
Artykuł 3

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne nie-
zbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed … (1). Niezwłocznie informują o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie
takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia są określane przez
państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego przyjętych w
dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

3. Przepisy art. 1 pkt 2, 5, 6 i 7 stosuje się z dniem 1 stycznia 2010 r.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

(1) 18 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

P6_TA(2007)0004

Przyznawanie uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w
obrębie systemu kolejowego we Wspólnocie ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego
na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania uprawnień
maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego na terytorium

Wspólnoty (5893/5/2006 — C6-0310/2006 — 2004/0048(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (5893/5/2006 – C6-0310/2006) (1),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (2) dotyczące wniosku Komisji przedstawio-
nego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0142) (3),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

(1) Dz.U. C 289 E z 28.11.2006, str. 42.
(2) Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, str. 464.
(3) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając art. 62 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki
(A6-0480/2006),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TC2-COD(2004)0048

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 18 stycznia 2007 r. w
celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania
uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi i pozostałym członkom personelu
pociągów wykonującym zadania w zakresie bezpieczeństwa w obrębie systemu kolejowego

Wspólnoty

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
bezpieczeństwa kolei wspólnotowej (4) nakłada na zarządców infrastruktury i przedsiębiorstwa kole-
jowe obowiązek opracowania własnych systemów zarządzania bezpieczeństwem w taki sposób, aby
dany system kolejowy był przynajmniej w stanie spełnić wspólne wymagania bezpieczeństwa (CST) i
aby system ten odpowiadał krajowym przepisom w zakresie bezpieczeństwa oraz wymogom bezpie-
czeństwa określonym w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI), a także aby zastosowa-
nie znalazły odnośne elementy wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM). Powyższe systemy
zarządzania bezpieczeństwem przewidują, między innymi, programy i systemy szkolenia pracowni-
ków, które zapewniają utrzymanie ich kwalifikacji oraz należyte wykonywanie obowiązków.

(2) Dyrektywa 2004/49/WE stanowi, że aby uzyskać dostęp do infrastruktury kolejowej, przedsiębior-
stwo kolejowe musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa.

(3) Na mocy dyrektywy Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólno-
towych (5), licencjonowanym przedsiębiorstwom kolejowym od dnia 15 marca 2003 r. przysługiwało
prawo dostępu do transeuropejskiej sieci towarowej w celu wykonywania międzynarodowych kolejo-
wych przewozów towarowych, a najpóźniej od 2007 r. będzie przysługiwać prawo dostępu do całej
sieci w celu wykonywania krajowych i międzynarodowych przewozów towarowych. Nieuchronnym
skutkiem tego stopniowego rozszerzania praw dostępu będzie zwiększony przepływ maszynistów
pociągów przez granice kraju. W rezultacie wzrastać będzie zapotrzebowanie na maszynistów prze-
szkolonych i uprawnionych na podstawie świadectwa do prowadzenia pociągów w co najmniej
dwóch państwach członkowskich.

(1) Dz.U. C 221 z 8.9.2005, str. 64.
(2) Dz.U. C 71 z 22.3.2005, str. 26.
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2005 r. (Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, str. 464), wspólne

stanowisko Rady z dnia 14 września 2006 r. (Dz.U. C 289 E z 28.11.2006, str. 42) oraz stanowisko Parlamentu
Europejskiego z dnia 18 stycznia 2007 r.

(4) Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 44. Sprostowanie w Dz.U. L 220 z 21.6.2004, str. 16.
(5) Dz.U. L 237 z 24.8.1991, str. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/51/WE Parlamentu Europejskiego i

Rady (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 164). Sprostowanie w Dz.U. L 220 z 21.6.2004, str. 58.
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