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Procedura konsultacji
Procedura zgody
Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)
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 w sprawie przyjęcia rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr
1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw
kolejowych
(11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))
(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)
Parlament Europejski,
–

uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (11197/1/2016 – C80424/2016),

–

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11
lipca 2013 r.1,

–

uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 8 października 2013 r.2,

–

uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu3 dotyczące wniosku
Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0484),

–

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 (A8-0368/2016),

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

Dz.U. C 327 z 12.11.2013, s. 122.
Dz.U. C 356 z 5.12.2013, s. 92.
3
Teksty przyjęte w dniu 26.2.2014, P7_TA(2014)0152.
2
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UZASADNIENIE
1. Filar rynkowy czwartego pakietu kolejowego
Filar rynkowy czwartego pakietu kolejowego obejmuje trzy wnioski ustawodawcze:
1. wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego
europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych
kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową;
2. wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku
krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego;
3. wniosek dotyczący uchylenia rozporządzenia nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad
normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych.
2. Wniosek Komisji dotyczący uchylenia rozporządzenia nr 1192/69
Komisja proponuje uchylenie rozporządzenia nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad
normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych, pozwalające państwom
członkowskim na rekompensowanie przedsiębiorstwom kolejowym uiszczanych przez nie
zobowiązań finansowych, których nie muszą ponosić przedsiębiorstwa oferujące inny rodzaj
transportu.
Te zobowiązania mogą dotyczyć przykładowo wypłaty specjalnych świadczeń w razie
wypadku przy pracy, które jest zobowiązane wypłacać przedsiębiorstwo kolejowe, zaś w
przypadku innych rodzajów transportu są one wypłacane przez państwo, wypłaty świadczeń
emerytalnych dla pracowników kolei, którzy zazwyczaj przechodzą na emeryturę wcześniej w
przypadku niektórych uciążliwych rodzajów pracy, bądź płatności na poczet kosztów
przejazdów kolejowych. Rodzaje rekompensaty za wywiązywanie się z takich obowiązków są
podzielone na 15 kategorii, które określają szczegółowy zakres i zasady obliczania wysokości
rekompensat, zgodnie z treścią poszczególnych załączników do rozporządzenia nr 1192/69.
Rozporządzenie nr 1192/69 zostało przyjęte przed liberalizacją rynku kolejowego, kiedy to
transport kolejowy w Europie rozwijał się głównie w granicach poszczególnych państw, przy
czym zintegrowane przedsiębiorstwa kolejowe jednocześnie świadczyły usługi kolejowe i
zarządzały infrastrukturą kolejową. Wówczas celem rozporządzenia było zapewnienie
przedsiębiorstwom kolejowym i przedsiębiorstwom oferującym inny rodzaj transportu
równych warunków w zakresie ponoszenia kosztów socjalnych lub kosztów zewnętrznych.
Ponadto stosunki między rządami a przedsiębiorstwami kolejowymi w większości należącymi
do skarbu państwa nie były jeszcze wówczas regulowane umową, a poza tym istniały o wiele
bardziej bezpośrednie powiązania własnościowe między tymi dwoma podmiotami. Z racji
pierwotnego zamysłu rozporządzenie zawiera wykaz wymienionych z nazwy przedsiębiorstw
kolejowych dawniej należących do skarbu państwa. Wykaz ten był wielokrotnie
dostosowywany w celu uwzględnienia przystąpienia nowych państw członkowskich do UE i
obecnie figuruje w nim 40 przedsiębiorstw.
Komisja stwierdza, że od 2007 r. z przepisów tego rozporządzenia skorzystały cztery państwa
członkowskie: Belgia, Niemcy, Irlandia i Polska. Płatności dokonano jedynie w ramach 3
spośród 15 kategorii. Komisja uważa, że w związku z przyjęciem kilku pakietów kolejowych,
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które spowodowały przeobrażenia w sektorze kolei, rozporządzenie nie jest już zgodne z
obecnym otoczeniem prawnym i dyskryminuje przedsiębiorstwa kolejowe nieuwzględnione
w wykazie w porównaniu z tymi, które w nim figurują (i tym samym kwalifikują się do
otrzymywania rekompensat).

3. Stanowisko sprawozdawczyni
Jak Komisja stwierdza we wniosku, rozporządzenie nie jest już zgodne z obowiązującym
obecnie otoczeniem prawnym. Sprawozdawczyni podziela w pełni tę opinię Komisji.
Sprawozdawczyni zgadza się również, że obecne brzmienie rozporządzenia jest
dyskryminujące, gdyż oferuje możliwość wypłaty rekompensat tylko 40 przedsiębiorstwom
wymienionym w załącznikach do rozporządzenia. Utrzymanie rozporządzenia w mocy nie
jest zatem możliwe, o ile wykaz przedsiębiorstw kolejowych nie będzie systematycznie
aktualizowany.
Stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu zostało przyjęte dnia 26 lutego 2014 r.
Parlament Europejski opowiadał się wówczas za uchyleniem rozporządzenia, jednak domagał
się, by uchylenie to weszło w życie po dwóch latach.
Po przyjęciu stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu, od października 2015 r. do
kwietnia 2016 r. pod przewodnictwem luksemburskiej i holenderskiej prezydencji Rady
odbywały się negocjacje międzyinstytucjonalne (mające na celu zawarcie wczesnego
porozumienia w drugim czytaniu). Po sześciu rundach rozmów trójstronnych, w dniu 19
kwietnia 2016 r. zespół negocjacyjny Parlamentu osiągnął porozumienie z prezydencją Rady.
Tekst porozumienia został przedstawiony Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) i
zatwierdzony w dniu 12 lipca 2016 r. Po zatwierdzeniu tekstu przez komisję TRAN, w piśmie
skierowanym do przewodniczącego Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER I) jej
przewodniczący poinformował, że zaleci zgromadzeniu plenarnemu, aby zatwierdziło
stanowisko Rady w pierwszym czytaniu bez poprawek, pod warunkiem że jest ono zgodne z
porozumieniem osiągniętym między obiema instytucjami. W następstwie weryfikacji prawnojęzykowej w dniu 17 października 2016 r. Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym
czytaniu, zgodnie z porozumieniem.
Podczas negocjacji mających na celu zawarcie wczesnego porozumienia w drugim czytaniu
oraz konsultacji z zainteresowanymi stronami sprawozdawczyni stwierdziła, że nadal
potrzebny jest okres przejściowy w odniesieniu do rekompensat wypłacanych za koszty
związane z przejazdami kolejowymi (kategoria IV), ponieważ niektóre państwa członkowskie
nadal stosują to rozporządzenie jako podstawę do rekompensaty kosztów związanych z
przejazdami kolejowymi. W przyszłości państwa członkowskie będą nadal mogły 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 nr 1192/69.
W związku z powyższym sprawozdawczyni zaleca, by postąpić zgodnie z wnioskiem Komisji
o uchylenie rozporządzenia, z wyjątkiem przepisów, które mają zastosowanie do normalizacji
rachunkowości w przypadkach podlegających kategorii IV objętych załącznikiem IV.
Przepisy te będą miały zastosowanie do dnia 31 grudnia 2017 r. Dałoby to państwom
członkowskim czas na dostosowanie krajowych przepisów dotyczących rekompensaty
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kosztów związanych z niektórymi przejazdami kolejowymi.
Sprawozdawczyni pragnie jednak podkreślić, że wszystkie państwa członkowskie powinny
przestrzegać wcześniejszych aktów ustawodawczych i przyjąć środki transpozycji dyrektywy
2012/34/UE.
4. Zalecenie
Ponieważ stanowisko Rady w pierwszym czytaniu jest zgodne z porozumieniem osiągniętym
w trakcie negocjacji międzyinstytucjonalnych, sprawozdawczyni zaleca przyjęcie go bez
zmian.
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PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
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