
Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 19/2016 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu 

pasażerskiego 

(2016/C 430/04) 

I.  WPROWADZENIE 

1. W dniu 30 stycznia 2013 r. Komisja przekazała Radzie wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych 
usług kolejowego transportu pasażerskiego (1). 

2.  Wniosek ten, wraz z pięcioma innymi, został przedstawiony w ramach tzw. czwartego pakietu kolejowego. De 
celów negocjacji rozpatrywano wnioski w podziale na dwie grupy: filar techniczny i filar rynkowy. Wniosek ten 
stanowi część filara rynkowego. 

3.  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wydał opinię w sprawie wniosku w dniu 10 lipca 2013 r. Komitet 
Regionów przyjął opinię w dniu 8 października 2013 r. 

4.  Parlament Europejski przyjął opinię w pierwszym czytaniu w dniu 26 lutego 2014 r. 

5.  W dniu 8 października 2015 r. Rada (ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii) osiągnęła porozumienie 
(„podejście ogólne”) (2) w sprawie wniosku dotyczącego krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego. 

6. W dniu 19 kwietnia 2016 r. osiągnięto porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie tekstu kompromi
sowego. 

7.  W dniu 20 września 2016 r. Rada przyjęła porozumienie polityczne (3) w sprawie tekstu kompromisowego. 

8.  Przy uwzględnieniu powyższych porozumień i w następstwie weryfikacji prawno-językowej, Rada przyjęła w dniu 
17 października 2016 r. swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 
określoną w art. 294 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

II.  CEL 

9.  Głównym celem wniosku jest poprawa jakości krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego w tych 
przypadkach, w których usługi te świadczone są jako usługi publiczne, oraz poprawa skuteczności tych usług. 

III.  ANALIZA STANOWISKA RADY W PIERWSZYM CZYTANIU 

A)  Kontekst ogólny 

10.  Rada uważa, że gdy pozyskiwane są usługi publiczne w zakresie pasażerskiego transportu kolejowego, 
preferowanym rozwiązaniem powinny być przetargi konkurencyjne. Jednakże wielkość, organizacja i wiele 
innych cech charakterystycznych rynków kolejowych przewozów pasażerskich są bardzo zróżnicowane 
w państwach członkowskich. W związku z tym, aby skutecznie osiągnąć główne cele wniosku, odstępstwa od 
zasady konkurencyjnego przetargu, tj. bezpośrednie udzielenie zamówień, powinny być dozwolone 
w niektórych przypadkach z zastrzeżeniem określonych warunków. 

B)  Pozostałe kluczowe kwestie polityczne 

11.  Rada uważa, że bezpośrednie udzielenie zamówienia na podstawie efektywności świadczenia usług jest 
uzasadnione w określonych warunkach gdyż spełnia to cele niniejszego wniosku w sposób efektywny 
i skuteczny. Właściwe organy powinny mieć możliwość udzielenia takich zamówień pod warunkiem 
zapewnienia przejrzystości tego procesu. Umowy te powinny określać cele zgodnie z rozporządzeniem oraz 
niezbędnymi wskaźnikami do monitorowania tych celów. 
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(1) Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 1. 
(2) Zob. dok. 12777/15 TRANS 317 CODEC 1308. 
(3) Zob. dok. 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059. 



12.  Istnieją także inne przypadki, takie jak wyjątkowe sytuacje, niskie wartości zamówień czy też sytuacje 
przejściowe między przetargowym udzielaniem zamówień, w których bezpośrednie udzielanie zamówień jest 
właściwe i którym powinno to zostać umożliwione z zastrzeżeniem określonych warunków. 

13. Ponadto właściwe organy podpisały bieżące zamówienia na świadczenie usług kolejowego transportu pasażer
skiego z przedsiębiorstwami kolejowymi. Konieczny jest rozsądny okres przejściowy w celu zapewnienia 
pewności prawa, uniknięcia naruszeń takich umów czy też wymaganych odszkodowań za przedwczesne 
rozwiązanie. 

14.  Do świadczenia usług transportu pasażerskiego potrzebny jest odpowiedni dostęp do taboru kolejowego w celu 
zapewnienia uczciwej konkurencji. Właściwe organy powinny ocenić czy tabor kolejowy jest dostępny na ich 
rynku. Przy zachowaniu zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy państwa, należy im zezwolić, w razie 
potrzeby, na podjęcie działań w celu ułatwienia dostarczenia taboru. 

IV.  PODSUMOWANIE 

15.  W stanowisku Rady w pierwszym czytaniu odzwierciedlono kompromis uzgodniony między Radą 
a Parlamentem Europejskim, przy wsparciu Komisji. 

16.  Kompromis ten został potwierdzony pismem przewodniczącego działającej w Parlamencie Europejskim Komisji 
Transportu i Turystyki skierowanym do przewodniczącego Komitetu Stałych Przedstawicieli (część I) z dnia 
13 lipca 2016 r. 

17.  Stanowisko Rady w pełni uwzględnia wniosek Komisji i poprawki zaproponowane przez Parlament 
Europejski w pierwszym czytaniu. Rada zatem uważa, że jej stanowisko w pierwszym czytaniu jest istotnym 
krokiem w kierunku poprawy jakości i efektywności świadczenia usług kolejowego transportu pasażerskiego.  
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