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1. Kontekst

Pierwszy pakiet kolejowy przyjęty w 2001 r. był pierwszą prawdziwą próbą powstrzymania 
upadku transportu kolejowego, który rozpoczął się pod koniec ubiegłego wieku, oraz 
zreformowania europejskich ram prawnych. Pakiet ten miał zapewnić integrację kolejnictwa 
na poziomie europejskim i zwiększyć atrakcyjność kolei w porównaniu do innych rodzajów 
transportu. Jednak ta pierwsza reforma nie była w stanie poprawić sytuacji kolejnictwa
i zwiększyć udziału kolei w rynku przewozów w Europie, toteż nie osiągnęła celu 
określonego w białej księdze z 2001 r. w sprawie transportu.

Prowadzona w Parlamencie debata nad rezolucją z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 
wdrożenia pierwszego pakietu kolejowego doprowadziła do ujawnienia, że jedną z przyczyn 
stagnacji w sektorze była niechęć państw członkowskich do należytego wdrożenia pierwszego 
pakietu i osiągnięcia określonych w nim celów.

W następstwie przyjęcia tej rezolucji, Komisja wszczęła postępowanie w Trybunale 
Sprawiedliwości przeciwko 13 państwom członkowskim w związku z „nieprawidłowym 
wdrożeniem różnych aspektów pierwszego pakietu kolejowego”. Postępowania te koncentrują 
się zasadniczo na braku rozdziału między zarządcami infrastruktury a zasiedziałymi 
przedsiębiorstwami kolejowymi, na trudności doprowadzenia do sprawiedliwego ustalania 
opłat przez zarządcę infrastruktury oraz na braku dostatecznych uprawnień i niezależności 
organów regulacyjnych.

2. Wniosek Komisji

Komisja zaproponowała przekształcenie trzech dyrektyw składających się na pierwszy pakiet 
kolejowy1 (zwane dalej „przekształceniem”), wydając stosowny komunikat2. Mając na celu 
większe uproszczenie, zapewnienie przejrzystości i unowocześnienie przepisów, Komisja 
łączy wspomniane trzy dyrektywy pierwszego pakietu kolejowego i ich późniejsze zmiany.

Jednak oprócz kodyfikacji dotychczasowej legislacji, Komisja zamierza poprawić 
finansowanie infrastruktury kolejowej i pobieranie opłat za nią oraz warunki konkurencji na 
rynku kolejowym, a także zapewnić odpowiedni nadzór nad rynkiem. Te trzy kwestie zostały 
dokładniej omówione w następujących rozdziałach:

 Rozdział II, poświęcony rozwojowi kolei w Unii, zawiera przepisy dotyczące 
niezależności zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw kolejowych, oddzielenia 
zarządzania infrastrukturą od działalności związanej z transportem, jak również sytuacji 
finansowej sektora kolejowego. Dodane jest postanowienie mające na celu ograniczenie 
ingerencji państw członkowskich w zarządzanie przedsiębiorstwami kolejowymi, 
zwłaszcza w odniesieniu do ogólnych wytycznych. Zasadnicze funkcje zarządcy 
infrastruktury wyszczególnione zostały w załączniku II dyrektywy.

                                               
1 Dyrektywa 2001/12 w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych, dyrektywa 2001/13 w sprawie wydawania 
licencji przedsiębiorstwom kolejowym oraz dyrektywa 2001/14 w sprawie alokacji zdolności przepustowej 
infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej.
2 COM(2010)474.
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Sekcja 4 i załącznik III, poświęcone warunkom dostępu do usług, zawierają główne 
modyfikacje: wprowadzone zostały wymogi w zakresie niezależności odnośnie do 
zarządzania obiektami infrastruktury usługowej w konkretnych okolicznościach oraz 
obowiązek wynajmu/dzierżawy kolejowych obiektów infrastruktury usługowej przez ich 
właścicieli, jeśli obiekty te nie były użytkowane przez ponad dwa lata.

 W rozdziale III o przyznawaniu licencji przedsiębiorstwom kolejowym utrzymano 
procedurę wydawania licencji dla przedsiębiorstw kolejowych, nie wprowadzając 
większych zmian. Niemniej w art. 17 wprowadzono nowy przepis zobowiązujący państwa 
członkowskie lub obywateli państw członkowskich do posiadania ogółem ponad 50% 
udziałów w przedsiębiorstwie kolejowym, które zamierza ubiegać się o przyznanie 
licencji w UE.

 Rozdział IV o pobieraniu opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej i alokacji jej 
zdolności przepustowej zawiera kilka przepisów, w których wprowadzono istotne zmiany:

- Ustalanie opłat z tytułu użytkowania infrastruktury i korzystania z usług. Najważniejsze 
zasady ustalania opłat pozostawiono w niezmienionej formie. Komisja zamierza jednak 
wyjaśnić, jak stosować te zasady (załącznik VIII, pkt 1 i 3). Proponuje ona również 
wprowadzenie obowiązkowego zróżnicowania opłat za dostęp do infrastruktury na 
podstawie charakterystyki emisji hałasu taboru tworzącego dany pociąg oraz 
powiązanie tego obowiązku z wejściem w życie dyrektywy w sprawie eurowiniety.
Zróżnicowanie opłat z tytułu innych kosztów ponoszonych w związku z ochroną 
środowiska pozostaje dobrowolne, choć pobieranie opłat z tytułu wzrostu przychodów 
przysługujących zarządcy infrastruktury byłoby również uzależnione od dyrektywy
w sprawie eurowiniety Komisja proponuje także wprowadzenie tymczasowej obniżki 
opłat dla pociągów wyposażonych w europejski system sterowania pociągiem (ETCS)
w celu przyspieszenia wprowadzania interoperacyjnych technologii.

- Alokacja zdolności przepustowej infrastruktury. Celem najważniejszych zmian jest 
wzmocnienie współpracy między zarządcami infrastruktury w odniesieniu do zdolności 
przepustowej na poziomie międzynarodowym w art. 40 oraz uogólnienie koncepcji 
uprawnionych wnioskodawców w art. 41. W przypadku sporu między wnioskodawcami 
dotyczącego podobnych tras pociągów, wymagane informacje zapewniane są bezpłatnie 
dla potrzeb procesu koordynacji i systemu rozwiązywania sporów stosowanego przez 
zarządców infrastruktury, zgodnie z art. 46.

- Organy regulacyjne. Podmioty takie są niezależne od wszelkich innych organów 
publicznych pod względem organizacyjnym, decyzyjnym i zarządzania personelem.
Zakres ich uprawnień jest szeroki i obejmuje dostęp do infrastruktury kolejowej
i pobieranie opłat za usługi na rzecz przedsiębiorstw kolejowych oraz monitorowanie 
konkurencji w sektorze. Organy regulacyjne mogą korzystać z następujących 
instrumentów: działania z własnej inicjatywy; egzekwowanie swoich decyzji w drodze 
nakładania sankcji, w tym kary grzywny; uprawnienie do inicjowania audytów 
dotyczących rozdziału rachunkowości oraz do wyciągania wniosków dotyczących 
kwestii związanych z pomocą państwa. Komisja wzmacnia również współpracę, 
tworząc grupę roboczą krajowych organów regulacyjnych.

3. Pierwsze uwagi i wskazówki
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Przekształcenie ma na celu doprowadzenie do powstania kompleksowego i zintegrowanego 
europejskiego rynku kolejowego we wszystkich jego segmentach, również w odniesieniu do 
krajowych i międzynarodowych przewozów pasażerskich i towarowych. Sprawozdawczyni 
popiera ten cel, a zwłaszcza usunięcie ostatnich barier technicznych i administracyjnych na 
różnych rynkach krajowych, stosownie do wyrażonego już przez Parlament poparcia podczas 
debat nad poprzednimi pakietami kolejowymi. Taki europejski rynek kolejowy powinien 
przynosić korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom w postaci mniejszych kosztów oraz 
powinien gwarantować sprawiedliwy i niedyskryminacyjny dostęp do europejskiej sieci 
kolejowej wszystkim przedsiębiorstwom kolejowym.

Poza przedstawieniem ogólnego celu, sprawozdawczyni chciałaby poruszyć kilka kwestii 
dotyczących niedostatecznego omówienia w przekształceniu niektórych aspektów, które 
zdaniem sprawozdawczyni mają istotne znaczenie dla utworzenia prawdziwie jednolitego 
europejskiego obszaru kolejowego. Za podstawę swoich rozważań sprawozdawczyni 
przyjmuje rezolucję Parlamentu, która została przyjęta w Komisji Transportu praktycznie 
jednomyślnie (38 głosami za i przy braku głosów przeciw). Rezolucja ta dotyczy
w szczególności niezależności zarządców infrastruktury, niewystarczających zasobów 
organów regulacyjnych oraz uprawnień i pobierania opłat z tytułu udostępniania 
infrastruktury.

a) Organ regulacyjny

W niedawno przyjętej rezolucji Parlament wyraża zaniepokojenie tym, że organy regulacyjne 
nie posiadają wystarczających uprawnień i zasobów. Komisja proponuje w związku z tym 
znaczne wzmocnienie roli i kompetencji tych organów. Wzmocniona zostaje również 
współpraca między nimi, która będzie wykraczać poza obecną wymianę informacji: Komisja 
zamierza zobowiązać organy regulacyjne do współpracy, zwłaszcza w zakresie rozpatrywania 
skarg dotyczących międzynarodowych tras pociągów. Jednak Komisja nie proponuje 
wprowadzenia zintegrowanego europejskiego systemu nadzoru, porównywalnego do 
systemów stosowanych w innych sektorach sieciowych, które zostały niedawno otwarte na 
konkurencję, takich jak energetyka czy telekomunikacja.

Sprawozdawczyni w pełni popiera dążenie Komisji do zwiększenia niezależności
i kompetencji krajowych organów regulacyjnych oraz uznaje wzmocnienie kontroli 
regulacyjnej za pierwszą priorytetową reformę, którą należy wdrożyć w sektorze kolejowym: 
skuteczna kontrola regulacyjna na poziomie krajowym i europejskim jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym zapewniającym dalszą integrację krajowych rynków kolejowych, gdyż 
zapewnia poszanowanie sprawiedliwych i niedyskryminacyjnych zasad obowiązujących na 
rynku kolejowym.

Rola organu regulacyjnego powinna zostać bardziej wzmocniona, a jego kompetencje 
rozszerzone na nowe obszary. Organ regulacyjny powinien być w stanie, na przykład, 
sprawdzić, czy krajowe uregulowania w zakresie bezpieczeństwa i inne normy techniczne nie 
są nadużywane w celu ograniczania otwartości rynków, gdyż obawy związane
z bezpieczeństwem i certyfikacją są często niewłaściwie wykorzystywane jako alibi w celu 
ograniczania dostępu do rynku. Jednak rola organu regulacyjnego, w kształcie 
zaproponowanym przez Komisję, wzmocniona jest również w obszarach wykraczających 
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poza funkcję tradycyjnej kontroli i obejmujących przykładowo ocenę planu prowadzenia 
działalności lub ocenę prognozy średnio- i długoterminowych dochodów odpowiednich dla 
osiągnięcia wyznaczonych wskaźników gospodarczych. Sprawozdawczyni proponuje jeszcze 
bardziej wzmocnić taką kontrolę regulacyjną na poziomie europejskim, na przykład 
wprowadzając bardziej zinstytucjonalizowany system w porównaniu do zaproponowanego 
przez Komisję podejścia opartego wyłącznie na współpracy.

b) Finansowanie infrastruktury i pobieranie opłat

Parlament wielokrotnie krytykował niski poziom inwestycji i finansowania infrastruktury 
kolejowej w państwach członkowskich, zwłaszcza w odniesieniu do transeuropejskiej sieci 
transportowej (TEN-T), tym bardziej że dyrektywa 2001/12 zawiera szczegółowe przepisy 
dotyczące finansowania infrastruktury oraz postępowania w przypadku zadłużenia kolei.
Komisja wprowadza nowe przepisy, aby poprawić finansowanie infrastruktury kolejowej.
Nakłada ona, na przykład, obowiązek publikowania pięcioletnich strategii rozwoju krajowej 
infrastruktury kolejowej (art. 8). Tego rodzaju strategie powinny zaspokajać przyszłe 
potrzeby w zakresie mobilności oraz zapewniać solidne i stabilne finansowanie systemu kolei.
Plany operacyjne przygotowywane przez zarządców infrastruktury, w oparciu o konsultacje 
ze wszystkimi uczestnikami rynku, powinny stanowić odzwierciedlenie nowych ram 
regulacyjnych. Przepisy zwiększające przejrzystość zobowiązań państw członkowskich
i zarządców infrastruktury również zostały zaostrzone – zaproponowano wymóg 
publikowania ogólnych ram pobierania opłat. Przepisy te przyczyniają się do zwiększenia 
przejrzystości, tak jak i zobowiązania nakładane na państwa członkowskie.

Komisja proponuje, by umowy między zarządcą infrastruktury i organami publicznymi były 
obowiązkowe w celu zabezpieczenia alternatywnego do pobierania opłat źródła finansowania 
infrastruktury. Znaczenie takich umów, których okres obowiązywania został wydłużony
z trzech do co najmniej pięciu lat, zostało wzmocnione w załączniku VII, na przykład poprzez 
włączenie do umowy wskaźników ukazujących wyniki gospodarcze. Może to okazać się dużą 
zachętą do możliwie najlepszego wykorzystania sieci, pod warunkiem że wyznaczone cele są 
dostatecznie ambitne. Sprawozdawczyni uważa, że skuteczność takich umów uzależniona jest
w dużej mierze od zapewnienia wszystkim zainteresowanym stronom takich samych 
możliwości wyrażania potrzeb.

Jeśli chodzi o różnicowanie opłat z tytułu dostępu do infrastruktury w zależności od 
powodowanego przez pociąg hałasu, sprawozdawczyni uważa, że uwzględnienie czynników 
zewnętrznych należy koordynować między różnymi rodzajami transportu, aby tworzyć 
sprawiedliwe warunki dla konkurencji intramodalnej i intermodalnej. Sprawozdawczyni 
mogłaby wnieść poprawki, aby podkreślić ten warunek, zwłaszcza względem transportu 
drogowego. Proponowane jest również wprowadzenie zachęt do instalowania urządzeń
w ramach europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), które przyjmują 
formę tymczasowego obniżenia opłat z tytułu dostępu pociągów do infrastruktury. Zdaniem 
sprawozdawczyni ważne jest, aby zachęty te były neutralne względem dochodów dla 
wszystkich operatorów kolejowych i nie stwarzały zarządcom infrastruktury dalszych 
trudności w zakresie finansowania.

Ponadto w wielu państwach członkowskich system pobierania opłat za dostęp do 
infrastruktury, który jest źródłem środków wykorzystywanych przez zarządców infrastruktury 
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na finansowanie jej rozwoju i utrzymania, nie oferuje wystarczających zachęt do poprawy 
wyników funkcjonowania sieci. Dlatego Komisja proponuje określić podstawowe zasady, na 
których opiera się plan wydajności (załącznik VIII, pkt 4).

Choć środki te przyczyniają się do tworzenia zdrowego systemu finansowego, nadal nie 
wiadomo, czy okażą się wystarczające w kontekście zubożonych zasobów państw 
członkowskich. Fundamenty finansowania infrastruktury wciąż są kruche. Oprócz poprawy 
przejrzystości i wdrażania wspomnianych wyżej zachęt, należy szukać  sposobów 
stymulowania dodatkowych inwestycji publicznych i prywatnych w sektorze kolejowym.

c) Warunki dostępu do usług i obiektów infrastruktury usługowej

Komisja wzmacnia przepisy dotyczące tej kwestii, zwłaszcza w art. 13. Prowadzi to do 
sytuacji, w której Komisja proponuje prawne i organizacyjne oddzielenie obiektów 
infrastruktury usługowej od przedsiębiorstw kolejowych posiadających dominującą pozycję, 
bez zajmowania się ogólnym podziałem między zarządcą infrastruktury i operatorami 
transportu, co w konsekwencji przynosi o wiele więcej szkód dla równej
i niedyskryminacyjnej konkurencji. Powstaje pytanie, czy Komisja jest dostatecznie czy 
niewspółmiernie ambitna w odniesieniu do zapewnienia równego i niedyskryminacyjnego 
dostępu do usług wszystkim wnioskodawcom oraz czy pozostałe środki mogą być bardziej 
adekwatne, aby zagwarantować taki dostęp.

d) Rozdział zarządzania infrastrukturą od świadczenia usług transportowych

Parlament wielokrotnie wyrażał zaniepokojenie faktem, że zarządcom infrastruktury nie 
przyznaje się wystarczającej niezależności od zasiedziałego operatora kolejowego. Przyznanie 
takiej niezależności zarządcom infrastruktury ma istotne znaczenie, gdyż odgrywają oni 
kluczową rolę w zapewnianiu dostępu do zdolności przepustowej infrastruktury oraz
w pobieraniu opłat. Sprawozdawczyni w pełni popiera stanowisko Parlamentu, w którym 
krytykuje on „brak wystarczających zabezpieczeń praktycznych i prawnych gwarantujących 
niezależność zarządców infrastruktury, zwłaszcza gdy stanowią oni część holdingu 
kolejowego prowadzącego również działalność w zakresie transportu kolejowego” oraz 
utrzymuje, że niezależność „stanowi podstawowy warunek sprawiedliwego, przejrzystego
i niedyskryminacyjnego traktowania wszystkich operatorów”(ust. 7 rezolucji z czerwca 
2010 r.).

Taki brak niezależności ogranicza konkurencję w znacznej liczbie państw europejskich
i utrudnia europejską integrację sieci kolei, która nadal zarządzana jest przy uwzględnieniu 
wyłącznie krajowych potrzeb. Dlatego właśnie w niedawno przyjętej rezolucji Parlament 
apeluje do Komisji o potraktowanie niezależności zarządców infrastruktury jako sprawy 
priorytetowej w przekształceniu. Niestety wniosek Komisji nie przedstawia, ku ogromnemu 
rozczarowaniu sprawozdawczyni, żadnego postępu w zakresie niezależności. Nadszedł czas, 
aby Parlament Europejski rozważył w jaki sposób i w jakiej formie można osiągnąć 
niezależność na jednolitym europejskim rynku kolejowym, tak jak w przypadku sektora 
energetycznego i telekomunikacyjnego. W tym celu Parlament powinien zainicjować debatę 
nad utworzeniem prawdziwie europejskiego modelu dla rynku kolejowego, opartego na kilku 
jasnych i przejrzystych zasadach, które prowadzą do większego niż obecnie ujednolicenia 
regulacji w całej Unii. Abstrahując od kwestii własności, sprawozdawczyni uważa, że 
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dopuszczeni powinni być jedynie tacy zarządcy infrastruktury, którzy są w pełni niezależni 
pod względem prawnym, organizacyjnym i instytucjonalnym.

e) Załączniki i zakres aktów delegowanych

Wniosek zawiera dziewięć załączników, które – w bieżącej wersji tekstu – Komisja może 
zmieniać w drodze aktów delegowanych. Sprawozdawczyni jest świadoma, że Komisja 
potrzebuje dostatecznej elastyczności, by dostosowywać przepisy do zmian prawnych, 
politycznych i technicznych. Niemniej dyrektywa powinna zapewniać uregulowaniom solidną 
podstawę, która wyraźnie określa, w jakim kierunku Komisja powinna podejmować działania.
Niektóre z tych załączników mogą wywierać zasadniczy wpływ na sposób regulowania 
sektora i dlatego załączniki te można uznać za istotne elementy dyrektywy. W związku z tym 
sprawozdawczyni proponuje ocenić adekwatność każdego załącznika osobno, aby stwierdzić, 
czy zawarte w nim elementy wymagają zmiany w drodze zwykłej procedury ustawodawczej,
a nie aktów delegowanych.


