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Nowelizacja przepisów wspólnotowych
dotyczàcych pomocy paƒstwa
dla transportu làdowego
Przes∏anki proponowanych zmian
przepisów w sprawie przyznawania pomocy na koordynacj´ transportu kolejowego, samochodowego oraz wodnego Êródlàdowego1
Âwiadczenie
pomocy
paƒstwa
w transporcie obj´te jest ogólnymi zasadami okreÊlonymi w Traktacie o WE,
w odniesieniu do tej dziedziny. Niemniej jednak potrzeba okreÊlenia szczegó∏owych przepisów, dotyczàcych koordynacji tej˝e pomocy w transporcie làdowym, wynika∏a z zapisów art. 73 tego˝ Traktatu. Uregulowanie tych kwestii
nastàpi∏o z mocà wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia (EWG) 1107/702. Rozporzàdzenie mia∏o na celu: zniesienie
nierównowagi mi´dzyga∏´ziowej, która
mog∏aby powodowaç wyst´powanie
nieuczciwej konkurencji na rynku transportowym, uregulowanie kwestii przydzielania pomocy finansowej, harmonizacj´ sposobu udzielania wsparcia finansowego dla kolei oraz ustanowienie
warunków zezwalajàcych na przedsi´wzi´cia o charakterze koordynacyjnym
i dzia∏ania zwiàzane ze Êwiadczeniem
us∏ug o charakterze u˝ytecznoÊci publicznej3, które pozostajà w zgodzie
z art. 75,77 i 94 Traktatu.

W Êwietle przepisów wy˝ej wymienionego rozporzàdzenia pomoc paƒstwa mo˝e byç udzielona w celach koordynacji transportu w nast´pujàcych
przypadkach:
■ wspierania finansowania infrastruktury
transportowej (sieç kolejowa i drogi
wodne Êródlàdowe) w przypadku,
gdy przedsi´biorstwo ma udzia∏
w kosztach infrastruktury
■ na badania i rozwój sprawnych i bardziej efektywnych form transportu
■w sytuacji, gdy pomoc ta ma charakter
wyjàtkowy i jest udzielana w celu redukcji nadwy˝ki zdolnoÊci przewozowej, do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów o dost´pie do rynku (ograniczone zastosowanie)
■ w celu udzielenia rekompensat z tytu∏u
Êwiadczenia us∏ug u˝ytecznoÊci publicznej na∏o˝onych przez paƒstwo
lub organ publiczny w ramach obowiàzku s∏u˝by publicznej oraz je˝eli
istnieje obowiàzek taryfowy inny ni˝
ten okreÊlony w rozporzàdzeniu Rady
(EWG) nr 1191/69.
Przed∏o˝ona przez Komisj´ Europejskà w lipcu 2000 r. propozycja dotyczàca projektu nowego rozporzàdzenia, regulujàcego wy˝ej przedstawione
aspekty koordynacji pomocy paƒstwa

w transporcie làdowym, uwzgl´dnia
uwarunkowania dotyczàce tworzenia
jednolitego rynku transportowego UE
oraz zró˝nicowany post´p, który zosta∏
osiàgni´ty przez poszczególne ga∏´zie
transportu w procesie liberalizacji.
W obecnej fazie procesu integracyjnego powsta∏a potrzeba skonsolidowania
w jednolitym akcie prawnym wszystkich
zmian, wprowadzonych w ciàgu 30 lat
obowiàzywania rozporzàdzenia Rady
(EWG) nr 1170/70 oraz dostosowania treÊci zawartych w nim przepisów
do osiàgni´tego stopnia liberalizacji
transportu, w tym zw∏aszcza transportu
làdowego.
Nale˝y przy tym zaznaczyç, i˝ liberalizacja w transporcie làdowym nie osiàgn´∏a jeszcze stanu, w którym zapewniony jest w pe∏nym zakresie swobodny dost´p do rynków transportowych. Pomimo
faktu, i˝ zintensyfikowano ró˝norodne
przedsi´wzi´cia, zmierzajàce do stworzenia wyrównanych warunków konkurencji wewnàtrz i mi´dzyga∏´ziowej, to
wcià˝ zró˝nicowane jest tempo otwierania rynków w transporcie drogowym, kolejowym oraz wodnym Êródlàdowym,
w tym zw∏aszcza zró˝nicowana jest
zdolnoÊç tych ga∏´zi do swobodnego
Êwiadczenia us∏ug transportowych4.

1 Propozycja Rozporzàdzenia zosta∏a opublikowana w: COM (2000) 5 final z dnia 26 lipca 2000 r.
2 Rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 1107/70 z dnia 4 czerwca 1970 r. w sprawie przyznawania pomocy dla transportu kolejowego, samochodowego i wodnego Êródlàdowego zmienione przez:
Rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 1473/75 (OJL 152 z 12.06.75 r.); Rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 1658/82 (OJL 184 z 29.06.82 r.); Rozporzàdzenie Rady (EWG) 1100/89 (OJL 116
z 28.04.89 r.); Rozporzàdzenie Rady (EWG) 3578/92 (OJL 364 z 12.12.92 r.); Rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 2255/96 (OJL 304 z 27.11.96 r.); Rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 543/97
(OJL 84 z 26.03.97 r.).
3 Warunki Êwiadczenia us∏ug u˝ytecznoÊci publicznej w ramach tzw. obowiàzku s∏u˝by publicznej zosta∏y okreÊlone w rozporzàdzeniu Rady (EWG) nr 1191/69 z dnia 26.06.69 r. w sprawie dzia∏aƒ paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych obowiàzków nale˝àcych do poj´cia us∏ug u˝ytecznoÊci publicznej w zakresie transportu kolejowego, drogowego i wodnego Êródlàdowego (OJL 156 z dnia
28.06.69 r.) zmienione przez: Rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 3572/90 (OJL 353 z dnia 17.12.90 r.); Rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 1893/91 (OJL 169 z dnia 29.06.91r.).
4 W transporcie drogowym, rozpoczynajàc proces stopniowej liberalizacji od wprowadzenia w 1969 r. systemu kontyngentu wspólnotowych zezwoleƒ w przewozach mi´dzynarodowych, osiàgni´to stan, w którym od 1 stycznia 1993 r. istnieje swobodny dost´p do rynku mi´dzynarodowych przewozów ∏adunków, natomiast od 1 lipca 1998 r. zapewniona jest swoboda Êwiadczenia us∏ug
w przewozach kabota˝owych. Podobnie w segmencie mi´dzynarodowych przewozów pasa˝erów, pe∏na liberalizacja nastàpi∏a z dniem 1 czerwca 1992 r., natomiast pe∏na swoboda Êwiadczenia przewozów kabota˝owych obowiàzuje od 1 stycznia 1996 r., z wyjàtkiem regularnych przewozów pasa˝erów w ruchu krajowym, do których dost´p jest nadal ograniczony.
W transporcie kolejowym, w porównaniu z innymi rodzajami transportu, proces liberalizacji przebiega w bardzo powolnym tempie ze wzgl´du na specyfik´ i z∏o˝onoÊç warunków, w jakich funkcjonuje ta ga∏àê transportu. Chocia˝ przedsi´wzi´cia, dotyczàce zapewnienia przedsi´biorstwom kolejowym niezale˝noÊci od paƒstwa w sferze zarzàdzania ich handlowà dzia∏alnoÊcià, by∏y podejmowane poczàwszy od 1970 r., to rzeczywista liberalizacja tej ga∏´zi rozpocz´∏a si´ dopiero w 1991 r. wraz z przyj´ciem Dyrektywy 91/440/EWG i przepisów uzupe∏niajàcych. Dopuszczona zosta∏a wówczas swoboda Êwiadczenia us∏ug i prawa tranzytu dla mi´dzynarodowych ugrupowaƒ przedsi´biorstw kolejowych oraz przedsi´biorstw kolejowych wykonujàcych przewozy ∏adunków transportem kombinowanym. W lipcu 1998 r. Komisja Europejska, po dokonaniu oceny post´pu we wdra˝aniu wy˝ej wymienionych przepisów przez paƒstwa cz∏onkowskie UE, wnios∏a
nowe propozycje legislacyjne pod kàtem przyspieszenia procesu liberalizacji kolei i stworzenia jednolitego rynku us∏ug kolejowych. Zosta∏y one przyj´te przez Komisj´ Europejskà w lipcu 1999 r.
oraz przez Rad´ w grudniu 1999 r pod nazwà “pakietu infrastrukturalnego” i zwi´kszajà zakres przedmiotowy liberalizacji w stosunku do tego, jaki zdefiniowany zosta∏ w obowiàzujàcych obecnie przepisach wspólnotowych.
Transport wodny Êródlàdowy podlega przemianom zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Rady 96/75/WE, która wprowadzi∏a z dniem 1 stycznia 2000 r. wymóg zniesienia krajowych systemów “czarterowania poprzez rotacj´ przewoêników” i ich zmian´ na system negocjowanych kontraktów na przewozy krajowe i mi´dzynarodowe, które b´dà realizowane przez operatorów ˝eglugi Êródlàdowej po uzgodnionej cenie rynkowej.
JeÊli chodzi o transport kombinowany, to pe∏na liberalizacja us∏ug w tej dziedzinie nastàpi∏a z dniem 1 lipca 1993 r., na mocy przepisów Dyrektywy Rady 92/106/EWG ustanawiajàcych wspólne zasady realizacji pewnych rodzajów przewozów ∏adunków transportem kombinowanym przez paƒstwa cz∏onkowskie UE.
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Bioràc pod uwag´ ogólny stan rozwoju i perspektywy sektora transportu w szerokim kontekÊcie wspólnej polityki transportowej UE, nie ulega wàtpliwoÊci, i˝
pojawi∏y si´ przes∏anki, które uzasadniajà koniecznoÊç wprowadzenia –
w obecnej fazie rozwoju jednolitego rynku transportowego – przejrzystych i uporzàdkowanych przepisów, dotyczàcych
przyznawania okreÊlonych form pomocy
paƒstwa na transport làdowy w uk∏adzie
mi´dzyga∏´ziowym. Zamiar stworzenia
równych warunków konkurencji mi´dzyga∏´ziowej znajduje wyraz w licznych
inicjatywach UE, zmierzajàcych do pokrycia kosztów zewn´trznych przez ró˝ne rodzaje transportu5 oraz stworzenia
sprawiedliwego systemu op∏at za infrastruktur´, jak równie˝ wzmocnienia roli
si∏ rynkowych w transporcie kolejowym –
przyjaznym dla Êrodowiska naturalnego,
w odró˝nieniu od transportu drogowego. Projekt nowego rozporzàdzenia Komisji Europejskiej i proponowane w nim
rozwiàzania prawne wychodzà naprzeciw tym wyzwaniom.
Za∏o˝enia projektu nowych przepisów
w sprawie pomocy paƒstwa
dla transportu làdowego
W preambule projektu nowego rozporzàdzenia dotyczàcego przyznawania
pomocy paƒstwa dla koordynacji transportu kolejowego, drogowego i wodnego Êródlàdowego, zwraca si´ uwag´
na wiele istotnych kwestii wià˝àcych si´
z wdro˝eniem tych przepisów. Parlament Europejski oraz Rada UE odnoszà
si´ do przepisów Traktatu o WE, zawartych w art. 87 – 89 oraz rozporzàdzeniu Rady (WE) nr 659/996 ustanawiajàcych zasady stosowania art. 88 (ex art.
93), jako przepisów ogólnych, majàcych zastosowanie do udzielania pomocy paƒstwa w szerokim zakresie sektorowym (w tym równie˝ obowiàzujàcych
w transporcie kolejowym, drogowym
oraz wodnym Êródlàdowym). Ponadto
zaznacza si´, i˝ z uwagi na potrzeb´
kreowania polityki Wspólnoty, która zach´ca∏aby do zawierania publiczno-prywatnego partnerstwa (public – private
partnership) w celu realizacji nowych
projektów infrastrukturalnych, dotyczàcych priorytetowych transeuropejskich

korytarzy transportowych, istnieje koniecznoÊç dopuszczenia w nowych
przepisach raczej ogólnego wyjàtku,
w odniesieniu do kwestii udzielania pomocy paƒstwa zarzàdcom infrastruktury
w tego typu przypadkach, ni˝ zezwolenie na przyznawanie pomocy paƒstwa
na realizacj´ specyficznych rodzajów
projektów. Ponadto w preambule projektu nowego rozporzàdzenia przyj´to za∏o˝enie, i˝ wsparcie paƒstwa udzielane
zarzàdcom infrastruktury transportowej
(w zwiàzku z zarzàdzaniem, utrzymaniem lub udost´pnianiem przez nich infrastruktury transportu làdowego wszystkim potencjalnym jej u˝ytkownikom) oraz
majàcym status publiczny czy te˝ prywatny i b´dàcym niezale˝nymi od paƒstwa, powinno byç uznawane, na zasadzie domniemania, jako zgodne z regu∏ami jednolitego rynku, jeÊli zarzàdcy infrastruktury zostali powo∏ani w drodze
otwartego i niedyskryminacyjnego przetargu. Jednak˝e w szczególnych sytuacjach, gdy pomoc udzielana zarzàdcy
infrastruktury nie odpowiada wy˝ej wymienionemu kryterium zgodnoÊci z zasadami rynkowymi, dopuszcza si´ równie˝
mo˝liwoÊç traktowania jej jako zgodnej
z przepisami Traktatu o WE. Dotyczy to
jednak zakresu, w jakim jest ona niezb´dna dla realizacji projektu czy te˝
przedsi´wzi´cia, bioràc pod uwag´ ca∏oÊç jego finansowania oraz przy za∏o˝eniu, ˝e nie jest to sprzeczne ze wspólnym interesem czy te˝ zasadami uczciwej konkurencji.
Ponadto we wprowadzeniu do projektu omawianego rozporzàdzenia
stwierdza si´, i˝ przy dokonywaniu
oszacowania wielkoÊci udzielanej pomocy paƒstwa, nale˝y braç pod uwag´
wszystkie wymogi zawarte w obowiàzujàcych przepisach wspólnotowych,
dotyczàcych pobierania op∏at za infrastruktur´ w ró˝nych ga∏´ziach transportu. Przyjàç te˝ nale˝y zasad´ zachowania proporcjonalnoÊci wsparcia finansowego, odpowiednio do rozmiarów zadaƒ inwestycyjnych (w tym powinno byç
zapewnione pokrycie kosztów nowych
inwestycji). Regu∏y w tym wzgl´dzie powinny byç jednakowe i winno si´ je stosowaç w odniesieniu do zarzàdców infrastruktury w transporcie làdowym. Nale˝y ponadto nadmieniç, i˝ po wejÊciu

w ˝ycie projektu omawianego rozporzàdzenia stracà wa˝noÊç w ca∏oÊci
przepisy istniejàcego rozporzàdzenia
Rady (EWG) nr 1107/70 oraz niektóre
przepisy w transporcie kolejowym, przy
czym chodzi tu o art. 4, paragrafy (2),
(3), (4) art. 13, paragrafy (2) oraz (3)
rozporzàdzenia Rady (EWG) nr
1192/697.
Ogólny zakres przedmiotowy, w jakim proponuje si´ Êwiadczenie pomocy
paƒstwa na mocy projektu omawianego
rozporzàdzenia, dotyczy – podobnie
jak w obowiàzujàcym rozporzàdzeniu
nr 1107/70, przedsi´wzi´ç zwiàzanych z koordynacjà transportu kolejowego, drogowego oraz wodnego Êródlàdowego. Warto przy tym podkreÊliç, i˝
projekt nowelizacji przepisów, w cz´Êci
poÊwi´conej definicjom, wprowadza
definicj´ specyficznych, niepokrytych
kosztów zewn´trznych transportu oraz
kosztów infrastruktury, jak˝e istotnà dla
rozwiàzania problemu nierównowagi
mi´dzyga∏´ziowej, istniejàcego zw∏aszcza pomi´dzy transportem drogowym
i kolejowym. Ponadto zak∏ada si´, i˝
w momencie udzielania takiej pomocy
powinny byç wzi´te pod uwag´ obowiàzujàce wymogi oraz przepisy regulujàce kwestie pobierania op∏at za infrastruktur´.
JeÊli chodzi o sposób przyznawania
pomocy paƒstwa przedsi´biorstwom
transportowym, korzystajàcym z infrastruktury transportowej w celu realizacji
przewozu ∏adunków, to na mocy omawianego projektu rozporzàdzenia b´dà
obowiàzywa∏y nast´pujàce zasady:
■ okres stosowania pomocy nie mo˝e
przekroczyç trzech lat
■ pomoc powinna ograniczaç si´ (na
podstawie analizy porównawczej
kosztów) do formy kompensaty niektórych niepokrytych kosztów zewn´trznych oraz kosztów infrastruktury powsta∏ych w wyniku u˝ytkowania infrastruktury
■ pomoc ma byç udzielana na zasadach
niedyskryminacji oraz nie powinna powodowaç naruszenia regu∏ w zakresie
uczciwej konkurencji pomi´dzy przedsi´biorstwami transportowymi w danej
ga∏´zi transportu
Przepisy regulujàce ogólne uwarunkowania dotyczàce przyznawania pomo-

5 Zagadnienia te zosta∏y poruszone w Zielonej Ksi´dze Komisji Europejskiej z 1995 r pt. Towards fair and efficient pricing in transport. Policy options for the internalisation the external cost of transport of the EU.
6 OJL 83/1 z dnia 27.03.1999 r.
7 Rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 w sprawie wspólnych zasad normalizacji rachunków przedsi´biorstw kolejowych (OJL 156/8 z dnia 28.06.1969 r.).
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cy paƒstwa, nak∏adajà obowiàzek
utrzymywania oddzielnych rachunków
w przypadku, jeÊli przedsi´biorstwo
otrzymujàce pomoc udzielonà na mocy
niniejszego projektu rozporzàdzenia,
jest nie tylko zaanga˝owane w dzia∏alnoÊç b´dàcà przedmiotem subsydiowania, lecz tak˝e prowadzi innà dzia∏alnoÊç gospodarczà. Nale˝y przy tym zaznaczyç, i˝ przepisy te nie zezwalajà
na dokonywanie transferu Êrodków finansowych na inny rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci ni˝ ten, na który skierowana jest pomoc paƒstwa. Ponadto,
dokonujàc kalkulacji dopuszczalnego
poziomu Êrodków w ramach pomocy,
która ma byç przyznana na mocy przepisów projektu omawianego rozporzàdzenia, nale˝y równie˝ uwzgl´dniç pomoc udzielonà na ten sam cel z innych
êróde∏ – wspólnotowych bàdê ze Êrodków bud˝etowych paƒstwa cz∏onkowskiego UE.
Projekt rozporzàdzenia zawiera ponadto okreÊlone wymagania, dotyczàce notyfikowania pomocy i prowadzenia ksiàg rachunkowych oraz wymogi
w odniesieniu do systemu informowania
Komisji przez paƒstwa cz∏onkowskie
UE o wykorzystaniu Êrodków pomocowych, jak równie˝ dotyczàce systemu
monitorowania. W Êwietle tych przepisów zwolnienie z obowiàzku notyfikacji
pomocy, zgodnie z procedurà okreÊlonà w art. 88 (3) Traktatu o WE przys∏uguje w przypadku, gdy pomoc jest
udzielana na zarzàdzanie, utrzymanie
i tworzenie infrastruktury transportu làdowego innej ni˝ terminale dla transportu kombinowanego, ˝eglugi Êródlàdowej czy te˝ operacji drogowych
oraz pod warunkiem spe∏nienia nast´pujàcych wymagaƒ:
■ infrastruktura ta stanowi integralnà
cz´Êç sieci8, która posiada tego samego zarzàdc´ i jest zapewniony swobodny dost´p do niej na niedyskryminacyjnych zasadach,
■ zdolnoÊci przepustowe infrastruktury nie
sà w ca∏oÊci lub cz´Êciowo zarezerwowane dla u˝ytku jednego lub wi´cej przedsi´biorstw transportowych.
W zwiàzku z udzielanà pomocà paƒstwa, kraje cz∏onkowskie UE zostajà zobowiàzane do prowadzenia szczegó∏owej sprawozdawczoÊci, która powinna
zawieraç mi´dzy innymi wszystkie infor-

macje niezb´dne do spe∏nienia warunków, wymaganych w zakresie zwolnienia z obowiàzku notyfikacji na mocy niniejszego projektu rozporzàdzenia.
Sprawozdanie takie powinno byç zachowane przez 10 lat, liczàc od daty
udzielenia danej pomocy. Ponadto, na
paƒstwach cz∏onkowskich UE spoczywa
obowiàzek dostarczania corocznie Komisji Europejskiej zbiorczej informacji
na temat wykorzystania Êrodków w ramach przyznanej pomocy oraz pomocy
udzielonej w trybie indywidualnym,
w formie podanej w za∏àczonym aneksie do omawianego projektu rozporzàdzenia. Informacja powinna zawieraç
takie elementy, jak opis projektu, koszty
ogó∏em oraz dok∏adnà wielkoÊç przyznanej pomocy na jego realizacj´, plany na przysz∏oÊç zwiàzane z zarzàdzaniem oraz przydzieleniem dost´pu do
infrastruktury itp.
Przewiduje si´ powo∏anie Komitetu
Doradczego pod przewodnictwem
przedstawiciela Komisji Europejskiej,
z∏o˝onego z przedstawicieli paƒstw
cz∏onkowskich UE, których zadaniem
b´dzie dokonywanie analizy i opiniowanie wszystkich kwestii wynikajàcych
z procesu realizacji niniejszego rozporzàdzenia.
JeÊli chodzi o pewien okres przejÊciowy niezb´dny do dostosowania do nowych przepisów, to zak∏ada si´, i˝
w okresie 12 miesi´cy po wejÊciu w ˝ycie nowego rozporzàdzenia, zachowajà wa˝noÊç przepisy obj´te art. 5 Rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 1107/70,
odnoszàce si´ do zwolnieƒ od obowiàzku notyfikacji zgodnie z procedurà art.
88 (3) Traktatu o WE przedsi´wzi´ç na
jego mocy obj´tych pomocà. W tym
czasie paƒstwa cz∏onkowskie UE majà
obowiàzek dostosowania istniejàcych
przepisów do postanowieƒ art. 6 omawianego projektu Rozporzàdzenia oraz
powinny poinformowaç o tym Komisj´
Europejskà. Projekt Rozporzàdzenia wejdzie w ˝ycie po up∏ywie 20 dni od jego
opublikowania w Dzienniku Urz´dowym
Wspólnot Europejskich.
Wnioski
Reasumujàc, nale˝y wskazaç na najbardziej istotne, z punku widzenia celów szeroko poj´tej wspólnej polityki

transportowej Unii Europejskiej, aspekty
projektu nowego Rozporzàdzenia.
W Bia∏ej Ksi´dze Komisji Europejskiej,
w sprawie pobierania op∏at za infrastruktur´ transportu podkreÊlono rosnàcà
rol´ w rozwoju i zarzàdzaniu infrastrukturà transportowà niezale˝nych przedsi´biorstw funkcjonujàcych na zasadach handlowych (w szczególnoÊci
w transporcie làdowym). Uzasadnia to
w pe∏ni potrzeb´ dokonania rewizji istniejàcego podejÊcia Komisji Europejskiej w kwestiach udzielania pomocy
paƒstwa na infrastruktur´ transportowà,
pod kàtem stworzenia bardziej przejrzystych zasad oraz dostosowania istniejàcych przepisów do aktualnego stanu rozwoju stosunków rynkowych
w transporcie.
Niemniej wa˝nym warunkiem wyjÊciowym jest zapewnienie, aby polityka w zakresie udzielania pomocy paƒstwa nie ogranicza∏a w ˝aden sposób
aktywnoÊci paƒstw cz∏onkowskich UE
w dziedzinie rozwoju infrastruktury
transportu làdowego. Komisja Europejska w licznych dokumentach programowych stwierdza, i˝ finansowanie projektów zwiàzanych z rozwojem i modernizacjà infrastruktury, która ma byç
ogólnie dost´pna dla wszystkich u˝ytkowników, w Êwietle prawa wspólnotowego nie jest zazwyczaj zagadnieniem traktowanym jako pomoc paƒstwa. Przyk∏adowo, znajduje to odzwierciedlenie w zapisie zawartym
w Bia∏ej Ksi´dze w sprawie strategii
dotyczàcej uzdrowienia kolei Wspólnoty z 1996 r. W paragrafie 31 tego dokumentu programowego stwierdza si´,
„i˝ powszechnie stosowanà przez Komisj´ Europejskà praktykà jest zezwalanie na publiczne inwestycje w infrastruktur´ tak dalece, w jakim stopniu jest
ona dost´pna na jednakowych i niedyskryminacyjnych warunkach oraz nie
zak∏óca warunków uczciwej konkurencji”9. Jednak˝e widzi si´ potrzeb´ zastosowania w prawie wyjàtków dla
tych przypadków, które mogà poruszaç
sprawy pomocy paƒstwa. W obowiàzujàcym Rozporzàdzeniu Rady (EWG)
nr 1107/70 przewidziano tego typu
wy∏àczenia jedynie dla bezpoÊrednich
inwestycji w terminale transportu wodnego Êródlàdowego i transportu kombinowanego.

8 Terminale i stacje kolejowe sà traktowane w tym przypadku jako integralna cz´Êç sieci kolejowej.
9 Dokument opublikowano w COM (96) 421 final, Brussels.
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