
W SKRÓCIE 
Posiedzenie plenarne – kwiecień 2021 r. 

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego 
Autor: Damiano Scordamaglia, Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów 

PE 690.539 – kwiecień 2021 r. 
 

PL 

Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu 
kolejowym w UE 

Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 reguluje w UE prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym oraz 
przewiduje zharmonizowane informacje, pomoc i odszkodowania dla wszystkich pasażerów. We wrześniu 
2017 r. Komisja Europejska przyjęła nowy wniosek mający na celu osiągnięcie większej równowagi między 
wzmocnieniem praw pasażerów a zmniejszeniem obciążeń dla przedsiębiorstw kolejowych. Oczekuje się, że 
podczas kwietniowej sesji plenarnej Parlament Europejski przeprowadzi głosowanie w drugim czytaniu w 
sprawie tekstu uzgodnionego w wyniku negocjacji międzyinstytucjonalnych. 

Kontekst 
Aby poprawić ochronę pasażerów w ruchu kolejowym, UE przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1371/2007, które 
obowiązuje od końca 2009 r. Zapewnia ono pasażerom szereg praw, takich jak prawo do informacji, 
odpowiedzialność przedsiębiorstw kolejowych za pasażerów i ich bagaż, prawo do zwrotu kosztów lub 
kontynuacji podróży w przypadku opóźnienia lub odwołania połączenia, prawo do odszkodowania i 
pomocy. Osoby z niepełnosprawnością lub osoby o ograniczonej możliwości poruszania się mogą korzystać 
z pomocy na stacjach kolejowych i w pociągach oraz z odszkodowania za uszkodzony sprzęt ułatwiający 
poruszanie się. W sprawozdaniu z 2013 r. w sprawie stosowania rozporządzenia oraz w ocenie skutków z 
2017 r. Komisja Europejska odnotowała pewne niedociągnięcia, takie jak niejednolite stosowanie lub 
niedostateczne egzekwowanie przepisów, oraz wyraziła zamiar dalszego dostosowania praw pasażerów w 
transporcie kolejowym do praw obowiązujących w innych rodzajach transportu.  

Wniosek Komisji Europejskiej 
27 września 2017 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący zmiany obowiązującego rozporządzenia w celu 
znalezienia lepszej równowagi między prawami pasażerów a obowiązkami przewoźników kolejowych. 
Zaproponowała cofnięcie zwolnień dla krajowych przewozów dalekobieżnych oraz dla transgranicznych 
przewozów miejskich, podmiejskich i regionalnych. Wzmocniłoby to przepisy dotyczące informowania 
klientów między innymi o przysługujących im prawach, w szczególności w kwestii biletów przesiadkowych. 
Proponowane jest wzmocnienie praw osób z niepełnosprawnością lub osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się oraz umożliwienie pracownikom kolei szkoleń uświadamiających na temat 
niepełnosprawności. W celu poprawy egzekwowania przepisów rozporządzenie zawiera wyjaśnienie 
procedury składania skarg. Co bardzo ważne, w proponowanym tekście wprowadzono klauzulę siły wyższej 
zwalniającą przedsiębiorstwa kolejowe z obowiązku wypłacania odszkodowań za opóźnienia 
spowodowane trudnymi warunkami pogodowymi lub poważnymi klęskami żywiołowymi. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu przyjęła swoje sprawozdanie w październiku 2018 r., a 
Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w listopadzie. PE dążył do przyznania pasażerom 
wyższych odszkodowań w przypadku opóźnień, do zwiększenia pomocy i odszkodowania dla osób z 
niepełnosprawnością lub osób o ograniczonej możliwości poruszania się, do usunięcia klauzuli siły wyższej 
i do ułatwienia przewozu rowerów pociągami. Rada uzgodniła swoje podejście ogólne 2 grudnia 2019 r. 
Chciała utrzymać zwolnienia dotyczące przewozów miejskich, podmiejskich i regionalnych oraz 
wprowadzić szerszą definicję klauzuli siły wyższej. Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie 1 
października 2020 r. Na jego mocy okres wcześniejszego zgłoszenia przez osoby z niepełnosprawnością i 
osoby o ograniczonej możliwości poruszania się zapotrzebowania na pomoc w pociągu został skrócony do 
24 godzin, utrzymano przepis dotyczący siły wyższej oraz obowiązujące stawki odszkodowania za 
opóźnienia, a także przewidziano zmianę planu podróży dla pasażerów, którzy nie są w stanie skorzystać z 
połączenia z powodu opóźnienia. 25 stycznia 2021 r. Rada zatwierdziła w pierwszym czytaniu ostateczną 
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wersję tekstu będącego wynikiem negocjacji międzyinstytucjonalnych. 16 marca 2021 r. Komisja TRAN 
głosowała za przyjęciem tekstu, który musi teraz zostać formalnie przyjęty przez Parlament w drugim 
czytaniu, a głosowanie zaplanowano na kwietniową sesję plenarną.  

Zalecenie do drugiego czytania: 2017/0237(COD); Komisja 
przedmiotowo właściwa: TRAN; Sprawozdawca: Bogusław 
Liberadzki (S&D, Polska). Więcej informacji można znaleźć 
w briefingu z serii „Opracowywanie prawa UE”.   
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