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ROZPORZĄDZENIE 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/…

z dnia ...

uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 

w sprawie wspólnych zasad normalizujących 

rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91 i 109,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów2,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą3,

1 Dz.U. C 327 z 12.11.2013, s. 122.
2 Dz.U. C 356 z 5.12.2013, s. 92.
3 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 26 lutego 2014 r. (dotychczas 

nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko Rady w pierwszym czytaniu 
z dnia 17 października 2016 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). 
Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia … (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku 
Urzędowym).
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/691 pozwala państwom członkowskim 

zrekompensować czterdziestu wymienionym w nim przedsiębiorstwom kolejowym 

realizowane przez nie obowiązki, których nie muszą realizować przedsiębiorstwa oferujące 

inne rodzaje transportu. Prawidłowe stosowanie zasad normalizujących rachunkowość 

powoduje zwolnienie państw członkowskich z obowiązku zgłaszania pomocy państwa.

(2) Przyjęto szereg aktów prawnych Unii otwierających na konkurencję rynki kolejowych 

przewozów towarowych i międzynarodowych przewozów pasażerskich 

oraz ustanawiających, w przypadku dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2012/34/UE2, pewne podstawowe zasady, zgodnie z którymi, między innymi: 

przedsiębiorstwa kolejowe mają być zarządzane zgodnie z zasadami mającymi 

zastosowanie do przedsiębiorstw działających na zasadach komercyjnych; podmioty 

odpowiedzialne za alokację zdolności przepustowej i pobieranie opłat za korzystanie 

z infrastruktury kolejowej mają być niezależne od podmiotów, które świadczą usługi 

kolejowe, oraz mają one prowadzić oddzielną księgowość; wszelkie przedsiębiorstwa 

kolejowe koncesjonowane zgodnie z kryteriami Unii mają mieć dostęp do infrastruktury 

kolejowej na uczciwych i niedyskryminacyjnych warunkach; oraz zarządcy infrastruktury 

mogą korzystać z finansowania ze środków państwowych.

(3) Rozporządzenie (EWG) nr 1192/69 jest niespójne oraz niezgodne z obecnie 

obowiązującymi środkami ustawodawczymi. W szczególności w kontekście 

zliberalizowanego rynku, na którym przedsiębiorstwa kolejowe konkurują bezpośrednio 

z wymienionymi w tym rozporządzeniu przedsiębiorstwami kolejowymi, nie jest już 

właściwe różne traktowanie tych dwóch grup przedsiębiorstw.

1 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych 
zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz.U. L 156 
z 28.6.1969, s. 8).

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. 
w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz.U. L 343 
z 14.12.2012, s. 32).
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(4) W celu usunięcia niespójności w porządku prawnym Unii oraz z myślą o przyczynieniu się 

do uproszczenia poprzez usunięcie aktu prawnego, który stał się nieaktualny, należy 

uchylić rozporządzenie (EWG) nr 1192/69.

(5) Państwa członkowskie mogą wypłacać rekompensatę z tytułu kosztów związanych 

z przejazdami kolejowymi na podstawie art. 8 dyrektywy 2012/34/UE. Mogą one jednak 

potrzebować czasu na zmianę prawa krajowego i przepisów administracyjnych w celu 

uwzględnienia uchylenia rozporządzenia (EWG) nr 1192/69. W związku z tym uchylenie 

to nie powinno mieć skutku natychmiastowego w odniesieniu do przypadków objętych 

załącznikiem IV do rozporządzenia (EWG) nr 1192/69,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
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Artykuł 1

Rozporządzenie (EWG) nr 1192/69 zostaje uchylone, z wyjątkiem przepisów tego rozporządzenia, 

które mają zastosowanie do normalizacji rachunkowości dla przypadków klasy IV objętych 

załącznikiem IV do tego rozporządzenia. Przepisy te nadal mają zastosowanie do dnia 31 grudnia 

2017 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 

członkowskich.

Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący





11197/1/16 REV 1 ADD 1 nj/MD/mk 1
DRI PL

 

 
Rada 
Unii Europejs kie j  

 
 
 
 
 
 
Bruks e la, 17 października 2016 r. 
(OR. en) 
 
 
11197/1/16 
REV 1 ADD 1 
 
 
 
TRANS 296 
CODEC 1056 
PARLNAT 284 

 

 

Międzyins tytuc jonalny numer 
referenc yjny: 

2013/0013 (COD) 
 

  

 

UZASADNIENIE RADY 
Dotyczy: S tanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie  przyjęcia  

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
uchyla jącego rozporządzenie  Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie  
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– Przyję te  przez Radę  w dniu 17 października  2016 r. 
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I. WPROWADZENIE

1. W dniu 30 stycznia 2013 r. Komisja przekazała Radzie wniosek dotyczący rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 

w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych1.

2. Wniosek ten, wraz z pięcioma innymi, został przedstawiony w ramach tzw. czwartego pakietu 

kolejowego. De celów negocjacji rozpatrywano wnioski w podziale na dwie grupy: filar 

techniczny i filar rynkowy. Wniosek ten stanowi część filara rynkowego.

3. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wydał opinię w sprawie wniosku w dniu 

10 lipca 2013 r. Komitet Regionów przyjął opinię w dniu 8 października 2013 r.

4. Parlament Europejski przyjął opinię w pierwszym czytaniu w dniu 26 lutego 2014 r.

5. W dniu 3 grudnia 2014 r. Rada (ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii) osiągnęła 

porozumienie („podejście ogólne”)2 w sprawie wniosku uchylającego rozporządzenie 

nr 1192/69.

6. W dniu 19 kwietnia 2016 r. osiągnięto porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie 

tekstu kompromisowego.

7. W dniu 20 września 2016 r. Rada przyjęła porozumienie polityczne3 w sprawie tekstu 

kompromisowego.

8. Przy uwzględnieniu powyższych porozumień i w następstwie weryfikacji prawno-językowej, 

w dniu 17 października 2016 r. Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, 

zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą określoną w art. 294 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej.

1 Dz.U. L 156 z 28.6.1969, s. 283.
2 Zob. dok. 15790/14 TRANS 545 CODEC 2307.
3 Zob. dok. 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.
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II. CEL

9. Jedynym celem wniosku jest uchylenie zdezaktualizowanego rozporządzenia, które przyjęto 

gdy organizacje świadczące usługi kolejowe spełniały niektóre zobowiązania sektora 

publicznego. W rozporządzeniu ustanowiono ramy dotyczące rekompensat kosztów i korzyści 

związanych z takimi zobowiązaniami.

III. ANALIZA STANOWISKA RADY W PIERWSZYM CZYTANIU

10. Rada uważa, że rozporządzenie (EWG) nr 1192/69 nie jest już zgodne ze współczesną 

organizacją sektora kolejowego. Rada jest jednak świadoma, że rozporządzenie jest nadal 

stosowane, zwłaszcza w przypadku rekompensat kosztów odnoszących się do niektórych 

przejazdów kolejowych. Okres przejściowy dla rekompensat kosztów przejazdów kolejowych 

jest zatem uzasadniony, aby ułatwić sprawne przejście do nowego systemu.

IV. PODSUMOWANIE

11. W stanowisku Rady w pierwszym czytaniu odzwierciedlono kompromis uzgodniony między 

Radą a Parlamentem Europejskim, przy wsparciu Komisji.

12. Kompromis ten został potwierdzony pismem przewodniczącego działającej w Parlamencie 

Europejskim Komisji Transportu i Turystyki skierowanym do przewodniczącego Komitetu 

Stałych Przedstawicieli (część I) z dnia 13 lipca 2016 r.

13. Stanowisko Rady w pełni uwzględnia wniosek Komisji i poprawki zaproponowane przez 

Parlament Europejski w pierwszym czytaniu. Rada zatem uważa, że jej stanowisko 

w pierwszym czytaniu stanowi wyważony kompromis.
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NOTA DO PUNKTU I/A 
Od: Sekre ta ria t Genera lny Rady 
Do: Komite t S ta łych Przeds tawicie li / Rada  
Dotyczy: Projekt rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady uchyla jącego 

rozporządzenie  Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie  wspólnych zasad 
normalizujących rachunkowość przeds iębiors tw kole jowych (pie rwsze  
czytanie) 
– Przyjęcie  s tanowiska  Rady w pierwszym czytaniu i uzasadnienia  Rady 

 

1. W dniu 31 stycznia 2013 r. Komisja przedłożyła Radzie wyżej wymieniony wniosek1, którego 

podstawą są art. 91 i art. 109 TFUE.

2. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wydał opinię w dniu 10 lipca 2013 r.2 Komitet 

Regionów wydał opinię w dniu 8 października 2013 r.3

3. Parlament Europejski przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu 26 lutego 2014 r.4

1 dok. 6015/13.
2 Dz.U. C 327 z 12.11.2013, s. 122.
3 Dz.U. C 356 z 5.12.2013, s. 92.
4 dok. 6830/14.
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4. Na 3484. posiedzeniu, które odbyło się w dniu 29 września 2016 r., Rada do Spraw Ogólnych 

osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu 

dotyczącego wyżej wymienionego rozporządzenia1.

5. Zachęca się zatem Komitet Stałych Przedstawicieli, by zalecił Radzie przyjęcie – jako punktu 

A porządku obrad jednego z najbliższych posiedzeń – stanowiska Rady w pierwszym 

czytaniu w wersji zamieszczonej w dokumencie 11197/16 oraz uzasadnień przedstawionych 

w dokumencie 11197/16 ADD 1.

1 Zgodnie z pismem z dnia 13 lipca 2016 r., skierowanym przez przewodniczącego Komisji 
Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim do przewodniczącego Coreperu, 
Parlament Europejski powinien w drugim czytaniu zatwierdzić bez poprawek stanowisko 
Rady w pierwszym czytaniu.
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KOMUNIKAT KOMISJI  

DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 

na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

 

dotyczący 

stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad 

normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 
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2013/0013 (COD) 

KOMUNIKAT KOMISJI  

DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 

na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

 

dotyczący 

stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad 

normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

1. PRZEBIEG PROCEDURY 

W dniu 30 stycznia 2013 r. Komisja przyjęła kompleksowy pakiet sześciu wniosków 

ustawodawczych, mający na celu zapewnienie lepszej jakości oraz większego wyboru usług 

kolejowych w Europie. 

Potrzebna jest poprawa jakości usług i ich efektywności, aby kolej stała się bardziej 

atrakcyjnym wyborem dla pasażerów oraz by zachęcić ich do zmiany środka transportu. 

Lepszy stosunek jakości do ceny usług oraz ich zrównoważony rozwój można osiągnąć mimo 

ograniczonych funduszy publicznych. 

Pakiet ma również na celu zachęcanie do innowacji w sektorze kolejowym w UE, aby spełnić 

oczekiwania użytkowników. Służą temu trzy różne i wzajemnie powiązane rozwiązania: 

(1) otwarcie rynków krajowych przewozów pasażerskich na konkurencję i 

wprowadzenie obowiązku przeprowadzania procedury przetargowej przy udzielaniu 

zamówień publicznych na usługi; 

(2) wzmocnienie niezależności zarządców infrastruktury, co umożliwi im kontrolę 

wszystkich kluczowych funkcji sieci kolejowej i zagwarantuje wszystkim 

sprawiedliwy dostęp do kolei; 

(3) wzmocnienie roli Agencji Kolejowej Unii Europejskiej poprzez uczynienie z niej 

„punktu kompleksowej obsługi” wydającego ważne w całej UE zezwolenia na 

wprowadzanie pojazdów do obrotu, jak również ważne w całej UE certyfikaty 

bezpieczeństwa dla operatorów. 

 

Data przekazania wniosku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie: 

(dokument COM(2013) 26 final – 2013/0013 COD): 

 

 

31 stycznia 2013 r. 

Data wydania opinii przez Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny:  

 

11 lipca 2013 r. 

Data wydania opinii przez Komitet Regionów:  8 października 2013 r. 
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Data uchwalenia stanowiska Parlamentu Europejskiego w 

pierwszym czytaniu:  

26 lutego 2014 r. 

Data przyjęcia stanowiska Rady: 17 października 2016 r.

  

2. CEL WNIOSKU KOMISJI 

Ogólnym celem wniosku Komisji dotyczącego uchylenia rozporządzenia Rady (EWG) nr 1192/69 

w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych jest 

wyeliminowanie niespójności w porządku prawnym UE oraz przyczynienie się – zgodnie z 

celami programu REFIT – do uproszczenia prawa dzięki uchyleniu aktu prawnego, który stał 

się przestrzały. 

Rozporządzenie (EWG) nr 1192/69 („rozporządzenie”) jest niespójne oraz niezgodne z 

obecnie obowiązującymi przepisami z szeregu powodów. 

 Ponieważ przedsiębiorstwa kolejowe muszą być zarządzane zgodnie z zasadami 

obowiązującymi przedsiębiorstwa działające na zasadach komercyjnych, 

niedozwolona jest żadna forma rekompensaty ze strony państwa z tytułu wydatków 

na ubezpieczenia, emerytury lub innych kosztów operacyjnych (z wyjątkiem 

rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych). Zasada ta nie tylko jest 

ustalona ogólnie na mocy postanowień dotyczących pomocy państwa zawartych w 

Traktacie, ale jest także bardziej szczegółowo określona w wytycznych dotyczących 

pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw kolejowych (2008/C 184/07). 

 Wykaz przedsiębiorstw kolejowych kwalifikujących się do rekompensaty na 

podstawie rozporządzenia oraz klasyfikacja rodzajów rekompensaty, jakie mogą 

zostać wypłacone przedsiębiorstwom kolejowym, zakłada zarządzanie infrastrukturą 

stanowiące część działalności przedsiębiorstw kolejowych, co jest niezgodne z 

zasadą rozdzielenia funkcji podstawowych i oddzielnej księgowości. 

 W rozporządzeniu określono tylko 40 przedsiębiorstw kolejowych jako 

kwalifikujących się do rekompensaty. W momencie jego przyjmowania nie 

wydawało to się być problemem, gdyż zasiedziałe przedsiębiorstwa kolejowe 

konkurowały wyłącznie z innymi rodzajami transportu, a nie z innymi 

przedsiębiorstwami kolejowymi. Jednak w kontekście zliberalizowanego rynku, na 

którym przedsiębiorstwa kolejowe konkurują bezpośrednio z tradycyjnymi 

monopolami, przyznawanie rekompensat finansowych niektórym przedsiębiorstwom 

kolejowym nie ma już uzasadnienia. Jeżeli (w wyniku rozporządzenia) obowiązują 

różne warunki finansowe dla poszczególnych przedsiębiorstw kolejowych, nowe 

podmioty wchodzące na rynek nie mają zapewnionych niedyskryminacyjnych 

warunków dostępu. Na przykład nowi uczestnicy rynku mogą mieć trudności z 

przyciągnięciem pracowników z zasiedziałych przedsiębiorstw kolejowych, 

ponieważ te drugie mogą oferować korzystniejsze warunki świadczeń emerytalnych 

dzięki dotacjom otrzymanym na podstawie wspomnianego rozporządzenia. 

 Jedynie wypłaty rekompensat w ramach kategorii IV rozporządzenia (koszty 

związane z przejazdami kolejowymi) są zgodne z obowiązującym prawodawstwem. 

Przedmiotowe wypłaty są kosztami związanymi z funkcjami zarządcy infrastruktury, 

który – na podstawie art. 8 dyrektywy 2012/34/UE – może korzystać z finansowania 

ze środków państwowych. W związku z tym przepisy rozporządzenia dotyczące 

wypłat w ramach kategorii IV są również zbędne. 
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 3. UWAGI DOTYCZĄCE STANOWISKA RADY 

Stanowisko przyjęte przez Radę w pierwszym czytaniu w dniu 17 października 2016 r. 

popiera główne cele wniosku Komisji, nawet jeśli Rada uzgodniła odroczenie uchylenia 

przepisów rozporządzenia mających zastosowanie do normalizacji rachunkowości dotyczącej 

kategorii IV, jak określono w załączniku IV do tego rozporządzenia. Dlatego też przepisy te 

będą dalej stosowane do dnia 31 grudnia 2017 r. 

4. WNIOSEK 

Komisja może zaakceptować stanowisko przyjęte przez Radę, umożliwiając Parlamentowi 

Europejskiemu przyjęcie ostatecznego tekstu w drugim czytaniu. Komisja uważa, że 

największe korzyści pod względem jakości usług, efektywności i konkurencyjności sektora 

transportu kolejowego przyniosłoby przyjęcie filaru rynkowego i filaru technicznego. 
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