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TRANSPORT KOLEJOWY

Europejska polityka transportu kolejowego ma na celu utworzenie jednolitego obszaru
kolejowego. Zapoczątkowane w 2001 r. otwieranie sektora na konkurencję było w ciągu
dziesięciu lat przedmiotem trzech pakietów i jednego przekształcenia. Czwarty pakiet
kończący proces liberalizacji ruchu kolejowego został w całości przyjęty niedawno przez
Parlament Europejski w pierwszym czytaniu (w lutym 2014 r.), a filar techniczny w drugim
czytaniu (28 kwietnia 2016 r.).

PODSTAWA PRAWNA

Artykuł 100 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

CELE

Wspólna polityka transportowa, zapewniająca sprawiedliwe warunki konkurencji i swobodę
świadczenia usług, wymaga harmonizacji przepisów technicznych, administracyjnych
i dotyczących bezpieczeństwa. Stopniowa harmonizacja tych wymogów jest niezbędna
dla stworzenia interoperacyjności poszczególnych krajowych systemów kolejowych. Środki
ochrony środowiska lub konsumentów mogą również wymagać pewnej harmonizacji, aby
zapobiec zakłóceniom konkurencji i ułatwić dostęp nowym przedsiębiorstwom.
W przyjętym przez Komisję planie na rzecz transportu w 2050 r. wyznaczono następujące
cele: długoterminowy – ukończenie szybkiej europejskiej sieci kolejowej; i średnioterminowy
(do 2030 r.) – trzykrotny wzrost istniejących sieci szybkich kolei oraz zachowanie gęstej sieci
kolejowej we wszystkich państwach członkowskich. Ponadto w dokumencie tym zaleca się, by
do 2050 r. większa część ruchu pasażerskiego na średnich odległościach odbywała się koleją.

WYNIKI

A. Interoperacyjność
W ramach dyrektywy 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności
transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości oraz dyrektywy 2001/16/WE z dnia
19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych Unia Europejska zainicjowała proces, którego celem jest umożliwienie
powszechnego korzystania z różnych systemów kolejowych w państwach członkowskich oraz
bezproblemowego i bezpiecznego przechodzenia z sieci jednego państwa członkowskiego do
sieci innego państwa członkowskiego. W ramach tych dyrektyw wypracowano kilka rozwiązań
technicznych (tak zwanych technicznych specyfikacji interoperacyjności, TSI). Odnoszą się
one przede wszystkim do najistotniejszych aspektów, na przykład sterowania pociągami
i ich bezpieczeństwa, sygnalizacji, zastosowań telematycznych w przewozach towarowych,
kwalifikacji personelu w ruchu transgranicznym, wagonów towarowych oraz emisji hałasu.
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Obydwie te dyrektywy zostały zmienione i zaktualizowane dyrektywą 2004/50/WE z dnia
29 kwietnia 2004 r. Zakres stosowania dyrektywy w sprawie systemów kolei konwencjonalnych
został rozszerzony i objął całą sieć europejską, aby odpowiedzieć na wymogi związane
z całkowitym otwarciem sieci kolejowej na usługi w zakresie krajowego i międzynarodowego
transportu towarowego (styczeń 2007 r.) i międzynarodowego przewozu osób (styczeń 2010 r.).
Dyrektywa 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., zmieniona dyrektywą 2009/131/WE
i dyrektywą 2011/18/UE, połączyła w jeden tekst poprzednie dyrektywy. Sednem tej dyrektywy
jest zasada wzajemnego uznawania. Jeżeli pojazdy zostały już sprawdzone i dopuszczone do
ruchu w jednym państwie członkowskim, inne państwa członkowskie są upoważnione jedynie
do weryfikacji parametrów określających zgodność techniczną tych pojazdów z ich siecią.
Czwarty pakiet kolejowy powinien wyeliminować tę zasadę, aby zwiększyć rolę Agencji (zob.
punkt B poniżej).
Aby zmniejszyć bariery techniczne dla interoperacyjności kolei, przedstawiciele sektora
kolejowego i Komisja podpisali w 2005 r., 2008 r. i 2012 r. protokoły ustaleń w sprawie
wprowadzenia i rozwoju europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym ERTMS/
ETCS (ang. European Rail Traffic Management System) mającego na celu ujednolicenie
ponad dwudziestu współistniejących w Europie systemów sygnalizacyjnych i wprowadzenie
automatycznej kontroli prędkości, opierającej się na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnych. W lipcu 2009 r. Komisja przyjęła europejski plan,
który przewiduje stopniowe rozwijanie systemu ERTMS na głównych europejskich trasach
kolejowych przez około dziesięć najbliższych lat (bardziej szczegółowych informacji należy
szukać w sprawozdaniu z 2013 r. autorstwa koordynatora K. Vincka).
Od 1 stycznia 2007 r. krajowy i międzynarodowy przewóz towarów stał się w pełni otwarty
na konkurencję. Aby zoptymalizować wykorzystanie międzynarodowej sieci towarowej,
zwiększyć jej interoperacyjność i w ten sposób podnieść poziom konkurencyjności kolei
w stosunku do innych środków transportu, Unia Europejska określiła dziewięć konkurencyjnych
europejskich korytarzy transportowych (rozporządzenie (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września
2010 r.) dla towarów przewożonych przez terytorium kilku państw członkowskich.
B. Europejska Agencja Kolejowa
W celu zwiększenia interoperacyjności i bezpieczeństwa europejskiego systemu kolejowego,
na mocy rozporządzenia (WE) nr 881/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. została utworzona
Europejska Agencja Kolejowa (ERA) z siedzibą w Lille i Valenciennes we Francji. Głównym
zadaniem Agencji jest zbliżanie technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) – które mają
dotyczyć całego europejskiego systemu kolejowego – ich rejestracja i nadzór nad nimi oraz
określenie wspólnych celów w dziedzinie bezpieczeństwa kolei europejskich. Sama Agencja
nie ma żadnych uprawnień decyzyjnych, lecz pomaga w redagowaniu projektów decyzji
przeznaczonych dla Komisji. Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1335/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. przydzielono Agencji nowe zadania, które wynikają ze zmian wprowadzonych do
dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei (2004/49/WE) oraz do dyrektywy w sprawie
interoperacyjności systemu kolei (2008/57/WE). Ze względu na przyjęcie czwartego pakietu
kolejowego Agencja stanie się jedynym organem właściwym do wydawania zezwoleń na
użytkowanie pojazdów (lokomotyw i wagonów) przeznaczonych do ruchu transgranicznego
oraz do wydawania certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym świadczącym
usługi na terenie kilku państw członkowskich. Przejście do jednego certyfikatu bezpieczeństwa
dla całej Wspólnoty było głównym celem przeglądu dyrektywy 2004/49/WE.

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/progress-reports/2012-2013/ertms_pl.pdf
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
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C. Harmonizacja socjalna
Dyrektywa 2005/47/WE z dnia 18 lipca 2005 r. reguluje warunki pracy pracowników
wykonujących pracę w trasie uczestniczących w świadczeniu interoperacyjnych usług
transgranicznych w sektorze kolejowym. Opiera się ona na porozumieniu między europejskimi
partnerami społecznymi w sektorze kolejowym. Dyrektywa 2007/59/WE z dnia 23 października
2007 r. służy harmonizacji minimalnych wymogów w zakresie kwalifikacji, jak również
przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w Unii. Zgodnie
z tą dyrektywą każdy maszynista musi być posiadaczem licencji (poświadczającej, że
spełnia on minimalne wymogi w zakresie stanu zdrowia, podstawowego wykształcenia
i ogólnej wiedzy zawodowej) oraz ujednoliconego świadectwa szkolenia uzupełniającego.
W szczególności maszyniści zobowiązani są do posiadania świadectwa specjalnego szkolenia
w zakresie wykonywania przejazdów na danych odcinkach, kierowania wykorzystywanym
sprzętem oraz przestrzegania właściwych dla danego przedsiębiorstwa procedur eksploatacji
i bezpieczeństwa. Na tej podstawie dyrektywa przewiduje wzajemne uznawanie dokumentów.
Od października 2011 r. wydawane są świadectwa lub licencje dla maszynistów, którzy
obsługują trasy transgraniczne, kabotażowe lub towarowe w innym państwie członkowskim lub
pracują w co najmniej dwóch państwach członkowskich.
Dyrektywa określa ponadto zadania, które muszą wykonać odpowiednie władze państw
członkowskich, maszyniści i pozostałe podmioty w tym sektorze, w szczególności
przedsiębiorstwa kolejowe, operatorzy infrastruktury oraz instytucje szkoleniowe.
Przedsiębiorstwa kolejowe posiadające certyfikat bezpieczeństwa muszą prowadzić rejestr
wszystkich dodatkowych świadectw.
D. Dostęp przedsiębiorstw kolejowych do działalności zawodowej
W dyrektywie 95/18/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. przewiduje się, że przedsiębiorstwo
kolejowe musi dysponować licencją, aby móc ubiegać się o dostęp do infrastruktury wszystkich
państw członkowskich. Po spełnieniu określonych wspólnych warunków (wiarygodność, dobra
sytuacja finansowa oraz umiejętności zawodowe) licencja jest wydawana przez państwo
członkowskie, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę. Dyrektywa ta została zmieniona
dyrektywą 2001/13/WE z dnia 26 lutego 2001 r., która określa warunki (techniczne,
gospodarcze, finansowe i dotyczące bezpieczeństwa) wykonywania zawodu przewoźnika
kolejowego obowiązujące na terytorium całej Wspólnoty oraz procedurę przyznawania licencji
umożliwiającą świadczenie usług transportu kolejowego w europejskiej sieci transgranicznej.
Dyrektywa 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. ustanawiająca europejski jednolity obszar
kolejowy, zwana przekształceniem pierwszego pakietu kolejowego, zastąpiła i uchyliła trzy
dyrektywy: 2001/12/WE, 2001/13/WE oraz 2001/14/WE z dnia 26 lutego 2001 r. (zob. punkt F).
E. Hałas powodowany przez pociągi
Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. (w sprawie hałasu) odnosząca się do
oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku stanowi podstawę przyjęcia środków
wspólnotowych zmierzających do ograniczenia emisji hałasu powodowanego przez pojazdy
i infrastrukturę kolejową. Na tej podstawie w 2003 r. przyjęto wytyczne dotyczące sposobów
obliczania natężenia hałasu powodowanego przez pociągi, a w czerwcu 2006 r. weszły w życie
ograniczenia poziomu hałasu emitowanego przez tabor kolejowy poruszający się w Unii.
W kwietniu 2011 r. nową decyzją Komisji wprowadzono do TSI zmiany w zakresie taboru
kolejowego.
Dnia 8 lipca 2008 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie ograniczenia hałasu
kolejowego w zakresie istniejącego taboru (COM(2008) 0432), w którym przyjęła za cel

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0432
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modernizację wszystkich wagonów towarowych w terminie do roku 2015. W dyrektywie
2012/34/UE przewiduje się również zróżnicowanie opłat w zależności od obszarów dotkniętych
problemem hałasu w celu nakłonienia do wyposażania wagonów w mniej hałaśliwe klocki
hamulcowe (europejski system sterowania pociągiem – ETCS). Opłaty za dostęp do
infrastruktury uzależnione od emitowanego hałasu powinny w pierwszym rzędzie dotyczyć
wagonów towarowych, które nie respektują zawartości TSI odnoszącej się do podsystemu
„Tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
F. Przyjęte już przekształcenie pierwszego pakietu oraz przygotowywany czwarty pakiet
kolejowy
Dyrektywa 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego
– która ma być transponowana do połowy 2015 r. – ujmuje w jednym tekście zasady dotyczące
rozwoju kolei (skoncentrowanego między innymi na oddzieleniu zarządzania infrastrukturą
od działalności przewozowej), licencji dla przedsiębiorstw kolejowych i pobierania opłat
za użytkowanie infrastruktury. Ogólnie rzecz biorąc, dyrektywa ta sprzyja konkurencji,
przewidując większą przejrzystość warunków dostępu do rynku, jasny rozdział rachunkowości,
jak również uniezależnienie i wzmocnienie pozycji krajowych organów regulacyjnych.
W bardziej szczegółowy sposób określa warunki dostępu do sieci, usług i zasad dotyczących
pobierania opłat.
Ponadto, w celu ukończenia procesu tworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego
i poprawy jego interoperacyjności, w styczniu 2013 r. Komisja przedstawiła grupę sześciu
wniosków ustawodawczych, czyli czwarty pakiet kolejowy. Chodziło zwłaszcza o to,
by najpóźniej do grudnia 2019 r. umowy o świadczenie usług publicznych na rynkach
wewnętrznych stały się dostępne dla konkurencji w celu poprawy jakości i skuteczności
krajowych usług przewozów pasażerskich. Czwarty pakiet kolejowy, który Parlament przyjął
już w pierwszym czytaniu ma na calu zmianę następujących aktów należących do filaru
technicznego (lit. a), b) i c)) lub filaru politycznego (lit. d), e) i f)):

a. rozporządzenia (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową (zob. punkt B
powyżej);

b. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca
2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (zob.
punkty A i B powyżej);

c. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/49/WE z dnia 29 kwietnia
2004 r. nakładającej na wszystkie przedsiębiorstwa kolejowe obowiązek
posiadania certyfikatu bezpieczeństwa w celu uzyskania dostępu do infrastruktury
(zob. punkt B powyżej);

d. rozporządzenia Rady (EWG) nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie
wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych;

e. rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasażerskiego;

f. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada
2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (zob.
punkty D i E powyżej).

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2014/140748REV1-Fourth-Railway-Package-FINAL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-192_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-192_en.htm?locale=en
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ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W ramach swoich uprawnień ustawodawczych Parlament Europejski wspierał większość
wniosków Komisji dotyczących harmonizacji przepisów, ale jednocześnie podkreślił kilka
aspektów:
— w rezolucjach z dnia 15 czerwca 2006 r. i z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie polityki

zrównoważonego transportu Parlament zdecydowanie poparł wprowadzenie systemu
kontroli ruchu i sterowania pociągami oraz sygnalizacji ERTMS/ECTS, aby zlikwidować
przeszkody techniczne, i opowiedział się za utworzeniem wspólnego europejskiego
obszaru kolejowego;

— w rezolucji z marca 2009 r. w sprawie transportu przyjaznego dla środowiska oraz
internalizacji kosztów zewnętrznych Parlament zwrócił się do Komisji o bezzwłoczne
przedstawienie konkretnych propozycji dotyczących wszystkich rodzajów transportu,
a następnie o przedstawienie ogólnego systemu obliczania i rozliczania kosztów
zewnętrznych oraz przeprowadzenie oceny skutków na podstawie zrozumiałego schematu;
następnie Parlament wezwał Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego dyrektywy
w sprawie poboru opłat w wysokości dostosowanej do poziomu hałasu dla lokomotyw
i wagonów oraz zachęcenia przedsiębiorstw kolejowych do zmniejszenia poziomu hałasu
powodowanego przez tabor kolejowy;

— w kwestii oddzielenia zarządzania siecią od jej użytkowania tekst przyjęty przez
Parlament w dniu 26 lutego 2014 r. (na temat czwartego pakietu) pozostawia
państwom członkowskim pewną swobodę w wyborze między rozdziałem a utrzymaniem
przedsiębiorstw zintegrowanych, zachowując jednocześnie dążenie do niezależności
między działalnością zarządcy infrastruktury a działalnością przedsiębiorstwa kolejowego.
Władze krajowe dysponowałyby możliwością przydzielania konkurencji umów o
świadczenie usług lub przyznania ich jednemu operatorowi, pod warunkiem określenia
maksymalnego czasu, na jaki byłyby one zawierane, i uzasadnienia wyboru takiego
usługodawcy kryteriami typu: punktualność usług, stosunek kosztu do skuteczności,
częstotliwość usług i zadowolenie użytkowników. Posłowie poparli prawo do
oferowania krajowych komercyjnych usług transportu pasażerskiego na zasadzie procedur
przetargowych, ale jednocześnie stwierdzili, że przypadający na rok 2019 termin
wyznaczony przez Komisję pozostawia zbyt mało czasu na wygaśnięcie bieżących umów.

— w rezolucji z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wdrożenia białej księgi w
dziedzinie transportu, Parlament domagał się między innymi bezzwłocznego przyjęcia
czwartego pakietu kolejowego zapewniającego zrównoważone otwarcie wewnętrznego
pasażerskiego rynku kolejowego, niezależność zarządców infrastruktury, konkurencyjne
ubieganie się o zamówienia w zakresie świadczenia usług publicznych, najwyższy poziom
bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei oraz zasoby ludzkie i finansowe dla Europejskiej
Agencji Kolejowej wystarczające do tego, by była ona w pełni operacyjna i zdolna
do pełnienia swojej funkcji jako punktu kompleksowej obsługi w zakresie wydawania
zezwoleń na dopuszczenie pojazdów do eksploatacji i certyfikatów bezpieczeństwa (ust. 65
tiret pierwsze).

Po zatwierdzeniu przez Radę (w dniu 10 grudnia 2015 r.) stanowiska przyjętego w pierwszym
czytaniu w sprawie trzech wniosków należących do filaru technicznego, Parlament Europejski
oficjalnie przyjął w drugim czytaniu ten filar techniczny czwartego pakietu kolejowego.
Parlament w dniu 28 kwietnia 2016 r. przyjął następujące sprawozdania w tej dziedzinie:
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— zalecenie do drugiego czytania sporządzone przez Izaskun Bilbao Barandicę
(A8-0071/2016) w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej i
uchylenia dyrektywy 2008/57/WE;

— zalecenie do drugiego czytania sporządzone przez Roberta Zīle (A8-0073/2016) w sprawie
przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej
Unii Europejskiej ;

— zalecenie do drugiego czytania sporządzone przez Michaela Cramera (A8-0056/2016)
w sprawie zmiany dyrektywy 2004/49/WE.

Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0071+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0073/2016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0056/2016
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