
UMOWA 

między Unią Europejską a Międzyrządową Organizacją Międzynarodowych Przewozów Kolejami 
w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami 

(COTIF) z dnia 9 maja 1980 r., zmienionej protokołem wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r. 

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią”, 

z jednej strony, oraz 

MIĘDZYRZĄDOWA ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW KOLEJAMI, zwana dalej „OTIF”, 

z drugiej strony, 

zwane razem dalej „|Umawiającymi się Stronami”, 

UWZGLĘDNIAJĄC postanowienia Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r., 
zmienionej protokołem wileńskim z dnia 3 czerwca 1999 r. (zwanej dalej „konwencją”), w szczególności jej art. 38, 

UWZGLĘDNIAJĄC zadania, które przyznają Unii Europejskiej Traktat o Unii Europejskiej (TUE) i Traktat o funkcjono
waniu Unii Europejskiej (TFUE) w niektórych obszarach objętych konwencją, 

PRZYPOMINAJĄC o tym, że w następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r., Unia zastąpiła 
Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym, w związku z czym od tej daty wykonuje wszelkie prawa i przyjmuje 
na siebie wszelkie obowiązki Wspólnoty Europejskiej, 

MAJĄC NA UWADZE, że konwencja ustanawia Międzyrządową Organizację Międzynarodowych Przewozów Kolejami 
(OTIF), której siedziba znajduje się w Bernie, 

MAJĄC NA UWADZE, że Unia przystępuje do Konwencji po to, aby wspomagać OTIF w realizacji jej celu, którym jest 
promowanie, usprawnianie i ułatwianie międzynarodowego transportu kolejowego pod kątem zarówno technicznym, jak 
i prawnym, 

MAJĄC NA UWADZE, że na mocy art. 3 konwencji wynikające z konwencji zobowiązania odnoszące się do współpracy 
międzynarodowej nie mają pierwszeństwa – dla Stron konwencji, które są również państwami członkowskimi Unii lub 
państwami stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym – w stosunku do ich zobowiązań jako 
państw członkowskich Unii lub państw stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

MAJĄC NA UWADZE, że w przypadku tych części konwencji, które podlegają kompetencjom Unii, niezbędna jest 
klauzula rozdzielności w celu wskazania, że we wzajemnych stosunkach państwa członkowskie Unii nie mogą powo 
ływać się na prawa i obowiązki wynikające z konwencji ani ich stosować, 

MAJĄC NA UWADZE, że konwencja ma w pełni zastosowanie w stosunkach między Unią i jej państwami członkow
skimi, z jednej strony, a pozostałymi Stronami konwencji, z drugiej strony, 

MAJĄC NA UWADZE, że przystąpienie Unii do konwencji wymaga ustanowienia jasnych zasad stosowania postanowień 
konwencji do Unii i jej państw członkowskich, 

MAJĄC NA UWADZE, że warunki przystąpienia Unii do konwencji muszą pozwalać Unii na wykonywanie w ramach 
konwencji kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie, 

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Unia przystępuje niniejszym do konwencji na warunkach ustanowionych w niniejszej umowie, zgodnie 
z art. 38 konwencji. 

Artykuł 2 

Bez uszczerbku dla przedmiotu i celu konwencji zakładającego promowanie, usprawnienie i ułatwianie 
ruchu kolejowego oraz bez uszczerbku dla pełnego stosowania konwencji w stosunku do pozostałych 
Stron konwencji w ich wzajemnych stosunkach, Strony konwencji będące państwami członkowskimi 
Unii stosują przepisy Unii, a zatem nie stosują zasad wynikających z tej konwencji, chyba że nie ma 
przepisów unijnych regulujących dany obszar.
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Artykuł 3 

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy postanowienia 
konwencji interpretuje się w taki sposób, aby obejmowały 
również Unię w ramach jej kompetencji, a różne terminy 
używane na określenie Stron konwencji i ich przedstawicieli 
należy rozumieć zgodnie z powyższym. 

Artykuł 4 

Unia nie wnosi wkładu do budżetu OTIF i nie uczestniczy 
w podejmowaniu decyzji dotyczących tego budżetu. 

Artykuł 5 

Bez uszczerbku dla wykonywania swojego prawa głosu zgodnie 
z art. 6 Unia może być reprezentowana i może brać udział 
w pracach wszystkich organów OTIF, w których którekolwiek 
z jej państw członkowskich może być reprezentowane jako 
Strona konwencji i które mogą dotyczyć spraw wchodzących 
w zakres jej kompetencji. 

Unia nie może być członkiem Komitetu Administracyjnego. 
Unia może zostać zaproszona do udziału w posiedzeniach 
tego komitetu, jeżeli komitet chce zasięgnąć jej opinii w spra
wach ujętych w porządku obrad i będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. 

Artykuł 6 

1. W przypadku decyzji dotyczących obszarów, w których 
Unia ma wyłączne kompetencje, Unia wykonuje prawo głosu 
swoich państw członkowskich w ramach konwencji. 

2. W przypadku decyzji dotyczących obszarów, w których 
Unia dzieli kompetencje z państwami członkowskimi, głosuje 
Unia lub jej państwa członkowskie. 

3. Z zastrzeżeniem art. 26 § 7 konwencji Unia dysponuje 
liczbą głosów równą liczbie głosów jej państw członkowskich 
będących również Stronami konwencji. Jeżeli Unia głosuje, jej 
państwa członkowskie nie głosują. 

4. Unia informuje indywidualnie dla każdego przypadku 
pozostałe Strony konwencji, jeżeli w odniesieniu do różnych 
punktów porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego i innych 
obradujących organów będzie wykonywać prawo głosu przewi
dziane w ust. 1–3. Obowiązek ten ma zastosowanie również 
wtedy, gdy decyzje są podejmowane korespondencyjnie. Infor
macje takie należy przekazać Sekretarzowi Generalnemu OTIF 
z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić ich rozesłanie 
wraz z dokumentami na posiedzenie lub decyzją, która ma 
zostać podjęta korespondencyjnie. 

Artykuł 7 

Zakres kompetencji Unii zostaje określony w zarysie 
w pisemnym oświadczeniu złożonym przez Unię w chwili 
zawarcia niniejszej umowy. Oświadczenie to może zostać 
w stosownych przypadkach zmienione w drodze powiado
mienia OTIF przez Unię. Nie zastępuje ono ani w żaden sposób 
nie ogranicza obszarów, które mogą być objęte powiadomie
niami dotyczącymi kompetencji Unii składanymi przed 
podjęciem decyzji przez OTIF w drodze formalnego głosowania 
lub w inny sposób. 

Artykuł 8 

Tytuł V konwencji ma zastosowanie do każdego sporu powsta 
łego między Umawiającymi się Stronami w odniesieniu do 
interpretacji, stosowania lub wykonywania niniejszej umowy, 
w tym jej istnienia, okresu obowiązywania i rozwiązania. 

Artykuł 9 

Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego 
miesiąca następującego po jej podpisaniu przez Umawiające się 
Strony. W tym przypadku nie stosuje się art. 34 § 2 konwencji. 

Artykuł 10 

Niniejsza umowa pozostaje w mocy na czas nieokreślony. 

Jeżeli wszystkie Strony konwencji będące państwami członkow
skimi Unii wypowiedzą konwencję, powiadomienie o tym 
wypowiedzeniu, jak również o wypowiedzeniu niniejszej 
umowy, uznaje się za dokonane przez Unię w chwili powiado
mienia o wypowiedzeniu konwencji przez ostatnie państwo 
członkowskie Unii na mocy art. 41 konwencji. 

Artykuł 11 

Strony konwencji niebędące państwami członkowskimi Unii, 
stosujące w wyniku umów międzynarodowych z Unią odpo
wiednie przepisy unijne, mogą – za powiadomieniem depozy
tariusza konwencji – składać indywidualne oświadczenia doty
czące zachowania ich praw i obowiązków na mocy ich umów 
z Unią, konwencją i związanych z nimi przepisów. 

Niniejszą umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach, 
z których jeden jest przechowywany przez OTIF, a drugi 
przez Unię, w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, 
duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, 
litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, 
polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, 
szwedzkim, węgierskim i włoskim – przy czym teksty w każdym 
z tych języków są na równi autentyczne. Pozostaje to bez 
uszczerbku dla art. 45 § 1 konwencji. 

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy, należycie 
upoważnieni w tym celu, podpisali niniejszą umowę.
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За Европейския съюз 
Por la Unión Europea 
Za Evropskou unii 
For Den Europæiske Union 
Für die Europäische Union 
Euroopa Liidu nimel 
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
For the European Union 
Pour l'Union européenne 
Per l'Unione europea 
Eiropas Savienības vārdā – 
Europos Sąjungos vardu 
Az Európai Unió részéről 
Għall-Unjoni Ewropea 
Voor de Europese Unie 
W imieniu Unii Europejskiej 
Pela União Europeia 
Pentru Uniunea Europeană 
Za Európsku úniu 
Za Evropsko unijo 
Euroopan unionin puolesta 
För Europeiska unionen 

За Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) 
Por la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF) 
Za Mezivládní organizaci pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) 
For Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF) 
Für die Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF) 
Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) nimel 
Για το Διακυβερνητικό Οργανισμό Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών (OTIF) 
For the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) 
Pour l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) 
Per l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) 
Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) vārdā – 
Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos (OTIF) vardu 
A Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet (OTIF) részéről 
Għall-Organizzazzjoni Intergovernattiva għat-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (OTIF) 
Voor de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF) 
W imieniu Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF) 
Pela Organização Intergovernamental para os Transportes Internacionais Ferroviários (OTIF) 
Pentru Organizația Interguvernamentală pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF) 
Za Medzivládnu organizáciu pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) 
Za Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet (OTIF) 
Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) puolesta 
För Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (Otif)
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