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Przedmiot: Środki na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa kolei w Europie 

W ostatnim czasie Europa musiała zmierzyć się z szeregiem ataków terrorystycznych i prób 
zamachów w różnych państwach członkowskich. W dniu 29 sierpnia 2015 r. ministrowie z Niemiec, 
Włoch, Hiszpanii, Luksemburga, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, a także europejscy 
komisarze ds. transportu i spraw wewnętrznych oraz koordynator UE ds. zwalczania terroryzmu 
spotkali się w celu omówienia ewentualnych inicjatyw służących zwiększeniu bezpieczeństwa kolei: 
międzynarodowe zespoły policyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa w pociągach, kontrola 
wizualna i kontrola bagażu, ogólne bilety imienne pociągów międzynarodowych, systematyczne 
wykorzystywanie nadzoru wideo itp. Dotychczas nie doprowadziło to do żadnych konkretnych środków 
na poziomie europejskim. 

W międzyczasie francuskie władze postanowiły wdrożyć kilka środków w odpowiedzi na potrzebę 
zwiększenia bezpieczeństwa w pociągach Thalys, co potwierdza, że wprowadzenie takich środków 
jest możliwe: instalacja bramek bezpieczeństwa, zwiększenie uprawnień agentów ochrony SNCF 
(SUGE) i wyrywkowe kontrole tożsamości. Środki te to dopiero początek, a ich pełna skuteczność 
wymaga wdrożenia na szczeblu międzynarodowym. 

Obecnie w odniesieniu do bezpieczeństwa kolei Komisja bierze pod uwagę wandalizm i zwykłe 
przestępstwa. Kiedy Komisja wprowadzi kompleksowy pakiet środków bezpieczeństwa w celu 
uwzględnienia również zagrożeń terrorystycznych?  

Transport z natury ma charakter międzynarodowy, dlatego niezwykle istotne jest zapewnienie 
skoordynowanego podejścia UE do standardów bezpieczeństwa. Ważne jest też wykorzystanie w 
pełni potencjału istniejących narzędzi, takich jak niezmiernie przydatna Europejska sieć sił policji 
kolejowej (RAILPOL). W jaki sposób prace RAILPOL-u mogłyby stanowić podstawę wspólnego 
europejskiego podejścia w zakresie bezpieczeństwa? Grupa ekspertów ds. ochrony transportu 
lądowego (LANDSEC) wydaje się nie być wystarczająco skuteczna: czy Komisja jest skłonna podjąć 
odpowiednie kroki, aby grupa ta spotykała się bardziej regularnie i skupiała się na bezpieczeństwie 
kolei?   Jak Komisja zamierza ustanowić i egzekwować zharmonizowane standardy bezpieczeństwa 
kolei w UE? Czy z uwagi na powyższe Komisja rozważa stworzenie specjalnej agencji? 
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