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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 

symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 

nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 

przekreślenie zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 91/2003 w 

sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych o 

towarach, pasażerach i wypadkach 

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

 uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (10000/1/2016-C8-0365/2016), 

 uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące wniosku 

Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0611), 

– uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 76 Regulaminu, 

 uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu 

i Turystyki (A8-0300/2016), 

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu; 

2. stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady 

aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

4. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po 

stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do 

przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

                                                 
1 Teksty przyjęte w dniu 11.3.2014, P7_TA(2014)0197. 
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UZASADNIENIE 

 

 

Priorytety Parlamentu 

 

W pierwszym czytaniu Parlament postanowił, że zakres rozporządzenia w sprawie statystyki 

transportu kolejowego powinien zostać rozszerzony, by objąć dane dotyczące infrastruktury, 

w szczególności wdrożenia europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym 

(ERTMS), będącego jednym z priorytetów transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). 

Parlament podkreślił, że szczególnie istotne jest posiadanie jasnej wizji rozwoju ERTMS w 

Unii, ponieważ UE wydała miliony euro na finansowanie infrastruktury tego typu, choć 

dotychczas nie przyniosło to żadnych konkretnych wyników w zakresie operacyjności 

systemu w Europie, z powodu nierównomiernego wdrażania i opóźnień we wdrażaniu.  

 

Parlament postanowił także, że Eurostat powinien udostępnić dane statystyczne na temat 

stacji bez przeszkód, dostępnych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i osób 

niepełnosprawnych, a także na temat wykorzystania transgranicznej infrastruktury kolejowej. 

 

W odniesieniu do kwestii wypadków, którą Komisja zaproponowała usunąć z zakresu 

rozporządzenia, Parlament bronił stanowiska, że dane statystyczne dotyczące wypadków 

powinny zostać utrzymane w zakresie rozporządzenia, a nawet że zakres ten powinien zostać 

poszerzony o wypadki i incydenty związane z transportem towarów niebezpiecznych oraz 

wypadki na przejazdach kolejowych. Parlament wyraził także opinię, że Eurostat i Europejska 

Agencja Kolejowa powinny ściśle współpracować w celu poprawy danych statystycznych 

dotyczących wypadków kolejowych, a w szczególności zapewnić spójność metodologiczną w 

odniesieniu do danych na temat wypadków dotyczących innych środków transportu. 

 

Parlament uważa, że niezwykle ważne jest, by obywatele UE mieli łatwy dostęp – w postaci 

punktów kompleksowej obsługi – do danych dotyczących realizacji polityki UE. 

 

 

Główne osiągnięcia 

 

Po długotrwałych negocjacjach Rada i Parlament doszły do porozumienia, zgodnie z którym 

najskuteczniejszym i najbardziej oszczędnym sposobem uniknięcia powielania pracy przez 

Eurostat, Komisję i Europejską Agencję Kolejową (ERA) jest wzmocnienie współpracy 

między tymi instytucjami i zadbanie o to, by dane statystyczne związane z polityką UE były 

łatwo dostępne dla obywateli UE i zainteresowanych podmiotów. 

 

Porozumienie dotyczące uproszczenia rozporządzenia w sprawie statystyki transportu 

kolejowego stało się możliwe dopiero po podpisaniu dwóch protokołów ustaleń między 

Eurostatem a Komisją (27 kwietnia 2016 r.) i między Eurostatem a Europejską Agencją 

Kolejową (12 maja 2016 r.). Wspomniane protokoły ustaleń są nie tylko ważnymi 

instrumentami służącymi optymalnemu wykorzystaniu istniejących informacji i ograniczeniu 

obciążeń administracyjnych, ale także pomogłyby spełnić przedstawione przez 

współsprawozdawców wymogi w zakresie lepszego wykorzystania statystyk transportu 

kolejowego. Pozwoliłyby one na dostarczenie wszystkim kategoriom użytkowników łatwo 
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dostępnych danych i wiarygodnych informacji na temat postępów w realizacji europejskiej 

polityki dotyczącej sektora kolejowego. 

 

 

Negocjacje 

 

W związku z przyjęciem w dniu 11 marca 2014 r. stanowiska Parlamentu w pierwszym 

czytaniu oraz decyzją Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) z dnia 13 października 2014 r. 

o podjęciu negocjacji, w dniu 25 listopada 2014 r. w ramach włoskiej prezydencji Rady 

odbyły się nieformalne rozmowy trójstronne. Kolejne nieformalne negocjacje zmierzające do 

osiągnięcia wczesnego porozumienia w drugim czytaniu odbyły się w ramach prezydencji 

łotewskiej i luksemburskiej.  Zespoły negocjacyjne Parlamentu i Rady osiągnęły 

porozumienie w czasie trwania prezydencji holenderskiej podczas drugich nieformalnych 

rozmów trójstronnych w dniu 24 maja 2016 r. Tekst sporządzony w wyniku negocjacji został 

zatwierdzony przez komisję TRAN w dniu 15 czerwca 2016 r. Po zatwierdzeniu tekstu przez 

komisję TRAN jej przewodniczący w piśmie skierowanym do przewodniczącego Komitetu 

Stałych Przedstawicieli poinformował, że zalecił zgromadzeniu plenarnemu, aby zatwierdziło 

stanowisko Rady w pierwszym czytaniu bez poprawek. W następstwie weryfikacji prawno-

językowej, w dniu 18 lipca 2016 r. Rada przyjęła w pierwszym czytaniu swoje stanowisko 

potwierdzające porozumienie. 
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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ 

Tytuł Zmiana rozporządzenia (WE) nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki transportu 

kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych dotyczących 

towarów, pasażerów i wypadków 
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