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  Akty prawa UE: Transport kolejowy 2020 

2. Informacje ogólne 

 Opracowanie zawiera informacje dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej – 
rozporządzeń, dyrektyw i decyzji dotyczących transportu kolejowego, które zostały 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 2020 r. 

 Należy zauważyć znamienny wpływ choroby COVID-19 i wiążącej się z nią sytuacji 
społeczno-gospodarczej na brzmienie aktów prawa Unii Europejskiej opublikowanych 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 2020 r. 

 Najważniejsze zmiany w 2020 r. koncentrują się na dostosowywaniu treści aktów prawa 
unijnego wydanych w latach wcześniejszych do sytuacji wywołanej chorobą COVID-19. 
Wprowadzane w aktach prawnych zmiany mają na celu umożliwienie państwom 
członkowskim wprowadzanie aktów prawnych na gruncie krajowym. 

 Rozporządzenia unijne stosowane są przez państwa członkowskie bezpośrednio. 
Dyrektywy wymagają implementacji. 

 Rok 2021 r. został wybrany Europejskim Rokiem Kolei, zgodnie z decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/2228 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Europejskiego 
Roku Kolei (2021) (Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020 r., s. 108), zwana dalej „decyzją 
2020/2228”.  

W związku z powyższym w Europie przez cały rok 2021 będą odbywały się liczne imprezy 
związane z transportem kolejowym.  

W Polsce koordynatorem krajowym został Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Jako 
Krajowy Punkt Kontaktowy wyznaczony został Paweł Rafalski, zastępca dyrektora Biura 
Prezesa UTK. Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: 
pawel.rafalski@utk.gov.pl. 

2.1. Wykaz użytych skrótów 

skrót: rozwinięcie skrótu: 

„decyzja 
2020/453” 

decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/453 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie 
zharmonizowanych norm dotyczących produktów kolejowych, opracowanych 
na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie 
interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 95 z 30.03.2020 r., 
s. 1) 

„decyzja 
2020/1426” 

decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1426 z dnia 7 października 2020 r. 
w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie 
częstotliwości 5875–5935 MHz na potrzeby związanych z bezpieczeństwem 
zastosowań inteligentnych systemów transportowych (ITS), uchylająca decyzję 
2008/671/WE (Dz. Urz. UE L 328 z 9.10.2020 r., s.19), notyfikowana jako dokument 
nr C(2020) 6773 

„decyzja 
2020/2228” 

decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2228 z dnia 23 grudnia 2020 r. 
w sprawie Europejskiego Roku Kolei (2021) (Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020 r., 
s. 108) 

„dyrektywa 
2020/700” 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/700 z dnia 25 maja 2020 r. 
zmieniająca dyrektywy (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 w odniesieniu 
do przedłużenia okresu ich transpozycji (Dz. Urz. UE L 165 z 27.05.2020 r., s. 27) 

mailto:pawel.rafalski@utk.gov.pl
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„dyrektywa 
2016/797” 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. 
w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 138 
z 26.05.2016 r., s. 44, z późn. zm.) 

„dyrektywa 
2016/798” 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. 
w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dz. Urz. UE L 138 z 26.05.2016 r., s. 102, z późn. 
zm.) 

„dyrektywa 
2004/49/WE” 

dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca 
dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom 
kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności 
przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie 
infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa 
(Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004 r., s. 44, z późn. zm.), uchylona przez dyrektywę 
2016/798, utraciła moc obowiązującą z dniem 30 października 2020 r. 

„dyrektywa 
2007/59/WE” 

dyrektywa 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym 
lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 315 
z 3.12.2007 r., s.51, z późn. zm.) 

„dyrektywa 
2008/57/WE” 

dyrektywa 2008/57/WE dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei 
we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 191 z 18.07.2008, s. 1, z późn. zm.), uchylona przez 
dyrektywę 2016/797, utraciła moc obowiązującą z dniem 30 października 2020 r. 

„dyrektywa 
2012/34/UE” 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 
2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego 
(Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012 r., s. 32, z późn. zm.) 

„rozporządzenie 
2020/387” 

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/387 z dnia 9 marca 2020  r. 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 321/2013, (UE) nr 1302/2014 i (UE) 2016/919 
w odniesieniu do rozszerzenia obszaru użytkowania i etapów przejściowych 
(Dz. Urz. UE L 73 z 10.03.2020 r., s. 6) 

„rozporządzenie 
2020/424” 

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/424 z dnia 19 marca 2020 r. 
w sprawie przekazywania Komisji informacji dotyczących niestosowania 
specyfikacji technicznych interoperacyjności zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/797 
(Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2020 r., s. 20) 

„rozporządzenie 
2020/572” 

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/572 z dnia 24 kwietnia 2020 r. 
dotyczące struktury sprawozdań stosowanej na potrzeby sprawozdań z dochodzeń 
w sprawie wypadków i incydentów kolejowych (Dz. Urz. UE L 132 z 27.04.2020 r., 
s.10) 

„rozporządzenie 
2020/698” 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 
2020 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią 
COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych 
certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych 
okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa 
dotyczącego transportu (Dz. Urz. UE L 165 z 27.05.2020 r. s. 10) 

„rozporządzenie 
2020/777” 

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/777 z dnia 12 czerwca 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/763 w odniesieniu do dat 
rozpoczęcia stosowania i niektórych przepisów przejściowych w wyniku 
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przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/798 (Dz. Urz. UE L 188 z 15.06.2020 r., s. 1) 

„rozporządzenie 
2020/778” 

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/778 z dnia 12 czerwca 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/773 w odniesieniu do dat 
rozpoczęcia stosowania w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (Dz. Urz. UE L 188 z 15.06.2020 r., 
s. 4) 

„rozporządzenie 
2020/779” 

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/779 z dnia 12 czerwca 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/250 w odniesieniu do dat 
rozpoczęcia stosowania w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (Dz. Urz. UE L 188 z 15.06.2020 r., 
s. 6) 

„rozporządzenie 
2020/780” 

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/780 z dnia 12 czerwca 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 445/2011 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 
2019/779 w odniesieniu do środków mających na celu przedłużenie ważności 
niektórych certyfikatów podmiotów kolejowych odpowiedzialnych za utrzymanie 
oraz do niektórych przepisów przejściowych w wyniku pandemii COVID-19 
(Dz. Urz. UE L 188 z 15.06.2020 r., s. 8) 

„rozporządzenie 
2020/781” 

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/781 z dnia 12 czerwca 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/545 w odniesieniu do dat 
rozpoczęcia stosowania i niektórych przepisów przejściowych w wyniku 
przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/797 (Dz. Urz. UE L 188 z 15.06.2020 r., s. 11) 

„rozporządzenie 
2020/782” 

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/782 z dnia 12 czerwca 2020 r. 
zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2018/761 i (UE) 2018/762 w 
odniesieniu do ich dat rozpoczęcia stosowania w wyniku przedłużenia terminu 
transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 (Dz. Urz. 
UE L 188 z 15.06.2020 r., s.14) 

„rozporządzenie 
2020/1056” 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1056 z dnia 15 lipca 
2020 r. w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego 
(Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020 r., s. 33) 

„rozporządzenie 
2020/1429” 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1429 z dnia 
7 października 2020 r. ustanawiające środki na rzecz zrównoważonego rynku 
kolejowego w związku z epidemią COVID-19 (Dz. Urz. UE L 333 z 12.10.2020 r., s. 1, 
z późn. zm.) 

„rozporządzenie 
2020/1530” 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1530 z dnia 
21 października 2020 r. zmieniające dyrektywę (UE) 2016/798 w zakresie 
stosowania przepisów bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w odniesieniu do 
stałego połączenia przez kanał La Manche (Dz. Urz. UE L 352 z 22.10.2020 r., s. 1) 

„rozporządzenie 
2020/2180” 

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2180 z dnia 18 grudnia 2020 r. 

wydłużające okres odniesienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2020/1429 ustanawiającego środki na rzecz zrównoważonego rynku 

kolejowego w związku z epidemią COVID-19 (Dz. Urz. UE L 433 z 22.12.2020 r., s. 

37) 

„rozporządzenie 
2020/2222” 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2222 z dnia 
23 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa kolei i jakości 
sieci połączeń w odniesieniu do infrastruktury transgranicznej łączącej Unię 



 

 

8 

i Zjednoczone Królestwo stałym połączeniem przez kanał La Manche (Dz. Urz. UE L 
437 z 28.12.2020 r., s. 43) 

„rozporządzenie 
2021/267” 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 
2021 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem 
się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania 
ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia 
niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach 
ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, 
o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698 (Dz. U. UE L 60 z 22.02.2021 r., 
s. 1) 

„rozporządzenie 
653/2007” 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie 
stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa 
i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa 
wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(Dz. Urz. UE L 153 z 14.06.2007 r., s. 9 z późn. zm.), uchylone przez rozporządzenie 
2018/763 oraz 2020/777, utraciło moc obowiązującą z dniem 30 października 
2020 r. 

„rozporządzenie 
445/2011” 

rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu 

certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym 

wagony towarowe oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 653/2007 

(Dz. Urz. L 122 z 11.05.2011 r., s. 22) 

„rozporządzenie 
321/2013” 

rozporządzenie Komisji (UE) nr 321/2013 z dnia 13 marca 2013 r. dotyczące 
technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor — 
wagony towarowe” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające decyzję 
2006/861/WE (Dz. Urz. UE L 104 z 12.04.2013 r., s. 1, z późn. zm.) 

„rozporządzenie 
1302/2014” 

rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – 
lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej 
(Dz. Urz. L 356 z 12.12.2014 r., s. 228, z późn. zm.) 

„rozporządzenie 
2016/796” 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 
2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia 
(WE) nr 881/2004 (Dz. Urz. UE L z 26.05.2016 r., s. 1, z późn. zm.) 

„rozporządzenie 
2016/919” 

rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie 
technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” 
systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. L 158 z 15.06.2016 r., s. 1, z późn. zm.) 

„rozporządzenie 
2018/545” 

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 
ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń 
dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie 
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (Dz. Urz. UE L 90 
z 6.04.2018 r., s. 66, z późn. zm.), 

„rozporządzenie 
2018/761” 

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/761 z dnia 16 lutego 2018 r. 
ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru 
sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego 
certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa na 
podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i uchylające 



A 

 

9 

  Akty prawa UE: Transport kolejowy 2020 

rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012 (Dz. Urz. L 129 z 25.05.2018 r., s. 16, 
z późn. zm.) 

„rozporządzenie 
2018/762” 

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. 
ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów 
dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającym rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 (Dz. Urz. L 129 z 25.05.2018, s. 26, 
z późn. zm.) 

„rozporządzenie 
wykonawcze 

2018/763” 

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/763 z dnia 9 kwietnia 2018 r. 
ustanawiające praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfikatów 
bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającym rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 653/2007 (Dz. U. L 129 z 25.05.2018 r., s. 49, z późn. zm.) 

„rozporządzenie 
2019/250” 

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/250 z dnia 12 lutego 2019 r. 
w sprawie wzorów deklaracji WE i certyfikatów dotyczących składników 
interoperacyjności i podsystemów kolei w oparciu o model deklaracji zgodności 
z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego oraz w oparciu o procedury weryfikacji 
WE podsystemów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/797 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2011 (Dz. Urz. UE 
L 42 z 13.02.2019 r., s. 9, z późn. zm.) 

„rozporządzenie 
2019/773” 

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/773 z dnia 16 maja 2019 r. 
w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu 
„Ruch kolejowy” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające decyzję 
2012/757/UE (Dz. Urz. L 139I z 27.05.2019, s 5, z późn. zm.) 

„rozporządzenie 
2019/779” 

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. 
ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów 
odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 445/2011 (Dz. U. L 139I z 27.05.2019, s. 360, z późn. zm.) 

„Komisja” Komisja Europejska 

„Unia” Unia Europejska 

„Agencja” Agencja Kolejowa Unii Europejskiej 

„Porozumienie 
między-

instytucjonalne” 

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 13 kwietnia 2016 r. pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie 
lepszego stanowienia prawa (Dz. Urz. UE L 123 z 12.05.2016 r., s.1) 

„Dz. Urz. UE” Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

„Zjednoczone 
Królestwo” 

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
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3. COVID-19 

3.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 

data wejścia 

w życie 

stosuje się cel i najważniejsze zmiany 

28.05.2020 od 4.06.2020 
z wyjątkami 

1)  zgodnie z art. przedłużenie o 6 miesięcy terminów, które 
upłynęłyby w okresie pomiędzy 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 
2020 r., tj. terminów: 

a) odnowienia jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa – 
niezależnie od art. 10 ust. 13 dyrektywy 2016/798, przedmiotowe 
jednolite certyfikaty bezpieczeństwa odpowiednio zachowują 
ważność, 

b) ważności autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa – niezależnie 
od art. 12 ust. 2 dyrektywy 2016/798, 

c) odnowienia certyfikatów bezpieczeństwa – niezależnie 
od art. 10 ust. 5 dyrektywy 2004/49/WE, przedmiotowe certyfikaty 
bezpieczeństwa odpowiednio zachowują ważność, 

d) ważności autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa – niezależnie 
od art. 11 ust. 2 dyrektywy 2004/49/WE, przedmiotowe autoryzacje 
w zakresie bezpieczeństwa odpowiednio zachowują ważność, 

e) ważności licencji przyznawanych maszynistom – niezależnie 
od art.14 ust. 5 dyrektywy 2007/59/WE, termin liczony od daty 
upływu takiej licencji, 

f) przeprowadzania kontroli okresowych – niezależnie od art. 16 
i załączników II i VII do dyrektywy 2007/59/WE, licencje, o których 
mowa w art. 14 i świadectwa, o których mowa w art. 15 tej dyrektywy 
odpowiednio zachowują ważność, 

g) przeprowadzania regularnych przeglądów - niezależnie od art. 23 
ust. 2 dyrektywy 2012/34/UE, 

h) ważności licencji tymczasowych – niezależnie od art. 24 ust. 3 
dyrektywy 2012/34/UE, termin liczony od daty upływu ważności 
określonej w licencji każdej tymczasowej. 

2) możliwość złożenia przez państwo członkowskie uzasadnionego 
wniosku o zezwolenie na zastosowanie przedłużenia ww. okresów 
przedłużeń na wniosek złożony Komisji w terminie do 1 sierpnia 
2020 r. 

Zaczęło obowiązywać w państwach członkowskich Unii Europejskiej od 4 czerwca 2020 r., 
a w zakresie art. 11 ust. 5 (podjęcie przez państwo członkowskie decyzji o nieprzedłużaniu 
terminów w przypadku braku napotkania trudności w odnowieniu licencji lub 
przeprowadzeniu kontroli) – od 28 maja 2020 r. Wskazane terminy wejścia w życie 
i rozpoczęcia obowiązywania nie mają wpływu na retroaktywne skutki przewidziane w art. 
2-17 tego rozporządzenia. 

W rozporządzeniu 2020/698 ustanowiono szczególne środki tymczasowe dotyczące 
odnawiania i przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń 
oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń, które zgodnie 
z unijnymi aktami prawnymi, o których mowa w tym rozporządzeniu, powinny utracić 
ważność lub mieć miejsce w okresie między dniem 1 marca 2020 r. albo, w niektórych 
przypadkach, dniem 1 lutego 2020 r. a dniem 31 sierpnia 2020 r. Zgodnie z tym 



A 

 

11 

  Akty prawa UE: Transport kolejowy 2020 

rozporządzeniem, certyfikaty, świadectwa, licencje i zezwolenia zostały odnowione lub ich 
ważność została przedłużona, a niektóre okresowe kontrole i okresowe szkolenia zostały 
przesunięte, o okres 6 miesięcy lub, w niektórych przypadkach, 7 miesięcy.  

Jednocześnie przewidziano możliwość złożenia przez państwo członkowskie, w terminie 
do 1 sierpnia 2020 r., uzasadnionego wniosku do Komisji o zezwolenie na zastosowanie 
kolejnych przedłużeń.   

Utrzymujące się spowolnienie gospodarcze spowodowane chorobą COVID-19 sprawiło, 
że w 2021 r. dokonano zmian rozporządzenia 2020/698. 

Obecny stan prawny: najważniejsze zmiany wprowadzone na podstawie rozporządzenia 
2021/267: 

 

zmiana na podstawie dotyczy zakres upływających 
terminów 

przedłużenie 

Art. 9  ust. 1 
rozporządzenia 

2021/267 

odnowienia jednolitych 
certyfikatów 

bezpieczeństwa 

między dniem 1 września 
2020 r. a dniem 30 

czerwca 2021 r. 

odpowiednio 
o 10 miesięcy 

Art. 9 ust. 2 
rozporządzenia 

2021/267 

ważności autoryzacji 
w zakresie bezpieczeństwa 

między dniem 1 września 
2020 r. a dniem 30 

czerwca 2021 r., 

odpowiednio 
o 10 miesięcy 

Art. 9 ust. 3 
rozporządzenia 

2021/267 

terminu na złożenie 
uzasadnionego wniosku 

o zezwolenie na 
zastosowanie przedłużenia 

okresów określonych 
odpowiednio w art. 9 ust. 1 i 
2 rozporządzenia 2021/267 

między dniem 1 września 
2020 r. a dniem 

30 czerwca 2021 r. lub 
10 miesięcy określone 

odpowiednio w art. 
9 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

2021/267 

wniosek należy 
złożyć do Komisji 

do 31 maja 2021 r. 

Art. 10 ust. 1 
rozporządzenia 

2021/267 

odnowienia certyfikatów 
bezpieczeństwa 

między dniem 1 września 
2020 r. a dniem 

30 czerwca 2021 r. 

odpowiednio 
o 10 miesięcy 

Art. 10 ust. 2 
rozporządzenia 

2021/267 

terminu odnowienia 
autoryzacji w zakresie 

bezpieczeństwa 

między dniem 1 września 
2020 r. a dniem 30 

czerwca 2021 r. 

odpowiednio 
o 10 miesięcy 

Art. 10 ust. 3 
rozporządzenia 

2021/267 

terminu na złożenie 
uzasadnionego wniosku 

o zezwolenie na 
zastosowanie przedłużenia 

okresów określonych 
odpowiednio w art. 10 

ust. 1 i 2 rozporządzenia 
2021/267 

między dniem 1 września 
2020 r. a dniem 

30 czerwca 2021 r. lub 10 
miesięcy określone 

odpowiednio w art. 10 ust. 
1 i 2 rozporządzenia 

2021/267 

wniosek należy 
złożyć do Komisji 

do 31 maja 2021 r. 

Art. 11 ust. 1 
rozporządzenia 

2021/267 

ważności licencji między dniem 1 września 
2020 r. a dniem 30 

czerwca 2021 r. 

10 miesięcy od daty 
upływu ważności 

licencji 

Art. 11 ust. 2 
rozporządzenia 

2021/267 

terminu przeprowadzania 
kontroli okresowych 

między dniem 1 września 
2020 r. a dniem 30 

czerwca 2021 r. 

odpowiednio 
o 10 miesięcy 
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Art. 11 ust. 3 
rozporządzenia 

2021/267 

terminu na złożenie 
uzasadnionego wniosku 

o zezwolenie na 
zastosowanie przedłużenia 

okresów określonych 
odpowiednio w art. 11 

ust. 1 i 2 rozporządzenia 
2021/267 

między dniem 1 września 
2020 r. a dniem 

30 czerwca 2021 r. lub 10 
miesięcy określone 

odpowiednio w art. 10 ust. 
1 i 2 rozporządzenia 

2021/267 

wniosek należy 
złożyć do Komisji 

do 31 maja 2021 r. 

Art. 12 ust. 1 
rozporządzenia 

2021/267 

terminów przeprowadzania 
regularnych przeglądów, 
o których mowa w art. 23 

rozporządzenia 
2012/34/UE  

między dniem 1 września 
2020 r. a dniem 30 

czerwca 2021 r. 

odpowiednio 
o 10 miesięcy 

Art. 12 ust. 2 
rozporządzenia 

2021/267 

ważności licencji między dniem 1 września 
2020 r. a dniem 30 

czerwca 2021 r. 

odpowiednio 
o 10 miesięcy 

3.2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1429 

data wejścia 

w życie 

i stosowania 

cel i najważniejsze zmiany 

13.10.2020 Ustanowienie tymczasowych zasad dotyczących pobierania opłat za użytkowanie 
infrastruktury kolejowej określonych w rozdziale IV dyrektywy 2012/34/UE w okresie 
od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., dalej zwanym „okresem odniesienia”. 

Państwa członkowskie mogą zezwolić zarządcom infrastruktury na: 

- obniżenie, uchylenie lub odroczenie opłat za minimalny pakiet dostępu oraz za dostęp 
do infrastruktury łączącej obiekty infrastruktury usługowej tam, gdzie jest to 
stosowne, zgodnie z segmentami rynku określonymi w ich regulaminach sieci, w sposób 
przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny w przypadkach, w których płatność stała 
się wymagalna w okresie odniesienia, niezależnie od przepisów art. 27 i art. 31 ust. 3 
dyrektywy 2012/34/UE - zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2020/1429, 

- dokonanie ponownej oceny kondycji segmentów rynku w kontekście podwyżek, 
w rozumieniu art. 32 ust. 1 dyrektywy 2012/34/UE, w celu ewentualnego obniżenia kwot 
należnych w związku z okresem odniesienia, niezależnie od art. 27 dyrektywy 
2012/34/UE i z zastrzeżeniem zgodności z zasadami pomocy państwa – zgodnie z art. 2 
ust. 2 rozporządzenia 2020/1429, 

- nienakładanie na wnioskodawcę, w tym na przedsiębiorstwa kolejowe, opłat z tytułu 
rezerwacji w odniesieniu do zdolności przepustowej alokowanej, ale niewykorzystanej 
w trakcie okresu odniesienia, niezależnie od art. 27 i art. 36 zdanie trzecie dyrektywy 
2012/34/UE oraz z zastrzeżeniem zgodności z zasadami pomocy państwa – zgodnie z art. 
2 ust. 3 rozporządzenia 2020/1429. 

Państwa członkowskie przyznają zarządcy infrastruktury rekompensatę 
odpowiadającą szczególnej stracie finansowej poniesionej w wyniku zastosowania ust. 
1, 2 i 3 art. 2 rozporządzenia 2020/1429 do dnia 31 grudnia roku następującego 
po roku, w którym poniesiono straty, bez uszczerbku dla zobowiązania państw 
członkowskich wynikającego z art. 8 ust. 4 dyrektywy 2012/34/UE do zapewnienia, aby 
w rozsądnym okresie, który nie przekracza pięciu lat, rachunek zysków i strat zarządcy 
infrastruktury pozostał zbilansowany. 

Państwa członkowskie informują Komisję o środkach podjętych na podstawie art. 2 
rozporządzenia 2020/1429 nie później niż trzy miesiące od daty wejścia w życie 
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rozporządzenia 2020/1429 i informują Komisję o kolejnych środkach lub ich zmianach. 
Komisja podaje te informacje do wiadomości publicznej. 

Na podstawie art. 3 rozporządzenia 2020/1429, zarządcy infrastruktury zmieniają, 
w stosownych przypadkach i bez zwłoki, regulamin sieci, o którym mowa w art. 27 
dyrektywy 2012/34/UE. Regulamin sieci podaje charakterystykę infrastruktury, która 
jest dostępna dla przedsiębiorstw kolejowych oraz zawiera informacje dotyczące 
warunków dostępu do danej infrastruktury kolejowej. Zmiany regulaminu sieci dokonuje 
się aby uwzględnić przyjęte przez zarządców infrastruktury warunki, w świetle środków 
zastosowanych przez dane państwo członkowskie zgodnie z art. 2 rozporządzenia 
2020/1429. 

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia 2020/1429, do obniżenia, uchylenia lub odroczenia 
opłat za minimalny pakiet dostępu i opłat za rezerwację, o których mowa w art. 2 
rozporządzenia 2020/1429, oraz do dostosowania warunków korzystania z 
infrastruktury kolejowej, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia 2020/1429, 
zastosowanie ma art. 56 dyrektywy 2012/34/UE (dotyczący funkcji organu regulacyjnego). 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2020/1429, zarządcy infrastruktury przekazują 
Komisji, do dnia 1 listopada 2020 r., dane dotyczące wykorzystania swoich sieci w 
podziale na segmenty rynku, zgodnie z art. 32 ust. 1 dyrektywy 2012/34/UE, za okresy: 

- od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. oraz  

- od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. 

W przypadku przedłużenia okresu odniesienia  zarządcy infrastruktury przekazują 
Komisji nowy zestaw danych po upływie połowy przedłużenia okresu odniesienia, aby 
umożliwić Komisji ocenę rozwoju sytuacji w trakcie przedłużenia okresu odniesienia. 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2020/1429, w przypadku stwierdzenia przez 
Komisję na podstawie przekazanych przez zarządców infrastruktury danych, że 
ograniczenie wielkości ruchu kolejowego w porównaniu z poziomem w analogicznym 
okresie w poprzednich latach utrzymuje się i prawdopodobnie się utrzyma, a także 
stwierdzenia na podstawie najlepszych dostępnych danych naukowych, że sytuacja 
spowodowana jest skutkami epidemii COVID-19, Komisja przyjmie akty delegowane 
zgodnie z art. 6 rozporządzenia 2020/1429 w celu odpowiedniej zmiany okresu 
odniesienia. Każda zmiana może przedłużyć okres odniesienia o maksymalnie 6 
miesięcy, a okres odniesienia może zostać przedłużony najpóźniej do 14 kwietnia 2022 
r. 

Art. 6 rozporządzenia 2020/1429 stanowi o wykonywaniu przez Komisję uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych. Uprawnienia te zostały powierzone Komisji na okres 
jednego roku od dnia 13 października 2020 r. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie 
zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym.  Akt 
delegowany przyjęty na podstawie art. 5 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy przed upływem 
tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady. 

Art. 7 rozporządzenia 2020/1429 stanowi o niezwłocznym wejściu w życie aktów 
delegowanych przyjętych w trybie pilnym. 
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3.3. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2180  

data wejścia 

w życie 

i stosowania 

cel i najważniejsze zmiany 

23.12.2020 Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym pandemii COVID-19 oraz aby 
udzielić wsparcia przedsiębiorstwom kolejowym, rozporządzeniem 2020/1429 
umożliwiono państwom członkowskim zezwolenie zarządcom infrastruktury na 
obniżenie, uchylenie lub odroczenie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. 
Możliwość tę przyznano od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Na podstawie art. 1 rozporządzenia 2020/2180 zmienia się brzmienie art. 1 
rozporządzenia 2020/1429 w ten sposób, że okres odniesienia został wydłużony 
do 30 czerwca 2021 r. Okres odniesienia, w brzmieniu nadanym przez rozporządzenie 
2020/2180, jest to zatem okres od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 
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4. Interoperacyjność 

4.1. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/387 

data wejścia 

w życie 

i stosowania 

cel i najważniejsze zmiany 

11.03.2020 Zmiana technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI), dalej jako „TSI”, w celu 
osiągnięcia większej interoperacyjności w ramach unijnego systemu kolei.  

Zmiany dotyczą: 

- TSI „Wagony towarowe”,  

- TSI „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” oraz  

- TSI „Sterowanie”.  

Zgodnie z celami dyrektywy 2016/797 jakimi są m.in. usprawnienie i harmonizacja 
procedur udzielania zezwoleń na szczeblu Unii Europejskiej w celu ułatwienia 
swobodnego przepływu pojazdów, na podstawie rozporządzenia 2020/387 wprowadza 
się zmiany: 

- w rozporządzeniu 321/2013 – w art. 3 dodaje się lit. d) i wprowadza się zmiany 
w załączniku – zgodnie z art. 1 rozporządzenia 2020/387, 

- w rozporządzeniu 1302/2014 – zmienia się brzmienie art. 3 ust. 2 oraz art. 11 ust. 1 
i wprowadza się zmiany w załączniku - zgodnie z art. 2 rozporządzenia 2020/387, 

- w rozporządzeniu 2016/919 – zmienia się brzmienie art. 2 ust. 2 i wprowadza się zmiany 
w załączniku - zgodnie z art. 3 rozporządzenia 2020/387. 

Jednocześnie art. 4 rozporządzenia 2020/387 stanowi, iż pozostają ważne notyfikacje 
jednostek oceniających zgodność do celów rozporządzeń 321/2013, 1302/2014, 
2016/919 na podstawie tych rozporządzeń zmienionych rozporządzeniem 2020/387. 

Jeżeli w kraju członkowskim miała zastosowanie dyrektywa 2008/57/WE, jednostki 
oceniające zgodność notyfikowane zgodnie z dyrektywą 2008/57/WE mogły 
najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. wydawać certyfikat weryfikacji WE i certyfikat 
zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności WE zgodnie 
z rozporządzeniem 2020/387. 

Rozporządzenie 2020/387 zmienia techniczne specyfikacje interoperacyjności (TSI), dalej 

jako „TSI”, aby osiągnąć większą interoperacyjność w ramach unijnego systemu kolei, 

poprawić i rozwinąć międzynarodowy transport kolejowy, przyczynić się do stopniowego 

tworzenia rynku wewnętrznego i uzupełnić TSI w celu spełnienia wymagań zasadniczych. 

Na podstawie rozporządzenia 2020/387 wprowadza się następujące najważniejsze zmiany: 

- w rozporządzeniu 321/2013 – w art. 3 dodaje się lit. d) i wprowadza się zmiany w załączniku 

(techniczna specyfikacja interoperacyjności dla podsystemu „Tabor – wagony towarowe”) 

Art. 3 lit. d) stanowi, że jeżeli obszar użytkowania jest rozszerzony zgodnie z art. 54 ust. 3 

dyrektywy 2016/797 (obowiązek uzyskania nowego zezwolenia na wprowadzenie pojazdu 

do obrotu dla pojazdów dopuszczonych do eksploatacji przed dniem 15 czerwca 2016 r.), 

zastosowanie mają przepisy pkt 7.2.2.4 załącznika do rozporządzenia 321/2013 

(zasady dotyczące rozszerzenia obszaru użytkowania istniejących jednostek posiadających 
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zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2008/57/WE lub eksploatowanych przed dniem 19 lipca 

2010 r.). 

- w rozporządzeniu 1302/2014 – zmienia się brzmienie art. 3 ust. 2 oraz art. 11 ust. 1 

i wprowadza się zmiany w załączniku (techniczna specyfikacja interoperacyjności odnosząca się 

do podsystemu „Tabor — lokomotywy i tabor pasażerski”); 

Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1302/2014, TSI 

odnosząca się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” nie ma 

zastosowania do istniejącego taboru systemu kolei w Unii, który został dopuszczony do 

eksploatacji w całej sieci danego państwa członkowskiego lub w jej części do dnia 

1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem przypadków, gdy podlega on odnowieniu lub modernizacji 

zgodnie z pkt 7.1.2 załącznika do rozporządzenia 1302/2014 (zmiany w istniejącym taborze 

lub typie taboru) lub gdy obszar użytkowania jest rozszerzony zgodnie z art. 54 ust. 3 

dyrektywy 2016/797 – zastosowanie mają wówczas przepisy pkt 7.1.4 załącznika 

do rozporządzenia 1302/2014 (zasady dotyczące rozszerzenia obszaru użytkowania 

istniejącego taboru posiadającego zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2008/57/WE lub 

eksploatowanego przed dniem 19 lipca 2010 r.). 

- w rozporządzeniu 2016/919 – zmienia się brzmienie art. 2 ust. 2 i wprowadza się zmiany 

w załączniku (techniczna specyfikacja interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie”). 

Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2016/919, TSI 

odnoszącej się do podsystemu „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej nie stosuje 

się do istniejących podsystemów „Sterowanie – urządzenia przytorowe” i „Sterowanie – 

urządzenia pokładowe” systemu kolejowego już dopuszczonych do eksploatacji w całości 

lub części sieci kolejowej dowolnego państwa członkowskiego w dniu wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem przypadków, gdy podsystem podlega 

odnowieniu lub modernizacji zgodnie z sekcją 7 załącznika do rozporządzenia 2016/919 

lub gdy obszar użytkowania jest rozszerzony zgodnie z art. 54 ust. 3 dyrektywy (UE) 

2016/797 – zastosowanie mają wówczas przepisy pkt 7.4.2.4 załącznika do 

rozporządzenia 2016/919. 

4.2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/424  

data wejścia 

w życie 

stosuje się cel i najważniejsze zmiany 

9.04.2020 od 
16.09.2020 

 

Wprowadzenie uregulowań dotyczących wniosku o niestosowanie 
jednej lub większej liczby TSI – w zakresie informacji zawartych 
we wniosku, formatu i metody przekazywania wniosku. Dodanie 
wzorcowego formularza (w załączniku do rozporządzenia). 

Rozporządzenie 2020/424 określa informacje, które należy podać, 
oraz format i metodę, które mają być stosowane do celów 
przekazywania wniosku o niestosowanie jednej lub większej liczby 
TSI lub ich części w rozumieniu art. 7 ust. 4 dyrektywy 2016/797 
(zwanego dalej „wnioskiem o niestosowanie”), zgodnie z którym 
państwa członkowskie przekazują Komisji decyzję o niestosowaniu 
na podstawie lit. a) lub przedkładają Komisji wniosek 
o niestosowanie na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c), d) lub e) dyrektywy 
2016/797.  
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Art. 7 ust. 1 dyrektywy 2016/797 stanowi, że państwa członkowskie mogą zezwolić 

wnioskodawcy na niestosowanie jednej lub większej liczby specyfikacji technicznych 

interoperacyjności („TSI”) lub ich części w przypadkach, które są wymienione wyczerpująco 

w lit. a)–e) przedmiotowego ustępu.  

Art. 7 ust. 1 

dyrektywy 

2016/797 

Państwa członkowskie mogą zezwolić wnioskodawcy na niestosowanie jednej lub 

więcej TSI lub ich części w następujących przypadkach: 

lit. a) w przypadku planowanego nowego podsystemu lub jego części, w przypadku 

odnowienia lub modernizacji istniejącego podsystemu lub jego części lub 

w przypadku jakiegokolwiek elementu, o którym mowa w art. 1 ust. 1, będącego 

na zaawansowanym etapie realizacji lub będącego przedmiotem realizowanego 

kontraktu w dniu rozpoczęcia stosowania danych TSI 

lit. b) w przypadku gdy w następstwie wypadku lub klęski żywiołowej warunki szybkiej 

odbudowy sieci nie pozwalają ze względów ekonomicznych lub technicznych na 

częściowe lub całkowite stosowanie odpowiednich TSI; w takim przypadku 

niestosowanie TSI jest ograniczone do okresu poprzedzającego odbudowę sieci 

lit. c) w przypadku planowanego odnowienia, rozbudowy lub modernizacji istniejącego 

podsystemu lub jego części, jeżeli stosowanie danych TSI zagroziłoby ekonomicznej 

opłacalności projektu lub zgodności systemu kolei w danym państwie członkowskim, 

np. w odniesieniu do skrajni ładunku, prześwitu toru, szerokości międzytorza lub 

napięcia sieci elektrycznej; 

lit. d) w przypadku pojazdów jadących z państw trzecich lub do państw trzecich, w których 

prześwit toru różni się od prześwitu toru głównej sieci kolejowej w Unii; 

lit. e) w przypadku planowanego nowego podsystemu lub planowanego odnowienia lub 

modernizacji istniejącego już podsystemu na terytorium danego państwa 

członkowskiego, którego sieć kolejowa jest oddzielona lub odizolowana przez morze 

od sieci kolejowej na pozostałym obszarze Unii lub oddzielona od niej z uwagi na 

szczególne uwarunkowania geograficzne. 

Zgodnie z art. 7 ust. 4, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a), c), d) oraz e) dane 

państwo członkowskie przesyła Komisji wniosek o niestosowanie TSI lub ich części, wraz 

z dokumentacją zawierającą uzasadnienie tego wniosku i wyszczególniającą alternatywne 

przepisy, jakie dane państwo członkowskie zamierza stosować w miejsce TSI. 

Art. 2 rozporządzenia 2020/424 zawiera wskazanie zakresu informacji zawartych 

we wniosku o niestosowanie jednej lub większej liczby specyfikacji technicznych 

interoperacyjności. 

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia 2020/424 wskazany jest format i metoda przekazania 

wniosku o niestosowanie jednej lub większej liczby specyfikacji technicznych 

interoperacyjności. Wniosek może mieć nie więcej niż 10 stron. Informacje uzupełniające 

mogą być dodane do wniosku za pomocą załączników. Zawiadomienie lub wniosek 

o niestosowanie składa się wyłącznie drogą elektroniczną na specjalny adres e-mail 

Komisji Europejskiej: MOVE-RAIL-DEROGATIONS@ec.europa.eu.  

mailto:MOVE-RAIL-DEROGATIONS@ec.europa.eu
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Datą przewidzianą na potrzeby art. 7 ust. 7 dyrektywy (UE) 2016/797 (datą złożenia 

wniosku, od której liczony jest termin 4 miesięczny na podjęcie przez Komisję Europejską 

decyzji) jest dzień, w którym wniosek lub późniejsze informacje służące uzupełnieniu 

dokumentacji zostały przesłane pocztą elektroniczną na podany wcześniej adres. 

Zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia 2020/424 Komisja Europejska wystawi państwu 

członkowskiemu w terminie 7 dni potwierdzenie odbioru zawierające niepowtarzalny 

identyfikator z odniesieniem do danego państwa, projektu i roku zgłoszenia, służący 

do komunikacji z Komisją Europejską w sprawie niestosowania. 

 

4.3. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/453 

data wejścia 

w życie 

i stosowania 

cel i najważniejsze zmiany 

30.03.2020 Zmiany w załączniku w zakresie odniesień do norm zharmonizowanych opracowanych 
na potrzeby dyrektywy 2008/57/WE. 

Zgodnie z art. 1 decyzji 2020/453, w Dz. Urz. UE publikuje się: 

- odniesienia do norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 
2008/57/WE, wymienione w załączniku nr I do niniejszej decyzji, 

- odniesienie do normy zharmonizowanej opracowanej na potrzeby dyrektywy 
2008/57/WE z zastrzeżeniem, wskazane w załączniku II do niniejszej decyzji.  

Zgodnie z art. 2 decyzji 2020/453, z Dz. Urz. UE wycofuje się odniesienia do norm 
zharmonizowanych, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2008/57/WE, wymienione 
w załączniku III do niniejszej decyzji, ze skutkiem od dat wymienionych w tym załączniku. 

Jak stwierdzono w motywie 13 dyrektywy 2008/57/WE, normy europejskie opracowane 
w duchu nowego podejścia do harmonizacji i normalizacji technicznej umożliwiają przyjęcie 
domniemania zgodności z określonymi zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2008/57/WE, 
zwłaszcza w przypadku składników interoperacyjności i interfejsów. Przyjmuje się, że 
produkty kolejowe zgodne z takimi normami zharmonizowanymi wskazanymi w Dz. Urz. UE 
lub z ich częściami, spełniają objęte tymi normami lub ich częściami wymogi ustanowione w 
dyrektywie 2008/57/WE. 

Załącznik I do decyzji 2020/453 zawiera katalog 23 odniesień do norm zharmonizowanych 
opracowanych na potrzeby dyrektywy 2008/57/WE. 

Załącznik nr II do decyzji 2020/453 zawiera jedno odniesienie do normy zharmonizowanej 
opracowanej na potrzeby dyrektywy 2008/57/WE. 

Załącznik nr III do decyzji 2020/453 zawiera katalog 16 odniesień do norm 
zharmonizowanych, które zostały lub zostaną wycofane we wskazanych w załączniku nr III 
do decyzji 2020/453 terminach. 
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4.4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/700 

data wejścia 

w życie 

i stosowania 

cel i najważniejsze zmiany 

28.05.2020 Możliwość przedłużenia terminów transpozycji dyrektyw 2016/797 i 2016/798 
do 31 października 2020 r. 

Umożliwienie państwom członkowskim, w stosownych przypadkach, dalszego 
stosowania – od dnia 16 czerwca 2020 r. i przez określony czas – dyrektyw 2004/49/WE 
oraz 2008/57/WE. 

Zgodnie z art. 1 pkt 1 dyrektywy 2020/700, krajowe organy ds. bezpieczeństwa państw 
członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2a 
dyrektywy 2016/797, mogły nadal wydawać zezwolenia zgodnie z dyrektywą 
2008/57/WE do dnia 31 października 2020 r. 

Zgodnie z art. 1 pkt 2 dyrektywy 2020/700, okres transpozycji mógł zostać dodatkowo 
przedłużony do 31 października 2020 r. dla  państw członkowskich, które przedłużyły 
już wcześniej okres transpozycji zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy 2016/797. Państwo 
członkowskie powiadamiało o tym Agencję i Komisję do dnia 29 maja 2020 r. Środki 
transpozycji stosuje się od 31 października 2020 r. 

Zgodnie z art. 2 dyrektywy 2020/700, w dyrektywie 2016/798 dodano art. 6a 
dotyczący dostosowania wspólnych metod oceny bezpieczeństwa („CSM”) do 
zmienionych terminów. 

W dodanym art. 6a upoważniono Komisję Europejską do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących treści wspólnych metod oceny bezpieczeństwa („CSM”) w 
trybie pilnym, o którym mowa w dodawanym art. 27a dyrektywy 2016/798, na okres od 
28 maja 2020 r. do 31 października 2020 r – zgodnie z dodawanym ust. 7 w art. 27 
dyrektywy 206/798. 

Umożliwiono krajowym organom ds. bezpieczeństwa państw członkowskim na zasadzie 
odstępstwa od art. 10 dyrektywy 2016/798 wydawać certyfikaty zgodnie z dyrektywą 
2004/49/WE – w zależności od spełnienia się przesłanki powiadomienia Agencji 
i Komisji. 

Krajowe organy ds. bezpieczeństwa państw członkowskich, które powiadomiły Agencję 
i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2 (przepis dotyczący możliwości przedłużenia okresu 
transpozycji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych 
do wykonania przepisów dyrektywy 2016/798), mogły nadal wydawać certyfikaty zgodnie 
z dyrektywą 2004/49/WE do dnia 16 czerwca 2020 r. 

Krajowe organy ds. bezpieczeństwa państw członkowskich, które powiadomiły Agencję 
i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2a (przepis dotyczący możliwości dodatkowego przedłużenia 
okresu transpozycji po wcześniejszym przedłużeniu okresu transpozycji zgodnie z art. 33 ust. 2 
dyrektywy 2016/798), mogły nadal wydawać certyfikaty zgodnie z dyrektywą 
2004/49/WE do dnia 31 października 2020 r. 

Zgodnie z założeniem art. 57 ust. 1 dyrektywy 2016/797 oraz art. 33 ust. 1 dyrektywy 

2016/798, państwa członkowskie zobowiązane były do wprowadzenia w życie do dnia 

16 czerwca 2019 r. przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych 

do wykonania odpowiednich przepisów tych dyrektyw. 

Zarówno przepis dyrektywy 2016/797 (art. 57 ust. 2), jak i dyrektywy 2016/798 (art. 33 

ust. 2) przewidywały możliwość skorzystania przez państwa członkowskie z przedłużenia 

okresu transpozycji o rok. Z tej możliwości skorzystało 17 państw członkowskich. W związku 
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z wybuchem pandemii COVID 19, tj. ze względu na nadzwyczajną i nieprzewidywalną 

sytuację, wiele państw członkowskich napotkało trudności w zakończeniu prac legislacyjnych 

w wyznaczonym terminie. 

4.5. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/777  

data wejścia 

w życie 

i stosowania 

Cel i najważniejsze zmiany 

16.06.2020 Odroczenie do 31 października 2020 r. stosowania przepisów rozporządzenia 2018/763 
dotyczących oceny wniosków, które dotyczą jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa 
lub ich aktualizacji lub przedłużenia, w odniesieniu do państw członkowskich, które 
powiadomiły Agencję i Komisję o swoim zamiarze przedłużenia okresu transpozycji 
dyrektywy 2016/798. 

W art. 15 rozporządzenia 2020/777: 

- dodano ust. 4a, na podstawie którego krajowy organ ds. bezpieczeństwa, na wniosek 
wnioskodawcy, kontynuował ocenę wniosków dotyczących certyfikatów 
bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE po dniu 16 czerwca 2020 r., pod 
warunkiem że certyfikat bezpieczeństwa miał zostać wydany przed dniem 
30 października 2020 r. – niezależnie od przepisów art. 15 ust. 1–4 rozporządzenia 
2018/763, w tych państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję 
zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/798 i w których dyrektywę (UE) 2016/798 
stosuje się od dnia 16 czerwca 2020 r.  

W przypadku uznania przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, że nie będzie on w stanie 
wydać certyfikatu bezpieczeństwa przed dniem 30 października 2020 r., organ ten 
bezzwłocznie powiadamiał o tym wnioskodawcę i Agencję. 

- dodano ust. 6a, na podstawie którego krajowe organy ds. bezpieczeństwa państw 
członkowskich, które dokonały powiadomienia o przedłużeniu okresu transpozycji 
(zgodnie z art. 33 ust. 2a dyrektywy 2016/798) traktują jednolity certyfikat 
bezpieczeństwa wydany przez Agencję jako równoważny z częścią certyfikatu 
bezpieczeństwa wydanego zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE oraz 
wydają, począwszy od dnia 16 czerwca 2020 r., certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie  
z art. 10 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2004/49/WE z okresem ważności nie dłuższym niż okres 
jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa. 

- ust. 7 w zmienionym brzmieniu stanowi o współpracy krajowego organ 
ds. bezpieczeństwa z Agencją i koordynuje z nią działania na rzecz oceny elementów 
określonych w art. 10 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2016/798. Jednocześnie Agencja akceptuje 
ocenę, o której mowa w art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE, przeprowadzoną 
przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa. 

- dodano art. 8 umożliwiający w okresie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 
30 października 2020 r. wnioskodawcom ubiegającym się o certyfikat bezpieczeństwa 
do celów dyrektywy 2004/49/WE przedkładania krajowym organom ds. bezpieczeństwa 
dokumentacji sporządzonej zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia 2018/763 – 
tj. zgodnie z wnioskiem dotyczącym jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa. Powyższy 
artykuł dotyczy wnioskodawców w państwach członkowskich, które powiadomiły 
Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2a dyrektywy 2016/798. 

Art. 16 rozporządzenia 2018/763, w związku ze zmianą brzmienia dokonaną 
na podstawie art. 1 pkt 3 rozporządzenia 2020/777, wskazuje na zmodyfikowany termin 
utraty mocy przez rozporządzenie 653/2007. Rozporządzenie 653/2007 obecnie już nie 
obowiązuje – dniem zakończenia ważności tego aktu prawnego był 30 października 
2020 r. 
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Rozporządzenie 2020/777 wprowadza zmiany w rozporządzeniu 2018/763. 

Rozporządzenie 2018/763 ustanowiło praktyczne zasady, jakie mają być stosowane przez 

przedsiębiorstwa kolejowe składające wnioski dotyczące jednolitych certyfikatów 

bezpieczeństwa lub ich przedłużenia bądź aktualizacji za pośrednictwem punktu 

kompleksowej obsługi, o którym mowa art. 12 rozporządzenia 2016/796. Określono również 

praktyczne zasady, które mają być stosowane przez organy ds. certyfikacji w zakresie 

bezpieczeństwa (Agencja lub krajowy organ ds. bezpieczeństwa) przy ocenie wniosków, 

które dotyczą jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa lub ich aktualizacji lub przedłużenia, 

jak również na potrzeby koordynacji z krajowymi organami ds. bezpieczeństwa, których 

dotyczy dany planowany obszar działalności. 

Na podstawie przepisów rozporządzenia 2020/777 odroczeniu do dnia 31 października 

2020 r. ulega stosowanie niektórych przepisów rozporządzenia 2018/763 w odniesieniu do 

państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję o swoim zamiarze przedłużenia 

okresu transpozycji dyrektywy 2016/798 zgodnie z art. 33 ust. 2a tej dyrektywy. 

Dostosowaniu ulegają także przepisy przejściowe zawarte w rozporządzeniu 2018/763. 

4.6. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/778 

 

data wejścia 

w życie 

i stosowania 

cel i najważniejsze zmiany 

16.06.2020 Wyznaczenie państwom członkowskim dodatkowych 3 miesięcy na przekazanie Komisji 
Europejskiej sprawozdań na temat stosowania przez nie tabliczek odblaskowych, 
o których mowa w załączniku do rozporządzenia 2019/773. 

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia 2020/778 wprowadzono w rozporządzeniu 2019/773 
zmianę polegającą na wyznaczeniu państwom członkowskim dodatkowych trzech 
miesięcy na przekazanie Komisji sprawozdań na temat stosowania przez nie tabliczek 
odblaskowych, o których mowa w pkt 4.2.2.1.3.2 załącznika do rozporządzenia 
2019/773. 

Rozporządzenie 2020/778 wprowadza zmiany w rozporządzeniu 2019/773. 

Ze względu na środki przyjęte w związku z pandemią COVID-19 działania związane 

ze zniesieniem przepisów krajowych dotyczących oznaczenia sygnałowego końca pociągu 

towarowego nie mogły być wykonywane zgodnie z planem.  

Dlatego zgodnie z art. 1 rozporządzenia 2020/778 wprowadzono w rozporządzeniu 

2019/773 zmianę polegającą na wyznaczeniu państwom członkowskim dodatkowych trzech 

miesięcy na przekazanie Komisji sprawozdań na temat stosowania przez nie tabliczek 

odblaskowych, o których mowa w pkt 4.2.2.1.3.2 załącznika do rozporządzenia 2019/773. 

Oznaczenie sygnałowe końca pociągu towarowego musi składać się z 2 tabliczek 

odblaskowych rozmieszczonych na tej samej wysokości nad zderzakami na osi poprzecznej. 

Uznaje się, że każdy pociąg wyposażony w dwa stałe czerwone światła spełnia ten obowiązek. 

Tabliczki odblaskowe muszą być zgodne z dodatkiem E do TSI „Wagony towarowe” i mieć 

kształt z białymi trójkątami bocznymi oraz czerwonymi trójkątami na górze i na dole. 
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Tabliczki muszą być rozmieszczone na tej samej wysokości nad zderzakami na osi 

poprzecznej. 

W ten sposób, odpowiednie przepisy rozporządzenia 2019/773 dla państw członkowskich, 

które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy 2016/797, oraz 

które: 

a) nie powiadomiły ww. podmiotów zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy 2016/797 – stosuje 

się od 16  czerwca 2020 r., albo 

b) powiadomiły ww. podmioty zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy 2016/797 – stosuje się 

od 31 października 2020 r. 

Ponadto w pkt 4.2.2.1.3.2 załącznika, w akapicie pod nagłówkiem „Sprawozdania:” datę 

„30 września 2020 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2020 r.”, tak więc najpóźniej do dnia 

31 grudnia 2020 r. zainteresowane państwa członkowskie przekażą Komisji sprawozdania na 

temat stosowania przez siebie tabliczek odblaskowych, wskazując wszelkie poważne 

przeszkody w planowanym zniesieniu przepisów krajowych. 

W obrębie tego samego punktu, w akapicie pod nagłówkiem „Stopniowe wycofywanie:”, datę 

„31 marca 2021 r.” zastępuje się datą „30 czerwca 2021 r.”. Zgodnie z tą zmianą, do dnia 

30 czerwca 2021 r., na podstawie zalecenia Agencji i przy uwzględnieniu ustaleń zawartych 

w sprawozdaniach dostarczonych przez państwa członkowskie, Komisja dokona przeglądu 

terminów i specyfikacji, aby zharmonizować oznaczenie sygnałowe końca pociągu, którego 

tablice odblaskowe powinny być przyjęte w całej Unii, uwzględniając kwestie 

bezpieczeństwa i przepustowości oraz wpływ na koszty w okresie przejściowym. 

4.7. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/779 

data wejścia 

w życie 

i stosowania 

Cel i najważniejsze zmiany 

16.06.2020 Dostosowanie dat z rozporządzenia 2019/250 do zmian w dyrektywie 2016/797. 

Rozporządzeniem 2020/779 dokonuje się zmiany rozporządzenia 2019/250. Zmiana 

dokonywana za pomocą rozporządzenia 2020/779 podyktowana jest potrzebą 

odpowiedniego dostosowania rozporządzenia wykonawczego do zmiany dyrektywy 

2016/797 dokonanej za pomocą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2020/700. 

Na podstawie art. 1 pkt 1 rozporządzenia 2020/779 dokonuje się zmian w art. 11 

rozporządzenia 2019/250, w taki sposób, że do deklaracji zgodności typu, o której mowa w 

art. 26 ust. 4 dyrektywy 2008/57/WE, do dnia 15 czerwca 2020 r. w państwach 

członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 

2016/797 i które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 

2016/797 nadal stosuje się załącznik do rozporządzenia (UE) nr 201/2011. 

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 201/2011 stosuje się nadal w odniesieniu do deklaracji 

zgodności typu, o której mowa w art. 26 ust. 4 dyrektywy 2008/57/WE, do dnia 

30 października 2020 r. w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję 

zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797. 
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Na podstawie art. 1 pkt 2 rozporządzenia 2020/779 dokonuje się zmian w art. 12 

rozporządzenia 2019/250 (przepisie dotyczącym wejścia w życie i stosowania rozporządzenia 

2019/250), w ten sposób, że w państwach członkowskich, które skorzystały z możliwości 

przedłużenia transkrypcji dyrektywy 2016/797 o rok, tj. powiadomiły o przedłużeniu okresu 

transpozycji Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797, a nie 

skorzystały z możliwości dalszego przedłużenia okresu transpozycji przewidzianej w art. 57 

ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797 niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 czerwca 

2020 r. 

4.8. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/780 

data wejścia 

w życie 

i stosowania 

Cel i najważniejsze zmiany 

16.06.2020 Przedłużenie ważności certyfikatów podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie lub 
certyfikatów w odniesieniu do funkcji utrzymania, w celu zapewnienia ciągłości działania. 

Rozporządzeniem 2020/780 dokonuje się zmiany rozporządzenia 445/2011 oraz 

rozporządzenia 2019/779. Zgodnie z brzmieniem art. 1 rozporządzenia 2020/780, zmienia 

się art. 7 ust. 4 rozporządzenia 2019/779 w ten sposób, że certyfikat podmiotu 

odpowiedzialnego za utrzymanie zachowuje ważność przez okres nieprzekraczający 5 lat. 

Posiadacz certyfikatu niezwłocznie informuje organ certyfikujący o wszelkich istotnych 

zmianach okoliczności istniejących w czasie, gdy został przyznany pierwotny certyfikat, 

tak by umożliwić organowi certyfikującemu podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej 

zmiany, przedłużenia lub cofnięcia certyfikatu. Dzieje się tak bez uszczerbku dla przepisów 

art. 15 ust. 6 rozporządzenia 2019/779. 

Na podstawie art. 2 rozporządzenia 2020/780, zmienia się rozporządzenie 2019/779 w 

zakresie art. 15 ust. 5 (przepis nakładający obowiązek spełnienia wymogów rozporządzenia do 

dnia 16 czerwca 2022 r.) i art. 17 (przepis informujący o stosowaniu rozporządzenia od dnia 

16 czerwca 2020 r., a wybranych artykułów od odpowiednio 16 czerwca 2021 r. lub 1 marca 2020 

r.) oraz dodaje się art. 15 ust. 6 (przepis przedłużający o 6 miesięcy ważność certyfikatów 

podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i certyfikatów w odniesieniu do funkcji utrzymania, 

które są zlecane na zasadzie outsourcingu, wydanych zgodnie z tym rozporządzeniem, która wygasa 

w okresie pomiędzy dniem 1 marca 2020 r. a dniem 31 sierpnia 2020 r.). 

4.9. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/781 

data wejścia 

w życie 

i stosowania 

Cel i najważniejsze zmiany 

16.06.2020 Przedłużenie możliwości dokonania oceny wniosków dotyczących zezwoleń dla typu 
pojazdu lub zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu zgodnie z dyrektywą 
2008/57/WE. 

Zauważono, że ocena wniosków dotyczących zezwoleń dla typu pojazdu lub zezwoleń 

na wprowadzenie pojazdu do obrotu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/57/WE może ulec opóźnieniu ze względu na pandemię COVID-19. W związku z tym, 

w odniesieniu do państw członkowskich, które powiadomiły Agencję oraz Komisję o zamiarze 
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przedłużenia okresu transpozycji dyrektywy 2016/797, zgodnie z art. 57 ust. 2a tej 

dyrektywy, odroczono do 31 października 2020 r. obowiązek stosowania niektórych 

przepisów rozporządzenia 2018/545.  

Na uwagę zasługuje fakt, że państwa członkowskie, które nie powiadomiły ww. podmiotów 

zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy 2016/797 o przedłużeniu okresu transpozycji dyrektywy 

2016/797 – stosują rozporządzenie 2018/545 od 16 czerwca 2019 r, a państwa 

członkowskie, które nie powiadomiły ww. podmiotów zgodnie z art. art. 57 ust. 2a dyrektywy 

2016/797 o przedłużeniu okresu transpozycji dyrektywy 2016/797, stosują rozporządzenie 

2018/545 od 16 czerwca 2020 r. 

Wnioski sporządzone zgodnie z rozporządzeniem 2018/545 powinny zawierać wszystkie 

dowody niezbędne do dopuszczenia pojazdów do eksploatacji na podstawie dyrektywy 

2008/57/WE albo wprowadzenia pojazdów do obrotu na podstawie dyrektywy 2016/797. 

W związku z tym wnioskodawcom zezwolono na składanie do krajowych organów 

ds. bezpieczeństwa w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję 

zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy 2016/797, wniosków, w których dowody wymieniono 

zgodnie z rozporządzeniem 2018/545. Krajowe organy ds. bezpieczeństwa powinny 

przyjmować te wnioski bez wymagania zmienionego wniosku. 

5. Bezpieczeństwo 

5.1. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/572 

data wejścia 

w życie 

i  stosowania 

Cel i najważniejsze zmiany 

18.05.2020 Ustanowienie wspólnej struktury sprawozdań w odniesieniu do dochodzeń w sprawie 
wypadków i incydentów, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2 dyrektywy 2016/798. 

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia 2020/572, wprowadzone zostały definicje czynnika 
przyczynowego, czynnika przyczyniającego się oraz czynnika systemowego:  

- „czynnikiem przyczynowym” jest każde działanie, zaniechanie, wydarzenie lub stan bądź 
ich kombinację, które w przypadku skorygowania, wyeliminowania lub uniknięcia 
najprawdopodobniej zapobiegłyby zdarzeniu, 

- „czynnikiem przyczyniającym się” jest każde działanie, zaniechanie, wydarzenie lub stan, 
które mają wpływ na wystąpienie zdarzenia poprzez zwiększenie jego prawdopodobieństwa, 
przyspieszenie skutków w czasie lub zwiększenie dotkliwości konsekwencji, lecz których 
eliminacja nie zapobiegłaby zdarzeniu, 

- „czynnikiem systemowym” jest każdy czynnik przyczynowy lub przyczyniający się 
o charakterze organizacyjnym, zarządczym, społecznym lub regulacyjnym, który może mieć 
wpływ na podobne i powiązane zdarzenia w przyszłości, z uwzględnieniem w szczególności 
warunków ram regulacyjnych, projektu i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem, 
umiejętności personelu, procedur i utrzymania. 

Art. 3 rozporządzenia 2020/572 przewiduje strukturę wydawanych sprawozdań 
z dochodzeń, jak najbardziej zbliżoną do struktury określonej w załączniku I do tego 
rozporządzenia oraz cyfrowy format udostępniania sprawozdań Agencji. 

W art. 4 przewidziano rozwiązanie przejściowe dotyczące wypadków i incydentów, 
w odniesieniu do których w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podjęto 
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już decyzję o wszczęciu dochodzenia zgodnie z art. 22 ust. 3 dyrektywy 2016/798. W tym 
przypadku organ dochodzeniowy otrzymał możliwość postanowienia o zastosowaniu 
struktury sprawozdań określonej w załączniku I lub o zastosowaniu struktury określonej 
w załączniku V do dyrektywy 2004/49/WE. 

W warunkach polskich rolę krajowego organu dochodzeniowego pełni w świetle przepisów 
dyrektywy 2004/49/WE Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków 
Kolejowych. 

5.2. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/782 

data wejścia 

w życie 

i  stosowania 

Cel i najważniejsze zmiany 

16.06.2020 Odroczenie stosowania przepisów rozporządzeń 2018/761 oraz 2018/762 do dnia 
31 października 2020 r. 

Rozporządzenie 2020/782 wprowadza zmiany w rozporządzeniu 2018/761 oraz 
rozporządzeniu 2018/762. Na podstawie przepisów rozporządzenia 2020/782 odroczeniu 
do dnia 31 października 2020 r. ulega stosowanie niektórych przepisów rozporządzeń 
2018/761 i 2018/762 w odniesieniu do państw członkowskich, które powiadomiły Agencję 
i Komisję o swoim zamiarze przedłużenia okresu transpozycji dyrektywy 2016/798 zgodnie 
z art. 33 ust. 2a tej dyrektywy. 

Rozporządzenie 2018/761 ustanowiło wspólne metody oceniania bezpieczeństwa (CSM), 

o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2016/798, w odniesieniu do nadzoru nad 

zarządzaniem bezpieczeństwem przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców 

infrastruktury sprawowane przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu 

jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, względnie autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa. 

Rozporządzenie 2018/761 stosuje się od 16 czerwca 2019 r., z tym, że przepisy art. 5 ust. 2 
(dotyczący koordynacji krajowego organu ds. bezpieczeństwa, który nie wydaje jednolitego 
certyfikatu bezpieczeństwa z Agencją) oraz art. 8 ust. 1 i 2 (dotyczące koordynacji podejść do 
nadzoru krajowych organów ds. bezpieczeństwa zaangażowanych w nadzór) państwa 
członkowskie, które powiadomiły Agencję i Komisję o swoim zamiarze przedłużenia okresu 
transpozycji dyrektywy 2016/798 jedynie zgodnie z art. 33 ust. 2 – od 16 czerwca 2020 r. 

Rozporządzenie 2018/762 ustanowiło wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM), 

o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2016/798, w odniesieniu do wymogów 

dotyczących zarządzania bezpieczeństwem mających zastosowanie do przedsiębiorstw 

kolejowych oraz zarządców infrastruktury. 

Na podstawie art. 2 rozporządzenia 2020/782, art. 5 rozporządzenia 2018/762 otrzymał 
brzmienie, zgodnie z którym stosuje się je we wszystkich państwach członkowskich 
od 31 października 2020 r. Należy mieć jednak na uwadze, że w państwach członkowskich, 
które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy 2016/798 – 
rozporządzenie 2018/762 stosuje się od 16 czerwca 2019 r., a w państwach członkowskich, 
które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 33 ust. 2 dyrektywy 2016/798, a nie 
przedłużyły okresu transpozycji na podstawie art. 33 ust. 2a dyrektywy 2016/798 – od 
16 czerwca 2020 r. 
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5.3. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1426 

data wejścia 

w życie 

i stosowania 

Cel i najważniejsze zmiany 

9.10.2020 Harmonizacja warunków udostępniania i efektywnego wykorzystywania zakresu 
częstotliwości 5 875–5 935 MHz na potrzeby związanych z bezpieczeństwem zastosowań 
inteligentnych systemów transportowych (ITS). 

Państwa członkowskie wyznaczą zakres częstotliwości 5 875– 5 935 MHz na potrzeby 
inteligentnych systemów transportowych i ograniczą go do ITS kolei miejskiej w zakresie 
5 925– 5 935 MHz nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r., z czego składają sprawozdanie 
Komisji Europejskiej do dnia 30 września 2022 r. 

Inteligentne systemy transportowe (ITS) obejmują ITS transportu drogowego i ITS kolei 

miejskiej. ITS transportu drogowego obejmują systemy współpracujące w oparciu o łączność 

w czasie rzeczywistym między pojazdem (np. samochodami, ciężarówkami, rowerami, 

motorowerami, tramwajami, maszynami budowlanymi, urządzeniami rolniczymi, a także 

urządzeniami dla pieszych i rowerzystów) oraz ich otoczeniem (innymi pojazdami, 

infrastrukturą itp.). W niektórych przypadkach ITS transportu drogowego mogą być również 

wykorzystywane poza drogami (np. na terenach przemysłowych, rolniczych lub 

budowlanych). ITS kolei miejskiej składają się z systemów transportu publicznego stale 

kierowanych przez co najmniej jeden system kontroli i zarządzania, przeznaczony do obsługi 

pasażerskich przewozów lokalnych, miejskich i podmiejskich, oddzielonych od ruchu 

drogowego i pieszego. ITS mogą zaoferować znaczną poprawę w zakresie wydajności 

systemu transportowego, bezpieczeństwa ruchu i komfortu podczas podróży. 

Zgodnie z art. 1 decyzji 2020/1426, jej celem jest harmonizacja warunków udostępniania 
i efektywnego wykorzystywania zakresu częstotliwości 5 875–5 935 MHz na potrzeby 
związanych z bezpieczeństwem zastosowań inteligentnych systemów transportowych (ITS). 

Zgodnie z art. 4 decyzji zastrzeżono, że zakres i stosowanie niniejszej decyzji poddaje się 
przeglądowi, gdy tylko rozwój sytuacji na rynku oraz ewolucja norm i technologii uzasadniają 
tego rodzaju przegląd, lub najpóźniej do dnia 30 września 2023 r. 
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6. Inne akty prawne 

6.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1056  

data wejścia 

w życie 

stosuje się Cel i najważniejsze zmiany 

20.08.2020 od 
21.08.2024 

 

Ułatwienie i wspieranie dostarczania informacji regulacyjnych 
związanych z transportem towarów na terytorium Unii pomiędzy 
podmiotami gospodarczymi a właściwymi organami, drogą 
elektroniczną, 

Rozporządzeniem 2020/1056 ustanawia się ramy prawne w odniesieniu do przekazywania 
drogą elektroniczną – między zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi a właściwymi 
organami – informacji regulacyjnych związanych z transportem towarów na terytorium 
Unii. W tym celu w niniejszym rozporządzeniu określa się warunki, na jakich właściwe organy 
są zobowiązane do uznawania informacji regulacyjnych po ich udostępnieniu drogą 
elektroniczną przez zainteresowane podmioty gospodarcze oraz określa się zasady 
świadczenia usług związanych z udostępnianiem właściwym organom informacji 
regulacyjnych drogą elektroniczną przez zainteresowane podmioty gospodarcze. 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie m.in. do wymogów dotyczących informacji 
regulacyjnych ustanowionych w rozdziale 5.4 część 5 regulaminu dotyczącego 
międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), występującego jako 
dodatek C do COTIF zawartej w Wilnie w dniu 3 czerwca 1999 r., a ponadto do wymogów 
dotyczących informacji regulacyjnych ustanowionych w aktach delegowanych lub 
wykonawczych przyjętych przez Komisję Europejską na podstawie aktu prawnego Unii 
Europejskiej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia lub na podstawie 
dyrektywy) 2016/797 lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony 
lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz. U. UE L 97 
z 9.04.2008 r., s. 72). Te akty delegowane lub wykonawcze są wymienione w załączniku 
I część A do niniejszego rozporządzenia. 

6.2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1530  

data wejścia 

w życie 

i stosowania 

Cel i najważniejsze zmiany 

23.10.2020 Dostosowanie przepisów prawa Unii Europejskiej do wyjścia z Unii Europejskiej 
Zjednoczonego Królestwa. 

Dokonano zmiany definicji krajowego organu ds. bezpieczeństwa zawartej w dyrektywie 
(UE) 2016/798. 

Do końca okresu przejściowego przewidzianego w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej, dalej jako „okres przejściowy wyjścia z UE”, Komisja Międzyrządowa jest 
krajowym organem ds. bezpieczeństwa w rozumieniu dyrektywy 2016/798, 
odpowiedzialnym za stałe połączenie przez kanał La Manche. 

Z końcem okresu przejściowego Komisja Międzyrządowa stanie się organem ustanowionym 
umową międzynarodową między państwem członkowskim, tj. Francją, i państwem trzecim, 
tj. Zjednoczonym Królestwem. O ile nie zostanie przewidziane inaczej w umowie 
międzynarodowej wiążącej Zjednoczone Królestwo, nie będzie ona już krajowym organem 
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ds. bezpieczeństwa na mocy prawa Unii, a prawo Unii nie będzie już miało zastosowania 
do części stałego połączenia przez kanał La Manche podlegającej jurysdykcji Zjednoczonego 
Królestwa. 

W rozporządzeniu 2020/1530 dokonano zmiany w art. 3 pkt 7 dyrektywy 2016/798 

dotyczącym definicji krajowego organu ds. bezpieczeństwa. Oprócz krajowego podmiotu, 

któremu powierzono zadania w zakresie bezpieczeństwa kolei zgodnie z dyrektywą 

2016/798, krajowym organem ds. bezpieczeństwa jest też każdy podmiot, któremu zadania 

w zakresie bezpieczeństwa kolei zgodnie z dyrektywą 2016/798 zostały powierzone przez: 

- grupę państw członkowskich w celu zapewnienia ujednolicenia systemu bezpieczeństwa, 

- państwo członkowskie i państwo trzecie w celu zapewnienia ujednolicenia systemu 

bezpieczeństwa, pod warunkiem że Unia Europejska zawarła w tym celu umowę 

z zainteresowanym państwem trzecim lub że to państwo członkowskie zawarło taką umowę 

zgodnie z upoważnieniem udzielonym w tym celu przez Unię Europejską. 

Dla rozwiązania problemu dotyczącego kanału La Manche, postanowiono dodać do art. 16 
dyrektywy 2016/798 ust. 4 i 5 stanowiące o sytuacji gdy jedna część obiektu inżynieryjnego 
znajduje się częściowo w państwie trzecim i częściowo w państwie członkowskim. Przewiduje 
się wówczas możliwość wyznaczenia przez państwo członkowskie - oprócz krajowego organu 
ds. bezpieczeństwa w innych przypadkach właściwego w odniesieniu do jego terytorium - 
państwo członkowskie może wyznaczyć organ ds. bezpieczeństwa właściwy, na zasadach 
szczególnych, dla tego obiektu inżynieryjnego oraz wszystkich innych elementów powiązanej 
z nim infrastruktury kolejowej (specjalny organ ds. bezpieczeństwa) zgodnie z umową 
międzynarodową zawartą przez Unię lub co do zawarcia której Unia udzieliła upoważnienia.  

Jeżeli w sporze przekazanym do rozstrzygnięcia w trybie arbitrażu zgodnie z umową 
międzynarodową występuje kwestia wykładni prawa Unii Europejskiej, Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym 
w odniesieniu do tej kwestii na wniosek trybunału arbitrażowego powołanego 
do rozstrzygania sporów w ramach tej umowy międzynarodowej. 

6.3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2222  

data wejścia 

w życie 

stosuje się Cel i najważniejsze zmiany 

29.12.2020 od 1.01.2021 Dostosowanie przepisów prawa Unii Europejskiej do wyjścia z Unii 
Europejskiej Zjednoczonego Królestwa. 

Rozporządzenie ustanawia przepisy szczególne w związku z zakończeniem okresu 

przejściowego, o którym mowa w art. 126 umowy o wystąpieniu, w odniesieniu do niektórych 

autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa wydanych 

na podstawie dyrektywy 2004/49/WE oraz niektórych licencji wydanych 

przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie dyrektywy 2012/34/UE.  

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2020/2222, ma ono zastosowanie do następujących 
autoryzacji, certyfikatów i licencji, które są ważne do dnia 31 grudnia 2020 r.: 

a) autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa wydanych na podstawie art. 11 dyrektywy 
2004/49/WE zarządcom infrastruktury w odniesieniu do zarządzania i eksploatacji 
infrastruktury transgranicznej łączącej Unię i Zjednoczone Królestwo stałym połączeniem 
przez kanał La Manche; 
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b) certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na podstawie art. 10 dyrektywy 2004/49/WE 
przedsiębiorstwom kolejowym mającym siedzibę w Zjednoczonym Królestwie 
i wykorzystującym infrastrukturę transgraniczną łączącą Unię ze Zjednoczonym Królestwem 
stałym połączeniem przez kanał La Manche; 

c) licencji wydanych na podstawie rozdziału III dyrektywy 2012/34/WE przedsiębiorstwom 
kolejowym mającym siedzibę w Zjednoczonym Królestwie i wykorzystującym infrastrukturę 
transgraniczną łączącą Unię ze Zjednoczonym Królestwem stałym połączeniem przez kanał 
La Manche.” 

Na posiadaczy autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i licencji 
nałożone zostały obowiązki dotyczące m.in. niezwłocznego informowania Komisji i Agencji 
o wszelkich działaniach innych właściwych organów ds. bezpieczeństwa, które mogą 
kolidować z ich obowiązkami wynikającymi z niniejszego rozporządzenia, dyrektywy 
2012/34/UE lub dyrektywy (UE) 2016/798. Krajowy organ ds. bezpieczeństwa na terenie 
Francji monitoruje zgodność z prawem Unii Europejskiej W stosownych przypadkach 
krajowy organ ds. bezpieczeństwa przekazuje Komisji i Agencji zalecenie podjęcia przez 
Komisję. Właściwe organy zainteresowanego państwa członkowskiego konsultują się 
i współpracują z właściwymi organami Zjednoczonego Królestwa, gdy jest to niezbędne 
w celu zapewnienia wykonania niniejszego rozporządzenia.  

6.4. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2228  

data wejścia w życie 

i stosowania 
Cel 

29.12.2020 Przedmiotem decyzji 2020/2228 jest ogłoszenie roku 2021 
„Europejskim rokiem kolei”. 

Zgodnie z art. 2 decyzji 2020/2228, ogólnym celem Europejskiego Roku jest zachęcanie 

do podejmowania przez Unię, państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz inne 

organizacje wysiłków na rzecz zwiększania udziału kolejowego transportu pasażerskiego 

i towarowego oraz wspieranie tych wysiłków. 

Cele szczegółowe zawarte zostały w art. 2 lit. a)-m) decyzji. Wśród nich przeważają funkcje 
promocyjne (np. promowanie kolei, atrakcyjności zawodów związanych z koleją, kluczowej 
roli kolei w międzynarodowym transporcie pasażerskim), edukacyjne (np. podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie potencjalnej roli kolei w rozwoju turystyki w Europie, 
stymulowania świadomości zbiorowej w szczególności przez historię kolei i jej dziedzictwo 
kulturowe), czy też gospodarczo-rynkowe (np. stymulowanie dyskusji na temat sposobów 
modernizacji taboru kolejowego oraz sposobów dalszego rozwijania i zwiększania 
przepustowości infrastruktury kolejowej w celu ułatwienia szerszego wykorzystania 
kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego, podkreślając w tym kontekście 
znaczenie współpracy między zarządcami infrastruktury, znaczenie badań i innowacji). 

W art. 3 decyzji 2020/2228 przedstawiony został katalog środków, jakie należy podjąć, 
aby osiągnąć cele określone w art. 2 niniejszej decyzji. Wśród katalogu środków na poziomie 
Unii, krajowym, regionalnym lub lokalnym wskazuje się na m.in. na inicjatywy i imprezy 
służące promowaniu debaty, budowaniu pozytywnego wizerunku, zwiększaniu świadomości 
i ułatwianiu zaangażowania obywateli, przedsiębiorstw i organów publicznych w celu 
zwiększania zaufania do kolei, zwłaszcza po zakończeniu kryzysu związanego z COVID-19. 

Na poziomie krajowym za organizację uczestnictwa w Europejskim Roku Kolei odpowiadają 

państwa członkowskie, zaś na poziomie Unii Europejskiej koordynacja odbywa się za pomocą 

regularnie zwoływanych spotkań krajowych osób kontaktowych w celu koordynowania 
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przebiegu Europejskiego Roku Kolei. W Polsce koordynatorem krajowym został 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. 

Zgodnie z art. 7 decyzji 2020/2228, do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie dotyczące realizacji, wyników i ogólnej 
oceny inicjatyw przewidzianych w niniejszej decyzji. Na potrzeby oceny inicjatyw Komisja 
ustanowi kluczowe wskaźniki efektywności. 

Załącznik określa następujący orientacyjny wykaz partnerstw i imprez związanych 
z Europejskim Rokiem: 

1) partnerstwa z festiwalami filmowymi w całej Europie w celu podkreślenia silnego 
zakorzenienia tematyki kolejnictwa w produkcjach filmowych; 

2) współpraca z europejskimi muzeami kolejnictwa oraz istniejącymi imprezami kulturalnymi, 
takimi jak festiwale filmowe i wystawy sztuki; 

3) partnerstwa z udziałem ERA mające na celu podkreślenie: 

a) wyników sektora kolei w Europie; 

b) wiedzy fachowej uczestników sektora kolejowego, w szczególności pracowników kolei; 

c) zalet kolei pod względem bezpieczeństwa i ochrony środowiska; oraz 

d) możliwości zatrudnienia w sektorze kolejowym skierowanych do uczniów, studentów 
i praktykantów; 

4) mobilne pociągi wystawowe w Unii w celu informowania opinii publicznej o celach 
Europejskiego Roku oraz podkreślenia atrakcyjności jego licznych przesłań; 

5) udostępnienie biletów „Inter-rail” młodzieży, w szczególności w ramach programu 
Erasmus lub konkursów, w celu rozszerzenia zasięgu Europejskiego Roku; 

6) wykorzystanie potencjału dworców jako przestrzeni artystycznych, miejsc spotkań 
miejskich oraz węzłów gospodarczych, kulturalnych i obywatelskich oraz wykorzystanie 
muzeów kolejnictwa do komunikowania przesłania Europejskiego Roku. 
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