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STRESZCZENIE 
 

Niniejsza notatka zawiera omówienie efektywności organów regulacyjnych powołanych 
przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy 2001/14/WE. Omówienie to ma na celu 
dostarczenie informacji w związku z debatą parlamentarną i głosowaniem w sprawie 
przekształcenia pierwszego pakietu kolejowego poprzez przedstawienie zarysu 
instytucjonalnych ram prawnych w różnych państwach członkowskich oraz ocenę 
niezależności organów regulacyjnych i dostępnych im zasobów. Przedstawione zostały także 
różne modele obowiązujących uregulowań oraz wpływ wywierany przez takie uregulowania 
na rynki kolejowe. 
 
Od lat 90. stopniowo wprowadzane są szerokie ramy prawne, które mają sprzyjać 
otwieraniu rynku i poprawie konkurencyjności kolei w Europie; przyjęty w 2001 r. pierwszy 
pakiet kolejowy miał zagwarantować niedyskryminacyjny dostęp do transeuropejskiej sieci 
transportowej (TEN-T). Pakiet ten przewidywał, między innymi, ustanowienie w każdym z 
państw członkowskich organu regulacyjnego, którego głównym zadaniem będzie 
zapewnienie sprawiedliwego i niedyskryminacyjnego dostępu do sieci kolejowej i usług 
przewozowych. Zgodnie z art. 30 dyrektywy 2001/14/WE organ regulacyjny jest niezależny 
od zarządców infrastruktury, operatorów kolejowych, organów pobierających opłaty i 
organów alokujących zdolność przepustową w każdym państwie członkowskim.  
 
Organy regulacyjne w państwach członkowskich różnią się między sobą pod względem 
charakteru i swojej specyfiki: niektóre są autonomicznymi organizacjami, inne wchodzą w 
skład większych niezależnych organów, a jeszcze inne działają w ramach krajowych 
ministerstw. Rzeczywiste uprawnienia organu regulacyjnego w zakresie skutecznego 
monitorowania rynku kolejowego i egzekwowania wydanych przez siebie decyzji 
uzależnione są po części od stopnia własnej niezależności organu. Aby zagwarantować 
użytkownikom niedyskryminacyjny dostęp do infrastruktury kolejowej, uregulowaniom 
wydanym przez niezależny organ musi towarzyszyć odpowiednia struktura branży.  
 
W dniu 17 września 2010 r. Komisja Europejska przyjęła projekt wniosku w sprawie zmiany 
dyrektyw wchodzących w skład pierwszego pakietu kolejowego. Tocząca się w Parlamencie 
Europejskim debata w sprawie wniosku dotyczącego przyjęcia nowej dyrektywy pokazuje, 
że rola organów regulacyjnych jako organów sprawujących nadzór nad rynkiem kolejowym, 
powinna zostać wzmocniona.  
 
Istnieją mocne argumenty przemawiające za wzmocnieniem dotychczasowej legislacji, 
która powinna gwarantować organom regulacyjnym większą niezależność, a także za 
wprowadzeniem przepisów zapewniających organom regulacyjnym odpowiednie zasoby i 
stosowne uprawnienia, jednak z uwzględnieniem różnego zapotrzebowania na interwencję i 
nadzór regulacyjny w każdym z państw członkowskich. 
 

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA 

 Efektywność organów regulacyjnych w każdym z państw członkowskich istotnie 
się różni, ponieważ organy różnią się między sobą pod względem uprawnień, 
zasobów finansowych i personelu. Wprowadzone zostały także odmienne modele 
organizacyjne.  
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 Istnieją mocne argumenty przemawiające za wzmocnieniem dotychczasowej 
legislacji, która powinna gwarantować organom regulacyjnym większą 
niezależność. 

 Planowane przepisy powinny uwzględniać konieczność zapewnienia organowi 
regulacyjnemu niezależności od rządu, zwłaszcza gdy rząd wywiera bezpośredni 
wpływ na poszczególne krajowe organizacje kolejowe. 

 Wszelkie zmiany legislacyjne powinny również uwzględniać konieczność 
zapewnienia organom regulacyjnym odpowiednich zasobów i stosownych 
uprawnień, jednak z uwzględnieniem różnego zapotrzebowania na interwencję i 
nadzór regulacyjny w każdym z państw członkowskich. 

 


