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STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2022 r. 

w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/... w 
sprawie uchylenia rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 wprowadzającego system 
księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i w 

żegludze śródlądowej oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 851/2006 
określającego pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach 

kont, stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1, 

po konsultacji z Komitetem Regionów, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą2,

1 Opinia z dnia 26 października 2022 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku 
Urzędowym).

2 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2022 r.
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 

lepszego stanowienia prawa1 Parlament Europejski, Rada i Komisja potwierdziły 

swoje wspólne zobowiązanie do uaktualnienia i uproszczenia ustawodawstwa Unii.

(2) W celu uaktualnienia dorobku prawnego Unii i w miarę możliwości ograniczenia 

jego objętości należy go systematycznie analizować. Uchylenie 

zdezaktualizowanych przepisów pomaga utrzymać przejrzystość, jasność i łatwość 

stosowania przez państwa członkowskie i zainteresowane strony ram legislacyjnych 

Unii.

(3) W rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1108/702 nałożono na państwa członkowskie 

obowiązek przedkładania sprawozdań na temat wydatków infrastrukturalnych 

w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej oraz danych 

dotyczących użytkowania takiej infrastruktury. 

(4) Rozporządzenie (EWG) nr 1108/70 zawiera zdezaktualizowane przepisy oraz 

definicje i jest niespójne i niezgodne z obecnie obowiązującymi nowszymi aktami 

prawnymi Unii zobowiązującymi państwa członkowskie do zgłaszania danych 

dotyczących inwestycji w infrastrukturę transportową i użytkowania infrastruktury.

(5) Rozporządzenie (EWG) nr 1108/70 powoduje nadmierne trudności administracyjne 

w zakresie gromadzenia danych wymaganych na mocy tego rozporządzenia. Od roku 

2005 tylko cztery państwa członkowskie przekazały takie dane.

(6) Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1108/70 w celu eliminacji 

niespójności w porządku prawnym Unii oraz aby przyczynić się do uproszczenia 

ustawodawstwa Unii poprzez wyeliminowanie aktu prawnego, który się 

zdezaktualizował. 

1 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1108/70 z dnia 4 czerwca 1970 r. wprowadzające 

system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym 
i w żegludze śródlądowej (Dz.U. L 130 z 15.6.1970, s. 4).
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(7) Ponieważ rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/20061 wykonuje rozporządzenie 

(EWG) nr 1108/70, straci ono cel wraz z uchyleniem rozporządzenia (EWG) 

nr 1108/70. Należy zatem również uchylić rozporządzenie (WE) nr 851/2006,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. określające 
pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont, 
stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 (Dz.U L 158 
z 10.6.2006, s. 3).
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Artykuł 1

Rozporządzenia (EWG) nr 1108/70 i (WE) nr 851/2006 tracą moc.

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

Przewodnicząca Przewodniczący


