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Polityka transportowa paƒstw Unii Europejskiej (cz. 2)
U˝ytkownicy w centrum
polityki transportowej
U˝ytkownicy majà prawo korzystaç
z systemu transportowego spe∏niajàcego ich potrzeby, zapewniajàcego bezpieczeƒstwo, racjonalnego ekonomicznie, elastycznego i przyjaznego dla Êrodowiska. Wokó∏ tych zagadnieƒ koncentruje si´ dalsza cz´Êç unijnej polityki transportowej.
Niebezpieczne drogi. Traktat z Maastricht umo˝liwia Unii podj´cie dzia∏aƒ
zwiàzanych z poprawà bezpieczeƒstwa
na drogach. Zmusza do tego wysoka
iloÊç wypadków Êmiertelnych na drogach. Zadanie jest trudne, gdy˝ odpowiedzialnoÊç za bezpieczeƒstwo ruchu
drogowego spoczywa na wielu instytucjach regionalnych, narodowych i wspólnotowych. Unia zak∏ada do 2010 r. redukcj´ o po∏ow´ iloÊci ofiar wypadków
drogowych. Ma temu s∏u˝yç harmonizacja kar w paƒstwach cz∏onkowskich,
ujednolicenie i egzekwowanie przepisów dotyczàcych maksymalnych pr´dkoÊci oraz dozwolonej iloÊci alkoholu (lub
substancji dzia∏ajàcych podobnie) we
krwi. Ujednolicenie wymaga równie˝ sygnalizacja na drogach, tablice, oznaczenia, wskazania punktów niebezpiecznych, rozwiàzania dotyczàce j´zyków,
tak aby powsta∏ spójny system identyfikacji. Rozbudowania wymaga tak˝e system sygnalizacji o warunkach atmosferycznych panujàcych na drodze.
Nowe technologie dla bezpieczeƒstwa drogowego. W szczególnoÊci nacisk k∏adzie si´ na wykorzystanie technologii teleinformatycznych dla monitorowania i wspomagania ruchu pojazdów, instalowanie urzàdzeƒ rejestrujàcych prac´ pojazdu (czarne skrzynki),
automatycznych ograniczników pr´dkoÊci. Ponadto digitalizacja prawa jazdy
mo˝e wspomóc harmonizacj´ kar we
Wspólnocie i nie unikanie odpowiedzialnoÊci przez kierowców. Unia powinna tak˝e wspieraç pojawianie si´ na
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rynku bezpiecznych samochodów, wy- • ciàg∏oÊci podró˝y – p∏ynne, czasowe
posa˝onych w nowoczesne Êrodki bezi przestrzenne powiàzanie Êrodków
pieczeƒstwa i skonstruowane z nowotransportu ze sobà.
czesnych materia∏ów.
Prawa i obowiàzki u˝ytkowników
Faktyczne koszty transportu. Koszty transportu. Wspólnota pragnie w przetransportu to nie tylko koszty paliw ciàgu najbli˝szych 10 lat stworzyç kart´
i amortyzacji pojazdów. To tak˝e kosz- praw i obowiàzków uczestników transty budowy nowej infrastruktury, koszty portu. Propozycje obejmujà zwi´kszepoprawy bezpieczeƒstwa, zmniejszenia nie odpowiedzialnoÊci przewoênika za
negatywnego wp∏ywu na Êrodowisko. spóênienie, wypadek, zagubienie bagaKomisja Europejska twierdzi, ˝e nie- ˝u, wprowadzenie klasyfikacji przezrównowa˝enie ga∏´zi transportu wyni- woêników, likwidowanie nieracjonalka z tego, i˝ u˝ytkownicy transportu nych zachowaƒ uczestników transportu
nie biorà na siebie pe∏nych kosztów je- (w tym tak˝e pasa˝erów).
go u˝ytkowania. Wynika to tak˝e z nadmiernego i chaotycznego obcià˝enia
Racjonalizacja transportu miejskieprzewoêników ró˝nymi podatkami go. Transport miejski, ze wzgl´du na
i op∏atami niezale˝nie, np. od stopnia ogromny przyrost pojazdów, jest obecwykorzystania infrastruktury i zanie- nie w stanie krytycznym – zat∏oczenie
czyszczenia Êrodowiska. Unia dà˝y do miast, wzrost zanieczyszczenia powiezastàpienia niezsynchronizowanej poli- trza, ha∏as, wi´cej wypadków, to nietyki taryfowej instrumentami umo˝li- które tego przejawy. Krótkie trasy i niwiajàcymi realizacj´ polityki transpor- ska pr´dkoÊç pojazdów powodujà
towej. Instrumenty te to:
wzrost zwi´kszenia zu˝ycia paliwa
• obcià˝enie op∏atami za u˝ytkowanie i wi´kszà emisj´ spalin. Aby rozwiàzaç
infrastruktury – pokrywajàce jej zu- ten problem, Unia postuluje zmian´ za˝ycie, jak równie˝ koszty ochrony silania silników cieplnych pojazdów
Êrodowiska
oraz rozwój wysokiej jakoÊci transpor• opodatkowanie paliwa – tak, aby re- tu publicznego.
gulowaç emisj´ dwutlenku w´gla do
Aby osiàgnàç cel pierwszy, nale˝y
atmosfery i upowszechniaç paliwa wdro˝yç i egzekwowaç normy dotyczàsubstytucyjne (wodór, biopaliwa)
ce ograniczenia emisji spalin przez po• racjonalizacja podatku VAT w ró˝- jazdy, stworzenie regulacji prawnych
nych ga∏´ziach transportu.
do stosowania paliw substytucyjnych
takich jak gaz, biopaliwa czy wodór. Do
Transport z ludzkà twarzà. Transport 2020 r. postuluje si´ zastàpienia 20%
powinien byç przyjazny dla u˝ytkowni- paliw klasycznych paliwami alternatywków. Dlatego, chcàc rozwijaç transport nymi. Polityka podatkowa powinna
intermodalny, w tym intermodalny wspieraç paliwa i pojazdy ekologiczne.
transport pasa˝erski, nale˝y podjàç Równie˝ nale˝y stymulowaç wykorzydzia∏ania dla:
stanie pojazdów o nap´dzie elektrycz• polepszenia warunków podró˝y inter- nym, g∏ównie w ruchu krótkodystansomodalnej, szczególnie transferów in- wym, miejskim (np. taksówki, dostartermodalnych (miejsc przesiadki po- czanie przesy∏ek itp.)
mi´dzy ró˝nymi Êrodkami transportu)
W ruchu miejskim nale˝y doprowa• wprowadzenia zintegrowanych bile- dziç do zrównowa˝enia dominacji satów – obejmujàcych kilka ga∏´zi mochodu nad innymi Êrodkami transtransportu
portu poprzez rozwój us∏ug transportu
• usprawnienia przewozu baga˝u – publicznego wysokiej jakoÊci, stosowaszczególnie przesy∏u mi´dzy Êrodka- nie praktyk, takich jak: ograniczenie
mi transportu
iloÊci miejsc parkingowych (sic!) w celu
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zmniejszenia ruchu ko∏owego, wyznaczenie korytarzy, radionawigacji – Galileo. System ten pozwoli na uspraww których priorytet b´dà mia∏y Êrodki transportu publiczne- nienie zarzàdzania transportem, wzrost bezpieczeƒstwa,
go, wprowadzenie op∏at za wjazd do miasta.
rozwój metod Just-in-time. Dà˝y si´ równie˝ do komplementarnoÊci Galileo z GPS i rosyjskim Glonass.

Opanowanie globalizacji transportu

Wnioski

Wspólna polityka transportowa powinna wyznaczaç z∏oty
Êrodek mi´dzy przepisami mi´dzynarodowymi, u∏atwiajàcyRozwiàzania zaproponowane w Bia∏ej Ksi´dze sà niezb´dmi wymian´ towarów i us∏ug, regulujàcymi popraw´ bezpie- ne, aby przywróciç równowag´ w transporcie europejskim.
czeƒstwa i ochron´ Êrodowiska, a interesami krajów chcà- Zastosowanie ich spowoduje wzrost jakoÊci transportu, odcych chroniç swe rynki.
blokowanie sieci transportowych, racjonalizacje u˝ytkowania Êrodowiska. Jednak rozwiàzania tu zawarte nie sà wyRozszerzenie Unii. Rozszerzenie Unii wp∏ynie na realizowa- starczajàce, wraz z nimi musi iÊç skoordynowanie dzia∏aƒ
nà polityk´ transportowà. Zwi´kszy si´ przestrzeƒ Wspólno- w sferze gospodarczej (wymiana towarowa reguluje popyt
ty, jej potencja∏ transportowy. Wi´kszoÊç z krajów wst´pujà- na us∏ugi transportowe), zagospodarowania przestrzennego
cych zwiàzana jest z Unià w zakresie transportu umowami (logistyka miejska), transportu publicznego, otwartej konkumi´dzynarodowymi, jednak najpowa˝niejsze problemy wystà- rencji transportowej oraz polityki bud˝etowej i finansowapià w zakresie stosowania uregulowaƒ wspólnotowych w ad- nia inwestycji. Zale˝y to g∏ównie od determinacji polityków
ministracji oraz przy dostosowaniu infrastruktury transporto- podejmujàcych decyzje w tych obszarach.
wej do zwi´kszonej wymiany dóbr w ramach Wspólnoty.
Przed krajami kandydujàcymi stojà powa˝ne wyzwania in- Polska na unijnym rynku transportowym
frastrukturalne. JakoÊç dróg jest tam ni˝sza ni˝ w UE, g∏ówne korytarze transportowe zatkane, sieç kolejowa przestaDorobek UE w zakresie regulacji rynku transportowego
rza∏a. W ramach UE nale˝y znaleêç sposób finansowania za- obejmuje m.in. nast´pujàce akty2:
daƒ rekonstrukcji sieci transportowej w tych krajach. Nale˝y • rozporzàdzenie Rady 684/92/EEC z 16.03.1992 w sprawie
równie˝ dà˝yç do utrzymania wysokiego udzia∏u kolei
powszechnych zasad mi´dzynarodowego przewozu pasaw przewozach towarowych, jednoczeÊnie modernizujàc tabor i sieci, tak aby by∏y w stanie sprostaç wymogom intermodalnoÊci. Wymaga to reformy kolejnictwa, w szczególnoÊci oddzielenia zarzàdzania infrastrukturà od przewozów.
Konieczny jest tak˝e jednolity system bezpieczeƒstwa
i kontroli w transporcie morskim, powo∏anie Europejskiej
Agencji Morskiej, która b´dzie koordynowaç europejski system zarzàdzania transportem morskim.
Rola UE na scenie Êwiatowej. Unia, jako organizacja, ma
niewielkie znaczenie w mi´dzynarodowych organizacjach
transportu. Zazwyczaj pe∏ni w nich funkcje obserwatora. Ten
stan nale˝y zmieniç, tak aby regulacje wspólnotowe przek∏ada∏y si´ na dzia∏ania paƒstw cz∏onkowskich w ramach danej
organizacji. Dotyczy to zarówno organizacji takich jak Organizacja Lotnictwa Cywilnego czy Mi´dzynarodowej Organizacji Morska, ale tak˝e cia∏ prowadzàcych odr´bnà politykà jak
Komisja ˚eglugi Renu czy Komisja Dunaju.
Istnieje równie˝ koniecznoÊç wprowadzenia poj´cia europejskiego przedsi´biorstwa lotniczego. Dotychczasowe regulacje pozwalajà na zawieranie umów mi´dzynarodowych
o otwarciu przestrzeni powietrznych pomi´dzy poszczególnymi krajami, a nie Wspólnotà jako ca∏oÊcià. Nale˝y dà˝yç
do tego, aby Komisja Europejska by∏a stronà w zawieraniu
zewn´trznych umów w zakresie lotnictwa.
Projektem, który bezwzgl´dnie musi byç zrealizowany,
jest europejski system nawigacji satelitarnej Galileo. Posiadanie takiej technologii ma wymiar strategiczny, gdy˝ amerykaƒski GPS ma charakter militarny i mo˝e byç wykorzystywany do obrony interesów USA. W czasie wojny w Kosowie, np. wy∏àczono system, co mia∏o niebagatelne znaczenie dla u˝ytkowników w Europie. Wspólnota musi uniezale˝niç si´ od tego typu dzia∏aƒ, forsujàc w∏asny program
2

Mongia∏o D. Jak Êwiadczyç us∏ugi turystyczne, transportowe i budowlane w Unii Europejskiej – poradnik Ministerstwa Gospodarki www.mgpis.gov.pl
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Tab. 2. Warunki akcesji wynegocjowane przez Polsk´ w obszarze transportu

Ga∏àê

Warunki

Transport

• 3 letni okres przejÊciowy ograniczajàcy dost´p dla wspólnotowych

kolejowy

przedsi´biorstw kolejowych do polskiego rynku oraz ograniczony
dost´p do Transeuropejskiej Sieci Towarowej (TERFN, obejmujàcej
g∏ówne szlaki kolejowe s∏u˝àce mi´dzynarodowym przewozom kolejowym), co najmniej 80% rocznej zdolnoÊci przepustowej dla polskich przedsi´biorstw
• wraz z datà cz∏onkostwa Polska przyzna mi´dzynarodowym ugrupowaniom kolejowym oraz przedsi´biorstwom kolejowym wykonujàcym mi´dzynarodowe przewozy kombinowane dost´p do polskiej
sieci kolejowej dla przewozów mi´dzynarodowych

Infrastruktura
drogowa

• do koƒca 2010 r. okres przejÊciowy na dost´p do naszej sieci drogowej dla najci´˝szych pojazdów (11,5 tony/oÊ przy obowiàzujàcych
w Polsce 10 t/oÊ)
• od momentu cz∏onkostwa udost´pnienie dla pojazdów ci´˝kich
w transporcie mi´dzynarodowy 4.300 km ÊciÊle okreÊlonych tras (na
18.000 km dróg krajowych)
• zgod´ UE na pobieranie dodatkowej op∏aty za przejazdy pojazdami
ci´˝kimi po drogach niedostosowanych do tych obcià˝eƒ (dotyczy
tak˝e polskich przewoêników)

Transport
drogowy

• 3 letni okres przejÊciowy (z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia do 5 lat) dla
polskich przewoêników samochodowych na wykonywanie przewozów kabota˝owych towarów wewnàtrz paƒstw cz∏onkowskich UE

• rozporzàdzenie Rady 1356/96/EEC
z 8.07.1996 w sprawie powszechnych
zasad dotyczàcych transportu rzeczy
lub pasa˝erów wodnymi drogami
Êródlàdowymi mi´dzy Krajami Cz∏onkowskimi, w celu ustanowienia swobody Êwiadczenia takich us∏ug transportowych
• rozporzàdzenie Rady 3921/91/EEC
z 16.12.1991 ustalajàce warunki,
zgodnie z którymi przewoênicy nie
b´dàcy rezydentami Wspólnoty mogà transportowaç rzeczy lub pasa˝erów wodnymi dogami Êródlàdowymi
w kraju cz∏onkowskim
• dyrektywa Rady 96/75/EEC z 19.11.
1996 w sprawie systemu czarterów
on cen w krajowym i mi´dzynarodowym Êródlàdowym transporcie wodnym w UE
• dyrektywa Rady 87/540/EEC z 9.11.
1987 w sprawie dost´pu do zawodu
przewoênika rzeczy drogà wodnà
w transporcie krajowym i mi´dzynarodowym oraz w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, certyfikatów i innych Êwiadectw formalnej
kwalifikacji do tego zawodu.

Obszar transportowy by∏ tym, w którym Polska nie mog∏a przyjàç ca∏oÊci
• brak ograniczenia ograniczenie mo˝liwoÊci dokonywania przez polaquis od poczàtku swego cz∏onkostwa.
skich przewoêników drogowych przewozów kabota˝owych pomi´W trakcie negocjacji nastàpi∏ kompromis
dzy paƒstwami cz∏onkowskimi UE
co do okresów przejÊciowych dotyczàcych niektórych dzia∏aƒ. Okresy te po• przyj´cie ca∏oÊci zobowiàzaƒ i uprawnieƒ wynikajàcych z przyj´cia
Transport
zwolà Polsce na dostosowanie w∏asnej
infrastruktury transportowej do wymowspólnotowego prawa lotniczego wraz z datà cz∏onkostwa Polski
lotniczy
gów Unii, z drugiej strony b´dzie to niew UE.
stety okupione zamkni´ciem na jakiÊ
czas rynków unijnych dla przewozów
1996 r. w sprawie dopuszczenia do za- kabota˝owych Êwiadczonych przez pol˝erów autobusami i autokarami oraz
wodu operatora transportu drogowe- skie przedsi´biorstwa. Warunki akcesji
zmieniajàce je Rozporzàdzenie Rady
go rzeczy i osób oraz w sprawie wza- przedstawia tabela 2.
11/98/EEC
jemnego uznawania dyplomów, certy• rozporzàdzenie Rady 12/98/EEC
fikatów i innych Êwiadectw formalz 11.12.1997 o krajowym przewózie
nych kwalifikacji, celem u∏atwienia
osób
tym operatorom korzystania z prawa
• rozporzàdzenie Rady 881/92/EEC
zak∏adania przedsi´biorstw transporz 26.03.1992 w sprawie dost´pu do
Literatura i êród∏a
tu krajowego i mi´dzynarodowego
rynku drogowego przewozu rzeczy
w obr´bie Wspólnoty, do obszaru lub • rozporzàdzenie Rady 4055/86/EEC 1. Commision of The European Communities
White Paper – European transport policy for
z 22.12.1986, wprowadzajàce zasad´
z obszaru Kraju Cz∏onkowskiego, al2010: time to decide – Komisja Europejska,
swobody Êwiadczenia us∏ug transporbo poprzez obszar jednego lub wi´Bruksela 2001.
tu morskiego mi´dzy Krajami Cz∏on- 2. Mongia∏o D. Jak Êwiadczyç us∏ugi turystyczcej Krajów Cz∏onkowskich
kowskimi oraz mi´dzy Krajami Cz∏on• rozporzàdzenie Rady 3118/93/EEC
ne, transportowe i budowlane w Unii Europejkowskimi i krajami trzecimi
z 25.10.1993 r., ustalajàce warunki,
skiej – poradnik Ministerstwa Gospodarki
www.mgpis.gov.pl
zgodnie z którymi przewoênicy nie • rozporzàdzenie Rady 3577/92/EEC
3. „Informacja w sprawie wyniku negocjacji
z 7.12.1992, wprowadzajàce zasad´
b´dàcy rezydentami Wspólnoty mogà
Polski z Unià Europejskà w obszarze polityswobody Êwiadczenia us∏ug transporÊwiadczyç us∏ugi transportu rogoweki transportowej” – raport Ministerstwa Intu morskiego wewnàtrz Krajów
go w obr´bie Kraju Cz∏onkowskiego
frastruktury z 16 maja 2003, strona internetowa MI www.mi.gov.pl
Cz∏onkowskich
• dyrektywa Rady 96/26/EEC z 29.04.
i na zasadzie wzajemnoÊci równie˝ zamkni´cie polskiego rynku
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