
Artykuł 43

Postanowienia zmieniające

1. Środki konieczne do wykonania art. 3-6 i 28-32 będą przyjęte zgodnie z procedurą określoną w
art. 44 ust. 2.

2. Kwoty, o których mowa w art. 10 i 13 będą zmieniane zgodnie z procedurą określoną w art. 44
ust. 2.

Artykuł 44

Komitet

1. Komisja wspomagana jest przez komitet powołany na mocy art. 11a dyrektywy 91/440/EWG.

2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE
z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na 3 miesiące.

3. Komitet przyjmuje swój regulamin.

Artykuł 45

Sprawozdanie

Komisja złoży sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie dotyczące wdrożenia i wyników niniej-
szego rozporządzenia po upływie trzech lat od jego wejścia w życie, w szczególności odnośnie do
poziomów jakości usług.

Sprawozdanie będzie opracowane na podstawie informacji składanych stosownie do art. 40 ust. 1 niniej-
szego rozporządzenia oraz art. 10b dyrektywy 91/440/EWG. W razie potrzeby sprawozdaniu będą towa-
rzyszyć odpowiednie wnioski.

Artykuł 46

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w rok od daty jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Człon-
kowskich.

Sporządzono w …

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

MINIMALNE INFORMACJE UDZIELANE PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWA KOLEJOWE

Informacje przed przejazdem

— Wszystkie istotne warunki dotyczące umowy;

— Rozkłady jazdy i warunki odbycia najszybszej podróży;

— Rozkłady jazdy i warunki najniższych opłat za przewóz;

— Dostępność i warunki dostępu dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się;
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— Dostępność i warunki dostępu dla rowerów i innych pojazdów;

— Dostępność miejsc siedzących w przedziałach dla palących i dla niepalących w klasie pierwszej i drugiej
oraz w wagonach z kuszetkami i wagonach sypialnych;

— Działania mogące przerwać lub opóźnić relacje;

— Dostępność usług w pociągu;

— Informacje o możliwościach skorzystania z innych środków transportu (autobus, tramwaj, metro,
kolej miejska, wypożyczenie roweru itp.) po przyjeździe;

— Informacja o procedurach i danych kontaktowych dotyczących składania skarg oraz na wypadek
utraty bagażu.

Informacje w trakcie przejazdu

— Usługi w pociągu

— Następna stacja

— Opóźnienia

— Główne relacje przesiadkowe

— Kwestie bezpieczeństwa

Te informacje są udzielane przynajmniej w językach Państw Członkowskich, przez które relacja jest
wykonywana.

Informacje po przejeździe

— Procedury postępowania i miejsca składowania zagubionego bagażu

— Procedury i dane kontaktowe dotyczące składania skarg

Te informacje są udzielane przynajmniej w językach Państw Członkowskich, przez które relacja jest
wykonywana.

ZAŁĄCZNIK II

MINIMALNE INFORMACJE UMIESZCZONE NA BILECIE

Przedsiębiorstwo(-a) kolejowe wykonujące przewóz;

Ważność biletów (daty, relacje, klasa);

Oznaczenie, czy bilet musi być skasowany przed podróżą oraz warunki wykorzystania biletu;

Zawiadomienie, czy i do kiedy możliwy jest zwrot;

Cena, w tym podatki i inne opłaty;

Kryteria takie jak wygoda, duża szybkość itp., z którymi wiążą się dopłaty sprawiając, że bilet lub ofero-
wane usługi są droższe od usług konwencjonalnych.
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