rozwoju infrastruktury;
d)opcje i koszty powiększenia zdolności
przepustowej, w tym prawdopodobne zmiany
opłat za dostęp.
Na podstawie analizy kosztów i korzyści
możliwych środków określi także działania, które
należy podjąć, aby powiększyć zdolność
przepustową infrastruktury, w tym harmonogram
wdrożenia tych środków.

A decision of the regulatory body shall be
binding on all parties covered by that decision,
and shall not be subject to the control of another
administrative instance. The regulatory body
shall be able to enforce its decisions with the
appropriate penalties, including fines.

913/2010 Європейського парламенту та
Ради від 22 вересня 2010 року щодо
європейської залізничної мережі для
конкурентної вантажні (16).
Стаття 45
Планування
1. менеджер інфраструктури наскільки це
можливо, відповідатимуть всі запити до
інфраструктури потенціалу, у тому числі
запити на поїзді доріжок перетину
декільком мережам і наскільки це
можливо, врахувати всі обмежень на
заявників, включаючи економічний вплив
на їхній бізнес.
2. інфраструктури менеджер може
віддавати пріоритет конкретні послуги в
рамках процесу планування та
координування, але тільки відповідно до
статті 47 і 49.

3. інфраструктури менеджер повинен
проконсультуватися зацікавлених сторін
про розклад робочий проект і дати їх
принаймні один місяць представляють її
Plan może podlegać uprzedniemu zatwierdzeniu
точку зору. Зацікавлені сторони включає
przez państwo członkowskie.
In the event of an appeal against a refusal to grant всі ті, хто просили інфраструктури
3. Zarządca infrastruktury zaprzestaje pobierania infrastructure capacity, or against the terms of an потужностей та інших сторін, які хотіли б
wszelkich opłat za odnośną infrastrukturę na mocy offer of capacity, the regulatory body shall either мати можливість прокоментувати як
confirm that no modification of the infrastructure робочий графік може вплинути на їх
art. 31 ust. 4, w przypadku gdy:
manager's decision is required, or it shall require здатність закуповувати залізничних послуг
modification of that decision in accordance with
в період розклад роботи.
a)nie przedstawił planu powiększenia zdolności
directions specified by the regulatory body.
przepustowej; lub
4. інфраструктури менеджер повинен
b)nie rozpoczął realizacji działań określonych w

planie powiększenia zdolności przepustowej.
4. Niezależnie od ust. 3 niniejszego artykułu,
zarządca infrastruktury może, z zastrzeżeniem
zatwierdzenia przez organ regulacyjny, o którym
mowa w art. 55, kontynuować pobieranie opłat,
jeżeli:
a)plan powiększenia zdolności przepustowej nie
może być zrealizowany z przyczyn
pozostających poza jego kontrolą; lub
b)dostępne opcje nie są możliwe do wykonania z
przyczyn ekonomicznych lub finansowych.
Artykuł 52
Wykorzystanie tras pociągów
1. W regulaminie sieci zarządca infrastruktury
określa warunki, na jakich przy ustalaniu
priorytetów w procesie alokacji zostaną
uwzględnione poprzednie wielkości
wykorzystania tras pociągów.
2. W szczególności w przypadku przepełnionej
infrastruktury zarządca infrastruktury wymaga
zrzeczenia się danej trasy pociągów, która w
okresie co najmniej jednego miesiąca była
wykorzystywana poniżej progowej wielkości
ustalanej w regulaminie sieci, chyba że nastąpiło
to z przyczyn pozaekonomicznych, pozostających
poza kontrolą wnioskodawcy.
Artykuł 53
Zdolność przepustowa infrastruktury do celów
prac w zakresie utrzymania

10. Member States shall ensure that decisions
taken by the regulatory body are subject to
judicial review. The appeal may have suspensive
effect on the decision of the regulatory body only
when the immediate effect of the regulatory
body's decision may cause irretrievable or
manifestly excessive damages for the appellant.
This provision is without prejudice to the powers
of the court hearing the appeal as conferred by
constitutional law, where applicable.
11. Member States shall ensure that decisions
taken by the regulatory body are published.

вжити належних заходів для вирішення
будь-яких проблем, які виражаються.
Стаття 46
Координації процесу
1. під час процесу планування, згаданих у
статті 45, коли інфраструктури менеджер
зустрічає конфліктів між різними
запитами, він повинен спроба, через
координації запитів, щоб забезпечити
найкращі можливі узгодження всіх вимог.

12. The regulatory body shall have the power to
carry out audits or initiate external audits with
infrastructure managers, operators of service
facilities and, where relevant, railway
undertakings, to verify compliance with
accounting separation provisions laid down in
Article 6. In this respect, the regulatory body
shall be entitled to request any relevant
information. In particular the regulatory body
shall have the power to request infrastructure
manager, operators of service facilities and all
undertakings or other entities performing or
integrating different types of rail transport or
infrastructure management as referred to in
Article 6(1) and (2) and Article 13 to provide all
or part of the accounting information listed in
Annex VIII with a sufficient level of detail as
deemed necessary and proportionate.

2. там, де виникає ситуація вимагають
координація, менеджер інфраструктури
мають право в розумних межах,
пропонуємо інфраструктури потенціал,
який відрізняється від тієї, яка була
Запитана.

Without prejudice to the powers of the national
authorities responsible for State aid issues, the
regulatory body may also draw conclusions from
the accounts concerning State aid issues which it

(b поїзд контури виділені на основі
) попереднього іншим заявникам по
таким же мальованим трасах;

3. керівником інфраструктури спробую
через консультація з відповідних
заявників, щоб усунути будь-які
конфлікти. Такі консультації основі
розкриття наступну інформацію у
прийнятний термін, безкоштовна, в
письмовій або електронній формі:
(в поїзд контури просив іншими
) заявниками по таким же мальованим
трасах;

1. Wnioski o przyznanie zdolności przepustowej
w celu umożliwienia wykonania prac w zakresie
utrzymania są składane w trakcie procesu
układania rozkładu jazdy.
2. Zarządca infrastruktury zwraca odpowiednią
uwagę na skutki, jakie dla wnioskodawców ma
zarezerwowanie zdolności przepustowej
infrastruktury do celów planowanych prac w
zakresie utrzymania torów.
3. Zarządca infrastruktury jak najszybciej
informuje zainteresowane strony o braku
dostępności zdolności przepustowej infrastruktury
w wyniku nieplanowanych prac w zakresie
utrzymania.
Artykuł 54
Specjalne środki podejmowane w przypadku
wystąpienia zakłóceń
1. W przypadku wystąpienia zakłóceń w ruchu
pociągów spowodowanych przez awarię
techniczną lub wypadek zarządca infrastruktury
musi podjąć wszystkie konieczne kroki, aby
przywrócić normalną sytuację. W tym celu
opracowuje on plan postępowania wymieniający
różne organy, które należy poinformować w
przypadku wystąpienia poważnych zdarzeń lub
poważnych zakłóceń w ruchu pociągów.
2. W nagłych przypadkach i jeżeli jest to
bezwzględnie konieczne z powodu awarii
powodującej czasową niemożność korzystania z
infrastruktury, dostęp do przydzielonych tras
pociągów może zostać odwołany bez uprzedzenia

shall report to those authorities.
13. The Commission shall be empowered to
adopt delegated acts in accordance with Article
60 concerning certain amendments to Annex
VIII. Thus, Annex VIII may be amended to adapt
it to the evolution of accounting and control
practices and/or to supplement it with additional
elements necessary to verify separation of
accounts.
Article 57
Cooperation between regulatory bodies
1. The regulatory bodies shall exchange
information about their work and decisionmaking principles and practice and, in particular,
exchange information on the main issues of their
procedures and on the problems of interpreting
transposed Union railway law. They shall
otherwise cooperate for the purpose of
coordinating their decision-making across the
Union. For this purpose, they shall participate
and work together in a network that convenes at
regular intervals. The Commission shall be a
member, coordinate and support the work of the
network and make recommendations to the
network, as appropriate. It shall ensure active
cooperation of the appropriate regulatory bodies.
Subject to the rules on data protection provided
for in Directive 95/46/EC of the European
Parliament and of the Council of 24 October
1995 on the protection of individuals with regard
to the processing of personal data and on the free
movement of such data (20) and Regulation (EC)

(c Альтернативні поїзд контури
) запропонував на відповідних
маршрутах, відповідно до пункту 2;
(d Детальна інформація про критерії, що
) використовуються в процесі потенціалу
виділення.
Відповідно до статті 39(2), які відомості
надаються без зазначення ідентичності
заявникам, якщо не заявники зацікавлені
погодилися такого розкриття.
4. принципи, що регулюють координації
процесу, визначається у виписці по мережі.
Дані повинні зокрема, відображають
труднощі оформлення міжнародного
залізничного контури і те, що зміни,
можливо, на інших менеджерів
інфраструктури.
5. де запити на ємність інфраструктури не
може бути задоволений без координації,
інфраструктури менеджер повинен спроба
задовольнити всі запити через координації.
6. без шкоди для поточної оскарження
процедури та статті 56, у разі спори щодо
розподілу інфраструктури потенціалу
вирішення спорів резолюцію системи
закупівель доступні для того, щоб
вирішити такі суперечки оперативно. Ця
система, визначається у виписці по мережі.
Якщо ця система буде застосовано,
рішення повинен гості дістануться за
граничної тривалості записування-10
робочих днів.

na tak długo, jak to jest konieczne do naprawy
systemu.
Zarządca infrastruktury może, jeśli uzna to za
konieczne, wymagać od przedsiębiorstw
kolejowych udostępnienia mu zasobów, które
uważa za najbardziej odpowiednie do
przywrócenia możliwie jak najszybciej normalnej
sytuacji.
3. Państwa członkowskie mogą wymagać od
przedsiębiorstw kolejowych zaangażowania się w
zapewnienie we własnym zakresie egzekwowania
i monitorowania przestrzegania norm i zasad
bezpieczeństwa.
SEKCJA 4
Organ regulacyjny
Artykuł 55
Organ regulacyjny
1. Każde z państw członkowskich powołuje
jeden krajowy organ regulacyjny dla sektora
kolejowego. Bez uszczerbku dla ust. 2, organ ten
jest niezależny oraz odrębny prawnie i niezależny
pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym,
hierarchicznym i decyzyjnym od jakiegokolwiek
innego podmiotu publicznego lub prywatnego.
Jest on również niezależny w swojej organizacji,
decyzjach finansowych, strukturach prawnych i
podejmowaniu decyzji od któregokolwiek
zarządcy infrastruktury, organu pobierającego
opłaty, organu alokującego lub wnioskodawcy.
Ponadto organ ten zachowuje funkcjonalną

No 45/2001 of the European Parliament and of
the Council of 18 December 2000 on the
protection of individuals with regard to the
processing of personal data by the Community
institutions and bodies and on the free movement
of such data (21), the Commission shall support
the exchange of the information referred above
among the members of the network, possibly
through electronic tools, respecting the
confidentiality of business secrets supplied by the
relevant undertakings.

Статтею 47
Перевантажених інфраструктури

1. де, після координації запитаний поїзд
контури і консультації з заявників, це не
можливо задовольнити запити на
інфраструктури ємність адекватно,
менеджер інфраструктуру негайно повинні
оголосити цього розділу інфраструктури,
на якому це відбулося, щоб бути
перевантаженим. Це повинно бути
2. The regulatory bodies shall cooperate closely, зроблено для інфраструктури, які можуть
including through working arrangements, for the бути як очікується страждають від
purposes of mutual assistance in their market
недостатні потужності в найближчому
monitoring tasks and handling complaints or
майбутньому.
investigations.
2. де інфраструктури був оголошений, щоб
3. In the case of a complaint or an ownбути перевантаженим, інфраструктури
initiative investigation on issues of access or
менеджер повинні виконувати аналіз
charging relating to an international train path, as потенціалу як це передбачено в статті 50,
well as in the framework of monitoring
якщо підвищення потенціалу план, як це
competition on the market related to international передбачено в статті 51, вже здійснюється.
rail transport services, the regulatory body
concerned shall consult the regulatory bodies of
3. там, де витрати відповідно до статті
all other Member States through which the
31(4) не стягується або ще не досягли
international train path concerned runs and,
задовільний результат і інфраструктура
where appropriate, the Commission, and shall
був оголошений, щоб бути
request all necessary information from them
перевантаженим, менеджер
before taking its decision.
інфраструктури Крім того,
використовують пріоритет критерії
4. The regulatory bodies consulted in
виділити інфраструктури потенціалу.
accordance with paragraph 3 shall provide all the
information that they themselves have the right to 4. пріоритет критерії повинні братися до
request under their national law. This information уваги важливість сервіс для суспільства по
may only be used for the purpose of handling the відношенню до будь-якої служби, яка буде
complaint or investigation referred to in
Отже виключено.

niezależność od wszelkich właściwych organów
uczestniczących w zawieraniu umów o
świadczenie usług publicznych.
2. Państwa członkowskie mogą powoływać
organy regulacyjne dla kilku sektorów
podlegających regulacji, jeśli takie zintegrowane
organy regulacyjne spełniają wymogi w zakresie
niezależności określone w ust. 1 niniejszego
artykułu. Organ regulacyjny dla sektora
kolejowego może być także organizacyjnie
połączony z krajowym organem ochrony
konkurencji, o którym mowa w art. 11
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16
grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie
reguł konkurencji ustanowionych w art. 101 i 102
Traktatu (17), lub władzą bezpieczeństwa
ustanowioną na mocy dyrektywy Rady
2004/49/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (18), lub z
organem wydającym licencje, o którym mowa w
rozdziale III niniejszej dyrektywy, jeżeli taki
połączony organ spełnia wymogi niezależności
określone w ust. 1 niniejszego artykułu.
3. Państwa członkowskie zapewniają, aby
personel organu regulacyjnego i zarządzanie tym
organem gwarantowały jego niezależność. W
szczególności zapewniają one, aby osoby
odpowiedzialne za decyzje, które ma podejmować
organ regulacyjny zgodnie z art. 56, takie jak
członkowie zarządu, w stosownych przypadkach
były mianowane w oparciu o jasne i przejrzyste
zasady gwarantujące ich niezależność, przez rząd
krajowy lub radę ministrów lub przez jakikolwiek
innych organ publiczny, który nie wykonuje
bezpośrednio praw właścicielskich w stosunku do

paragraph 3.
5. The regulatory body receiving the complaint
or conducting an investigation on its own
initiative shall transfer relevant information to
the regulatory body responsible in order for that
body to take measures regarding the parties
concerned.
6. Member States shall ensure that any
associated representatives of infrastructure
managers as referred to in Article 40(1) provide,
without delay, all the information necessary for
the purpose of handling the complaint or
investigation referred to in paragraph 3 of this
Article and requested by the regulatory body of
the Member State in which the associated
representative is located. That regulatory body
shall be entitled to transfer such information
regarding the international train path concerned
to the regulatory bodies referred to in paragraph
3.
7. At the request of a regulatory body, the
Commission may participate in the activities
listed under paragraphs 2 to 6 for the purpose of
facilitating the cooperation of regulatory bodies
as outlined in those paragraphs.
8. Regulatory bodies shall develop common
principles and practices for making the decisions
for which they are empowered under this
Directive. Based on the experience of regulatory
bodies and on the activities of the network
referred to in paragraph 1, and, if needed, to
ensure efficient cooperation of regulatory bodies,
the Commission may adopt measures setting out

Для того, щоб гарантувати розвиток
адекватних транспортні послуги в цих
рамках зокрема, щоб відповідати вимогам
державній службі або сприяння розвитку
національних та міжнародних залізничних
вантажних, держави-члени може зайняти
будь-які заходи необхідні, умовах,
недискримінаційний, щоб гарантувати, що
такі послуги є пріоритетними коли місце
виділяв інфраструктури потенціалу.
Держави-члени може де це доречно,
надати компенсацію інфраструктури
менеджер відповідає будь-які втрати
доходів, пов'язані з необхідність виділити
даною потужністю до певних послуг
відповідно до підпункту другий.
Ці заходи і що компенсації, крiм, беручи
до уваги вплив цього виключення в інших
державах-членах.
5. важливість морський фрахт і зокрема
Міжнародний морський фрахт, паспорти
видаються адекватної уваги при
визначенні пріоритету критеріїв.
6 процедури для виконання і критерії для
використання де інфраструктура
перевантажена, визначається у виписці по
мережі.
Стаття 48
AD hoc запити
1. менеджер інфраструктури повинен

przedsiębiorstw podlegających regulacji.
Państwa członkowskie decydują, czy osoby te są
mianowane na czas określony z możliwością
przedłużenia na kolejną kadencję, czy na stałe, co
umożliwia ich zwolnienie jedynie z powodów
dyscyplinarnych niezwiązanych z
podejmowanymi przez nie decyzjami. Są one
wybierane w drodze przejrzystej procedury w
oparciu o swoje zasługi, w tym odpowiednie
kompetencje i stosowne doświadczenie, najlepiej
w dziedzinie kolei lub innych branż sieciowych.
Państwa członkowskie zapewniają, aby osoby te
działały niezależnie od wszelkich interesów
rynkowych związanych z sektorem kolejowym i w
związku z tym nie łączyły ich z jakimikolwiek
przedsiębiorstwami lub podmiotami
podlegającymi regulacji jakiekolwiek interesy lub
powiązania biznesowe. W tym celu osoby te
składają corocznie deklarację o zaangażowaniu i
oświadczenie o braku konfliktu interesów,
wskazując wszelkie bezpośrednie lub pośrednie
interesy, które można uznać za zagrażające ich
niezależności i które mogłyby wpływać na
wykonywanie przez nie jakiejkolwiek funkcji.
Osoby te wycofują się z podejmowania decyzji w
przypadkach dotyczących przedsiębiorstw, z
którymi łączył je bezpośredni lub pośredni
związek w roku poprzedzającym wszczęcie
procedury.
Nie zwracają się one o instrukcje do
jakiegokolwiek rządu ani innego podmiotu
publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmują
takich instrukcji przy wykonywaniu funkcji
organu regulacyjnego i mają pełne uprawnienia w

such common principles and practices. Those
implementing acts shall be adopted in accordance
with the examination procedure referred to in
Article 62(3).
9. Regulatory bodies shall review decisions and
practices of associations of infrastructure
managers as referred to in Article 37 and Article
40(1) that implement provisions of this Directive
or otherwise facilitate international rail transport.
CHAPTER V
FINAL PROVISIONS
Article 58
Public procurement rules
The provisions of this Directive shall be without
prejudice to Directive 2004/17/EC of the
European Parliament and of the Council of 31
March 2004 coordinating the procurement
procedures of entities operating in the water,
energy, transport and postal services sectors (22).
Article 59
Derogations
1. Until 15 March 2013, Ireland, as a Member
State located on an island, with a rail link to only
one other Member State, and the United
Kingdom, in respect of Northern Ireland, on the
same basis:
(a)do not need to entrust to an independent body

відповідати на точок запити для окремих
поїзд шляхів як швидко це можливо і в
будь-якому випадку протягом п'яти
робочих днів. Інформація, що постачається
на доступні запасні ємності приймається
доступні для всіх процес подачі може
використовувати цей потенціал.
2. інфраструктури менеджери повинні у
разі потреби, беруть на себе оцінку
необхідність для заповідника здатність
бути тримається доступним, в межах
остаточний графіком роботи вони могли
швидко реагують на передбачуваному
точок запити на ємність. Це стосується
також у випадках перевантажених
інфраструктури.
Стаття 49
Спеціалізовані інфраструктури
1. без шкоди для пункту 2 інфраструктури
ємність вважається пропонуватися всі види
послуг, який може бути встанов
характеристики, необхідні для експлуатації
на шляху, поїзд.
2. де є підходящим альтернативні
маршрути, інфраструктури менеджер може
після консультації із зацікавленими
сторонами, призначити конкретного
інфраструктури для використання,
вказаного типу трафіку. Без шкоди для
статті 101 102-106 TFEU, де сталася така
позначення, інфраструктури менеджер
може віддавати пріоритет цього типу

odniesieniu do zatrudniania personelu organu
regulacyjnego i zarządzania nim.
Po upływie ich kadencji w organie regulacyjnym
osoby te nie mogą zajmować jakichkolwiek
stanowisk ani wykonywać jakichkolwiek
obowiązków służbowych w którymkolwiek z
przedsiębiorstw lub podmiotów podlegających
regulacji przez okres nie krótszy niż jeden rok.
Artykuł 56
Funkcje organu regulacyjnego

the functions determining equitable and nondiscriminatory access to infrastructure, as
provided for in the first subparagraph of
Article 7(1) in so far as that Article obliges
Member States to establish independent bodies
performing the tasks referred to in Article
7(2);
(b)do not need to apply the requirements set out
in Article 27, Article 29(2), Articles 38, 39
and 42, Article 46(4) and (6), Article 47,
Article 49(3), and Articles 50 to 53, 55 and 56
on condition that decisions on the allocation of
infrastructure capacity or the charging of fees
are open to appeal, if so requested in writing
by a railway undertaking, before an
independent body which shall take its decision
within two months of the submission of all
relevant information and whose decision shall
be subject to judicial review.

1. Nie naruszając art. 46 ust. 6, wnioskodawca
ma prawo odwołania się do organu regulacyjnego,
jeżeli uważa, że został potraktowany
niesprawiedliwie, dyskryminacyjnie lub został w
jakikolwiek inny sposób poszkodowany, w
szczególności od decyzji podjętych przez zarządcę
2. Where more than one railway undertaking
infrastruktury lub, w stosownym przypadku,
licensed in accordance with Article 17, or, in the
przedsiębiorstwo kolejowe lub operatora obiektu
case of Ireland and Northern Ireland, a railway
infrastruktury usługowej w zakresie dotyczącym:
company so licensed elsewhere, submits an
official application to operate competing railway
a)regulaminu sieci w jego wersjach
services in, to or from Ireland or Northern
tymczasowych i ostatecznych;
Ireland, the continued applicability of this
b) kryteriów w nim określonych;
derogation shall be decided upon in accordance
c) procesu alokacji i jego wyniku;
with the advisory procedure referred to in Article
d) systemu pobierania opłat;
62(2).
e)poziomu lub struktury opłat za dostęp do
infrastruktury, które są lub mogą być wymagane
The derogations referred to in paragraph 1 shall
do zapłaty;
not apply where a railway undertaking operating
f) prawa dostępu zgodnie z art. 10–13;
railway services in Ireland or Northern Ireland
g)dostępu do usług i pobierania opłat za usługi
submits an official application to operate railway
zgodnie z art. 13.
services on, to or from the territory of another
2. Nie naruszając uprawnień krajowych organów Member State, with the exceptions of Ireland for

трафіку під час виділення інфраструктури
потенціалу.
Такі позначення попередимо використання
таких інфраструктури на інших видів
трафіку при емності.
3. там, де інфраструктура є призначений
відповідно до пункту 2, це буде описано в
мережі про.
Стаття 50
Місткість аналіз
1. мета аналізу потенціалу є визначити
обмеження на ємність інфраструктури, які
заборонити запити на ємність адекватно
задовольняються і запропонувати методи
сприятливе додаткових прохань бути
задоволені. Аналіз потенціалу повинен
визначити причини затори і які заходи
можуть бути прийняті в найближчій і
середній перспективі щоб полегшити
затори.
2. аналіз потенціалу розглядає
інфраструктура, оперативні процедури,
природа різних служб, які працюють і
вплив усіх цих факторів на інфраструктури
потенціалу. Заходи повинні бути
розглянуті повинен включати, у зокрема
авіаперельоту послуги, retiming послуги,
швидкість зміни і поліпшення
інфраструктури.
3. проведення аналізу потенціалу повинна

ochrony konkurencji w celu zagwarantowania
konkurencji na rynkach przewozów kolejowych,
organ regulacyjny posiada uprawnienia do
monitorowania sytuacji w zakresie konkurencji na
rynkach przewozów kolejowych, a w
szczególności sprawdza wykonanie ust. 1 lit. a)–g)
z własnej inicjatywy w celu zapobiegania
dyskryminacyjnemu traktowaniu
wnioskodawców. Sprawdza on w szczególności,
czy regulamin sieci zawiera klauzule o
charakterze dyskryminacyjnym lub pozostawia
zarządcy infrastruktury swobodę decyzyjną, którą
można wykorzystać w celu dyskryminacyjnego
traktowania wnioskodawców.
3. Organ regulacyjny współpracuje również
ściśle z krajowym organem ds. bezpieczeństwa w
rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w
sprawie interoperacyjności systemu kolei we
Wspólnocie (19) oraz z organami wydającymi
licencje w rozumieniu niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie zapewniają, aby organy te
wspólnie opracowywały ramy wymiany
informacji i współpracy, w celu zapobiegania
negatywnemu wpływowi na konkurencję lub
bezpieczeństwo na rynku kolejowym. Ramy te
obejmują mechanizm przekazywania przez organ
regulacyjny krajowym organom ds.
bezpieczeństwa i organom wydającym licencje
zaleceń dotyczących kwestii, które mogą mieć
wpływ na konkurencję na rynku kolejowym, a
także mechanizm przekazywania przez krajowy
organ ds. bezpieczeństwa organowi
regulacyjnemu i organom wydającym licencje
zaleceń dotyczących kwestii, które mogą mieć

railway undertakings operating in Northern
Ireland and the United Kingdom for railway
undertakings operating in Ireland.

бути завершена протягом шести місяців
після ідентифікації інфраструктура як
перевантаженим.

Within one year from the receipt of either the
decision referred to in the first subparagraph of
this paragraph or notification of the official
application referred to in the second
subparagraph of this paragraph, the Member
State or States concerned (Ireland or the United
Kingdom with respect to Northern Ireland) shall
put in place legislation to implement the Articles
referred to in paragraph 1.

Стаття 51
Підвищення потужності план
1. протягом шести місяців після закінчення
аналізу потенціалу менеджер
інфраструктури пред'являє план
підвищення потенціалу.

2. підвищення потенціалу план повинен
3. A derogation referred to in paragraph 1 may
розроблений після консультації з
be renewed for periods not longer than five years. користувачами відповідних
Not later than 12 months before the expiry date
перевантажених інфраструктури.
of the derogation a Member State availing itself
of that derogation may address a request to the
Вона повинна визначити:
Commission for a renewed derogation. Any such
request shall be justified. The Commission shall
(в) причини заторів;
examine such a request and adopt a decision in
accordance with the advisory procedure referred
(b) ймовірно, майбутнього розвитку руху;
to in Article 62(2). That procedure shall apply to
any decision related to the request.
(c обмежень на розвиток інфраструктури;
)
When adopting its decision, the Commission
shall take into account any development in the
(d варіанти і витрати на підвищення
geopolitical situation and the development of the ) потенціалу, включаючи ймовірні зміни
rail market in, from and to the Member State that
для доступу до звинувачення.
requested the renewed derogation.
На основі вартості перевагою аналізу
Article 60
можливих заходів, визначених він також
повинен визначити дії повинні бути
Exercise of the delegation
прийняті для якої є посилення
інфраструктури, включаючи розклад для
1. The power to adopt delegated acts is
реалізації заходів.

wpływ na bezpieczeństwo. Bez uszczerbku dla
niezależności każdego z organów w obszarze ich
odnośnych uprawnień, właściwy organ, przed
podjęciem decyzji, analizuje wszelkie takie
zalecenia. Jeżeli właściwy organ postanowi nie
stosować się do tych zaleceń, w swoich decyzjach
podaje odpowiednie uzasadnienie.
4. Państwa członkowskie mogą zdecydować o
powierzeniu organowi regulacyjnemu zadania
przyjmowania niewiążących opinii w sprawie
tymczasowych wersji planu biznesowego, o
którym mowa w art. 8 ust. 3, umów i planu
powiększenia zdolności przepustowej, w celu
wskazania w szczególności, czy instrumenty te są
spójne z sytuacją w zakresie konkurencji na
rynkach przewozów kolejowych.

conferred on the Commission subject to the
conditions laid down in this Article.

План може бути за умови попередньої
ухвали держав-членів.

2. The power to adopt delegated acts referred to
in Article 20(5), Article 35(3), Article 43(2) and
Article 56(13) shall be conferred on the
Commission for a period of five years from 15
December 2012. The Commission shall draw up
a report in respect of the delegation of power not
later than nine months before the end of the fiveyear period. The delegation of power shall be
tacitly extended for periods of an identical
duration, unless the European Parliament or the
Council opposes such extension not later than
three months before the end of each period.

3. керівником інфраструктури перестануть
стягування будь-які звинувачення для
відповідної інфраструктури під статтю
31(4), у випадках, де:

3. The delegation of powers referred to in
Article 20(5), Article 35(3), Article 43(2) and
5. Organ regulacyjny musi mieć niezbędne
Article 56(13) may be revoked at any time by the
możliwości organizacyjne pod względem zasobów European Parliament or by the Council. A
ludzkich i materialnych, które są proporcjonalne
decision to revoke shall put an end to the
do znaczenia sektora kolejowego w danym
delegation of the power specified in that
państwie członkowskim.
decision. It shall take effect the day following the
publication of the decision in the Official Journal
of the European Union or at a later date specified
6. Organ regulacyjny zapewnia, aby opłaty
therein. It shall not affect the validity of any
ustalone przez zarządcę infrastruktury były
delegated acts already in force.
zgodne z rozdziałem IV sekcja 2 i były
niedyskryminacyjne. Negocjacje między
wnioskodawcami a zarządcą infrastruktury
4. As soon as it adopts a delegated act, the
dotyczące poziomu opłat za dostęp do
Commission shall notify it simultaneously to the
infrastruktury mogą być dopuszczalne tylko
European Parliament and to the Council.
wówczas, jeżeli są prowadzone pod nadzorem
organu regulacyjnego. Organ regulacyjny
5. A delegated act adopted pursuant to Article
interweniuje, jeśli zajdzie prawdopodobieństwo,
20(5), Article 35(3), Article 43(2) and Article
że negocjacje naruszą wymogi niniejszego
56(13) shall enter into force only if no objection
rozdziału.
has been expressed either by the European
Parliament or by the Council within a period of

(в він не виробляє плану підвищення
) потенціалу; або
(b вона не робить прогресу з діями,
) визначені у плані підвищення
потенціалу.
4. попри пункту 3 цієї статті менеджер
інфраструктури за умови схвалення
регулюючим органом, згаданих у статті 55
пробудяться стягування звинувачення,
якщо:
(в підвищення потенціалу план не зрозумів
) міркувань за межами її контролю; або
(b доступні параметри не є економічно або
) фінансово життєздатними.
Стаття 52
Використання залізничного контурів
1. у виписці по мережі інфраструктури
менеджер повинен визначити умови,
згідно з яким він буде враховувати
попередній рівень використання
залізничного контури у визначенні
пріоритетів для процесу розміщення.

7. Organ regulacyjny regularnie, a w każdym
razie co najmniej raz na dwa lata, przeprowadza
konsultacje z przedstawicielami użytkowników
kolejowych przewozów towarowych i
pasażerskich, aby uwzględnić ich opinie o rynku
kolejowym.
8. Organ regulacyjny jest upoważniony do
żądania odpowiednich informacji od zarządcy
infrastruktury, wnioskodawców i wszelkich
zaangażowanych stron trzecich w danym państwie
członkowskim.
Żądane informacje muszą być dostarczone w
rozsądnym terminie określonym przez organ
regulacyjny, nieprzekraczającym jednego
miesiąca, chyba że, w wyjątkowych
okolicznościach, organ regulacyjny zgodzi się na
ograniczone w czasie przedłużenie tego terminu,
które nie może przekroczyć dwóch dodatkowych
tygodni, oraz je zatwierdzi. Organ regulacyjny
musi być w stanie egzekwować takie żądania za
pomocą odpowiednich sankcji, w tym kar
pieniężnych. Informacje, które należy
przekazywać organowi regulacyjnemu, obejmują
wszystkie dane potrzebne temu organowi w
ramach jego funkcji odwoławczej oraz funkcji
monitorowania konkurencji na rynkach
przewozów kolejowych zgodnie z ust. 2.
Obejmuje to dane niezbędne do celów
statystycznych i badań rynkowych.
9. Obowiązkiem organu regulacyjnego jest
rozpatrywanie wszelkich skarg, występowanie, w
stosownych przypadkach, o udzielenie
odpowiednich informacji i rozpoczynanie
konsultacji ze wszystkimi właściwymi stronami w

two months of notification of that act to the
European Parliament and the Council or if,
before the expiry of that period, the European
Parliament and the Council have both informed
the Commission that they will not object. That
period shall be extended by two months at the
initiative of the European Parliament or of the
Council.

2. для перевантажених інфраструктури,
зокрема, інфраструктури менеджер
повинні вимагати капітуляції поїзд контур,
який, протягом 3-4 місяці, була
використана менш ніж граничне значення
квоти бути закладені в мережі заяву, якщо
тільки це було пов'язано з non економічна
причин знаходяться поза контролем
заявника.

Article 61
Стаття 53
Measures of application
At the request of a Member State, of a regulatory
body or on its own initiative, the Commission
shall examine specific measures adopted by
national authorities in relation to the application
of this Directive, concerning the conditions of
access to railway infrastructure and services, the
licensing of railway undertakings, infrastructure
charging and capacity allocation within 12
months after adoption of those measures. The
Commission shall decide in accordance with the
procedure referred to in Article 62(2) whether the
related measure may continue to be applied
within four months of receipt of such a request.
Article 62
Committee procedure
1. The Commission shall be assisted by a
committee. That committee shall be a committee
within the meaning of Regulation (EU) No
182/2011.
2. Where reference is made to this paragraph,

Інфраструктура працездатності
обслуговування
1. прохання про здатність інфраструктури
увімкнути регламентні роботи повинні
бути виконані подаються під час процесу
планування.
2. достатньо уваги повинна бути прийнята
ефекту інфраструктури працездатності
зарезервовані запланованих трек
обслуговування аплікантів, керівник
інфраструктури.
3. керівником інфраструктури інформують,
якомога скоріше, зацікавлених сторін про
відсутність інфраструктури працездатності
в результаті позапланове технічне
обслуговування працювати.
Статті 54
Спеціальні заходи повинні бути прийняті у
випадку порушення

ciągu jednego miesiąca od otrzymania skargi.
Podejmuje on decyzje w odniesieniu do każdej
skargi, podejmuje działania w celu naprawy
sytuacji oraz informuje właściwe strony o swojej
decyzji wraz z uzasadnieniem we wcześniej
ustalonym, rozsądnym terminie, a w każdym razie
nie później niż w ciągu sześciu tygodni od
otrzymania wszystkich odpowiednich informacji.
Bez uszczerbku dla uprawnień krajowych
organów ochrony konkurencji w zakresie
gwarantowania konkurencji na rynkach
przewozów kolejowych organ regulacyjny, w
stosownym przypadku, decyduje z własnej
inicjatywy o odpowiednich działaniach mających
na celu skorygowanie dyskryminacyjnego
traktowania wnioskodawców, zakłócenia rynku i
wszelkich innych przejawów niepożądanego
rozwoju sytuacji na tych rynkach, szczególnie w
odniesieniu do ust. 1 lit. a)–g).

Article 4 of Regulation (EU) No 182/2011 shall
apply.
3. Where reference is made to this paragraph,
Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall
apply. When the committee delivers no opinion
on a draft implementing act to be adopted
pursuant to Article 10(4), Article 11(4), Article
12(5), Article 13(9) and Article 17(5), Article
31(3) and (5), Article 32(4) and Article 57(8), the
Commission shall not adopt the draft
implementing act and the third subparagraph of
Article 5(4) of Regulation (EU) No 182/2011
shall apply.
Article 63
Report

1. By 31 December 2012 at the latest, the
Commission shall submit to the European
Parliament, the Council, the European Economic
and Social Committee and the Committee of the
Regions a report on the implementation of
Chapter II. This report shall also assess the
development of the market, including the state of
preparation of a further opening-up of the rail
W przypadku odwołania się od odmowy
market. In its report the Commission shall also
przyznania zdolności przepustowej lub od
analyse the different models for organising this
warunków oferty zdolności przepustowej organ
market and the impact of this Directive on public
regulacyjny potwierdza, że decyzja zarządcy
service contracts and their financing. In so doing,
infrastruktury nie wymaga żadnych zmian albo
the Commission shall take into account the
wymaga zmiany tej decyzji zgodnie z określonymi implementation of Regulation (EC) No
przez siebie wskazówkami.
1370/2007 and the intrinsic differences between
Member States (density of networks, number of
10. Państwa członkowskie zapewniają, aby
passengers, average travel distance). The
decyzje podejmowane przez organ regulacyjny
Commission shall, if appropriate, propose
Decyzja organu regulacyjnego jest wiążąca dla
wszystkich stron objętych tą decyzją i nie podlega
kontroli ze strony innej instancji administracyjnej.
Organ regulacyjny ma uprawnienia do
egzekwowania swoich decyzji przy pomocy
odpowiednich sankcji, w tym kar pieniężnych.

1. У випадку з порушенням тренуватися
рухів, спричинені технічної несправності
або аварії інфраструктури менеджер
повинен вжити всі необхідні кроки, щоб
відновити ситуацію до нормального. З
цією метою він повинен оформити
резервного плану лістинг різними
кузовами, бути поінформованим у разі
серйозними випадками або серйозні
порушення тренуватися рухів.
2. у випадку надзвичайної ситуації і, де це
абсолютно необхідно, за рахунок пробою,
роблячи інфраструктура тимчасово
непридатними, поїзд контури виділені
може бути відкликана без попередження
до тих пір, як виникає необхідність
капітального ремонту системи.
Менеджер інфраструктури якщо вона
вважатиме це необхідним, вимагати
залізничні починання зробити їй ресурсів,
що він відчуває, що є найбільш
підходящим для відновити ситуацію
нормальний якомога швидше.
3. члени можуть вимагати залізничні
починання взяти участь у забезпечення
виконання та моніторингу своїх власних
дотримання стандартів безпеки та правила.
РОЗДІЛ 4
Регулюючим органом
Статті 55

podlegały kontroli sądowej. Odwołanie może
mieć skutek zawieszający w stosunku do decyzji
organu regulacyjnego jedynie w przypadku, gdy
niezwłoczne wykonanie decyzji organu
regulacyjnego może przynieść nieodwracalne lub
wyraźnie nadmierne szkody wnoszącemu
odwołanie. Niniejszy przepis nie narusza
uprawnień sądu rozpatrującego odwołanie,
przyznanych, w stosownych przypadkach, na
mocy prawa konstytucyjnego.

legislative measures in relation to the opening of
the domestic rail passenger market and to
develop appropriate conditions to ensure nondiscriminatory access to the infrastructure,
building on the existing separation requirements
between infrastructure management and transport
operations, and shall assess the impact of any
such measures.

2. In light of the experience acquired through
the network of regulatory bodies, the
11. Państwa członkowskie zapewniają, aby
Commission shall, by 16 December 2014, submit
decyzje podjęte przez organy regulacyjne były
to the European Parliament, the Council, the
publikowane.
European Economic and Social Committee and
the Committee of Regions a report on
cooperation between regulatory bodies. The
12. Organ regulacyjny jest uprawniony do
Commission shall, if appropriate, propose
przeprowadzania audytów lub inicjowania
complementary measures to ensure a more
audytów zewnętrznych u zarządców
infrastruktury, operatorów obiektów infrastruktury integrated regulatory oversight of the European
rail market, in particular for international
usługowej oraz – w stosownych przypadkach –
services. To that end, legislative measures shall
przedsiębiorstw kolejowych, aby sprawdzić
also be considered, if appropriate.
przestrzeganie przepisów dotyczących rozdziału
rachunkowości określonych w art. 6. W tym
zakresie organ regulacyjny jest upoważniony do
Article 64
zwracania się o wszelkie odpowiednie informacje.
W szczególności organ regulacyjny jest
Transposition
uprawniony do zwracania się do zarządcy
infrastruktury, operatorów obiektów infrastruktury 1. Member States shall bring into force the
usługowej oraz wszystkich przedsiębiorstw lub
laws, regulations and administrative provisions
innych podmiotów wykonujących lub
necessary to comply with this Directive including
integrujących różne rodzaje transportu kolejowego as regards compliance by undertakings,
lub zarządzanie infrastrukturą, o których mowa w operators, applicants, authorities and other
art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 13, o dostarczenie
entities concerned by 16 June 2015. They shall
wszystkich lub części informacji na temat
forthwith communicate to the Commission the
rachunkowości wymienionych w załączniku VIII
text of those provisions.
uszczegółowionych w takim stopniu, jaki będzie
uznany za konieczny i proporcjonalny.
When Member States adopt those provisions,

Регулюючим органом
1. Кожна держава-член повинен
встановити єдиного національного
регулятивного органу для залізничного
сектора. Без шкоди для пункту 2 цей орган
повинен бути автономний влади, що, за
організаційні, функціональний,
ієрархічних і прийняття рішень термінів,
юридично різних і незалежно від будьяких інших державні або приватні особи.
Це будуть незалежними в її організація,
фінансування рішень, юридична структура
та прийняття рішень з будь-якого
менеджера інфраструктури, зарядка тіла,
розподіл тіла або заявник. Крім того
станеться, функціонально незалежних від
будь-який Компетентний орган, що беруть
участь в нагороду видатного контракт.
2. члени можуть настроїти регулюючих
органів, які обслуговують декілька
регульованих галузях, якщо ці
інтегрованих регулюючими органами
виконання вимог незалежності,
викладених в пункті 1 цієї статті.
Регулюючий орган для залізничного
сектора можуть також бути з'єднані в
організаційних термін Національного
конкурсу повноваження, згадані в статті 11
з постанові ради (EC) № 1/2003 від 16
грудня 2002 року на здійснення правил на
конкурс, визначені в статті 101 і 102 до
договору (17), безпеки орган, заснований
відповідно директиви 2004/49/EC
Європейського парламенту та Ради від 29
Квітень 2004 про безпеку співтовариства

Bez uszczerbku dla kompetencji organów
odpowiedzialnych za kwestie dotyczące pomocy
przyznawanej przez państwo, organ regulacyjny
może również wyciągać ze sprawozdań wnioski
dotyczące kwestii związanych z pomocą państwa,
które zgłasza tym organom.

they shall contain a reference to this Directive or
be accompanied by such a reference on the
occasion of their official publication. They shall
also include a statement that references in
existing laws, regulations and administrative
provisions to the Directives repealed by this
Directive shall be construed as references to this
Directive. Member States shall determine how
such reference is to be made and how that
statement is to be formulated.

залізниця (18) або створено дозвільний
центр передані в розділі III Ця директива,
якщо спільний орган виконує вимоги до
незалежності, викладених в пункті 1 цієї
статті.

3. члени повинен гарантувати, що
13. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów
регулюючим органом в штаті і
delegowanych zgodnie z art. 60, dotyczących
управляється таким чином, що гарантує її
pewnych zmian załącznika VIII. Załącznik VIII
незалежності. Вони повинні зокрема,
może zatem zostać zmieniony, aby dostosować go
гарантувати, що осіб, що відповідає за
do rozwoju praktyk rachunkowości i kontroli lub
2. Member States shall communicate to the
ухвалення регуляторних органом, що
uzupełnić go o dodatkowe elementy niezbędne do Commission the text of the main provisions of
відповідно до статті 56, таких як члени
zweryfikowania rozdziału rachunkowości.
national law which they adopt in the field
його виконавчої ради, відповідних
covered by this Directive.
випадках, призначеного під зрозумілі,
прозорі правила, які гарантують їх
Artykuł 57
незалежності національної Кабінету або
The obligations for transposition and
Ради Міністрів, або іншої публічної влади,
implementation of Chapters II and IV of this
Współpraca organów regulacyjnych
Directive shall not apply to Cyprus and Malta for яка не безпосередньо здійснюється на
as long as no railway system is established within власність над регульовані починання.
1. Organy regulacyjne wymieniają się
their territory.
informacjami o swojej pracy oraz zasadach i
Держави-члени-члени приймають рішення
praktyce podejmowania decyzji, a w
цих осіб є строком на фіксований і
Article 65
szczególności o najważniejszych kwestiach
поновлюваних джерел, чи на постійній
dotyczących ich procedur i problemów z
основі, яка дозволяє тільки звільнення
wykładnią transponowanego unijnego prawa
Repeal
дисциплінарні причин не відносяться до їх
kolejowego. Współpracują poza tym w celu
прийняття рішень. Вони повинні у
koordynowania swoich procedur podejmowania
Directives 91/440/EEC, 95/18/EC and
decyzji w całej Unii. W tym celu uczestniczą one i 2001/14/EC, as amended by the Directives listed задаватися прозорою процедурою на
основі їх заслуга, в тому числі відповідні
współpracują w sieci, której posiedzenia odbywają in Annex IX, Part A, are repealed with effect
się regularnie. Komisja uczestniczy w pracach
from 15 December 2012, without prejudice to the компетенції й відповідний досвід, бажано в
області залізниць або інші мережі
sieci, koordynuje ją i wspiera, a także w razie
obligations of the Member States relating to the
промисловості.
potrzeby formułuje zalecenia dla sieci. Zapewnia
time limits for transposition into national law of
ona aktywną współpracę między odpowiednimi
the Directives set out in Part B of Annex IX.
Держави-члени повинен гарантувати, що
organami regulacyjnymi.
ці особи діяти незалежно від будь-якого
References to the repealed Directives shall be
Z zastrzeżeniem zasad dotyczących ochrony
construed as references to this Directive and shall ринку інтерес, пов'язані з залізничного
сектора і тому не мають будь-якого
danych określonych w dyrektywie 95/46/WE
be read in accordance with the correlation table

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24
października 1995 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych i swobodnego przepływu tych
danych (20) oraz w rozporządzeniu (WE) nr
45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych
przez instytucje i organy wspólnotowe i o
swobodnym przepływie takich danych (21)
Komisja wspiera wymianę informacji, o których
mowa powyżej, między członkami sieci,
ewentualnie przy wykorzystaniu narzędzi
elektronicznych, przy uwzględnieniu poufności
tajemnic handlowych dostarczanych przez
przedsiębiorstwa.
2. Organy regulacyjne ściśle ze sobą
współpracują, w tym za pomocą uzgodnień
roboczych, w celu wzajemnej pomocy w zakresie
zadań dotyczących monitorowania rynku oraz
rozpatrywania skarg i prowadzenia postępowań.

in Annex X.
Article 66
Entry into force
This Directive shall enter into force on the day
following that of its publication in the Official
Journal of the European Union.
Article 67
Addressees

інтересу або бізнес відносини з будь-яким
регулюється починання або юридичних
осіб. Щоб цей ефект цих осіб зробить
щорічно декларацію про зобов'язання та
декларації інтересів, із зазначенням
жодних прямих або непрямих інтересів
може вважатися упереджене свою
незалежність і які можуть впливати на їх
ефективність будь-якої функції. Ці особи
повинні вийти з прийняття рішень у
справах, які стосуються починання, з яким
вони мали пряме чи непряме підключення
протягом року до запуску процедури.

This Directive is addressed to the Member States. Вони не шукати або приймати вказівки від
будь-якого уряду чи державні або приватні
організації, коли виконання функцій
Done at Strasbourg, 21 November 2012.
регулюючий орган і мають повну владу
над набором і управління персоналом
For the European Parliament
регулюючим органом.
The President
Після їх термін в регулюючий орган вони
повинні не мають професійні позиції або
M. SCHULZ
відповідальності з будь-якого з
регульованим починання або юридичних
For the Council
осіб на термін не менше одного року.
The President
Статті 56
A. D. MAVROYIANNIS
Функції регулюючим органом

3. W przypadku skargi lub wszczętego z własnej
inicjatywy postępowania w sprawach dotyczących
dostępu lub pobierania opłat związanych z
międzynarodową trasą pociągu, jak również w
ramach monitorowania konkurencji na rynku
związanym z międzynarodowymi usługami
kolejowymi, zainteresowany organ regulacyjny
przed podjęciem decyzji konsultuje się z organami
regulacyjnymi wszystkich pozostałych państw
członkowskich, przez które przebiega dana
(1) OJ C 132, 3.5.2011, p. 99.
międzynarodowa trasa pociągu, a w stosownych
przypadkach z Komisją, oraz zwraca się do nich o (2) OJ C 104, 2.4.2011, p. 53.
wszystkie konieczne informacje.
(3) Position of the European Parliament of 16

1. без шкоди для 46(6) статті заявнику, має
право звернутися до регулюючий орган,
якщо він вважає, що вона має були
несправедливо відносяться, дискримінації
або в будь-якому іншим способом
потерпілого і особливо проти рішення

4. Organy regulacyjne, z którymi skonsultowano
się zgodnie z ust. 3, przekazują wszystkie
informacje, o które same mają prawo się zwracać
na mocy swojego prawa krajowego. Informacje
takie można wykorzystywać wyłącznie w celu
rozpatrywania skargi lub prowadzenia
postępowania, o których mowa w ust. 3.
5. Organ regulacyjny, do którego kierowana jest
skarga lub który prowadzi postępowanie z własnej
inicjatywy, przekazuje odpowiednie informacje
odpowiedzialnemu organowi regulacyjnemu w
celu podjęcia przez ten organ działań dotyczących
zainteresowanych stron.

November 2011 (not yet published in the Official
Journal) and Position of the Council at first
reading of 8 March 2012 (OJ C 108 E, 14.4.2012,
p. 8). Position of the European Parliament of 3
July 2012 and decision of the Council of 29
October 2012.

приймається інфраструктури менеджер або
при необхідності залізничні починання або
оператором послуги щодо об'єкта:

(4) OJ L 237, 24.8.1991, p. 25.

(b) критерії, викладені в ньому;

(5) OJ L 143, 27.6.1995, p. 70.

(c) виділення процесу, наслідком чого;

(6) OJ L 75, 15.3.2001, p. 29.

(d)

(7) OJ L 315, 3.12.2007, p. 1.

(e рівень або структури інфраструктури
) звинувачення, які так, або, може бути,
зобов'язані платити;

6. Państwa członkowskie zapewniają
niezwłoczne przekazanie przez któregokolwiek ze
wspólnie działających przedstawicieli zarządców
infrastruktury, o których mowa w art. 40 ust. 1,
wszystkich informacji niezbędnych w celu
rozpatrzenia skargi lub przeprowadzenia
dochodzenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego
artykułu, o które zwrócił się organ regulacyjny
państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę
wspólnie działający przedstawiciel. Wspomniany
organ regulacyjny ma prawo przekazać takie
informacje dotyczące danej międzynarodowej
trasy pociągów organom regulacyjnym, o których
mowa w ust. 3.

(8) OJ L 211, 14.8.2009, p. 55.

8. Organy regulacyjne opracowują wspólne
zasady i praktyki dotyczące podejmowania

(15) Commission Decision 2008/386/EC of 23
April 2008 modifying Annex A to Decision

(9) OJ L 37, 8.2.2006, p. 1.
(10) OJ L 189, 18.7.2002, p. 12.
(11) OJ L 55, 28.2.2011, p. 13.
(12) OJ C 369, 17.12 2011, p. 14.
(13) OJ L 164, 30.4.2004, p. 1.

(14) Commission Decision 2009/561/EC of 22
July 2009 amending Decision 2006/679/EC as
regards the implementation of the technical
7. Na wniosek organu regulacyjnego Komisja
specification for interoperability relating to the
może uczestniczyć w działaniach wymienionych
control-command and signalling subsystem of
w ust. 2–6, w celu ułatwiania współpracy organów the trans-European conventional rail system (OJ
regulacyjnych określonej w tych ustępach.
L 194, 25.7.2009, p. 60).

(в оператор мережі у попередньої і
) остаточної версії;

зарядки схеми;

(f аранжуванням для доступу відповідно до
) статті 10-13;
(g доступ до і справляння плати за послуги
) відповідно до статті 13.
2. без шкоди для повноважень
національному конкурсі посилань для
забезпечення конкуренції на ринках послуг
залізничних регулюючий орган повинен
мати право контролювати конкурентної
ситуації на ринках послуг залізничних та
повинні зокрема, контрольні точки
(муніципалітет) до (г) пункту 1 з власної
ініціативи і з метою запобігання
дискримінації щодо заявників. Це зокрема,
перевіряє чи мережі заява містить
дискримінаційних положень або створює
дискреційні повноваження для менеджера
інфраструктури, які можуть бути

decyzji, do których są upoważnione na mocy
niniejszej dyrektywy. Opierając się na
doświadczeniach organów regulacyjnych i na
działalności sieci, o której mowa w ust. 1, i w
razie konieczności, aby zapewnić skuteczną
współpracę organów regulacyjnych, Komisja
może przyjąć środki określające takie wspólne
zasady i praktyki. Te akty wykonawcze są
przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą,
o której mowa w art. 62 ust. 3.

2006/679/EC concerning the technical
specification for interoperability relating to the
control-command and signalling subsystem of
the trans-European conventional rail system and
Annex A to Decision 2006/860/EC concerning
the technical specification for interoperability
relating to the control-command and signalling
subsystem of the trans-European high-speed rail
system (OJ L 136, 24.5.2008, p. 11).

використані для дискримінувати заявників.
3. регулюючий орган повинен також тісно
співпрацюють з національної безпеки
органу за змістом директиви 2008/57/EC
Європейського парламенту та Ради від 17
червня 2008 року на сумісності залізничної
системи в рамках спільноти (19)а також
створено дозвільний центр за змістом ця
Директива.

(16) OJ L 276, 20.10.2010, p. 22.
9. Organy regulacyjne dokonują przeglądu
decyzji i praktyk stowarzyszeń zarządców
infrastruktury, o których mowa w art. 37 i art. 40
ust. 1, które wykonują przepisy niniejszej
dyrektywy lub w inny sposób przyczyniają się do
usprawniania międzynarodowych przewozów
kolejowych.
ROZDZIAŁ V

(17) OJ L 1, 4.1.2003, p. 1.
Editorial note: The title of Council Regulation
(EC) No 1/2003 has been adjusted to take
account of the renumbering of the articles of the
Treaty establishing the European Community, in
accordance with Article 5 of the Treaty of
Lisbon; the original reference was: Articles 81
and 82 of the Treaty.

PRZEPISY KOŃCOWE
(18) OJ L 164, 30.4.2004, p. 44.
Artykuł 58
(19) OJ L 191, 18.7.2008, p. 1.
Zamówienia publiczne
(20) OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.
Przepisy niniejszej dyrektywy nie naruszają
dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
koordynującej procedury udzielania zamówień
przez podmioty działające w sektorach gospodarki
wodnej, energetyki, transportu i usług
pocztowych (22).
Artykuł 59

(21) OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.
(22) OJ L 134, 30.4.2004, p. 1.

ANNEX I
LIST OF RAILWAY INFRASTRUCTURE

Держави-члени повинен гарантувати, що
ці органи спільно розвивати рамки для
обміну інформацією та співробітництву з
метою запобігання несприятливого впливу
на конкурс або безпеки залізничного
ринку. Ця система включає механізм
регулюючий орган для забезпечення
національної безпеки та ліцензування
влади з рекомендаціями щодо питань, які
можуть вплинути на конкуренцію на ринку
залізничного та національної безпеки
адміністрацією надавати регулюючим
органом і дозвільний центр з
рекомендаціями щодо питань, які можуть
вплинути на безпеку. Без шкоди для
незалежності кожен орган в області своїх
відповідних компетенцій відповідний
орган буду розглядати будь-які такі
рекомендацію раніше прийняття його
рішення. Якщо відповідний орган вирішує
відхилитися від цих рекомендацій, він
повинен дати причин в урядових рішеннях.
4. члени може вирішити, що регулюючим
органом поставлена задача прийняти
юридично думки про попередні версії

Odstępstwa

ITEMS

1. Do dnia 15 marca 2013 r. Irlandia, jako
państwo członkowskie położone na wyspie,
mające połączenie kolejowe tylko z jednym innym
państwem członkowskim, oraz Zjednoczone
Królestwo, w odniesieniu do Irlandii Północnej,
na tej samej podstawie:

Railway infrastructure consists of the following
items, provided they form part of the permanent
way, including sidings, but excluding lines
situated within railway repair workshops, depots
or locomotive sheds, and private branch lines or
sidings:

a)nie muszą stosować wymogu powierzenia
niezależnemu organowi funkcji wyznaczania
sprawiedliwego i niedyskryminacyjnego
dostępu do infrastruktury, jak przewidziano w
art. 7 ust. 1 akapit pierwszy, w takim zakresie, w
jakim artykuł ten zobowiązuje państwa
członkowskie do powołania niezależnych
organów wykonujących zadania, o których
mowa w art. 7 ust. 2;
b)nie muszą stosować wymogów określonych w
art. 27, art. 29 ust. 2, art. 38, 39 i 42, art. 46 ust.
4 i 6, art. 47, art. 49 ust. 3, art. 50–53, 55 i 56,
pod warunkiem że od decyzji w sprawie
alokacji zdolności przepustowej infrastruktury
lub pobierania opłat przedsiębiorstwo kolejowe
może się odwołać na piśmie do niezależnego
organu, który podejmie decyzję w ciągu dwóch
miesięcy od przedłożenia wszystkich
odpowiednich informacji i którego decyzja
podlega kontroli sądowej.

—
Ground area,
—Track and track bed, in particular
embankments, cuttings, drainage channels and
trenches, masonry trenches, culverts, lining
walls, planting for protecting side slopes, etc.;
passenger and goods platforms, including in
passenger stations and freight terminals; fourfoot way and walkways; enclosure walls,
hedges, fencing; fire protection strips;
apparatus for heating points; crossings etc.;
snow protection screens,
—Engineering structures: bridges, culverts and
other overpasses, tunnels, covered cuttings and
other underpasses; retaining walls, structures
for protection against avalanches, falling
stones, etc.,
—Level crossings, including appliances to ensure
the safety of road traffic,
—Superstructure, in particular: rails, grooved
rails and check rails; sleepers and longitudinal
ties, small fittings for the permanent way,
ballast including stone chippings and sand;
points, crossings, etc.; turntables and traverses
(except those reserved exclusively for
locomotives),
—Access way for passengers and goods,
including access by road and access for
passengers arriving or departing on foot,

2. Jednakże w przypadku, gdy więcej niż jedno
przedsiębiorstwo kolejowe posiadające licencję
zgodnie z art. 17 lub, w przypadku Irlandii i
Irlandii Północnej, przedsiębiorstwo kolejowe,
które otrzymało w taki sposób licencję
gdziekolwiek indziej, składa oficjalny wniosek,
aby prowadzić konkurencyjne przewozy kolejowe

бізнес-план, згаданих у статті 8 (3),
підписала договір та підвищення
потенціалу плану зокрема вказати, чи є ці
інструменти узгоджуються з конкурентної
ситуації на ринках послуг залізничних.
5. регулюючий орган повинен мати
необхідні організаційні потенціал з точки
зору людських і матеріальних ресурсів,
який повинен бути пропорційний до
важливості залізничного сектора в
держави-члена.
6. регулюючий орган повинен гарантувати,
що звинувачення встановити менеджер
інфраструктури відповідає вимогам
розділу 2 розділ IV і недискримінаційній.
Переговори між заявникам та
інфраструктури менеджер, щодо рівня
інфраструктури витрати тільки
позбавленою якщо вони здійснюються під
наглядом регулюючим органом.
Регулюючий орган повинен втрутитися,
якщо переговори, ймовірно, суперечать
вимоги цієї глави.
7. регулюючий орган регулярно і, у
всякому разі, принаймні раз на два роки,
проконсультує представники користувачів
залізничних вантажних і пасажирських
транспортні послуги, враховувати свої
погляди на залізничних ринку.
8. регулюючий орган повинен мати
повноваження з проханням відповідної
інформації менеджер інфраструктури,
заявникам та третьою стороною бере

w, do lub z Irlandii lub Irlandii Północnej, decyzja
o możliwości nieprzerwanego stosowania tego
wyłączenia jest podejmowana zgodnie z
procedurą doradczą określoną w art. 62 ust. 2.
Odstępstw, o których mowa w ust. 1, nie stosuje
się w przypadku, gdy przedsiębiorstwo kolejowe
wykonujące przewozy kolejowe w Irlandii lub
Irlandii Północnej składa oficjalny wniosek, aby
prowadzić przewozy kolejowe na lub z terytorium
innego państwa członkowskiego, z wyjątkiem
Irlandii w przypadku przedsiębiorstw kolejowych
prowadzących działalność w Irlandii Północnej
oraz Zjednoczonego Królestwa w przypadku
przedsiębiorstw kolejowych prowadzących
działalność w Irlandii.
W ciągu jednego roku od otrzymania decyzji
określonej w akapicie pierwszym niniejszego
ustępu albo powiadomienia o oficjalnym wniosku,
o którym mowa w akapicie drugim niniejszego
ustępu, zainteresowane państwo członkowskie lub
zainteresowane państwa członkowskie (Irlandia
lub Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do
Irlandii Północnej) wprowadzą ustawodawstwo w
celu wykonania artykułów, o których mowa w ust.
1.
3. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 1, może
być odnawiane na okresy nie dłuższe niż pięć lat.
Nie później niż 12 miesięcy przed datą
wygaśnięcia odstępstwa państwo członkowskie,
które z niego korzysta, może skierować wniosek
do Komisji o jego odnowienie. Każdy taki
wniosek musi być uzasadniony. Komisja ocenia
wniosek i podejmuje decyzję zgodnie z procedurą
doradczą, o której mowa w art. 62 ust. 2. Ta

—Safety, signalling and telecommunications
installations on the open track, in stations and
in marshalling yards, including plant for
generating, transforming and distributing
electric current for signalling and
telecommunications; buildings for such
installations or plant; track brakes,
—Lighting installations for traffic and safety
purposes,
—Plant for transforming and carrying electric
power for train haulage: substations, supply
cables between substations and contact wires,
catenaries and supports; third rail with
supports,
—Buildings used by the infrastructure
department, including a proportion of
installations for the collection of transport
charges.

ANNEX II
SERVICES TO BE SUPPLIED TO THE
RAILWAY UNDERTAKINGS

участь в межах зацікавлених державчленів.
Запитувана інформація повинна бути
надані протягом розумного періоду збігу
регулюючим органом, який не може
перевищувати одного місяця, якщо, у
виняткових обставин, регулюючий орган
погоджується і наказує, розширення
обмежений за часом, який не може
перевищувати двох додаткових тижнів.
Регулюючим органом повинен бути в змозі
забезпечити дотримання таких запитів з
відповідними санкціями, зокрема штрафи.
Інформація надходить до регулюючим
органом включає в себе всі дані, які
потребує регулюючим органом в рамках
своєї функції апеляцію і в її функції
моніторингу конкуренції на залізничних
ринках послуг відповідно до пункту 2. Це
включає в себе дані, які необхідні для
статистичних та ринку спостереження
цілей.

9. регулюючий орган розглядає будь-які
скарги і, відповідно, повинен просити
(referred to in Article 13)
відповідної інформації і ініціювати
консультацій з усіма відповідними
1.The minimum access package shall comprise:
сторонами, протягом одного місяця з
моменту отримання скарги. Він повинен
(a)handling of requests for railway
прийняти рішення про будь-яких скарг,
infrastructure capacity;
(b)the right to utilise capacity which is granted; вжити заходів, щоб виправити ситуацію і
повідомити зацікавлені сторони її
(c)use of the railway infrastructure, including
вмотивоване рішення в рамках попередньо
track points and junctions;
(d)train control including signalling, regulation, визначеного, розумних часу і, у всякому
разі, протягом шести тижнів з моменту
dispatching and the communication and
provision of information on train movement; отримання всю необхідну інформацію. Без

procedura ma zastosowanie do wszelkich decyzji
dotyczących tego wniosku.
Przy podejmowaniu decyzji Komisja weźmie pod
uwagę rozwój sytuacji geopolitycznej i rozwój
rynku kolejowego w państwie członkowskim,
które złożyło wniosek odnowienia odstępstwa, z i
do tego państwa członkowskiego.

(e)use of electrical supply equipment for
traction current, where available;
(f)all other information required to implement
or operate the service for which capacity has
been granted.
2.Access, including track access, shall be given
to the following services facilities, when they
exist, and to the services supplied in these
facilities:

Artykuł 60
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia
aktów delegowanych podlega warunkom
określonym w niniejszym artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 20 ust. 5,
art. 35 ust. 3, art. 43 ust. 2 oraz w art. 56 ust. 13,
powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia
15 grudnia 2012 r.. Komisja sporządza
sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień
nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem
okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje
automatycznie przedłużone na takie same okresy,
chyba że Parlament Europejski lub Rada
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później
niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art.
20 ust. 5, art. 35 ust. 3, art. 43 ust. 2 oraz w art. 56
ust. 13, może zostać w dowolnym momencie
odwołane przez Parlament Europejski lub Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie
określonych w niej uprawnień. Decyzja o
odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia

(a)passenger stations, their buildings and other
facilities, including travel information
display and suitable location for ticketing
services;
(b)
freight terminals;
(c)marshalling yards and train formation
facilities, including shunting facilities;
(d)
storage sidings;
(e)maintenance facilities, with the exception of
heavy maintenance facilities dedicated to
high-speed trains or to other types of rolling
stock requiring specific facilities;
(f)other technical facilities, including cleaning
and washing facilities;
(g)maritime and inland port facilities which are
linked to rail activities;
(h)
relief facilities;
(i)refuelling facilities and supply of fuel in
these facilities, charges for which shall be
shown on the invoices separately.
3.Additional services may comprise:
(a)traction current, charges for which shall be
shown on the invoices separately from
charges for using the electrical supply
equipment, without prejudice to the
application of Directive 2009/72/EC;

шкоди для повноважень національному
конкурсі посилань для забезпечення
конкуренції на ринках обслуговування
залізничних регулюючий орган повинен де
це доречно, вирішувати за власною
ініціативою на належних заходів для
правильного дискримінації щодо
заявників, спотворення ринку та інших
небажаних подій на цих ринках, зокрема з
посиланням точок (муніципалітет) до (г)
пункту 1.
Рішення регулюючий орган повинен
обов'язковим для всіх сторін, підпадає під
це рішення і не підлягають контролю ще
адміністративна екземпляр. Регулюючий
орган повинен мати можливість виконання
своїх рішень з відповідними санкціями,
включаючи штрафи.
У разі апеляції проти відмову у видачі
інфраструктури потенціалу, або стосовно
умов надання пропозиція потенціалу
регулюючий орган або підтверджує, що
відсутність змінення інфраструктури
менеджер рішення не потрібно, або вона
повинні вимагати модифікації цього
рішення відповідно до напрямів,
визначених регулюючим органом.
10. члени повинні гарантувати, що
регулюючим органом на рішення
предметом розгляду. Звернення припиняє
дію на рішення регулюючий орган,
можливо тільки тоді, коли негайний ефект
регулюючим органом рішення може
спричинити безповоротний або явно

po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na
ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów
delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego
Komisja przekazuje go równocześnie
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(b) pre-heating of passenger trains;
(c) tailor-made contracts for:
— control of transport of dangerous goods,
— assistance in running abnormal trains.
4.Ancillary services may comprise:
(a) access to telecommunication networks;
(b) provision of supplementary information;
(c) technical inspection of rolling stock;
(d) ticketing services in passenger stations;
(e)heavy maintenance services supplied in
maintenance facilities dedicated to highspeed trains or to other types of rolling stock
requiring specific facilities.

5. Akt delegowany przyjęty na mocy art. 20 ust.
5, art. 35 ust. 3, art. 43 ust. 2 oraz art. 56 ust. 13
wchodzi w życie, tylko jeśli Parlament Europejski
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeśli
przed upływem tego terminu zarówno Parlament
Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że ANNEX III
nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o
dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu
FINANCIAL FITNESS
Europejskiego lub Rady.
(referred to in Article 20)
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The information to be provided by undertakings
Środki wykonawcze
applying for a licence in accordance with Article
20 covers the following aspects:
Na wniosek państwa członkowskiego, organu
regulacyjnego lub z własnej inicjatywy Komisja
(a)available funds, including the bank balance,
analizuje szczególne środki przyjęte przez organy
pledged overdraft provisions and loans;
krajowe w związku ze stosowaniem niniejszej
(b) funds and assets available as security;
dyrektywy, dotyczące warunków dostępu do
(c)
working capital;
infrastruktury kolejowej i przewozów kolejowych, (d)relevant costs, including purchase costs of
wydawania licencji przedsiębiorstwom
payments to account for vehicles, land,
kolejowym, pobierania opłat za infrastrukturę i
buildings, installations and rolling stock;
przydzielania zdolności przepustowej, w terminie (e) charges on an undertaking's assets;
12 miesięcy po przyjęciu tych środków. Komisja
(f) taxes and social security contributions.
podejmie decyzję, zgodnie z procedurą, o której

надмірне збитків для заявника. Ця норма є
без шкоди для повноваження суду
слухання апеляції, як присуджуються
конституцiйним законом, де це є
доречним.
11. члени повинен гарантувати, що
публікуються на рішення регулюючим
органом.
12. регулюючий орган повинен мати
повноваження проводити аудит чи
ініціювати зовнішніх аудитів з
менеджерами інфраструктури, оператори
об'єктів сервісу та, де відповідні,
залізничні починання, щоб підтвердити
відповідність стандарту бухгалтерського
обліку поділу положень закладена в статті
6. У такому випадку регулюючий орган
має право просити будь-якої відповідної
інформації. Зокрема регулюючий орган
повинен мати повноваження, щоб запит
інфраструктури менеджер, оператори
об'єктів сервісу і всіх підприємствах або
інших осіб, виконуючи або інтеграції
різних видів залізничним транспортом або
інфраструктури управління, згаданими у
статті 6 (1) та (2) і статті 13 надати всі або
частину облікової інформації, перелічених
у додатку VIII достатньому рівні
деталізації як вважаються необхідним і
пропорційне.
Без шкоди для повноважень національних
органів, відповідальних за державної
допомоги питань, регулюючий орган може
також зробити висновки з рахунків щодо

mowa w art. 62 ust. 2, czy odnośne środki mogą
być w dalszym ciągu stosowane, w terminie
czterech miesięcy od daty otrzymania takiego
wniosku.

ANNEX IV
CONTENTS OF THE NETWORK
STATEMENT

Artykuł 62
(referred to in Article 27)
Procedura komitetowa
1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest
komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr
182/2011.

The network statement referred to in Article 27
shall contain the following information:

1.A section setting out the nature of the
infrastructure which is available to railway
2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu
undertakings and the conditions of access to it.
stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr
The information in this section shall be made
182/2011.
consistent, on an annual basis with, or shall
refer to, the rail infrastructure registers to be
3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu
published in accordance with Article 35 of
stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr
Directive 2008/57/EC.
182/2011. W przypadku gdy komitet nie wyda
2.A section on charging principles and tariffs.
żadnej opinii w sprawie projektu aktu
This shall contain appropriate details of the
wykonawczego, który ma zostać przyjęty zgodnie
charging scheme as well as sufficient
z art. 10 ust. 4, art. 11 ust. 4, art. 12 ust. 5, art. 13
information on charges as well as other relevant
ust. 9, art. 17 ust. 5, art. 31 ust. 3 i 5, art. 32 ust. 4
information on access applying to the services
i art. 57 ust. 8, Komisja nie przyjmuje projektu
listed in Annex II which are provided by only
aktu wykonawczego i stosuje się art. 5 ust. 4
one supplier. It shall detail the methodology,
akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
rules and, where applicable, scales used for the
application of Articles 31 to 36, as regards both
costs and charges. It shall contain information
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on changes in charges already decided upon or
foreseen in the next five years, if available.
Sprawozdanie
3.A section on the principles and criteria for
capacity allocation. This shall set out the
1. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja
general capacity characteristics of the
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu,
infrastructure which is available to railway
Radzie, Europejskiemu Komitetowi
undertakings and any restrictions relating to its
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi
use, including likely capacity requirements for
Regionów sprawozdanie z wykonania rozdziału II.

державної допомоги питань, які вона звітує
до цих органів влади.
13. комісія повинен мати можливість
усиновити делеговані акти відповідно до
статті 60 щодо певних змін до додатку
VIII. Таким чином, Annex VIII можуть
бути внесені зміни з метою його адаптації
до еволюції обліку і контролю практики
та/або поповнюватися добірних елементів
необхідно перевірити поділу рахунків.
Стаття 57
Співпраці між регулюючих органів
1 регулюючих органів повинен
обмінюватися інформацією про їх роботу і
прийняття принципів і практики та,
зокрема, обмін інформацією з основними
питаннями свої процедури і з проблем
усний переклад під час використано Союзу
залізничні закону. В іншому випадку
співробітничають з метою координації їх
прийняття рішень по всій Союзу. Для цієї
мети вони повинні брати участь і в мережі,
яка скликає через регулярні проміжки
часу. Комісія повинна бути членом
координат та підтримка роботи мережі і
зробити рекомендації до мережі, залежно
від обставин. Він повинен забезпечити
активну співпрацю відповідні регуляторні
органи.
Відповідно до правил щодо захисту даних
упорядковує директиви 95/46/EC
Європейського парламенту та Ради 24

Sprawozdanie to zawiera również ocenę rozwoju
rynku, w tym stanu przygotowań do dalszego
otwarcia rynku kolejowego. W sprawozdaniu tym
Komisja dokona także analizy różnych modeli
organizacji tego rynku oraz skutków niniejszej
dyrektywy dla umów o świadczenie usług
publicznych i ich finansowania. Komisja bierze
przy tym także pod uwagę wykonanie
rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 oraz istotne
różnice pomiędzy państwami członkowskimi
(zagęszczenie sieci, liczba pasażerów, średnia
długość podróży). Komisja, w razie potrzeby,
proponuje środki ustawodawcze dotyczące
otwarcia krajowego rynku pasażerskich
przewozów kolejowych oraz stworzenia
odpowiednich warunków dla zapewnienia
niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury,
w oparciu o istniejący wymóg oddzielenia
zarządzania infrastrukturą od działalności
przewozowej, oraz dokonuje oceny skutków
wszelkich takich środków.
2. W świetle doświadczeń zdobytych w ramach
sieci organów regulacyjnych Komisja, do dnia 16
grudnia 2014 r., przedkłada Parlamentowi
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i
Komitetowi Regionów sprawozdanie dotyczące
współpracy organów regulacyjnych. Komisja, w
razie potrzeby, proponuje środki uzupełniające,
aby zapewnić bardziej zintegrowany nadzór
regulacyjny nad europejskim rynkiem kolejowym,
w szczególności w przypadku przewozów
międzynarodowych. W tym celu, w stosownych
przypadkach, rozważa się również środki
ustawodawcze.

maintenance. It shall also specify the
procedures and deadlines which relate to the
capacity-allocation process. It shall contain
specific criteria which are employed during that
process, in particular:
(a)the procedures according to which
applicants may request capacity from the
infrastructure manager;
(b) the requirements governing applicants;
(c)the schedule for the application and
allocation processes and the procedures
which shall be followed to request
information on the scheduling and the
procedures for scheduling planned and
unforeseen maintenance work;
(d)the principles governing the coordination
process and the dispute resolution system
made available as part of this process;
(e)the procedures which shall be followed and
criteria used where infrastructure is
congested;
(f)details of restrictions on the use of
infrastructure;
(g)conditions by which account is taken of
previous levels of utilisation of capacity in
determining priorities for the allocation
process.

жовтня 1995 року про захист осіб у зв'язку
з обробкою персональних даних та на
вільний рух таких даних (20) і Регламенту
№ 45/2001 року Європейського
парламенту та Ради 18 грудня 2000 року
про захист осіб у зв'язку з обробки
персональних даних Спільноти установ та
органів і на вільний рух таких даних
(21)комісія повинна підтримувати обмін
інформацією, згадані вище серед членів
Спілки, можливо через електронні засоби,
поважати конфіденційність комерційної
таємниці надано відповідні починання.
2 регулюючих органів повинен тісної
співпраці, у тому числі через робочий
домовленостей, з метою взаємну допомогу
в їх ринку моніторинг завдань і обробки
скарг або розслідування.

3. У з випадку дотримання скаргу або
розслідування власної ініціативи з питань
доступу або зарядки, що відносяться до
міжнародного залізничного шляху, а також
у рамках моніторингу конкуренції на
ринку, що відносяться до міжнародних
залізничних транспортних послуг,
регулюючий орган зацікавлених
проконсультує регулюючих органів з усіх
It shall detail the measures taken to ensure
інших держав-членів через який шлях до
adequate treatment of freight services,
міжнародного залізничного стосувалася
international services and requests subject to
трас і, де доречно, комісії і повинен
the ad hoc procedure. It shall contain a template надіслати запит всю необхідну інформацію
form for capacity requests. The infrastructure
від них перш ніж приймати своє рішення.
manager shall also publish detailed information
about the allocation procedures for
4 регулюючих органів, консультації,
international train paths.
відповідно до пункту 3 повинен надати

Artykuł 64
Transpozycja
1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie
przepisy ustawowe, wykonawcze i
administracyjne niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy, w tym w odniesieniu do
zgodności przedsiębiorstw, operatorów,
wnioskodawców, organów i innych
zainteresowanych podmiotów z przepisami, w
terminie do dnia 16 czerwca 2015 r. Niezwłocznie
przekazują Komisji tekst tych przepisów.
Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie
zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub
odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej
publikacji. Przepisy te zawierają także wskazanie,
że w istniejących przepisach ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych odniesienia
do dyrektyw uchylonych niniejszą dyrektywą
należy odczytywać jako odniesienia do niniejszej
dyrektywy. Metody dokonywania takiego
odniesienia i formułowania takiego wskazania
określane są przez państwa członkowskie.
2. Państwa członkowskie przekazują Komisji
teksty podstawowych przepisów prawa krajowego
przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą
dyrektywą.
Obowiązki w zakresie transpozycji i wdrażania
rozdziałów II i IV niniejszej dyrektywy nie mają
zastosowania do Cypru i Malty, tak długo jak na
ich terytorium nie istnieje system kolei.
Artykuł 65

4.A section on information relating to the
application for a licence referred to in Article
25 of this Directive and rail safety certificates
issued in accordance with Directive
2004/49/EC or indicating a website where such
information is made available free of charge in
electronic format.
5.A section on information about procedures for
dispute resolution and appeal relating to
matters of access to rail infrastructure and
services and to the performance scheme
referred to in Article 35.
6.A section on information on access to and
charging for service facilities referred to in
Annex II. Operators of service facilities which
are not controlled by the infrastructure manager
shall supply information on charges for gaining
access to the facility and for the provision of
services, and information on technical access
conditions for inclusion in the network
statement or shall indicate a website where
such information is made available free of
charge in electronic format.
7.A model agreement for the conclusion of
framework agreements between an
infrastructure manager and an applicant in
accordance with Article 42.

всю інформацію, що самі вони мають
право на запит під національним
законодавством. Ця інформація може
використовуватися тільки для цілей
обробки скарги або розслідування, згадані
в пункті 3.

ANNEX V

7. на прохання регулюючим органом
комісія може брати участь у заходах,
перерахованих відповідно до пунктів 2 до
6 з метою сприяння співпраці регулюючих
органів, як зазначено в цих пунктах.

BASIC PRINCIPLES AND PARAMETERS OF
CONTRACTUAL AGREEMENTS BETWEEN
COMPETENT AUTHORITIES AND
INFRASTRUCTURE MANAGERS
(referred to in Article 30)

5. регулюючий орган надходять скарги або
проведення розслідування за власною
ініціативою перераховує відповідної
інформації регулюючий орган
відповідальний того, що тіло вжити
заходів щодо зацікавлених сторін.
6. члени повинен гарантувати, що будьякий пов'язаний представники
інфраструктури менеджерів згаданими у
статті 40(1) надати, без зволікання, всю
інформацію, необхідну для цілей обробки
скарги або розслідування, згадані в пункті
3 цієї статті і на прохання регулюючим
органом держави-члена, в якому
розташована пов'язаний представник. Що
регулюючим органом має право
передавати таку інформацію щодо
міжнародного залізничного шляху
зацікавлених регулюючих органів, згадані
в пункті 3.

8. регулюючих органів досягнемо
всебічного розвитку загальних принципів і

Uchylenie
Dyrektywy 91/440/EWG, 95/18/WE i
2001/14/WE zmienione dyrektywami
wymienionymi w załączniku IX część A tracą
moc od dnia 15 grudnia 2012 r., bez uszczerbku
dla obowiązków państw członkowskich
dotyczących terminów transpozycji do prawa
krajowego dyrektyw wymienionych w załączniku
IX część B.

The contractual agreement shall specify the
provisions of Article 30 and include at least the
following elements:

(1)the scope of the agreement as regards
infrastructure and service facilities, structured
in accordance with Annex II. It shall cover all
aspects of infrastructure management,
including maintenance and renewal of the
infrastructure already in operation. Where
appropriate, construction of new infrastructure
may also be covered;
Odesłania do uchylonych dyrektyw należy
(2)the structure of payments or funds allocated to
odczytywać jako odesłania do niniejszej
the infrastructure services listed in Annex II,
dyrektywy zgodnie z tabelą korelacji w załączniku
to maintenance and renewal and to dealing
X.
with existing maintenance and renewal
backlogs. Where appropriate, the structure of
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payments or funds allocated to new
infrastructure may be covered;
Wejście w życie
(3)user-oriented performance targets, in the form
of indicators and quality criteria covering
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego
elements such as:
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
(a)train performance, such as in terms of line
speed and reliability, and customer
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satisfaction,
(b) network capacity,
Adresaci
(c) asset management,
(d)
activity volumes,
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw
(e)
safety
levels, and
członkowskich.
(f) environmental protection;
(4)
the amount of possible maintenance backlog
Sporządzono w Strasburgu dnia 21 listopada 2012
and the assets which will be phased out of use
r.
and therefore trigger different financial flows;
(5)the incentives referred to in Article 30(1), with
W imieniu Parlamentu Europejskiego
the exception of those incentives implemented
through regulatory measures in accordance
M. SCHULZ

практики для прийняття рішень, за які
вони наділені владою під цю директиву.
Спираючись на досвід, регуляторних
органів і далі діяльність мережі, згадані в
пункті 1, і, при необхідності, для
забезпечення ефективної співпраці
регулюючих органів, комісія може вжити
заходів, які викладено таких загальних
принципів і практики. Тих, хто здійснює
актів приймаються в порядку обстеження,
згаданих у статті 62(3).
9. регулюючих органів проводить аналіз
рішень і практики об'єднаннями
менеджерів інфраструктури згаданими у
статті 37 і статті 40(1), що виконання
положень цієї Директиви або іншим чином
сприяють Міжнародний залізничний
транспорт.
ГЛАВА V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 58
Державні закупівлі правила
Положення ця Директива повинна бути без
шкоди для директиви 2004/17/EC
Європейського парламенту та Ради 31
березня 2004 року координації процедур
закупівлі господарювання на воді,
енергетиці, транспорті, кур'єром секторів
(22).
Статтею 59

Przewodniczący
W imieniu Rady
A. D. MAVROYIANNIS
Przewodniczący

(1) Dz.U. C 132 z 3.5.2011, s. 99.
(2) Dz.U. C 104 z 2.4.2011, s. 53.
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia
16 listopada 2011 r. (dotychczas nieopublikowane
w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko Rady
w pierwszym czytaniu z dnia 8 marca 2012 r.
(Dz.U. C 108 E z 14.4.2012, s. 8). Stanowisko
Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r.
oraz decyzja Rady z dnia 29 października 2012 r.

with Article 30(3);
(6)minimum reporting obligations for the
infrastructure manager in terms of content and
frequency of reporting, including information
to be published annually;
(7)the agreed duration of the agreement, which
shall be synchronised and consistent with the
duration of the infrastructure manager's
business plan, concession or licence, where
appropriate, and the charging framework and
rules set by the State;
(8)rules for dealing with major disruptions of
operations and emergency situations,
including contingency plans and early
termination of the contractual agreement, and
timely information to users;
(9)remedial measures to be taken if either of the
parties is in breach of its contractual
obligations, or in exceptional circumstances
affecting the availability of public funding;
this includes conditions and procedures for
renegotiation and early termination.

(4) Dz.U. L 237 z 24.8.1991, s. 25.
(5) Dz.U. L 143 z 27.6.1995, s. 70.

ANNEX VI

(6) Dz.U. L 75 z 15.3.2001, s. 29.
(7) Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 1.

REQUIREMENTS FOR COSTS AND
CHARGES RELATED TO RAILWAY
INFRASTRUCTURE

(8) Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 55.

(referred to in Article 32(1) and Article 35)

(9) Dz.U. L 37 z 8.2.2006, s. 1.

1.The pairs to be considered by infrastructure
managers when they define a list of market
segments with a view to introducing mark-ups
in the charging system according to Article
32(1) include at least the following:

(10) Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12.
(11) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Зростаюча значимість національного
громадянства
1. до 15 березня 2013 року, Ірландії, як
держава-член, розташований на острові, з
залізничних посилання лише один інші
держави-члена і Велика Британія можуть
перевіряти податкові питання Північної
Ірландії, на тій же основі:
(в не потрібно довірити незалежний орган
) функцій визначення справедливої і
недискримінаційного доступу до
інфраструктури, як це передбачено
першого підпункту статті 7(1) оскільки
що стаття зобов'язує країн-членів
налагодити незалежними експертами
виконання завдань, згаданих у статті
7(2);
(b не потрібно застосовувати вимоги,
) викладені в статті 27, 29(2) статті, статті
38, 39 і 42, стаття 46(4) та (6), 47 статті,
статті 49(3) та статті 50 до 53, 55 і 56, за
умови, що рішення про виділення
інфраструктури ємність або стягнення
плати є відкритими для апеляції, якщо
так на прохання при написанні
залізничні починання, перш ніж це
незалежний орган, який повинен вжити
своє рішення протягом двох місяців
після подачі всю необхідну інформацію
і чиї рішення повинні бути предметом
розгляду в.
2. там, де більше одного залізничні
починання ліцензовано відповідно до

(12) Dz.U. C 369 z 17.12.2011, s. 14.
(13) Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 1.
(14) Decyzja Komisji 2009/561/WE z dnia 22
lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/679/WE w
odniesieniu do wdrażania technicznej specyfikacji
dla interoperacyjności odnoszącej się do
podsystemu sterowania ruchem kolejowym
transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych (Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s.
60).
(15) Decyzja Komisji 2008/386/WE z dnia 23
kwietnia 2008 r. zmieniająca załącznik A do
decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej
specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się
do podsystemu sterowania ruchem kolejowym
transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji
2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej
interoperacyjności podsystemu Sterowanie
transeuropejskiego systemu kolei dużych
prędkości (Dz.U. L 136 z 24.5.2008, s. 11).
(16) Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 22.
(17) Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1.
Nota redaktorska: tytuł rozporządzenia Rady
(WE) nr 1/2003 został dostosowany w celu
uwzględnienia zmiany numeracji artykułów
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
zgodnie z art. 5 Traktatu z Lizbony; pierwotnie
tytuł zawierał odniesienia do art. 81 i 82 Traktatu.
(18) Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 44.

(a) passenger versus freight services;
(b)trains carrying dangerous goods versus other
freight trains;
(c) domestic versus international services;
(d) combined transport versus direct trains;
(e)urban or regional versus interurban
passenger services;
(f)block trains versus single wagon load trains;
(g) regular versus occasional train services.
2.The performance scheme as referred to in
Article 35 shall be based on the following basic
principles:
(a)In order to achieve an agreed level of
performance and not to endanger the
economic viability of a service, the
infrastructure manager shall agree with
applicants the main parameters of the
performance scheme, in particular the value
of delays, the thresholds for payments due
under the performance scheme relative both
to individual train runs and to all train runs
of a railway undertaking in a given period of
time;
(b)The infrastructure manager shall
communicate to the railway undertakings
the working timetable, on the basis of which
delays will be calculated, at least five days
before the train run. The infrastructure
manager may apply a shorter notice period
in case of force majeure or late alterations of
the working timetable;
(c)All delays shall be attributable to one of the
following delay classes and sub-classes:
1.Operation/planning management
attributable to the infrastructure manager

статті 17, або, у випадку Ірландія та
Північна Ірландія, залізнична компанія так
ліцензована в іншому місці, подає заявку
офіційний конкуруючих залізнична
послуги в або з Ірландії або Північної
Ірландії, продовження застосовність цей
відступ повинен визначився
консультативної порядку, згаданих у статті
62(2).
Зростаюча значимість національного
громадянства, згадані в пункті 1 не
застосовуються, де залізничні починання
працюють залізничні послуги в Ірландії
або Північної Ірландії подає офіційні заяви
на залізничні послуги, що на або з на
території іншої держави-члена, за
винятком Ірландії залізничні починання,
що працюють у Північній Ірландії та
Сполученого Королівства для залізничні
починання, що діють в Ірландії.
Протягом одного року з моменту
отримання будь-рішення, згадані в
першому пункті цього пункту або
сповіщення про Офіційне застосування
згадується в другому пункті цього пункту,
член держава або заінтересовані держави
(Ірландії або Великобританії по
відношенню до Північної Ірландії) повинні
покласти в місці законодавства із
впровадження статей, згадані в пункті 1.
3 відступ, згадані в пункті 1, може бути
продовжений на періоди тривалістю до
п'яти років. Не пізніше, ніж за 12 місяців
до закінчення терміну дії в відступ

(19) Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1.
(20) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
(21) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
(22) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.

ZAŁĄCZNIK I
WYKAZ POZYCJI INFRASTRUKTURY
KOLEJOWEJ
W skład infrastruktury wchodzą następujące
pozycje, pod warunkiem że tworzą część drogi
kolejowej, łącznie z bocznicami, lecz z
wyłączeniem linii znajdujących się na obszarze
warsztatów naprawczych taboru kolejowego,
wagonowni lub lokomotywowni, oraz z
wyłączeniem prywatnych linii lub bocznic,
odgałęziających się od torów stacyjnych i
szlakowych:
— powierzchnia gruntów,
—tory i podtorze, w szczególności nasypy,
przekopy, systemy kanałów i rowów
odwadniających, rowy murowane, przepusty,
ściany osłonowe, roślinność posadzona w celu
ochrony skarp itd.; perony pasażerskie i rampy
towarowe, w tym na stacjach pasażerskich i w
terminalach towarowych; drogi technologiczne
i przejścia wzdłuż torów; mury ogradzające,
żywopłoty, ogrodzenia; pasy przeciwpożarowe;
urządzenia do ogrzewania rozjazdów;
skrzyżowania torów kolejowych itd.; osłony

1.1. Timetable compilation
1.2.
Formation of train
1.3. Mistakes in operations procedure
1.4. Wrong application of priority rules
1.5.
Staff
1.6.
Other causes
2.Infrastructure installations attributable to
the infrastructure manager
2.1. Signalling installations
2.2.Signalling installations at level crossings
2.3. Telecommunications installations
2.4. Power supply equipment
2.5.
Track
2.6.
Structures
2.7.
Staff
2.8.
Other causes
3.Civil engineering causes attributable to the
infrastructure manager
3.1. Planned construction work
3.2.Irregularities in execution of
construction work
3.3. Speed restriction due to defective track
3.4.
Other causes
4.Causes attributable to other infrastructure
managers
4.1.Caused by previous infrastructure
manager
4.2. Caused by next infrastructure manager
5.Commercial causes attributable to the
railway undertaking
5.1. Exceeding the stop time
5.2. Request of the railway undertaking
5.3. Loading operations
5.4. Loading irregularities
5.5. Commercial preparation of train
5.6.
Staff
5.7.
Other causes

держави-члена, скориставшись себе що
відступ може адреса проханням комісія за
новою відступ. Такий запит має бути
обґрунтований. Комісія повинна
розглянути такий запит і прийняти
рішення в консультативний порядку,
згаданих у статті 62(2). Ця процедура
застосовується до будь-якого рішення,
пов'язані з проханням.
При прийнятті рішення, комісія повинна
брати до уваги будь-який розвиток в
геополітичну ситуацію і розвиток ринку
залізничних в, від і до держави-члена, який
запросило оновленої відступ.
Стаття 60
Вправа делегації
1. право прийняти делеговані акти,
покладених на комісії на умовах,
зазначених нижче в цій статті.
2. право прийняти делеговані акти,
згаданих у статті 20(5), 35(3) статті, статті
43(2) та статті 56(13), повинен покладених
на комісії терміном на п'ять років від 15
грудня 2012. Комісія повинна скласти звіт
щодо делегації силу не пізніше, ніж за
дев'ять місяців до кінця п'ятирічний
період. Делегації силу мовчазно
подовжується для періодах ідентичними
тривалості, якщо Європейського
парламенту або рада виступає проти
такого розширення не пізніше, ніж за три
місяці до кінця кожного періоду.

przeciwśniegowe,
—obiekty inżynieryjne: mosty, przepusty i inne
konstrukcje mostowe, tunele, przejścia nad i
pod torami; mury oporowe i umocnienia skarp
itd.,
—przejazdy kolejowe, w tym urządzenia służące
zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
—nawierzchnia kolejowa, w szczególności szyny,
szyny żłobkowe, kierownice (odbojnice);
podkłady kolejowe i przytwierdzenia, drobne
elementy nawierzchni kolejowej, podsypka, w
tym tłuczeń i piasek; zwrotnice, krzyżownice i
inne elementy rozjazdów itd.; obrotnice i
przesuwnice (z wyjątkiem zastrzeżonych
wyłącznie dla lokomotyw),
—drogi dostępu dla pasażerów i towarów, w tym
drogi dojazdowe i drogi dla pasażerów
przybywających lub oddalających się pieszo,
—urządzenia zabezpieczające, sygnalizacyjne i
łącznościowe na szlaku, w stacjach i stacjach
rozrządowych, w tym urządzenia służące do
wytwarzania, przetwarzania i dystrybucji prądu
elektrycznego do celów sygnalizacji i łączności;
budynki, w których takie urządzenia lub
instalacje się znajdują; hamulce torowe,
—systemy oświetleniowe do celów ruchu
kolejowego i bezpieczeństwa,
—urządzenia przetwarzania i rozdziału energii
elektrycznej na potrzeby zasilania trakcyjnego:
podstacje, kable zasilające między podstacjami
i przewodami jezdnymi, zawieszenia
łańcuchowe sieci trakcyjnej; trzecia szyna z
konstrukcjami wsporczymi,
—budynki wykorzystywane przez dział
infrastruktury, w tym pewna część instalacji
służących pobieraniu opłat za przewóz.

6.Rolling stock attributable to the railway
undertaking
6.1. Roster planning/rerostering
6.2.Formation of train by railway
undertaking
6.3.Problems affecting coaches (passenger
transport)
6.4.Problems affecting wagons (freight
transport)
6.5.Problems affecting cars, locomotives and
rail cars
6.6.
Staff
6.7.
Other causes
7.Causes attributable to other railway
undertakings
7.1. Caused by next railway undertaking
7.2. Caused by previous railway undertaking
8.External causes attributable to neither
infrastructure manager nor railway
undertaking
8.1.
Strike
8.2. Administrative formalities
8.3.
Outside influence
8.4. Effects of weather and natural causes
8.5.Delay due to external reasons on the next
network
8.6.
Other causes
9.Secondary causes attributable to neither
infrastructure manager nor railway
undertaking
9.1.Dangerous incidents, accidents and
hazards
9.2.Track occupation caused by the lateness
of the same train
9.3.Track occupation caused by the lateness
of another train
9.4.
Turn-around

3 делегування повноважень, зазначених у
статті 20(5), 35(3) статті, статті 43(2) та
статті 56(13) може бути відкликана в будьякий час, Європейським Парламентом або
рада. Рішення про відкликання повинна
покласти край делегації силу зазначений у
цього рішення. Вона набуває чинності з
дня, наступного публікацією рішення в
Офіційному журналі Європейського Союзу
або на більш пізньої дати, вказаний в
ньому. Це не повинно впливати на дії
будь-якого делеговані акти, вже.
4. як тільки він приймає делеговані акт,
комісія письмово повідомляє він
одночасно до Європейського парламенту
та Ради.
5 делеговані акт, прийнятих відповідно до
статті 20(5), 35(3) статті, статті 43(2) та
статті 56(13) набуває чинності тільки,
якщо не заперечує була виражена
Європейського парламенту або рада
протягом двох місяців сповіщень цього
закону до Європейського парламенту та
ради або, якщо до закінчення строку дії
цього періоду, Європейського парламенту
та Ради обидва проінформовано, комісії,
що вони не заперечує. Цей термін дії
послуги подовжується за два місяці з
ініціативи Європейського парламенту або
ради.
Статті 61
Застосування заходів

ZAŁĄCZNIK II
USŁUGI, KTÓRE MAJĄ BYĆ ŚWIADCZONE
NA RZECZ PRZEDSIĘBIORSTW
KOLEJOWYCH
(o których mowa w art. 13)
1.Minimalny pakiet dostępu obejmuje:
a)realizację wniosków o alokację zdolności
przepustowej infrastruktury kolejowej;
b)prawo do wykorzystania zdolności
przepustowej, która została przyznana;
c)korzystanie z infrastruktury kolejowej, w tym
z punktów i węzłów kolejowych;
d)prowadzenie ruchu pociągów, w tym
sygnalizację, kontrolę, odprawianie i łączność,
oraz dostarczanie informacji o ruchu
pociągów;
e)korzystanie z urządzeń zasilania w prąd
trakcyjny, jeżeli są one dostępne;
f)wszystkie pozostałe informacje wymagane do
wdrożenia lub prowadzenia przewozów, dla
których została przyznana zdolność
przepustowa.
2.Dostęp, w tym dostęp do torów, przyznaje się do
następujących obiektów infrastruktury
usługowej, jeżeli istnieją, i do usług
dostarczanych w tych obiektach:

9.5.
Connection
9.6. Further investigation needed;
(d)Wherever possible, delays shall be attributed
to a single organisation, considering both the
responsibility for causing the disruption and
the ability to re-establish normal traffic
conditions;
(e)The calculation of payments shall take into
account the average delay of train services of
similar punctuality requirements;
(f)The infrastructure manager shall, as soon as
possible, communicate to the railway
undertakings a calculation of payments due
under the performance scheme. This
calculation shall encompass all delayed train
runs within a period of at most one month;
(g)Without prejudice to the existing appeal
procedures and to the provisions of Article
56, in the case of disputes relating to the
performance scheme, a dispute resolution
system shall be made available in order to
settle such matters promptly. This dispute
resolution system shall be impartial towards
the parties involved. If this system is
applied, a decision shall be reached within a
time limit of 10 working days;
(h)Once a year, the infrastructure manager shall
publish the annual average level of
performance achieved by the railway
undertakings on the basis of the main
parameters agreed in the performance
scheme.

a)stacje pasażerskie, ich budynki i inne
urządzenia, w tym tablice z informacjami dla
pasażerów i dogodny punkt sprzedaży biletów; ANNEX VII
b) terminale towarowe;
SCHEDULE FOR THE ALLOCATION
c)stacje rozrządowe oraz urządzenia służące

На прохання держави-члена,
регуляторного органу або за власною
ініціативою комісія буду розглядати
конкретні заходи, прийняті національним
органам влади щодо застосування цієї
директиви, щодо умов доступу до
залізничної інфраструктури та послуг,
ліцензування залізничні починання,
інфраструктури, зарядка і потужність
виділення протягом 12 місяців після
прийняття цих заходів. Комісія, нарешті,
вирішити в порядку, згаданих у статті
62(2) чи супутні заходи можуть
продовжувати застосовуватися через
чотири місяці після отримання такого
запиту.
Статті 62
Комітет процедура
1. комісія допомагали комітет. Цей комітет
буде комітету за змістом положення (ЄС)
№ 182/2011.
2. де триваючу цього пункту,
застосовується Стаття 4 з регулювання
(ЄС) № 182/2011.
3. там, де триваючу цього пункту,
застосовується стаття 5 з регулювання
(ЄС) № 182/2011. Коли Комітет забезпечує
немає висновок до проекту впровадження
закону будуть прийняті відповідно до
статті 10(4), стаття 11(4), статті 12(5),
статті 13(9) і 17(5) статті, статті 31(3) та
(5), Стаття 32(4) стаття 57(8) і комісія не

formowaniu składów pociągów, w tym
urządzenia manewrowe;
d) tory postojowe;
e)punkty zaplecza technicznego, z wyjątkiem
punktów utrzymania naprawczego
przeznaczonych dla pociągów dużych
prędkości lub innych rodzajów taboru
wymagających specjalistycznego zaplecza;
f)inne stanowiska techniczne, w tym stanowiska
do czyszczenia i mycia taboru;
g)infrastruktura portów morskich i
śródlądowych z dostępem do torów;
h) instalacje pomocnicze;
i)kolejowe stacje paliw i instalacje do
tankowania na tych stacjach, za które opłaty są
podawane na fakturach oddzielnie.
3.Usługi dodatkowe mogą obejmować:
a)prąd trakcyjny, za który opłaty są podawane
na fakturach oddzielnie od opłat za
użytkowanie urządzeń zasilania w prąd
trakcyjny, bez uszczerbku dla stosowania
dyrektywy 2009/72/WE;
b)podgrzewanie składów pociągów
pasażerskich;
c)umowy dopasowane do indywidualnych
potrzeb klienta na:
—sprawowanie kontroli nad przewozem
towarów niebezpiecznych,
—udzielanie pomocy w prowadzeniu
pociągów specjalnych.
4.Usługi pomocnicze mogą obejmować:
a) dostęp do sieci telekomunikacyjnych;
b) dostarczanie informacji uzupełniających;
c) rewizję techniczną taboru;

PROCESS
(referred to in Article 43)
1.The working timetable shall be established
once per calendar year.
2.The change of working timetable shall take
place at midnight on the second Saturday in
December. Where a change or adjustment is
carried out after the winter, in particular to take
account, where appropriate, of changes in
regional passenger traffic timetables, it shall
take place at midnight on the second Saturday
in June and at such other intervals between
these dates as are required. Infrastructure
managers may agree on different dates and in
this case they shall inform the Commission if
international traffic may be affected.
3.The final date for receipt of requests for
capacity to be incorporated into the working
timetable shall be no more than 12 months in
advance of the entry into force of the working
timetable.
4.No later than 11 months before the working
timetable comes into force, the infrastructure
managers shall ensure that provisional
international train paths have been established
in cooperation with other relevant infrastructure
managers. Infrastructure managers shall ensure
that as far as possible these are adhered to
during the subsequent processes.
5.No later than four months after the deadline for
submission of bids by applicants, the
infrastructure manager shall prepare a draft
working timetable.

приймають проект впровадження закону і
третього пункту статті 5 (4) з регулювання
(ЄС) № 182/2011 застосовуються.
Статті 63
Звіт
1. до 31 грудня 2012 на останньому комісії
необхідно подати Європейський
парламент, Рада, Європейської
економічної і соціальної комітету та
комітету регіонів доповідь про здійснення
глава II. Цей звіт також повинен оцінки
розвитку ринку, у тому числі підготовка
подальшого відкритості залізничних
ринку. У своїй доповіді комісії також
проаналізувати різні моделі за організацію
цього ринку і вплив цієї Директиви про
державну службу договори та їх
фінансування. Роблячи таким чином,
комісія повинна враховувати
впровадження Регламенту (EC) No
1370/2007 і внутрішньої відмінності між
державами-членами (щільність мереж,
кількість пасажирів, середня подорожі
відстань). Комісія повинна за необхідності,
пропонуємо законодавчих заходів по
відношенню до відкриття ринку
пасажирських вітчизняної залізничної та
розробити відповідні умови для
забезпечення недискримінаційного
доступу до інфраструктури, спираючись на
існуючих вимог поділу між
інфраструктури управління та транспортні
операції і повинен оцінки впливу таких
заходів.

d) sprzedaż biletów w stacjach pasażerskich;
e)utrzymanie naprawcze taboru świadczone w
punktach zaplecza technicznego
przeznaczonych dla pociągów dużych
prędkości lub innych rodzajów taboru
wymagających specjalistycznego zaplecza.

2. У світлі про досвід, отриманий шляхом
мережі регулюючих органів комісія до 16
ANNEX VIII
грудня 2014 року, подають Європейський
парламент, Рада, Європейської
ACCOUNTING INFORMATION TO BE
економічної і соціального комітету та
SUPPLIED TO THE REGULATORY BODY
комітету регіонів протокол про
UPON REQUEST
співробітництво між регулюючих органів.
Комісія повинна за необхідності,
(referred to in Article 56(12))
пропонуємо додаткових заходів, щоб
ZAŁĄCZNIK III
гарантувати більш інтегрованою
1.Account separation
регуляторних нагляду європейських
ZDOLNOŚĆ FINANSOWA
(a)separate profit and loss accounts and balance залізничних ринку, зокрема для перельоти.
З цією метою законодавчі заходи також
(o której mowa w art. 20)
sheets for freight, passenger and
розглядається, якщо відповідні.
infrastructure management activities;
Informacje, które ma przekazać przedsiębiorstwo
(b)detailed information on individual sources
Стаття 64
składające wniosek o licencję zgodnie z art. 20,
and uses of public funds and other forms of
obejmują następujące kwestie:
compensation in a transparent and detailed
Транспонування
manner, including a detailed review of the
a)dostępne środki finansowe, w tym stan rachunku
businesses' cash flows in order to determine
1. члени принесете в дію закони, правила
bankowego, zabezpieczony limit przekroczenia
in what way these public funds and other
та адміністративних положень підкоритися
stanu konta i pożyczki;
forms of compensation have been used;
b)środki finansowe i aktywa dostępne jako
(c)cost and profit categories making it possible ця Директива у тому числі щодо
дотримання починання, оператори,
zabezpieczenie;
to determine whether cross-subsidies
заявники, влади та інших осіб,
c) kapitał obrotowy;
between these different activities occurred,
зацікавлених до 16 червня 2015 року. Вони
d)istotne koszty, łącznie z kosztem zakupu na
according to the requirements of the
повинні негайно направляє до комісії текст
rachunek pojazdów, terenów, budynków,
regulatory body;
instalacji i taboru kolejowego;
(d)methodology used to allocate costs between ці положення.
e) obciążenia na aktywach przedsiębiorstwa;
different activities;
Коли держави-члени прийняти ці
f) podatki i składki na ubezpieczenia społeczne.
(e)where the regulated firm is part of a group
положення, вони повинна містити
structure, full details of inter-company
посилання на цю директиву або
payments.
супроводжуватися такий Довідник з
2.Monitoring of track access charges
ZAŁĄCZNIK IV
нагоди свого офіційного опублікування.
Вони також включає заяву, що посилається
(a)
different
cost
categories,
in
particular
TREŚĆ REGULAMINU SIECI
в існуючих законів, правил та
providing sufficient information on
адміністративних положень до директив
marginal/direct costs of the different
(o której mowa w art. 27)
скасованим ця Директива може
services or groups of services so that

Regulamin sieci, o którym mowa w art. 27,
zawiera następujące informacje:

infrastructure charges can be monitored;
(b)sufficient information to allow monitoring
of the individual charges paid for services
(or groups of services); if required by the
1.Część przedstawiającą charakterystykę
regulatory body, this information shall
infrastruktury, która jest udostępniana
contain data on volumes of individual
przedsiębiorstwom kolejowym, oraz warunki
services, prices for individual services and
dostępu do niej. Informacje w tej części są
total revenues for individual services paid by
aktualizowane co roku z rejestrami
internal and external customers;
infrastruktury kolejowej, które mają być
(c)costs and revenues for individual services
publikowane zgodnie z przepisami art. 35
(or groups of services) using the relevant
dyrektywy 2008/57/WE, lub odnoszą się do tych
cost methodology, as required by the
rejestrów.
regulatory body, to identify potentially anti2.Część na temat zasad pobierania opłat i taryf.
competitive pricing (cross-subsidies,
Zawiera ona odpowiednie szczegóły systemu
predatory pricing and excessive pricing).
pobierania opłat, jak również wystarczające
3.Indication of financial performance
informacje dotyczące opłat, a także inne
odpowiednie informacje dotyczące dostępu do
usług wymienionych w załączniku II, które są
(a) a statement of financial performance;
świadczone tylko przez jednego usługodawcę.
(b) a summary expenditure statement;
Podaje ona szczegółowo metodologię, zasady
(c) a maintenance expenditure statement;
oraz, w stosownych przypadkach, stosowane
(d) an operating expenditure statement;
skale przy zastosowaniu art. 31–36 w
(e) an income statement;
odniesieniu do kosztów i opłat. Zawiera
(f)supporting notes that amplify and explain the
informacje na temat zmian opłat, w których
statements, where appropriate.
sprawie już podjęto decyzję lub
przewidywanych w ciągu najbliższych pięciu
lat, jeżeli są dostępne.
ANNEX IX
3.Część na temat zasad i kryteriów alokacji
zdolności przepustowej. Zawiera ogólne
PART A
parametry eksploatacyjne infrastruktury, która
jest udostępniana przedsiębiorstwom
REPEALED DIRECTIVES WITH LIST OF
kolejowym, oraz wszelkie ograniczenia
SUCCESSIVE AMENDMENTS
związane z jej wykorzystywaniem, w tym
planowanych potrzeb w zakresie zdolności
(referred to in Article 65)
przepustowej dla przeprowadzania prac
utrzymaniowych. Określa ona także procedury i Council Directive 91/440/EEC
ostateczne terminy, które dotyczą procesu

тлумачитись як посилання на цю
директиву. Держави-члени повинен
визначити як такі посилання повинні бути
зроблені і як цю заяву до СОТ.
2. члени представляють необхiднi комісії
текст з основними положеннями
національного законодавства, які вони
приймають у поле покриті ця Директива.
Зобов'язань для транспонування та
реалізація глав II та IV ця Директива не
застосовуються до Кіпру та Мальти для
тих пір, поки немає залізничної системи
встановлюється в межах своєї території.
Стаття 65
Скасування
Директиви 91/440/EEC, 18/95/EC і
2001/14/EC і в редакції директиви,
перелічених у додатку IX, частина A,
відмінено з ефектом від 15 грудня 2012,
без шкоди для зобов'язання держав-членів
на час обмеження для транспонування в
національному законодавстві директив,
встановлених частково B Додатку IX.
Скасовано директиви повинні тлумачитися
як посилання на цю директиву і Свiдок
зачитує згідно з таблицею додатку X
кореляції.
Стаття 66
Набуття чинності

alokacji zdolności przepustowej infrastruktury.
Zawiera określone kryteria, które są
wykorzystywane w trakcie tego procesu, w
szczególności:

Ця директива набуває чинності на день
після її публікації в Офіційному журналі
Європейського Союзу.

(OJ L 237, 24.8.1991, p. 25)
Directive 2001/12/EC of the
European Parliament and of the
Council

Статті 67
a)procedury, zgodnie z którymi wnioskodawcy
mogą występować o uzyskanie zdolności
przepustowej od zarządcy infrastruktury;
b) wymogi obowiązujące wnioskodawców;
c)harmonogram składania wniosków i procesów
alokacji oraz procedury, których należy
przestrzegać, występując o informacje na
temat harmonogramów, oraz procedury
układania harmonogramów remontów
planowych i nieplanowych;
d)zasady regulujące proces koordynacji i system
rozstrzygania sporów udostępniany w ramach
tego procesu;
e)procedury, których należy przestrzegać, oraz
kryteria stosowane w przypadku, gdy
infrastruktura jest przepełniona;
f)szczegóły ograniczeń w korzystaniu z
infrastruktury;
g)warunki, na jakich uwzględnia się poprzednie
wielkości wykorzystywania zdolności
przepustowej przy wyznaczaniu priorytetów
do procesu alokacji.
Wyszczególnia ona środki podejmowane, aby
zapewnić odpowiednie traktowanie przewozów
towarowych, przewozów międzynarodowych i
wniosków podlegających procedurze dla
wniosków składanych ad hoc. Zawiera wzór
formularza wniosku o przyznanie zdolności
przepustowej. Zarządca infrastruktury publikuje
również szczegółowe informacje dotyczące
procedur alokacji dla międzynarodowych tras

(OJ L 75, 15.3.2001, p. 1)
Directive 2004/51/EC of the
European Parliament and of the
Council
(OJ L 164, 30.4.2004, p. 164)
Council Directive 2006/103/EC
(OJ L 363, 20.12.2006, p. 344)
Directive 2007/58/EC of the
European Parliament and of the
Council

Адресатів
Ця директива адресовані державамчленам.
only Point B
of the Annex

Зроблено в Страсбурзі, 21 листопада 2012.
Для Європейського парламенту

only Article 1
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(OJ L 143, 27.6.1995, p. 70)
Directive 2001/13/EC of the
European Parliament and of the
Council
(OJ L 75, 15.3.2001, p. 26)
Directive 2004/49/EC of the
European Parliament and of the
Council
(OJ L 164, 30.4.2004, p. 44)
Directive 2001/14/EC of the
European Parliament and of the
Council
(OJ L 75, 15.3.2001, p. 29)
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only Article
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(1) OJ C 132, 3.5.2011, п. 99.
(2) OJ C 104, 2.4.2011, п. 53.
(3) позиції Європейського парламенту 16
листопада 2011 (ще не опубліковані в
офіційному журналі) і ради на першому
читанні 8 березня 2012 року (OJ C 108 E,
14.4.2012, стор 8). Позиції Європейського
парламенту 3 липня 2012 року та рішення

pociągów.
4.Część dotycząca informacji odnośnie do
wniosku o wydanie licencji, o którym mowa w
art. 25 niniejszej dyrektywy, oraz certyfikatów
bezpieczeństwa wydawanych zgodnie z
dyrektywą 2004/49/WE lub wskazująca stronę
internetową, na której takie informacje są
dostępne nieodpłatnie w formie elektronicznej.
5.Część dotycząca informacji odnośnie do
procedur rozstrzygania sporów i odwołań w
zakresie spraw związanych z dostępem do
infrastruktury kolejowej i przewozów oraz planu
wykonania, o którym mowa w art. 35.
6.Część dotycząca dostępu do obiektów
infrastruktury usługowej i opłat za korzystanie z
obiektów infrastruktury usługowej, o których
mowa w załączniku II. Operatorzy obiektów
infrastruktury usługowej, które nie są
kontrolowane przez zarządcę infrastruktury,
przedstawiają informacje o opłatach
pobieranych za uzyskanie dostępu do danego
obiektu oraz za świadczenie usług, jak również
informacje o technicznych warunkach dostępu,
które uwzględnia się w regulaminie sieci, lub
wskazują stronę internetową, na której takie
informacje są dostępne nieodpłatnie w formie
e ektronicznej.
7.Wzór umowy służący zawieraniu umów
ramowych między zarządcą infrastruktury a
wnioskodawcą zgodnie z art. 42.
ZAŁĄCZNIK V
PODSTAWOWE ZASADY I PARAMETRY
UMÓW MIĘDZY WŁAŚCIWYMI ORGANAMI
I ZARZĄDCAMI INFRASTRUKTURY

Ради 29 жовтня 2012 р.
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only Article 2
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(OJ L 315, 3.12.2007, p. 44)
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PART B
(11) OJ L 55, 28.2.2011, п. 13.
LIST OF TIME LIMITS FOR
TRANSPOSITION INTO NATIONAL LAW

(12) OJ C 369, 17.12 2011, п. 14.

(referred to in Article 65)

(13) OJ L 164, 30.4.2004, п. 1.

Directive
91/440/EEC
95/18/EC
2001/12/EC
2001/13/EC
2001/14/EC
2004/49/EC
2004/51/EC
2006/103/EC
2007/58/EC

(14) комісії рішення 2009/561/EC від 22
липня 2009 внесення змін до 679/рішення
2006/EC щодо здійснення технічної
специфікації для оперативної сумісності,
що відносяться до команди керування і
сигналізації підсистеми транс
Європейський звичайних залізничної
системи (OJ L 194, 25.7.2009, п. 60).

Time limit for transposition
1 January 1993
27 June 1997
15 March 2003
15 March 2003
15 March 2003
30 April 2006
31 December 2005
1 January 2007
4 June 2009

ANNEX X
CORRELATION TABLE

(15) комісії рішення 2008/386/EC від 23
квітня 2008 Зміна додатку A до рішення
2006/679/EC щодо технічної специфікації
для оперативної сумісності, що
відносяться до команди керування і
сигналізації підсистеми транс

(o których mowa w art. 30)
Umowa zawiera uszczegółowienie przepisów art.
30 i obejmuje co najmniej następujące elementy:

Directive
Directive Directive
91/440/EEC 95/18/EC 2001/14/EC
Article 2(1) Article Article 1(1),
1(1)
first
subparagraph
Article 1(2)

1)zakres umowy w odniesieniu do infrastruktury i
obiektów infrastruktury usługowej o strukturze
zgodnej z załącznikiem II. Obejmuje wszystkie Article 2(2)
aspekty zarządzania infrastrukturą, w tym
utrzymanie i remonty eksploatowanej już
infrastruktury. W stosownych przypadkach
uwzględniona może być również budowa nowej
infrastruktury;
2)struktura płatności lub środków finansowych
alokowanych na usługi w zakresie infrastruktury
wymienione w załączniku II, na utrzymanie i
Article 2(4)
remonty oraz na likwidowanie istniejących
zaległości w zakresie utrzymania i remontów.
W stosownych przypadkach uwzględniona
może być struktura płatności lub środków
Article 3
finansowych alokowanych na nową
infrastrukturę;
3)cele w zakresie wydajności zorientowane na
użytkownika, w formie wskaźników i kryteriów
jakości obejmujących elementy takie, jak:
a)parametry eksploatacyjne w zakresie linii
kolejowych, na przykład w zakresie prędkości
szlakowej pociągów i niezawodności oraz
poziom zadowolenia klienta;
b) zdolność przepustową sieci;
c) zarządzanie aktywami;
d) wielkość działań;
e) poziomy bezpieczeństwa; oraz
f) ochronę środowiska;
4)wielkość potencjalnych zaległości w zakresie
remontów oraz aktywa, które będą stopniowo

Article
1(2)
Article 1(3)

Article
2(b) and
(c)

Article 2

This
Directive
Article
1(1)
Article
1(2)
Article
2(1)
Article
2(2)
Article
2(3)
Article
2(4) to
(9)
Article
2(10)
Article
2(11)
Article
3(1) to
(8)
Article
3(9) to
(13)
Article
3(14) and
(15)
Article
3(16) and
(17)
Article
3(18) to
(28)
Article
3(29) and

Європейський звичайних залізничної
системи та додатку A до рішення
2006/860/EC щодо технічної специфікації
для оперативної сумісності, що
відносяться до команди керування і
сигналізації підсистема транс
Європейський високошвидкісної
залізничної системи (OJ L 136, 24.5.2008,
п. 11).
(16) OJ L 276, 20.10.2010, п. 22.
(17) OJ L 1, 4.1.2003, п. 1.
Від редакції: заголовок з постанові ради
(EC) № 1/2003 була скоригована для
врахування Перенумерація статті
договору, створення Європейського
співтовариства, згідно зі статтею 5
Лісабонський договір; оригінальний
посилання було: 81 статей та 82 договору.
(18) OJ L 164, 30.4.2004, п. 44.
(19) OJ L 191, 18.7.2008, п. 1.
(20) OJ L 281, 23.11.1995, п. 31.
(21) OJ L 8, 12.1.2001, п. 1.
(22) OJ L 134, 30.4.2004, п. 1.

ДОДАТОК I
ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ, ЗАЛІЗНИЧНОЇ

wycofywane z eksploatacji, a co za tym idzie,
będą powodować inne przepływy finansowe;
5)zachęty, o których mowa w art. 30 ust. 1, z
wyjątkiem zachęt wprowadzonych w drodze
środków regulacyjnych zgodnie z art. 30 ust. 3;
6)minimalne obowiązki zarządcy infrastruktury w
zakresie sprawozdawczości, dotyczące treści i
częstotliwości sprawozdań, w tym informacje,
które należy publikować co roku;
7)uzgodniony okres obowiązywania umowy
zsynchronizowany i zgodny z okresem
obowiązywania planu biznesowego, koncesji
lub licencji, w stosownym przypadku, danego
zarządcy infrastruktury oraz z ramami i
zasadami pobierania opłat określonymi przez
państwo;
8)zasady dotyczące postępowania w przypadku
poważnych zakłóceń przewozów lub sytuacji
nadzwyczajnych, z uwzględnieniem planów
postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych,
oraz wcześniejszego rozwiązania umowy i
terminowego informowania użytkowników;
9)działania naprawcze podejmowane w
przypadku, gdy jedna ze stron naruszyła swoje
zobowiązania umowne albo w nadzwyczajnych
okolicznościach wpływających na dostępność
finansowania publicznego; powyższe obejmuje
warunki i procedury renegocjacji oraz
wcześniejszego rozwiązania umowy.
ZAŁĄCZNIK VI

(30)
Article 4
Article
5(1) to
(3)
Article
5(4)
Article
6(1) and
(2)
Article
6(3)
Article
6(4)

Article 4
Article 5

Article 6(1)
and (2)
Article 9(4)
Article 6(1)
second
subparagraph
Article 6(3)
and Annex II
Article 4(2)
and Article
14(2)
Article 7(1),
(3) and (4)
Article 6(1)
Article 9(1)
and (2)
Article 10(3)
and (3a)
Article 10(3b)

WYMOGI DOTYCZĄCE KOSZTÓW I OPŁAT
W ODNIESIENIU DO INFRASTRUKTURY
KOLEJOWEJ
Article 10(3c)

Article
7(1)
Article
7(2)
Article
8(1), (2)
and (3)
Article
8(4)
Article
9(1) and
(2)
Article
10(1) and
(2)
Article
11(1), (2)
and (3)
Article
11(4)
Article

ІНФРАСТРУКТУРИ
Залізнична інфраструктура складається з
таких пунктів, умови, що вони становлять
частину верхньої будови колії, включаючи
під'їзні шляхи, але без урахування лінії
готель майстерень з ремонту залізничного,
складах або локомотив для телят і
приватного відгалуження або під'їзні
шляхи:
—

Земельною ділянкою,

—Відстежувати і відстежувати ліжко в
конкретної набережних Живці
водозбірні канали і траншей, кладочні
окопи, водоводів, підкладка стін,
посадка за захист стороні схили і т. д.;
пасажирські та товари платформах,
включаючи в станцій пасажирських і
вантажних терміналах; чотири фути
шлях і тротуарів; корпус стіни,
живоплоти фехтування; пожежної
охорони смуг; Апарати для опалення
бала; переходи і т. д.; сніг захисту
екрани,
—Інженерних споруд: мости, водоводів та
інші естакади, тунелів, крита живцями і
інші шляхопроводів; підпірних стінок,
споруд, для захисту від лавин, падаючих
каменів, і т. д.,
—Рівень переходів, у тому числі приладів
для забезпечення безпеки дорожнього
руху,

(o których mowa w art. 32 ust. 1 i art. 35)
1.Pary, które mają być rozważone przez
zarządców infrastruktury przy określaniu listy
segmentów rynku z myślą o wprowadzeniu
podwyżek w systemie pobierania opłat zgodnie
z art. 32 ust. 1, są co najmniej następujące:
a) przewozy pasażerskie/przewozy towarowe;
b)pociągi przewożące towary
niebezpieczne/pozostałe pociągi towarowe;
c)przewozy krajowe/przewozy
międzynarodowe;
d)transport kombinowany/przewozy
wykonywane wyłącznie transportem
kolejowym;
e)miejskie lub regionalne przewozy
pasażerskie/międzymiastowe przewozy
pasażerskie;
f)przewozy całopociągowe/pociągi przewożące
ładunki rozproszone;
g)pociągi kursujące według rocznego rozkładu
jazdy/pociągi kursujące według
indywidualnego rozkładu jazdy.
2.Plan wykonania, o którym mowa w art. 35,
opiera się na następujących podstawowych
zasadach:
a)aby osiągnąć uzgodniony poziom wyników i
nie stworzyć zagrożenia dla rentowności
usługi, zarządca infrastruktury uzgadnia z
wnioskodawcami podstawowe parametry
planu wykonania, w szczególności wielkość
opóźnień, płatności należne na podstawie
planu wykonania dla pojedynczych i dla
wszystkich pociągów uruchamianych przez
przedsiębiorstwo kolejowe w danym okresie;

11(5) and —Надбудова, зокрема: рейок, рифленими
(6)
рейками і Реєстрація рейки; шпал і
Article 10(3f)
Article
поздовжні краватки, невеликий
12(1) to
арматури для верхньої будови колії,
(4)
баласту, у тому числі кам'яних щебінь і
Article
пісок; вказує, переходи і т. д.; вертушки і
12(5)
траверси (за винятком тих винятково для
Article 5
Article 13
локомотивів),
Article 14
Article 10b
Article 15 —Шлях доступу до перевезення пасажирів
Article 3
Article 16
і вантажів, в тому числі доступ по дорозі
Article
Article
і доступ для пасажирів, що прибувають і
4(1) to (4)
17(1) to
вилітають пішки,
(4)
Article 5
Article 18 —Безпеки, сигналізації і телекомунікацій
Article 6
Article 19
установок на доріжці відкриті», на
Article
Article
станціях та у дворах marshalling, у тому
7(1)
20(1)
числі завод для генерації,
Annex,
Article
трансформування та розповсюдження
Part I,
20(2)
електричний струм для сигналізації і
point (1)
телекомунікацій; будинки для таких
Article
установок або рослин; трек гальм,
20(3)
Article 8
Article 21 —Освітлення установок з міркувань
Article 9
Article 22
дорожнього руху та безпеки
Article
Article
4(5)
23(1)
—Завод для перетворення і проведення
Article 10
Article
електроенергії для поїзд перевезення:
23(2) and
підстанції живильних кабелів між
(3)
підстанцій та контактів проводів,
Article 11
Article 24
catenaries і підтримує; третій
Article 15
Article 25
залізничних з підтримує,
Article 1(1), Article 26
second
—Будівель використовується
subparagraph
Департаментом інфраструктури,
Article 3
Article 27
включаючи пропорцію установок для
Article 10(5)
Article 28
збору транспортні витрати.
and (3e)

b)co najmniej pięć dni przed uruchomieniem
pociągu zarządca infrastruktury przekazuje
przedsiębiorstwom kolejowym obowiązujący
rozkład jazdy, na podstawie którego będą
obliczane opóźnienia. Zarządca infrastruktury
może zastosować krótszy okres
powiadomienia w przypadku wystąpienia siły
wyższej lub późnej zmiany obowiązującego
rozkładu jazdy;
c)wszystkie opóźnienia klasyfikuje się zgodnie z
poniższymi kategoriami i podkategoriami
opóźnień:
1.Zarządzanie działaniami/planowaniem, za
które jest odpowiedzialny zarządca
infrastruktury
1.1. Opracowanie rozkładu jazdy
1.2. Zestawianie pociągu
1.3. Błędy w zakresie procedury operacyjnej
1.4.Niewłaściwe stosowanie zasad
pierwszeństwa
1.5.
Personel
1.6. Pozostałe przyczyny
2.Instalacje infrastruktury, za które jest
odpowiedzialny zarządca infrastruktury
2.1. Instalacje sygnalizacyjne
2.2. Instalacje sygnalizacyjne na przejazdach
2.3. Instalacje telekomunikacyjne
2.4. Urządzenia sieci trakcyjnej
2.5.
Tory
2.6.
Obiekty
2.7.
Personel
2.8. Pozostałe przyczyny
3.Inżynieria lądowa, za którą jest
odpowiedzialny zarządca infrastruktury
3.1. Planowane roboty budowlane
3.2.Nieprawidłowości w zakresie wykonania

Article 4(1) Article 29
and (3) to (6)
Article 6(2) to Article 30
(5)
Article 7
Article 31
Article 8
Article 32
Article 9
Article 33
Article 10
Article 34
Article 11
Article 35
Article 12
Article 36
Article 37
Article 13
Article 38
Article 14(1) Article 39
and (3)
Article 15
Article 40
Article 16
Article 41
Article 17
Article 42
Article 18
Article 43
Article 19
Article 44
Article 20(1), Article
(2) and (3)
45(1), (2)
and (3)
Article
45(4)
Article 20(4) Article
45(5)
Article 21
Article 46
Article 22
Article 47
Article 23
Article 48
Article 24
Article 49
Article 25
Article 50
Article 26
Article 51
Article 27
Article 52
Article 28
Article 53
Article 29
Article 54
Article 30(1) Article 55
Article 30(2) Article

ДОДАТКУ II
ПОСЛУГИ ПЕРЕДАНІ ДО ЗАЛІЗНИЧНІ
ПОЧИНАННЯ
(йдеться в статті 13)
1 Мінімальна доступ пакет повинна
. охоплювати:
(в обробки запитів для залізничної
) інфраструктури потенціалу;
(b право використовувати потенціал,
) який надається;
(c використовувати залізничної
) інфраструктури, у тому числі трек
очок і відгалуження;
(d навчати управління, у тому числі
) сигналізації, регулювання,
диспетчеризації і зв'язку та надання
інформації про залізничного руху;
(e за допомогою електричних постачання
) обладнання для тягових струму, де
доступні;
(f всі інші відомості, потрібні для
) здійснення або роботи служби, для
яких був наданий потенціалу.
2 Доступ, у тому числі трек доступу,
. повинна бути звернена на такі послуги

robót budowlanych
3.3.Ograniczenie prędkości z powodu usterek
torów
3.4. Pozostałe przyczyny
4.Przyczyny, za które są odpowiedzialni inni
zarządcy infrastruktury
4.1.Spowodowane przez poprzedniego
zarządcę infrastruktury
4.2.Spowodowane przez następnego zarządcę
infrastruktury
5.Przyczyny ekonomiczne, za które jest
odpowiedzialne przedsiębiorstwo kolejowe
5.1. Przekroczenie czasu postoju
5.2. Wniosek przedsiębiorstwa kolejowego
5.3. Czynności załadunkowe
5.4. Nieprawidłowości w zakresie załadunku
5.5. Przygotowanie pociągu do jazdy
5.6.
Personel
5.7. Pozostałe przyczyny
6.Tabor, za który jest odpowiedzialne
przedsiębiorstwo kolejowe
6.1.Planowanie harmonogramu
przewozów/ponowne planowanie
harmonogramu przewozów
6.2.Zestawienie składu pociągu przez
przedsiębiorstwo kolejowe
6.3.Problemy mające wpływ na wagony
sypialne (przewozy pasażerskie)
6.4.Problemy mające wpływ na wagony
towarowe (przewozy towarowe)
6.5.Problemy mające wpływ na wagony
osobowe, lokomotywy i zespoły trakcyjne
6.6.
Personel
6.7. Pozostałe przyczyny
7.Przyczyny, za które są odpowiedzialne inne
przedsiębiorstwa kolejowe
7.1.Spowodowane przez następne

56(1)
Article 31
Article 57
Article 12
Article 58
Article 14a
Article 33(1), Article 59
(2) and (3)
Article 60
Article 34(2) Article 61
Article 11a
Article 35(1), Article 62
(2) and (3)
Article 10(9)
Article 63
Article 38
Article 64
Article 65
Article 17 Article 39
Article 66
Article 16
Article 18 Article 40
Article 67
Annex I
Annex II
Annex II
Annex
Annex III
Annex I
Annex IV
Annex V
Annex VI
Annex III
Annex
VII
Annex
VIII

зал, коли вони існують і на послуги, що
поставляються в ці об'єкти:
(в Пасажир станцій, їх будівель та інших
) об'єктів, зокрема подорожі
інформаційний дисплей і відповідне
місце для офіс з продажу квитків;
(b)

вантажних терміналах;

(c marshalling ярдів і поїзд формування
) зручностей, у тому числі шунтування
об'єктів;
(d)

під'їзні шляхи для зберігання;

(e Послуги технічного обслуговування, за
) винятком важкі обслуговування зал,
присвячений високошвидкісних
поїздів, або інші види рухомого
складу, які вимагають конкретних
об'єктів;
(f інших технічних засобів, у тому числі
) для чищення, мийки об'єктів;
(g морського і внутрішнього портові
) споруди, які пов'язані з залізничних
діяльності;
(h)

звільнення об'єктів;

(i заправки зручності та постачання
) палива в цих установах, плата за який
повинна бути вказана на рахункифактури окремо.

przedsiębiorstwo kolejowe
7.2.Spowodowane przez poprzednie
przedsiębiorstwo kolejowe
8.Przyczyny zewnętrzne, za które nie są
odpowiedzialni ani zarządca infrastruktury,
ani przedsiębiorstwo kolejowe
8.1.
Strajk
8.2. Formalności administracyjne
8.3. Czynniki zewnętrzne
8.4.Skutki działania czynników pogodowych i
przyczyn naturalnych
8.5.Opóźnienia spowodowane czynnikami
zewnętrznymi w sąsiedniej sieci
8.6. Pozostałe przyczyny
9.Przyczyny wtórne, za które nie są
odpowiedzialni ani zarządca infrastruktury,
ani przedsiębiorstwo kolejowe
9.1.Niebezpieczne zdarzenia, wypadki i
zagrożenia
9.2.Zajęcie torów spowodowane opóźnieniem
tego samego pociągu
9.3.Zajęcie torów spowodowane opóźnieniem
innego pociągu
9.4. Zmiana kierunku jazdy
9.5.
Skomunikowanie
9.6. Konieczne jest dalsze rozpoznanie;
d)jeśli jest to możliwe, opóźnienia przypisuje się
jednej organizacji, uwzględniając zarówno
odpowiedzialność za spowodowanie
zakłócenia, jak i zdolność do przywrócenia
normalnych warunków ruchu;
e)kalkulacje płatności uwzględniają średnie
opóźnienia pociągów o podobnych wymogach
w odniesieniu do punktualności;
f)zarządca infrastruktury przekazuje
przedsiębiorstwom kolejowym w najkrótszym
możliwym terminie kalkulacje płatności

3 Додаткові послуги можуть включати:
.
(в витягування поточний, плата за який
) повинна бути вказана на рахункифактури окремо від нарахування за
користування електрообладнання
постачання обладнання, без шкоди для
застосування Директива 2009/72/EC;
(b) Попереднє нагрівання пасажирських
поїздів;
(c індивідуальний підхід контракти на:
)
—контролю перевезення небезпечних
вантажів,
— сприяння в управлінні ненормальні
поїздів.
4 Допоміжні послуги можуть включати:
.
(в) отримання доступу до
телекомунікаційних мереж;
(b) надання додаткової інформації;
(c) технічне обстеження рухомого складу;
(d) офіс з продажу квитків на пасажирські
станціях;
(e важкі обслуговування послуг, в
) обслуговування об'єктів, присвячений
високошвидкісних поїздів, або інші
види рухомого складу, які вимагають
конкретних об'єктів.

należnych w ramach planu wykonania.
Kalkulacje te obejmują wszystkie opóźnione
pociągi w okresie nie dłuższym niż jeden
miesiąc;
g)bez uszczerbku dla istniejących procedur
odwoławczych i przepisów art. 56, w
przypadku sporów dotyczących planu
wykonania udostępnia się system
rozwiązywania sporów w celu
natychmiastowego rozwiązywania takich
sporów. Ten system rozwiązywania sporów
musi być bezstronny w odniesieniu do
biorących w nim udział stron. Jeżeli ten
system jest stosowany, decyzje podejmuje się
w terminie ograniczonym do 10 dni
roboczych;
h)raz do roku zarządca infrastruktury publikuje
średni roczny poziom wyników osiągnięty
przez przedsiębiorstwa kolejowe w oparciu o
główne parametry uzgodnione w ramach
planu wykonania.
ZAŁĄCZNIK VII

ДОДАТКУ III
ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ
(йдеться в статті 20)
Ці дані повинні бути передбачено
починання звернення за ліцензією
відповідно до статті 20 охоплює наступні
аспекти:
(в вільні кошти, включаючи баланс банку,
) передані в заставу овердрафту
положення і кредити;
(b) кошти та фонди доступні як безпеки;
(c)

Оборотний капітал;

(d відповідні витрати, включаючи витрати
) покупки платежів для врахування
транспортних засобів, землі, будівель,
установок і рухомого складу;

HARMONOGRAM PROCESU ALOKACJI
(o którym mowa w art. 43)
1.Obowiązujący rozkład jazdy ustala się jeden raz
w roku kalendarzowym.
2.Zmiana obowiązującego rozkładu jazdy ma
miejsce o północy w drugą sobotę grudnia. W
przypadku gdy zmiana lub dostosowanie
odbywa się po zimie, w szczególności ze
względu na konieczność uwzględnienia zmian
regionalnych rozkładów jazdy dla ruchu

(e) витрати на проведення активів;
(f) податків і внесків на соціальне
забезпечення.

ДОДАТКУ IV
ЗМІСТ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МЕРЕЖІ

pasażerskiego, tam gdzie sytuacja tego wymaga,
odbywa się o północy w drugą sobotę czerwca
oraz w wymaganych innych odstępach czasu w
terminach ustalonych między tymi dwiema
datami. Zarządcy infrastruktury mogą uzgodnić
inne daty i w takim przypadku informują o tym
Komisję, jeżeli może to naruszyć ruch
międzynar dowy.
3.Ostateczny termin otrzymania wniosków o
alokację zdolności przepustowej, które mają być
włączone do obowiązującego rozkładu jazdy,
jest nie dłuższy niż 12 miesięcy przed wejściem
w życie obowiązującego rozkładu jazdy.
4.Nie później niż na 11 miesięcy przed wejściem
w życie obowiązującego rozkładu jazdy
zarządcy infrastruktury zapewniają, aby wstępne
trasy pociągów międzynarodowych zostały
ustalone we współpracy z innymi odpowiednimi
zarządcami infrastruktury. Zarządcy
infrastruktury zapewniają, aby, na ile to
możliwe, zostały one utrzymane w dalszych
procesach.
5.Nie później niż cztery miesiące po ostatecznym
terminie składania ofert przez wnioskodawców
zarządcy infrastruktury opracowują projekty
obowiązującego rozkładu jazdy.
ZAŁĄCZNIK VIII
INFORMACJE NA TEMAT
RACHUNKOWOŚCI PRZEDKŁADANE
ORGANOWI REGULACYJNEMU NA
ŻĄDANIE
(o których mowa w art. 56 ust. 12)

(йдеться в статті 27)
Заява мережі, згаданих у статті 27 повинна
містити наступну інформацію:
1 У розділі з викладенням природи
. інфраструктуру, яка доступна залізничні
починання та умови доступу до нього.
Інформація в цьому розділі закупівель
послідовними, щорічно з, або посилання
на, залізничної інфраструктури реєструє
буде опубліковано відповідно до статті
35 про директиви 2008/57/EC.
2 Розділ про зарядки принципи та тарифи.
. Це повинен містити відповідні деталі
зарядки схеми, а також достатньої
інформації за звинуваченням, а також
іншої відповідної інформації про доступ
застосування до послуги, перелічених у
Додатку II, що надаються лише одного
постачальника. Вона докладно
методології, правил і, де це є доречним,
ваги використовується для застосування
статті 31 до 36, що стосується витрат і
витрат. Вона повинна містити відомості
про зміни в звинувачення вже вирішили
або передбачені в найближчі п'ять років,
якщо доступно.
3 Розділ про принципи та критерії для
. виділення потенціалу. Це має встановити
на загальну потужність характеристики
інфраструктуру, яка доступна залізничні
починання та будь-яких обмежень, що
стосуються його використання,
включаючи ймовірно, ємність вимог на

1.Rozdział rachunkowości
a)oddzielne rachunki zysków i strat oraz bilanse
dla działalności w zakresie przewozów
towarowych, przewozów pasażerskich oraz
zarządzania infrastrukturą;
b)szczegółowe informacje dotyczące
poszczególnych źródeł i wykorzystania
funduszy publicznych i innych form
rekompensat w przejrzysty i wyczerpujący
sposób; powyższe informacje obejmują
szczegółowy przegląd przepływów
gotówkowych przedsiębiorstw, aby ustalić,
jak wykorzystano fundusze publiczne i inne
formy rekompensat;
c)kategorie kosztów i zysków umożliwiające
ustalenie, czy miało miejsce subsydiowanie
skrośne różnych działań, zgodnie z wymogami
organ regulacyjnego;
d)metodyka stosowana w celu alokacji kosztów
do różnych działań;
e)w przypadku gdy przedsiębiorstwo
podlegające regulacji jest częścią grupy, pełne
informacje na temat płatności wykonywanych
w ramach grupy.
2.Monitorowanie opłat za dostęp do infrastruktury
a)różne kategorie kosztów, w szczególności
przy zapewnieniu wystarczających informacji
w odniesieniu do kosztów
krańcowych/bezpośrednich różnych usług lub
grup usług, aby było możliwe monitorowanie
opłat za dostęp do infrastru tury;
b)wystarczające informacje umożliwiające
monitorowanie poszczególnych opłat
wnoszonych za usługi (lub grupy usług); na
żądanie organu regulacyjnego informacje

технічне обслуговування. Він також
повинен визначити процедури та
граничні терміни, які відносяться до
процесу ємність розміщення. Вона
повинна містити конкретних критеріїв,
який використовується під час цього
процесу, зокрема:
(в процедури, відповідно до якого
) заявникам вимагати у ємності від
менеджера інфраструктури;
(b) вимогами, що заявники;
(c Розклад для застосування та розподілу
) процеси і процедур, які повинні
дотримуватися запит інформації про
складання розкладу і процедур для
планування запланованих і
непередбачених обслуговування
працювати;
(d принципи, що регулюють координації
) процесу і система розв'язання спору,
зробив доступними як частина цього
процесу;
(e процедури, яких повинні
) дотримуватися і критерії
використовуються де інфраструктура
перевантажена;
(f Докладна інформація про обмеження
) на використання інфраструктури;
(g умови, яким враховується колишні
) рівні потужності при визначенні

zawierają dane na temat wielkości
poszczególnych usług, cen poszczególnych
usług oraz przychody ogółem w odniesieniu
do poszczególnych usług, za które wnieśli
opłaty klienci wewnętrzni i zewnętrzni;
c)koszty i przychody w odniesieniu do
poszczególnych usług (lub grup usług) z
wykorzystaniem odpowiedniej metodologii
obliczania kosztów zgodnie z wymogami
organu regulacyjnego, aby identyfikować
potencjalne ustalanie cen niezgodnych z
zasadami konkurencji (subsydiowanie
skrośne, praktyka rażącego zaniżania cen i
narzucanie wygórowanych cen).
3.Określenie wyników finansowych
a) zestawienie wyniku finansowego;
b) skrócona deklaracja wydatków;
c)deklaracja wydatków na działalność
utrzymaniową;
d)deklaracja wydatków na działalność
operacyjną;
e) rachunek zysków i strat;
f)uwagi pomocnicze, które, w razie potrzeby,
rozwijają i wyjaśniają deklaracje i rachunki.
ZAŁĄCZNIK IX
CZĘŚĆ A
UCHYLONE DYREKTYWY WRAZ Z
WYKAZEM ICH KOLEJNYCH ZMIAN
(o których mowa w art. 65)

пріоритетів для виділення процесу
використання.
Він докладно заходів вжито, щоб
забезпечити адекватне лікування послуги
з перевезень, міжнародної послуг та
запитів за умови точок процедури. Вона
повинна містити шаблон форми для
ємність запити. Менеджер
інфраструктури, також публікувати
докладну інформацію про розподільчі
процедури для міжнародного
залізничного контурів.
4 Розділ про інформацію, що стосується
. заяви на дозвіл згадується у статті 25 ця
Директива і залізничних безпеки
сертифікатів випущено відповідно до
Директиви 2004/49/EC або із зазначенням
веб-сайт, де надається така інформація
безкоштовно в електронному вигляді.
5 Розділ про інформацію про процедури
. вирішення спорів та апеляції, що
стосуються питань доступу до
залізничних інфраструктуру та послуги і
продуктивність схемою, згаданих у статті
35.
6 Розділ про інформацію про доступ до і
. справляння плати за обслуговування
послуги, згадані в Додатку II. Оператори
служби, об'єктів, які не контролюється
менеджером інфраструктури повинен
надати інформацію про витрати на
отримання доступу до об'єкту для
надання послуги та інформацію про

Dyrektywa Rady 91/440/EWG
(Dz.U. L 237 z 24.8.1991, s. 25)
Dyrektywa 2001/12/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 75 z 15.3.2001, s. 1)
Dyrektywa 2004/51/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 164)
Dyrektywa Rady 2006/103/WE jedynie pkt B
załącznika
(Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s.
344)
Dyrektywa 2007/58/WE
jedynie art. 1
Parlamentu Europejskiego i Rady

технічну доступ умов для включення в
операторі мережі або повинно випливати
веб-сайт, де надається така інформація
безкоштовно в електронному вигляді.
7 Модель угоди укладання рамкової угоди
. між інфраструктури менеджер і подає
відповідно до статті 42.

ДОДАТОК № V
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА
ПАРАМЕТРІВ ДОГОВІРНІ УГОДИ МІЖ
КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ ТА
ІНФРАСТРУКТУРИ МЕНЕДЖЕРІВ
(йдеться в статті 30)

(Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 44)
Dyrektywa Rady 95/18/WE
(Dz.U. L 143 z 27.6.1995, s. 70)
Dyrektywa 2001/13/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 75 z 15.3.2001, s. 26)
Dyrektywa 2004/49/WE
jedynie art. 29
Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 44)
Dyrektywa 2001/14/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 75 z 15.3.2001, s. 29)
Decyzja Komisji 2002/844/WE
(Dz.U. L 289 z 26.10.2002, s. 30)

Підписала договір повинен вказати
положення статті 30 і включати принаймні
такі елементи:
(1 рамки угоди щодо інфраструктури та
) сервісу зал, структуровані відповідно до
Додатку II. Він покриває всі аспекти
інфраструктури управління, у тому
числі обслуговування та відновлення
інфраструктури вже в експлуатації. Де
це доречно, можливо, також
охоплюється будівництва нової
інфраструктури;
(2 Структура виплат або коштів, виділених
) на послуги інфраструктури, перелічених
у Додатку II, обслуговування та
оновлення і справу з існуючих

Dyrektywa 2004/49/WE
jedynie art. 30
Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 44)
Dyrektywa 2007/58/WE
jedynie art. 2
Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 44)
CZĘŚĆ B
WYKAZ TERMINÓW TRANSPOZYCJI DO
PRAWA KRAJOWEGO

обслуговування та оновлення
відставання. Де це доречно, проходиться
структури платежі або коштів,
виділених на нової інфраструктури;
(3 орієнтований виконання цілей, у вигляді
) показників і критеріїв якості покриття
елементів, таких як:
(в поїзд продуктивності, такі, як з точки
) зору швидкості лінії і надійність і
задоволеність клієнтів,
(b)

місткість мережі,

(c)

управління активами

(d)

обсяги діяльності,

(e)

рівні безпеки, а

(o których mowa w art. 65)
Dyrektywa

Termin transpozycji do prawa
krajowego
91/440/EWG 1 stycznia 1993 r.
95/18/WE
27 czerwca 1997 r.
2001/12/WE 15 marca 2003 r.
2001/13/WE 15 marca 2003 r.
2001/14/WE 15 marca 2003 r.
2004/49/WE 30 kwietnia 2006 r.
2004/51/WE 31 grudnia 2005 r.
2006/103/WE1 stycznia 2007 r.
2007/58/WE 4 czerwca 2009 r.
ZAŁĄCZNIK X
TABELA KORELACJI
Dyrektywa Dyrektywa Dyrektywa
91/440/EWG 95/18/WE 2001/14/WE
art. 2 ust. 1 art. 1 ust. 1 art. 1 ust. 1
akapit

Niniejsza
dyrektywa
art. 1 ust.
1

(f) навколишнього природного
середовища;
(4 кількість можливих обслуговування
) відставання та активів, які буде
здійснюватися поетапно, з
використовувати і тому викликати різні
фінансовими потоками;
(5 стимули, згаданих у статті 30(1), за
) винятком тих стимули, які реалізуються
за допомогою контрольних заходів
відповідно до статті 30(3);
(6 мінімум звітності зобов'язань для
) інфраструктури менеджер з точки зору

pierwszy
art. 1 ust. 2
art. 2 ust. 2
art. 1 ust.
2
art. 1 ust. 3

art. 2 ust. 4

art. 3

art. 2 lit. b)
i c)

art. 2

art. 4
art. 5

art. 6 ust. 1 i
2
art. 9 ust. 4
art. 6 ust. 1

art. 1 ust.
2
art. 2 ust.
1
art. 2 ust.
2
art. 2 ust.
3
art. 2 ust.
4–9
art. 2 ust.
10
art. 2 ust.
11
art. 3 pkt
1–8
art. 3 pkt
9–13
art. 3 pkt
14 i 15
art. 3 pkt
16 i 17
art. 3 pkt
18–28
art. 3 pkt
29 i 30
art. 4
art. 5 ust.
1–3
art. 5 ust.
4
art. 6 ust.
1i2
art. 6 ust.
3
art. 6 ust.

змісту і частотою репортажів,
включаючи інформацію, будуть
опубліковані щорічно;
(7 узгоджені тривалість угоду, що має бути
) синхронізовані і у відповідності з
тривалості інфраструктури менеджер
бізнес-план, концесію або ліцензії, де це
доречно, і зарядки рамки і правил
охорони;
(8 правила мають справу з основними збої
) операцій та надзвичайні ситуації,
включаючи плани і дострокове
припинення підписала договір і
своєчасну інформацію користувачам;
(9 заходи повинні бути прийняті, якщо
) виконується одна зі сторін в порушення
договірних зобов'язань або у виняткових
обставин, що впливають на доступність
Державне фінансування; Це включає в
себе умови та процедури погодження
з'єднання та дострокове припинення.

ДОДАТОК № VI
ВИМОГИ ДО ВИТРАТИ І ВИТРАТИ,
ПОВ'ЯЗАНІ З ЗАЛІЗНИЧНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
(йдеться в статті 32(1) та статті 35)
1 Парами, щоб вважатися інфраструктури
. менеджерами під час визначення списку
сегменти ринку з метою впровадження

akapit drugi
art. 6 ust. 3 i
załącznik II

4
art. 7 ust.
1
art. 4 ust. 2 i art. 7 ust.
art. 14 ust. 2 2
art. 7 ust. 1, 3
art. 8 ust.
i4
1, 2 i 3
art. 6 ust. 1 art. 8 ust.
4
art. 9 ust. 1 i
art. 9 ust.
2
1i2
art. 10 ust. 3 i
art. 10 ust.
3a
1i2
art 10 ust.
art. 11 ust.
3b
1, 2 i 3
art. 11 ust.
4
art. 10 ust. 3c
art. 11 ust.
i 3e
5i6
art. 10 ust. 3f
art. 12 ust.
1–4
art. 12 ust.
5
art. 5
art. 13
art. 14
art. 10b
art. 15
art. 3
art. 16
art. 4 ust.
art. 17 ust.
1–4
1–4
art. 5
art. 18
art. 6
art. 19
art. 7 ust. 1
art. 20 ust.
1
załącznik,
art. 20 ust.
część I, pkt
2
1
art. 20 ust.

надбавок в систему тарифікації
відповідно до статті 32(1) бути
принаймні:
(в) Пасажир проти послуги з перевезень;
(b поїздів, що перевозять небезпечні
) вантажі в порівнянні з іншими
вантажних потягів;
(c) внутрішні проти перельоти;
(d) комбіновані транспорту versus Прямі
потяги;
(e міських або регіональних проти
) міжміських пасажирських перевезень;
(f блок поїздів порівнянні з одного
) вагона поїзда навантаження;
(g) регулярні проти іноді поїздів послуг.
2 Продуктивність схемою, згаданими у
. статті 35 Республiки базується на
наступних основних принципах:
(в Для того щоб досягти узгоджених
) рівня продуктивності і щоб не
піддавати небезпеці економічної
життєздатності обслуговування,
менеджер інфраструктури
погоджуються з заявникам основних
параметрів продуктивності схема,
зокрема значення затримки, порогові
значення для платежів належної за
схемою виконання відносного як до

art. 8
art. 9
art. 4 ust. 5
art. 10
art. 11
art. 15

art. 10 ust. 5

3
art. 21
art. 22
art. 23 ust.
1
art. 23 ust.
2i3
art. 24
art. 25
art. 26

art. 1 ust. 1
akapit drugi
art. 3
art. 27
art. 28
art. 4 ust. 1 i art. 29
3–6
art. 6 ust. 2–5art. 30
art. 7
art. 31
art. 8
art. 32
art. 9
art. 33
art. 10
art. 34
art. 11
art. 35
art. 12
art. 36
art. 37
art. 13
art. 38
art. 14 ust. 1 art. 39
i3
art. 15
art. 40
art. 16
art. 41
art. 17
art. 42
art. 18
art. 43
art. 19
art. 44
art. 20 ust. 1, art. 45 ust.
2i3
1, 2 i 3
art. 45 ust.
4
art. 20 ust. 4 art. 45 ust.
5

окремих поїзд трас і всім поїзд
проходить залізнична затії в даний
період часу;
(b Інфраструктура менеджер
) направляють до залізничні починання
робочий графік, на основі якого
затримки буде обчислено, принаймні
за 5 днів до поїзда бігти.
Інфраструктура менеджер може
стягуватися коротше строк
повідомлення у разі форс-мажорних
обставин або пізнього реконструкцію
робочий графік занять;
(c Усі затримки повинна бути пов'язані
) один з наступних класів затримки і
суб--класи:
1 Операція/планування управління
. пояснюється інфраструктури
менеджер
1.1. Розклад компіляції
1.2.

Формування поїзд

1.3. Помилки в процедурі операцій
1.4. Неправильне застосування
пріоритетом правил
1.5.
1.6.

Персонал
Інші причини

2 Інфраструктура установок

art. 21
art. 22
art. 23
art. 24
art. 25
art. 26
art. 27
art. 28
art. 29
art. 30 ust. 1
art. 30 ust. 2

art. 46
art. 47
art. 48
art. 49
art. 50
art. 51
art. 52
art. 53
art. 54
art. 55
art. 56 ust.
1
art. 31
art. 57
art. 12
art. 58
art. 14a
art. 33 ust. 1, art. 59
2i3
art. 60
art. 34 ust. 2 art. 61
art. 11a
art. 35 ust. 1, art. 62
2i3
art. 10 ust. 9
art. 63
art. 38
art. 64
art. 65
art. 17
art. 39
art. 66
art. 16
art. 18
art. 40
art. 67
załącznik I
załącznik II załącznik
II
załącznik
załącznik
III
załącznik I załącznik
IV
załącznik
V
załącznik
VI
załącznik III załącznik

. пояснюється інфраструктури
менеджер
2.1. Сигналізації установок
2.2 Сигналізації установок на переїздах
.
2.3. Телекомунікації установок
2.4. Обладнання для газопостачання
влади
2.5.

Трек

2.6.

Структур

2.7.
2.8.

Персонал
Інші причини

3 Цивільне будівництво причинами
. пояснюється інфраструктури
менеджер
3.1. Заплановані будівельних робіт
3.2 Порушення у виконанні
. будівельних робіт
3.3 Обмеження швидкості і таке через
. несправний трек
3.4.

Інші причини

4 Причинами пояснюється інших
. менеджерів інфраструктури

VII
załącznik
VIII

4.1 Викликані попередній
. інфраструктури менеджер
4.2 Викликані наступне
. інфраструктури менеджера
5 Комерційні причинами пояснюється
. залізничні починання
5.1. Перевищення часу зупинки
5.2. Запит залізничні починання
5.3.

Завантаження операцій

5.4. Завантаження нерівності
5.5. Комерційних приготування поїзд
5.6.
5.7.

Персонал
Інші причини

6 Пояснюється Іоанну залізничного
. рухомого складу
6.1. Список планування/rerostering
6.2 Формування поїзда, залізничні
. починання
6.3 Проблеми, які зачіпають вагонів
. (пасажирських перевезень)
6.4 Проблеми, які зачіпають вантажних
. вагонів (вантажного транспорту)

6.5 Проблеми, які зачіпають вагонів,
. локомотивів та залізничних вагонів
6.6.
6.7.

Персонал
Інші причини

7 Причинами пояснюється інших
. залізничні починання
7.1. Викликані наступного залізничні
починання
7.2 Викликані попередній залізничні
. починання
8 Зовнішні причини пояснюється
. інфраструктури менеджер ані
залізничні починання
8.1.

Страйк

8.2. Адміністративні формальності
8.3.

Стороннього впливу

8.4. Наслідки погоди і природних
причин
8.5 Відкласти через зовнішні причини
. в наступному мережі
8.6.

Інші причини

9 Середній викликає пояснюється
. інфраструктури менеджер ані

залізничні починання
9.1 Небезпечні інциденти, нещасних
. випадків і небезпек
9.2 Трек окупації, викликаних на пізній
. ж поїзда
9.3 Трек окупації, викликаних на пізній
. інший поїзд
9.4.

Поворот навколо

9.5.

З'єднання

9.6. Подальше розслідування
необхідні;
(d Де це можливо, затримки повинна
) бути віднесені до однієї організації,
враховуючи обох відповідальність за
заподіяння порушення і можливість
відновити умови нормального руху;
(e Обчислення виплат повинен взяти до
) уваги середня затримка поїзд послуг
аналогічні пунктуальність вимог;
(f Менеджер інфраструктури якомога
) скоріше, направляють до залізничні
починання обчислення платежів due за
схемою продуктивності. Цей
розрахунок повинна охоплювати усіх
фрагментів затримки поїзд протягом
періоду не більше одного місяця;
(g Без шкоди для існуючих процедур

) звернення та положеннями статті 56, у
разі спори щодо продуктивності схема
спорів резолюцію системи закупівель
доступні для того, щоб вирішити такі
питання негайно. Цієї системи
вирішення спору повинна бути
неупередженим по відношенню до
сторін. Якщо ця система буде
застосовано, рішення повинен гості
дістануться за граничної тривалості
записування-10 робочих днів;
(h Один раз на рік, менеджер
) інфраструктури Держдепартамент
публікує річний середній рівень
продуктивності досягається залізничні
починання основним параметрам
погодився в продуктивності схема.

ДОДАТОК № VII
РОЗКЛАД ДЛЯ ПРОЦЕСУ
РОЗМІЩЕННЯ
(йдеться в статті 43)
1 Розклад роботи встановлюється один раз
. на календарний рік.
2 Зміна розкладу роботи повинен
. відбуватися в опівночі на другу суботу в
грудні. Де зміни або коригування
здійснюється після зими, зокрема
приймати до уваги, де це доречно, змін в
регіональних пасажира трафіку розклад
руху, він повинен відбуватися опівночі

на другу суботу в червні і на такі
інтервали між цими датами, як
обов'язкові для заповнення.
Інфраструктура менеджери можуть
домовитися про різні дати і при цьому
вони інформують комісія якщо
міжнародному сполученні може
погіршитись.
3 Кінцева дата отримання запитів для
. здатності будуть включені до робочого
розкладу несе не більше ніж 12 місяців
до початку набуття чинності робочий
графік.
4 Не пізніше ніж через 11 місяців перш ніж
. робочий графік набирає чинності,
менеджери інфраструктури повинен
гарантувати, що тимчасовий
міжнародного залізничного контури були
створені у співпраці з іншими
менеджерами відповідної
інфраструктури. Інфраструктура
менеджерів повинен гарантувати, що
наскільки це можливо вони будуть
дотримуватися під час наступних
процесів.
5 Не пізніше, ніж через чотири місяці після
. строк подачі заявок, заявники менеджер
інфраструктури приготує проект робочий
графік.

ДОДАТОК № VIII
ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ПОСТАВЛЯТИСЯ РЕГУЛЮЮЧИМ
ОРГАНОМ ЗА ЗАПИТОМ
(йдеться у статті 56(12))
1 Розділення облікового запису
.
(в окремий прибутки та збитки рахунків і
) Баланси для вантажних, легкових та
інфраструктури управління
діяльністю;
(b Детальна інформація про окремих
) джерел та використання державних
коштів і інші форми компенсації
вчасно прозорий і докладні,
включаючи детальний огляд про рух
грошових коштів у підприємств для
того, щоб визначити, яким чином ці
державні кошти та інші форми
компенсації застосовані;
(c вартість і прибуток категорії, що
) дозволяє визначити, чи крос субсидії
між ці різні заходи відбулися,
відповідно до вимог нормативних тіла;
(d методологія, яка використовується
) виділити витрат між різними
діяльності;
(e де регулюється фірма є частиною
) структури групи, детальна інформація
про внутрішньокорпоративних
платежів.
2 Моніторинг трек доступу звинувачення

. (в вартість різних категорій, зокрема
) надання достатньої інформації про
маргінальною/прямі витрати на
різноманітних послуг або групи послуг
так що можна контролювати витрати
інфраструктури;
(b достатньо інформації, щоб дозволити,
) моніторингу окремих зарядів оплату за
послуги (або групи послуг); Якщо
цього вимагає регулюючий орган, ця
інформація повинна містити дані про
обсяги індивідуальні послуги, ціни на
окремі послуги та разом доходи, для
окремих служб, сплаченої внутрішніх і
зовнішніх клієнтів;
(c витрати і доходи окремих послуг (або
) групи послуг) за допомогою
відповідних витрат методології, згідно
з вимогами регулюючий орган,
визначити потенційно антіконкурентні ціни (крос субсидій, хижі
ціноутворення і надмірне ціни).
3 Індикація фінансові показники
.
(в) звіт про фінансові показники;
(b) Заява підсумкові витрат;
(c) обслуговування заяву витрат;
(d) операційні витрати заява;
(e) прибутки і збитки;

(f підтримка зазначає, що посилення і
) пояснити заяви, при необхідності.

ДОДАТОК № IX
ЧАСТИНА A
СКАСОВАНО ДИРЕКТИВИ З ПЕРЕЛІК
ПОСЛІДОВНЕ ВНЕСЕННЯ ЗМІН
(йдеться в статті 65)
Рада Директива ради
91/440/EEC
(OJ L 237, 24.8.1991, п. 25)
Директива 2001/12/EC
Європейського парламенту та
Ради
(OJ L 75, 15.3.2001, п. 1)
Директиви 2004/51/EC
Європейського парламенту та
Ради
(OJ L 164, 30.4.2004, п. 164)
Рада Директивам 2006/103/EC тільки точку
Б додатку
(OJ L 363, 20.12.2006, п. 344)
Директива 2007/58/EC
лише статті
Європейського парламенту та 1
Ради
(OJ L 315, 3.12.2007, п. 44)
Рада директиви 95/18/EC

(OJ L 143, 27.6.1995, п. 70)
Директива 2001/13/EC
Європейського парламенту та
Ради
(OJ L 75, 15.3.2001, п. 26)
Директиви 2004/49/EC
тільки статті
Європейського парламенту та 29
Ради
(OJ L 164, 30.4.2004, п. 44)
Директива 2001/14/EC
Європейського парламенту та
Ради
(OJ L 75, 15.3.2001, п. 29)
Комісія рішення 2002/844/EC
(OJ L 289, 26.10.2002, п. 30)
Директиви 2004/49/EC
тільки
Європейського парламенту та статтею 30
Ради
(OJ L 164, 30.4.2004, п. 44)
Директива 2007/58/EC
лише статті
Європейського парламенту та 2
Ради
(OJ L 315, 3.12.2007, п. 44)
ЧАСТИНА B
ПЕРЕЛІК ОБМЕЖЕНЬ ЗА ЧАСОМ ДЛЯ
ТРАНСПОНУВАННЯ В
НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
(йдеться в статті 65)

Директива

Граничний термін для
транспонування
440/91/EEC 1 січня 1993
18/95/EC
27 червня 1997
12/2001/EC 15 березня 2003 року
2001/13/EC 15 березня 2003 року
2001/14/EC 15 березня 2003 року
2004/49/EC 30 квітня 2006 року
2004/51/EC 31 грудня 2005 року
103/2006/EC 1 січня 2007 року
58/2007/EC 4 Чер 2009

ДОДАТОК № X
СПІВВІДНОШЕННЯ ТАБЛИЦІ
Директива
ради
91/440/EEC
Стаття 2(1)

Директи Директива Ця
ви
2001/14/EC директи
95/18/EC
ва
Статті 1 Стаття 1 (1), Статті 1
(1)
спочатку
(1)
підпункті
Стаття 1 (2) Стаття 1
(2)
Стаття 2(2)
Стаття
2(1)
Стаття 1
Стаття
(2)
2(2)
Стаття 1(3) Стаття
галузі
Стаття
2(4) до
(9)
Стаття 2(4)
Стаття
2(10)
Стаття

Стаття 3

Стаття
2(b)) та
(c)

Стаття 2

Стаття 4
Стаття 5

Статтею 6
(1) та (2)
Стаття 9(4)
Абзац Інша
статтею 6
(1)
Стаття 6 (3)
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Стаття 7(1),
(3) і (4)
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Стаття
3(16) і
(17)
Стаття
3(18)
(28)
Стаття
3(29) і
(30)
Стаття 4
Стаття 5
(1) (3)
Стаття 5
(4)
Статтею
6 (1) та
(2)
Стаття 6
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Стаття 5
Стаття 6
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Стаття 8
Стаття
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Стаття
10(1) і
(2)
Стаття
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(2) і (3)
Стаття
11(4)
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(6)
Стаття
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