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Oświadczenie Komisji 

 

Komisja podkreśla, że systematyczne powoływanie się na art. 5 ust. 4 akapit drugi lit. b) 

rozporządzenia 182/2011 (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13) jest sprzeczne z literą i duchem tego 

rozporządzenia. Odwołanie się do tego przepisu musi być związane z konkretną potrzebą 

odstąpienia od zasady, zgodnie z którą Komisja może przyjmować projekt aktu wykonawczego, 

w przypadku gdy nie została wydana opinia. Jako że jest to wyjątek od zasady ogólnej ustanowionej 

w art. 5 ust. 4, nie można postrzegać korzystania z akapitu drugiego lit. b) jedynie jako 

„dyskrecjonalnego uprawnienia” prawodawcy, lecz przepis ten należy interpretować w sposób 

zawężający, a w związku z tym korzystanie z niego musi być uzasadnione. 



 
14820/12 ADD 1 REV 3  brp/MIK/km 2 
 DQPG  PL 

Komisja popiera wprawdzie porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę co do 

odwołania się do tego przepisu w dziewięciu konkretnych przypadkach ze względu na ich 

potencjalny wpływ na funkcjonowanie rynku kolejowego i finanse publiczne, ale ubolewa nad 

faktem, że takie uzasadnienie nie zostało odzwierciedlone w motywie. 

 

Oświadczenie Niemiec 

 

Przepis zawarty w art. 32 ust. 4 w dalszym ciągu przewiduje obowiązkowe różnicowanie opłat za 

infrastrukturę, tak aby zachęcać do wyposażania pociągów w ETCS. Niemcy opowiadają się 

przeciwko przejmowaniu przez państwa członkowskie „odpowiedzialności”  za ewentualne 

deficyty finansowe zarządców infrastruktury kolejowej wynikłe z różnicowania opłat. 

 

Niemcy zakładają, że nadal aktualne jest oświadczenie Komisji złożone w związku z przyjęciem 

podejścia ogólnego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w dniu 16 czerwca 2011 r., zgodnie 

z którym zastrzeżenia budżetowe (motywy 10 i 37) jednoznacznie odnoszą się także do art. 8 ust. 4. 

Ponadto Niemcy zakładają, że wprowadzenie w art. 31 ust. 5, akapit trzeci elementu różnicowania 

opłat w zależności od hałasu, zgodnie z akapitem 1, nie ma na celu wyłącznie finansowania 

modernizacji wagonów towarowych, ale że ten instrument może stanowić ogólną zachętę do 

ograniczania hałasu i nie wyklucza z zasady innych środków. 

 

Niemcy wskazują na fakt, że w art. 13 ust. 3 akapit drugi przewidziano prowadzenie odrębnej 

rachunkowości „w przypadku wszystkich obiektów infrastruktury usługowej, o których mowa 

w załączniku II”, przy czym w załączniku II jako obiekt infrastruktury usługowej określa się np. 

tory postojowe. Niemcy zakładają, że intencją przepisu zawartego w art. 13 ust. 3 drugi akapit nie 

jest wprowadzenie obowiązku prowadzenia odrębnej rachunkowości dla każdego obiektu 

infrastruktury usługowej, ale raczej podziału według kategorii infrastruktury usługowej.  
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Wspólne oświadczenie Polski i Republiki Słowackiej 

 

Polska i Republika Słowacka przywiązują ogromną wagę do rozwoju sektora kolejowego. W Polsce 

i w Republice Słowackiej prowadzona jest trudna i kosztowna restrukturyzacja zarządcy 

infrastruktury. W miarę możliwości finansowych Polska i Republika Słowacka będą też stopniowo 

zwiększać inwestycje w rozwój infrastruktury kolejowej.  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego 

obszaru kolejowego jest istotnym dokumentem ustanawiającym podstawy dla rozwoju transportu 

kolejowego. Jednocześnie powinna ona uwzględniać trudną sytuację finansową państw 

członkowskich i zawierać odpowiednie okresy przejściowe. 

Polska i Republika Słowacka wychodzą z założenia, że zobowiązania wynikające z dyrektywy nie 

mogą stać w sprzeczności ze zobowiązaniami państw członkowskich wynikającymi z Paktu 

Stabilności i Wzrostu, w szczególności w zakresie wiążącej je procedury nadmiernego deficytu. 

Z tego punktu widzenia okresy przejściowe przewidziane w dyrektywie są niewystarczające. 

Ponadto Polska i Republika Słowacka są zdania, że niektóre przepisy dyrektywy nie powinny 

stosować się do już istniejących linii używanych wyłącznie dla przewozów towarowych, 

o nietypowej dla standardów UE charakterystyce technicznej, które łączą tylko jedno państwo 

członkowskie UE z sąsiadującym państwem trzecim. Stosowne wyłączenie nie znalazło się jednak 

w dyrektywie. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Polska i Republika Słowacka nie mogą poprzeć dyrektywy 

i wstrzymują się od głosu. 
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Oświadczenie Łotwy 

 

Łotwa w pełni popiera inicjatywę zmierzającą do uproszczenia, zwiększenia jasności 

i unowocześnienia ram regulacyjnych w dziedzinie europejskiego obszaru kolejowego poprzez 

przekształcenie pierwszego pakietu kolejowego. 

 
Łotwa nadal żywi jednak pewne obawy dotyczące niektórych przepisów przedmiotowej dyrektywy. 

– Art. 7 ust. 1 nakłada na państwa członkowskie obowiązek wykazania, że spełniły one 

warunek niezależności podstawowych funkcji zarządcy infrastruktury. Brak jasno 

zdefiniowanych kryteriów w przedmiotowej dyrektywie oraz nałożony na państwa 

członkowskie ogólny wymóg dopilnowania, by podstawowe funkcje były powierzane 

organom lub przedsiębiorstwom, które same nie świadczą żadnych kolejowych usług 

transportowych, pozostawia znaczne możliwości interpretacji i nie zmniejsza 

niejednoznaczności i luk w obecnych ramach regulacyjnych. Transpozycja obecnej 

dyrektywy i związanych z nią procedur w sprawie naruszeń dowodzą, że państwa 

członkowskie napotykają na trudności w tym zakresie. Jasno zdefiniowane kryteria 

umożliwiłyby lepszą transpozycję przepisów dyrektywy, a także dały sektorowi kolejowemu 

gwarancję, że środki krajowe nie są nadmierne względem ram regulacyjnych Unii 

Europejskiej. 

 
Łotwa uważa, że powierzone Komisji w art. 63 ust. 1 zadanie – by, w razie potrzeby, 

proponowała 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 dokonywała oceny skutków 

wszelkich takich środków, przy poszanowaniu prawa do inicjatywy – jest krokiem we 

właściwym kierunku, nie gwarantuje jednak koniecznej pewności, że kwestia ta zostanie 

w przyszłości rozwiązana. 
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– Łotwę nadal niepokoi również włączenie funkcji pobierania opłat za infrastrukturę do listy 

podstawowych funkcji (art. 7 ust. 1). Łotwa w pełni rozumie konieczność ochrony 

wrażliwych informacji handlowych, jednak w przypadku Łotwy funkcję tę należałoby 

odebrać zarządcy infrastruktury, który jednocześnie jest właścicielem infrastruktury, 

i przekazać wykonawcy podstawowych funkcji. Takie działanie utrudniłoby zarządcy 

infrastruktury właściwą kontrolę jego finansów, miałoby również negatywny wpływ na jego 

istniejące lub przyszłe zobowiązania finansowe, a także na finansowanie rozwoju 

infrastruktury. 

 

– Łotwa jest także zdania, że rozwiązanie kwestii podniesionej przez Parlament Europejski –

dotyczącej art. 17 ust. 1 i wydawania licencji w kontekście stosunków z państwami trzecimi 

oraz sieci o szerokości torów innej niż główna sieć kolejowa w Unii i oddzielonej 

geograficznie lub położonej na obszarach oddalonych od Unii – nie jest wystarczające 

i nadal uważa, że w głównym tekście dyrektywy należało zawrzeć jasne przepisy 

określające możliwość nałożenia ograniczeń wobec przedsiębiorstw kolejowych, które są 

bezpośrednio bądź pośrednio skutecznie kontrolowane w oparciu o udziały własnościowe 

państwa trzeciego lub obywateli państwa trzeciego. 

 

Mimo wyżej wymienionych obaw Łotwa rozumie, jak ważne jest przyspieszenie tworzenia 

jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, dlatego też wyraża swoje poparcie dla ostatecznego 

kompromisu w sprawie przedmiotowej dyrektywy. Jednocześnie wzywa Komisję Europejską, by 

w trakcie przygotowywania przyszłych aktów ustawodawczych w tej dziedzinie wzięła pod uwagę 

wskazane powyżej kwestie. 

 

Oświadczenie protokolarne Austrii  

 

Austria zasadniczo popiera inicjatywę przekształcenia pierwszego pakietu kolejowego w duchu 

uproszczenia uregulowań europejskiego obszaru kolejowego. Konkurencyjność transportu 

kolejowego, jako przyjaznej dla środowiska alternatywy dla transportu drogowego, ma dla Austrii 

decydujące znaczenie. 
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Dlatego Austria, podobnie jak wiele innych państw członkowskich, popiera również w całej 

rozciągłości cele europejskie w odniesieniu do ETCS. Na szczeblu krajowym jest to wyraźnie 

widoczne w austriackim planie przechodzenia na ETCS, a jeszcze bardziej – w austriackim 

programie promowania wyposażania pojazdów w systemy ETCS poziomu 2. Ten program 

promowania ETCS, który został notyfikowany i zainicjowany w roku 2011, stworzył już pewne 

bezpośrednie zachęty do wyposażania pojazdów w systemy ETCS poziomu 2, co jest zgodne 

z decyzją Komisji 2008/386/WE.  

 

W tych okolicznościach należy podkreślić, że przepis art. 32 ust. 4 można interpretować jedynie 

tak, że państwa członkowskie lub zarządcy infrastruktury w państwach członkowskich, w których 

zainicjowano już program promowania wyposażania pojazdów w systemy ETCS, nie podlegają 

temu samemu obowiązkowi różnicowania opłat za użytkowanie infrastruktury na korytarzach 

ETCS zgodnie z decyzją Komisji 2009/561/WE, co państwa członkowskie, które nie stworzyły 

żadnych bezpośrednich zachęt dla zarządców infrastruktury do wyposażania pojazdów w ETCS. 

 

Jednak na szczeblu europejskim należałoby ustalić jedynie ramowe zasady dotyczące sektora, 

a organizację własnych sektorów kolejowych zgodnie z europejskimi celami powinno się 

pozostawić państwom członkowskim. Wszelki obowiązkowy rozdział podmiotów (poza 

prowadzeniem oddzielnej rachunkowości i bilansów) tworzy nieproporcjonalne dodatkowe 

obciążenia finansowe i organizacyjne oraz prowadzi do nieproporcjonalnej ingerencji w swobodę 

podejmowania decyzji gospodarczych przez przedsiębiorstwa kolejowe, czego Austria nie popiera.  

Austria sprzeciwia się zatem brzmieniu artykułu 13 ust. 3 i 6 i nie może głosować za 

przedmiotowym aktem ustawodawczym. 

 

________________________ 


