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O EUROPIE NA KOLEI

Europa na Kolei to sieć organizacji non-profit z Polski, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Brukseli.
Sieć ta ma na celu wspieranie odrodzenia kolei w Europie oraz odpowiednich strategii
działania służących wzmocnieniu transgranicznego pasażerskiego transportu kolejowego.
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Europejski Rok Kolei
2021 jako kluczowy
dla Europejskiego
Zielonego Ładu

Unia Europejska postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej
do 2050 roku. Aby go osiągnąć konieczne jest uczynienie mobilności bardziej
zrównoważoną. Kolej może odegrać kluczową rolę w systemie transportowym
przyszłości, ponieważ jest bezpieczna i pewna, a także może stać się symbolem
Europejskiego Zielonego Ładu. Kraje UE muszą stać się bardziej przyjazne dla
klimatu i zbliżyć się do siebie. Wzmocniony europejski system kolejowy
mógłby (1) lepiej łączyć ludzi i przedsiębiorstwa w Europie, (2) zmniejszyć emisje pochodzące z transportu poprzez stworzenie alternatywnych opcji dla przewozów drogowych i lotniczych oraz (3) nadać impuls
europejskiej gospodarce po Covid-19.
Pomimo wielu korzyści wynikających z podróżowania pociągiem, europejski
system kolejowy nie jest obecnie w najlepszej formie, aby przyjąć główną rolę
w systemie transportowym. W prawie wszystkich państwach członkowskich
UE znaczenie kolei zmniejszyło się w ciągu ostatnich dziesięcioleci ze względu
na duży nacisk na transport drogowy i lotniczy. Udział transportu kolejowego
w przewozach pasażerskich stanowi zaledwie 8%. Ponadto międzynarodowe
usługi kolejowe nie są wystarczająco rozwinięte. Spośród 365 niegdyś istniejących transgranicznych połączeń kolejowych, w 2018 roku nie obsługiwano 149,
dodatkowo nie wszystkie stolice Europy są ze sobą połączone. System kolei
w UE nie jest obecnie niczym więcej niż tylko zestawieniem różnych systemów
krajowych, bez żadnej kompleksowej strategii europejskiej.
W Europejskim Roku Kolei 2021, UE i rządy krajowe powinny skorzystać z okazji,
by wzmocnić europejskie usługi kolejowe. Wynika to m.in. z tego, że: (1) pandemia
Covid-19 zmieniła systemy transportu i zwyczaje związane z podróżowaniem;
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(2) dzięki Europejskiemu Zielonemu Ładowi gospodarka UE znajduje się na progu nowej ery; oraz (3) istnieje silne wsparcie polityczne dla kolei ze strony wszystkich podmiotów.
Instytucje i podmioty unijne zazwyczaj koncentrują się na rozwoju infrastruktury, ale jest to kosztowne
i czasochłonne. Ponadto projekty dotyczące infrastruktury kolejowej często nie idą w parze ze środkami
mającymi na celu jednoczesną poprawę jakości usług. UE ma do dyspozycji proste rozwiązania, które
mogłyby natychmiast wzmocnić międzynarodowe usługi kolejowe, bez konieczności dokonywania dużych
inwestycji.
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Uruchomienie nowych
bezpośrednich usług
międzynarodowych,
dziennych i nocnych

Zwiększenie
atrakcyjności
i udogodnień w zakresie
rezerwacji usług
międzynarodowych

Inwestowanie
w infrastrukturę
w obszarach
transgranicznych
i w kluczowe korytarze
transportowe
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Sieć europejska:
uruchomienie
bezpośrednich
międzynarodowych usług
na europejskich arteriach
komunikacyjnych
Międzynarodowe usługi kolejowe między głównymi miastami europejskimi
oferują duży, niewykorzystany potencjał. Większość przewozów kolejowych
zatrzymuje się na granicy lub kończy się zaraz po jej przekroczeniu. Podróżni
często muszą przesiadać się kilkakrotnie, aby dostać się z jednej stolicy do drugiej – co oznacza dodatkowy stres i czas oczekiwania. W przypadku nielicznych
połączeń bezpośrednich, barierą utrudniającą przemieszczanie się jest częste
zatrzymywanie się oraz ograniczona przepustowość linii kolejowych. W związku z powyższym rekomenduje się bezpośrednie połączenia pomiędzy
głównymi arteriami sąsiadujących krajów europejskich, a także innymi
obszarami wielkomiejskimi. Ponadto pociągi dalekobieżne powinny być skorelowane z połączeniami regionalnymi, aby stworzyć gęstą i atrakcyjną sieć połączeń.

Francja i Hiszpania rozwinęły usługi szybkiej kolei,
ale zrezygnowały z większości linii regionalnych
Zarówno Francja, jak i Hiszpania poczyniły znaczne
inwestycje w linie dużych prędkości.
Od lat 80. ubiegłego wieku Francja wybudowała 2800
kilometrów linii dużych prędkości, co czyni ją jedną
z najgęstszych tego typu sieci w Europie. Niestety,
koszty budowy i utrzymania tych linii mają wpływ
na połączenia regionalne. W latach 1998–2018 zamknięto 13,1% całkowitej długości francuskiej sieci
kolejowej. Infrastruktura lokalna i regionalna starzeje
się i wymaga pilnej renowacji. Z tego powodu rząd
francuski, wraz z SNCF, przesunął ostatnio swoje priorytety na utrzymanie linii lokalnych i odłożenie w czasie kilku projektów dotyczących linii dużych prędkości.

W Hiszpanii trzy z czterech euro przeznaczonych
w 2018 roku na infrastrukturę kolejową dotyczyło
linii kolejowych dużych prędkości. Hiszpania posiada
obecnie najdłuższą sieć szybkich kolei w Europie
(około 3000 kilometrów), ale jest jednocześnie najmniej używana, z zaledwie 13 miliardami pasażerokilometrów w 2018 roku. Dla porównania: Francja
przewiozła 49 miliardów pasażerokilometrów siecią
dużych prędkości o prawie takiej samej długości (IRG
2020). Tylko niewielka część hiszpańskiego budżetu
została zainwestowana w koleje podmiejskie.
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Sąsiedzi, a mimo to
bez bezpośrednich
połączeń
kolejowych
pomiędzy…

Warszawa—Wilno
Berlin—Kopenhaga
Berlin—Bruksela
Berlin—Paryż
Paryż—Madryt
Madryt—Lizbona

Włączanie dalekobieżnych pociągów do regionalnych usług kolejowych nie zawsze wymaga nowej infrastruktury dużych prędkości. Większość takiej infrastruktury już istnieje, zwłaszcza w Europie
Zachodniej, ale jej pełen potencjał nie jest wykorzystywany. W sprawozdaniu Komisji Europejskiej
wykazano, że z 202 działających transgranicznych połączeń kolejowych tylko 57 zostało w pełni wykorzystanych w 2017 roku (Komisja Europejska 2018). W wielu przypadkach wystarczyłoby
bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury dużych prędkości lub nawet infrastruktury
konwencjonalnej oraz lepsza synchronizacja rozkładów jazdy. Taki rozkład jazdy mógłby również zintegrować pociągi regionalne i dalekobieżne oraz poprawić połączenia w Europie.
Obecnie główne przeszkody w usługach międzynarodowych to:
QQ Perspektywa krajowa: dominujący przewoźnicy koncentrują się na krajowych rynkach (zwłaszcza na lukratywnych głównych trasach) i często brakuje im międzynarodowej wizji i doświadczenia
(np. potencjału rynkowego, administracyjnego). Pociągi zatrzymują się „na każdym kroku”, co może
mieć sens w perspektywie krajowej, ale prowadzi do wydłużenia czasu podróży w przypadku usług
międzynarodowych.
QQ Przeszkody administracyjne sprawiają, że usługi międzynarodowe są mniej atrakcyjne dla przewoźników. Na przykład muszą oni ubiegać się o zgodę poszczególnych krajowych władz bezpieczeństwa
kolejowego dotyczącą dostępu do infrastruktury kolejowej; maszyniści są zobowiązani do władania
kilkoma językami, a tabor musi być zaprojektowany i licencjonowany dla różnych krajowych systemów
zasilania i sterowania ruchem.
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Wskoc z do poci ągu: odrodzenie kolei dl a Europy

Nowa europejska linia wschód—zachód:
Warszawa—Berlin—Bruksela—Paryż

Potrzeba nam zintegrowanego i kompleksowego

Bezpośrednia trasa między Warszawą a Paryżem
mogłaby być pierwszym testowym połączeniem
nowych linii międzynarodowych. Istnieją już bezpośrednie połączenia na następujących odcinkach:
Warszawa—Berlin (6h), Berlin—Kolonia, Kolonia—
Bruksela, Bruksela—Paryż (1h30min).
Projekt TEE 2.0 zakłada, że podróż między Warszawą a Paryżem może odbyć się obecnie w czasie
13h15min; dzięki modernizacji infrastruktury może
być on skrócony do 12h45min (BMVI 2020). Jest
już dostępny tabor kolejowy (TGV) certyfikowany
w Niemczech, Belgii i Francji. W Polsce pojazd (TGV)
nie jest dopuszczony do ruchu.
Połączenie to oferowałoby znaczny potencjał
w zakresie przeniesienia podróży z transportu
lotniczego na kolejowy, ponieważ niektóre jego
odcinki charakteryzują się dużym natężeniem ruchu. Każdego roku ponad pięć milionów pasażerów
podróżuje samolotem na całym dystansie Warszawa—Paryż lub na jego mniejszych odcinkach.
Na przykład między Kolonią a Paryżem codziennie
lata średnio ponad 2500 osób, a między Berlinem
a Paryżem 3000 (w 2019 roku, Eurostat 2020).

gami kolejowymi oraz wsparcia przy urucha-

podejścia do planowania i zarządzania usłumianiu nowych usług międzynarodowych.
W latach 60. i 70. ubiegłego wieku sieć bezpośrednich usług transkontynentalnych łączyła Europę
ponad granicami – był to Transeuropejski Ekspres (TEE). To wspólne przedsięwzięcie kolei francuskich, niemieckich, szwajcarskich, holenderskich,
belgijskich, luksemburskich i włoskich oferowało
jedynie usługi pierwszej klasy i łączyło tylko kilka
krajów w Europie Zachodniej i Środkowej; pomysł
ten może jednak posłużyć za punkt wyjścia. Pociągi TEE zatrzymywały się tylko w dużych miastach
i często były planowane tak, aby podróżni mogli
odbyć podróż w obie strony w ciągu jednego dnia.
Pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku TEE obsługiwał 31 tras. Sieć ta była również bodźcem do
rozwoju interoperacyjnych pociągów, które mogłyby kursować w różnych systemach napięcia.

Ze względu na swoje centralne położenie w UE,
Niemcy mają kluczowe znaczenie dla europejskiej
sieci kolejowej. Jednak prowadzenie usług międzynarodowych przez Niemcy jest utrudnione,
ponieważ:
QQ są jednym z niewielu państw członkowskich UE,
które nie nakładają obowiązku świadczenia usług
publicznych w przewozach dalekobieżnych,
QQ niemiecki zarządca infrastruktury DB Netz
pobiera jedną z najwyższych w UE stawek za
dostęp do infrastruktury. Wiele innych państw
członkowskich UE pobiera jedynie koszty bezpośrednie za korzystanie z infrastruktury i nie
wprowadza żadnych dodatkowych opłat,
QQ odpowiedzialność za usługi kolejowe spoczywa na władzach regionalnych, synchronizacja
transgraniczna z Niemcami jest trudniejsza niż
z innymi państwami członkowskimi UE.

© Filippo Romeo, dreamstime.com

Niemcy są kluczowym partnerem
w zakresie nowych europejskich
usług kolejowych
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Siećeuropejska:uruchomieniebezpośrednichmiędzynarodowychusługnaeuropejskicharteriachkomunikacyjnych

Kilkadziesiąt lat temu europejskie kraje nadal były

Krótkoterminowe wykonanie TEE2.0

połączone wieloma nocnymi trasami kolejowymi, ale większość z nich została zawieszona. Były

Amsterdam

one ważne, szczególnie na dłuższych dystansach.

Karlsruhe
Freiburg

Mulhouse

We wrześniu 2020 roku niemiecki rząd zapropo-

Basel
Lyon
Montpellier
Barcelona

Perpignan

Proponowana sieć połączeń mogłaby zostać następnie rozszerzona w głąb Hiszpanii i Portugalii
oraz południowej i wschodniej Europy.
Jak UE może wprowadzić nowe międzynarodowe
usługi kolejowe w krótkim czasie?
QQ Rozpoczęcie: Uzgodnienie jednego lub dwóch
korytarzy (np. Warszawa—Berlin—Bruksela—
Paryż czy Amsterdam—Paryż—Barcelona)
QQ Synchronizacja korytarzy: Zlecenie Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) synchronizacji
usług kolejowych w tych korytarzach w celu
utworzenia punktu kompleksowej obsługi dla

Bologna

Rome

usług kolejowych i pokonywania głównych przeszkód utrudniających przemieszczanie się koleją.

Milan

Source: BMVI (2020)

nował wznowienie pomysłu TEE, z ośmioma głów-

mysł TEE 2.0 to dobry początek dla ‘europeizacji’

Warsaw

Frankfurt

aktywację niektórych z tych tras.

europejskich pociągów nocnych (BMVI 2020). Po-

Berlin

Cologne

Austriacki przewoźnik kolejowy ÖBB rozpoczął re-

nymi trasami międzynarodowymi wraz z siecią

Hanover

Nowa europejska linia północ—południe:
Amsterdam—Barcelona
Innym przykładem może być bezpośrednie połączenie między Amsterdamem a Barceloną. Obecnie pociągi pokonują tę trasę w trzech odcinkach:
Amsterdam—Bruksela (2h30min), Bruksela—Lyon
(3h45min) i Lyon—Barcelona (5h) – w sumie 11 godzin 15 minut. Bezpośredni pociąg mógłby połączyć Amsterdam i Barcelonę w czasie 10 godzin
i 15 minut. Na tej trasie korzysta się z pojazdu kolejowego Siemens Velaro, który jest certyfikowany
w Holandii, Belgii, Francji i Hiszpanii.
Połączenie to oferowałoby potencjał w zakresie
przeniesienia podróży z transportu lotniczego na
kolejowy. Na przykład, z Paryża do Barcelony lata
średnio 6500 osób dziennie. W 2019 roku prawie
8,5 miliona osób skorzystało z lotów na trasie Amsterdam—Barcelona lub jej mniejszych odcinkach
(Eurostat 2020).

przewoźników kolejowych. Agencja ta mogłaby udzielać informacji o wymogach dotyczących taboru oraz o przepustowości i parametrach
infrastruktury.
QQ Wsparcie na rozpoczęcie: Określenie tych odcinków, które mogą być obsługiwane na zasadach
komercyjnych, oraz tych, na które potrzebne są dotacje (przynajmniej na rozpoczęcie działalności);
wsparcie to powinno być powiązane z warunkiem dostępności tanich biletów, aby umożliwić korzystanie z usług pasażerom zwracającym uwagę na ten aspekt.
QQ Wizja: Uzgodnienie kompleksowej sieci europejskich pociągów dziennych i nocnych, wraz z pociągami przekraczającymi zewnętrzne granice UE (zwłaszcza do Wielkiej Brytanii, Bałkanów Zachodnich,
Turcji, Ukrainy, Białorusi i Rosji).
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Łatwa rezerwacja:
wprowadzenie
obowiązku
udostępniania danych
przez przewoźników
kolejowych
Rezerwacja międzynarodowych lotów jest bardzo łatwa, a zakup międzynarodowych biletów kolejowych – wręcz przeciwnie. Pasażerowie nie mają możliwości
uproszczonego wyszukiwania i porównywania wszystkich dostępnych połączeń
i cen , tym samym narażając się na ryzyko opóźnień. Istnieje potrzeba, aby podróżowanie koleją stało się co najmniej tak samo łatwe jak podróżowanie
samolotem. Klienci powinni mieć możliwość rezerwowania biletów kolejowych
na każde połączenie w UE za pośrednictwem punktów kompleksowej obsługi.
Rezerwacja biletu kolejowego online na trasie
Frankfurt—Barcelona jest niemożliwa
Jeśli chcesz kupić bilet kolejowy z Frankfurtu do Barcelony, znajdziesz następujące informacje:
QQ

Deutsche Bahn pokazuje dwa połączenia (najszybsze to 13h04min), które
docierają do Barcelony tego samego dnia; ale nie ma możliwości sprzedaży
biletów.

QQ

SNCF nie pokazuje żadnych połączeń.

QQ

RENFE nie pokazuje żadnych połączeń i podaje tę informację wyłącznie po
hiszpańsku.

QQ

Trainline oferuje bilety na trzy połączenia odmienne od tych proponowanych
przez Deutsche Bahn, i które wymagają przynajmniej 25 godzin podróży.

QQ

Omio nie pokazuje żadnych połączeń.

Jedyne możliwe sposoby rezerwacji podróży z Frankfurtu do Barcelony to zakup
biletów na poszczególne odcinki na stronach internetowych różnych przewoźników oraz próbując dokonać zakupu w kasie.
Dla porównania: Wyszukiwarka połączeń Google Flights pokazuje około 60
połączeń jednego dnia, nawet podczas pandemii Covid-19.

© Alexey Nivikov, dreamstime.com
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Finlandia pokazuje, jak
oferować bilety multimodalne
Rekomenduje się także, aby system ten był zintegrowany na
pierwszym i ostatnim odcinku ze środkami transportu takimi
jak: autobusy, tramwaje, czy rowery miejskie itp.
UE zaufała sektorowi kolejowemu, że znajdzie remedium na
rozwiązanie tych problemów, ale sektor ten od lat napotyka na
bariery. Rozwiązania techniczne służące integracji informacji pochodzących od różnych dostawców usług kolejowych są dostępne. Niezależni sprzedawcy biletów online,
tacy jak Trainline, Omio itp., starają się łączyć bilety od różnych
przewoźników, ale na ich stronach internetowych nie ma jeszcze wszystkich dostępnych połączeń kolejowych i ofert biletów.
Wynika to z faktu, że przewoźnicy kolejowi niechętnie dzielą się
wszystkimi niezbędnymi danymi z innymi przewoźnikami lub
z niezależnymi sprzedawcami biletów.

Finlandia jest europejskim liderem,
jeśli chodzi o sprzedaż biletów multimodalnych. Fińska Ustawa o Transporcie z 2018 roku zobowiązuje wszystkich
dostawców usług transportowych do
zapewnienia dostępu do niezbędnych
danych, interfejsów sprzedaży i rezerwacji za pośrednictwem Interfejsu
Programowania Aplikacji (API). Ustawa
obejmuje zatem nie tylko usługi kolejowe, ale również usługi w zakresie dróg
publicznych. Podmioty świadczące
usługi w zakresie mobilności są zobowiązane do współpracy i zawierania
umów w oparciu o kryteria określone
w Ustawie o Transporcie. Fiński Urząd
ds. Transportu jest odpowiedzialny za
monitorowanie podaży i popytu na
usługi w zakresie mobilności oraz opracowuje statystyki na podstawie uzyskanych danych (Komisja Europejska 2019).

UE powinna zobowiązać przewoźników kolejowych do udostępniania wszystkich niezbędnych
danych w celu ułatwienia rezerwacji międzynarodowych podróży kolejowych. Prawo europejskie
zobowiązuje obecnie przewoźników transportowych do wymiany jedynie niektórych podstawowych danych,
takich jak statyczne dane o podróży i ruchu (Rozporządzenie Delegowane 1926/2017 dotyczące dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych (ITS)). Rozporządzenie to nie obejmuje
danych dotyczących taryf i pozostawia państwom członkowskim możliwość żądania dynamicznych danych
o podróży i ruchu (np. informacji o numerach i zmianach peronów, dokładnych planach miejsc siedzących,
opóźnieniach i odwołanych kursach w czasie rzeczywistym, przewidywanym czasie przyjazdu). Mają one
kluczowe znaczenie dla zapewnienia nieprzerwanej podróży i umożliwiają wyszukanie alternatywnych
połączeń w przypadku zakłóceń (Komisja Europejska 2019).
Niektóre państwa członkowskie wykraczają poza zakres tego rozporządzenia, podczas gdy inne wdrażają
jedynie absolutne minimum, co prowadzi do fragmentacji prawnej na terytorium UE. Na przykład
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w Niemczech dane Deutsche Bahn (DB) dotyczące rozkładów jazdy i planowanych
zakłóceń są dostępne dla sprzedawców biletów, ale nie są udostępniane dane
w czasie rzeczywistym dotyczące: zmian peronów, opóźnień i odwołań w tym
odnośnie następnego dnia (co jest wymagane do ubiegania się o odszkodowanie).
UE powinna ustanowić kompleksowe multimodalne ramy prawne dla usług
w zakresie rezerwacji, sprzedaży biletów i płatności. W swoim programie prac
na rok 2021 Komisja Europejska ogłosiła, że dokona przeglądu Dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych i zaproponuje inicjatywę dotyczącą
biletów multimodalnych. Powinna ona spełniać następujące kryteria:
QQ wprowadzać obowiązek dostępu do danych statycznych i dynamicznych (w tym tras, przystanków, rozkładów jazdy, cen oraz dostępności usług),
QQ zobowiązać przewoźników kolejowych do udostępniania danych za pośrednictwem otwartego Interfejsu Programowania Aplikacji (API), które muszą
być w formacie umożliwiającym ich dalsze wykorzystanie. Wielu przewoźników do tej pory nie zdołało wprowadzić interfejsów do własnych systemów
rezerwacji,
QQ umożliwić sprzedawcom biletów tworzenie własnych pakietów rabatowych i promocyjnych, aby mogli konkurować na otwartym rynku.
Trasa Berlin—Bruksela – bez opcji
przesiądź się do następnego pociągu

© Tommaso79, dreamstime.com

Podczas podróży pociągiem z Berlina do Brukseli
pasażerowie muszą się przesiąść w Kolonii. Często
pociąg ICE (oferowany przez DB) z Berlina do Kolonii jest opóźniony i podróżujący mają problem
ze zdążeniem na swoje dalsze połączenie. Z Kolonii do Brukseli jest tylko jeden pociąg ICE raz na
dwie godziny, ale pociąg przewoźnika kolejowego
Thalys jeździ kilka razy dziennie w „międzyczasie”.
Podróżny DB nie może jednak jechać pociągiem
Thalys do Brukseli, który odjeżdża wcześniej niż
następny pociąg ICE, z powodu braku współpracy
pomiędzy Thalys i DB , co oznacza, że podróżni
często potrzebują na podróż 8 godzin i 49 minut
zamiast 6 godzin i 49 minut.

UE powinna ustanowić przepisy gwarantujące
pasażerom kolei międzynarodowych dotarcie
do miejsca docelowego, w tym swobodę w zakresie przesiadek w przypadku utraty połączenia.
Pasażerowie kolei często muszą kupować pojedyncze bilety od różnych przewoźników kolejowych na
podróż wieloetapową – a zgodnie z obowiązującymi
przepisami to oni ponoszą ryzyko w przypadku utraty połączenia. Przewoźnicy kolejowi nie
są obecnie zobowiązani do sprzedaży tzw. ‘biletów
bezpośrednich’, tj. jednej umowy biletowej na podróż wieloetapową z gwarancją dotarcia do miejsca
docelowego. Również niezależni sprzedawcy biletów, którzy łączą bilety od różnych przewoźników,
nie oferują takiej „gwarancji dotarcia na miejsce”.
Ze względu na to, że istnieje tylko kilka bezpośrednich międzynarodowych połączeń kolejowych między głównymi europejskimi miastami, jest to duże
utrudnienie dla pasażerów.

© Hxdylzj, dreamstime.com
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Mądre wydawanie: jak
wykorzystać pieniądze
z UE do poprawy
przepustowości i rozbudowy infrastruktury
transgranicznej

Fundusze UE (fundusze spójności, instrument finansowy „Łącząc Europę”,
instrument finansowy na rzecz naprawy i odporności gospodarczej) stanowią
istotną część ogólnego finansowania infrastruktury transportowej, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich. Jednak w przeszłości fundusze UE
w dziedzinie transportu nie zawsze były wykorzystywane w rozsądny sposób.
Zbyt wiele środków przeznaczano na drogi i lotniska,
Jedynie jedno na siedem przejść
granicznych między Niemcami
a Polską jest zelektryfikowane
Niegdyś istniały 24 połączenia kolejowe między
Niemcami a Polską, obecnie jest tylko siedem.
Jednakże, tylko przejście graniczne we Frankfurcie nad Odrą jest zelektryfikowane. Na tej linii
kursują pociągi z Berlina do Warszawy lub do
Gdańska. Pozostałe sześć przejść granicznych
nie zostało jeszcze zelektryfikowanych, w związku
z tym wykorzystywane są tam pojazdy spalinowe.
Trasa Chociebuż—Legnica ma szczególne znaczenie dla połączenia Berlina z gęsto zaludnionym
południem Polski (Wrocław, Śląsk, Kraków). Zelektryfikowanie tej 138-kilometrowej trasy kosztowałoby około 100 mln euro, ale mogłoby skrócić czas
podróży między Berlinem a Wrocławiem z obecnych 4,5 godziny do zaledwie 3 godzin, ponieważ pociągi Eurocity mogłyby jeździć na tej trasie
(obecnie kursują przez Frankfurt nad Odrą). Dla
porównania: przed II wojną światową czas podróży
wynosił tylko 2,5 godziny.

a zbyt mało na kolej. Dotyczy to w szczególności funduszy spójności UE: około 50% tych środków przeznacza się na transport drogowy, a tylko 25% na
projekty kolejowe. Decyzje o finansowaniu opierają
się na planach przygotowanych przez dane państwo
członkowskie i negocjowanych między państwami
członkowskimi a Komisją Europejską.
Kredytowanie transportu przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) nadal wspiera niezrównoważoną
infrastrukturę, taką jak lotniska i nowe projekty autostrad. Transport jest głównym sektorem działalności
EBI, odpowiadającym za około 1 na każde 4 euro
zainwestowane przez bank. Jest on jednak w trakcie przeglądu zarówno swojej polityki klimatycznej
(2020 r.), jak i transportowej (2021 r.).
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Zbyt wiele pieniędzy przeznacza się również na duże projekty generujące ogromne koszty i długie
opóźnienia. Europejski Trybunał Obrachunkowy (2018 r.) ostrzegł, że były one często wybierane na podstawie decyzji politycznych, a nie w oparciu o dokładną analizę kosztów i korzyści. Realizowanie projektów
dotyczących tras dużych prędkości trwało średnio 16 lat, kosztowały one średnio 25 milionów euro na
kilometr torów. Pomimo tego często nie spełniają oczekiwań: średnie prędkości rzadko osiągają 200 km/h,
a tylko na kilku trasach przewieziono ponad dziewięć milionów pasażerów rocznie (poziom odniesienia dla
dobrze prosperującej linii dużych prędkości). Natomiast interwencje na małą skalę o większym potencjale
europejskim często nie są wdrażane. Może to być elektryfikacja, budowa drugiego toru lub rozbudowa
stacji w celu zwiększenia przepustowości i prędkości lub uzupełnienie lokalnej siatki połączeń na granicach.
Europejski Trybunał Obrachunkowy odnotował
również brak synchronizacji transgranicznych projektów infrastrukturalnych. Państwa
członkowskie przyjmują perspektywę krajową i nie
traktują priorytetowo ww. kwestii. Oznacza to, że
po jednej stronie granicy infrastruktura mogła zostać zmodernizowana, a po drugiej stronie wręcz
przeciwnie.
UE powinna zadbać o to, aby finansowanie UE:
QQ wspierało przesunięcie modalne w kierunku kolei: w ramach negocjacji programów
operacyjnych dotyczących finansowania z Funduszu Spójności Komisja Europejska powinna
zadbać o to, by więcej środków przeznaczano
na kolej niż na drogi, a w starych państwach
członkowskich nie finansowano nowych dróg,
ponieważ dysponują one już ich wystarczającą
ilością. Komisja Europejska powinna również
zwrócić się do państw członkowskich o przedstawienie celów w zakresie przesunięcia modalnego, jeśli chcą one uzyskać dostęp do
funduszy na transport w ramach instrumentu

Hiszpania posiada tylko jedną międzynarodową dalekobieżną linię kolejową
prędkości, a 14 miliardów euro (25% wszystkich
inwestycji) pochodziło z funduszy UE (International Railway Journal 2020). Istnieje jednak tylko jedna międzynarodowa linia kolei dużych prędkości
łącząca Barcelonę z Montpellier we Francji. Tory
te nie są w pełni wykorzystywane: dziennie realizowane są jedynie dwa przejazdy. Dla połączeń
regionalnych istnieją dodatkowe przejścia graniczne w Portbou—Perpignan (wybrzeże Morza
Śródziemnego), Irun/Hendaye (wybrzeże Atlantyku)
i Puigcerda (Pireneje), ale żadne z nich nie jest obsługiwane wystarczająco często. Kolejna trudność
na tych liniach regionalnych wynika ze zmiany szerokości torów po przekroczeniu granicy między
szerokością standardową a iberyjską.
Połączenie między Hiszpanią a Portugalią jest jeszcze gorsze: podróż koleją z Madrytu do Lizbony
(625 km) trwa 10 godzin i 50 minut i wymaga trzech
przesiadek, ponieważ tylko linie regionalne obsługują połączenia transgraniczne. Przejścia graniczne
znajdują się w Badajoz—Elvas, Fregenada—Barca
de Alva i Vigo—Porto, ale są one słabo wykorzystywane. Jedyną długodystansową linią do Portugalii
jest nocny pociąg z Hendaye/Irun do Lizbony (obecnie zawieszony z powodu Covid-19). W planie sieci TEN-T przewidziano szybkie połączenie między
Madrytem a Lizboną w ramach głównej sieci, ale
projekt ten nie jest obecnie realizowany ani przez
rząd Portugalii, ani przez rząd Hiszpanii.

finansowego na rzecz odbudowy gospodarki.
EBI powinien, w ramach zbliżającego się przeglądu swojej Strategii Transportowej, podjąć decyzję
o zaprzestaniu finansowania wszelkiej infrastruktury lotniskowej lub rozbudowy sieci drogowych, a zamiast tego zwiększyć finansowanie transgranicznych projektów dotyczących transportu kolejowego.
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QQ nadawało priorytet projektom kolejowym o kluczowym znaczeniu dla wewnątrzeuropejskich usług kolejowych: finansowanie
w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) powinno być przeznaczane wyłącznie na projekty, które mają kluczowe znaczenie dla połączeń
transgranicznych (np. dla kluczowych korytarzy) i powinno koncentrować się na łatwo dostępnych pomysłach zamiast na nowych wielkich
projektach. Takie interwencje powinny być oparte na rzetelnej analizie
kosztów i korzyści. Oceniając programy operacyjne państw członkowskich w zakresie funduszy spójności/środków na rzecz odbudowy, Komisja
Europejska powinna zaproponować, aby obejmowały one projekty kolejowe, które są kluczowe dla funkcjonowania europejskiej sieci kolejowej.
QQ wspierało interwencje infrastrukturalne, którym towarzyszą środki transformacyjne: uzyskując dostęp do unijnego finansowania infrastruktury kolejowej, państwa członkowskie
powinny być zobowiązane do przedstawienia strategii działania, które zapewnią efektywne wykorzystanie infrastruktury..

Przykłady przejść granicznych pomiędzy Hiszpanią, Francją, Belgią, Niemcami i Polską,
które wymagają podjęcia natychmiastowych działań
Zaangażowane
państwa członkowskie

Przejście graniczne

Ważne ze względu na

Wymagane działanie

Niemcy — Polska

Chociebuż — Forst —
Legnica

połączenie Berlina
z południową Polską

elektryfikacja 138 km

Francja — Niemcy

Colmar — Fryburg

połączenie regionów

zbudowanie mostu
o długości 1 km

Hiszpania — Francja

Astigarraga — Irun /
Hendaye — Bayonne

połączenie Bordeaux
z północną Hiszpanią

modernizacja odcinka
transgranicznego

Hiszpania — Francja

(Pau) Bedous — Canfranc
(Saragossa)

połączenie centralnego
odcinka w Pirenejach

modernizacja 30 km
torów kolejowych po
stronie francuskiej

Inne działania strategiczne na rzecz
wspierania europejskiej kolei
Oprócz wyżej wymienionych priorytetów, UE i państwa członkowskie powinny
zająć się następującymi problemami:
QQ Kolej międzynarodowa nie ma silnej reprezentacji w obecnym systemie, ponieważ państwa członkowskie i dominujący przewoźnicy kolejowi

Mądrewydawanie:jakwykorzystaćpieniądzezUEdopoprawyprzepustowościirozbudowyinfrastrukturytransgranicznej
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mają tendencję do koncentrowania się na swoich rynkach krajowych. Brakuje również synchronizacji
zarządców infrastruktury w wymiarze transgranicznym. UE powinna wzmocnić Europejską Agencję Kolejową (ERA) jako organ kontroli i synchronizacji ruchu w międzynarodowym transporcie kolejowym. ERA powinna być odpowiedzialna za prognozowanie popytu, ocenę poziomu
wymaganych usług (docelowe lokalizacje, częstotliwości, prędkości) i przydział zdolności przepustowej.
ERA mogłaby określać trasy, które mogą być interesujące dla podróżnych, ale które nie są jeszcze
w pełni wykorzystywane, i udostępniać te informacje przewoźnikom kolejowym. Jej zadaniem byłoby
też określenie, które odcinki byłyby opłacalne z handlowego punktu widzenia i gdzie do zapewnienia
dofinansowania dla przewoźnika.
QQ Przewoźnicy pociągów nocnych i nowi przewoźnicy kolejowi mają szczególne trudności ze
znalezieniem pociągów, które mogą kursować w więcej niż jednym kraju. Rynek wtórny dla interoperacyjnego taboru kolejowego i pociągów nocnych jest ograniczony, zamawianie całego nowego taboru
jest niezwykle kosztowne, a dla tego konkretnego segmentu nie istnieje dobrze funkcjonujący rynek
dzierżawy. UE i państwa członkowskie powinny pomóc w znalezieniu nowych, mechanizmów
finansowania w celu uzupełnienia niedostatecznej ilości tego typu pojazdów kolejowych
i rozważyć w tym zakresie utworzenie pulu taborowego.
QQ Linie lotnicze nie płacą podatku od paliwa, otrzymują bezpłatnie 85% uprawnień w ramach
Europejskiego Systemu Handlu Emisjami i nie płacą podatku VAT od biletów międzynarodowych. Stwarza to nierówne warunki konkurencji między lotnictwem a koleją. Komisja Europejska
zapowiedziała, że w 2021 roku dokona przeglądu zarówno dyrektywy w sprawie opodatkowania
produktów energetycznych, jak i dyrektywy w sprawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do
emisji (EU ETS). To ważne, aby wykorzystać tę okazję do wprowadzenia podatku paliwowego, oraz
pełnego systemu aukcyjnego uprawnień do emisji dla lotnictwa w ramach EU ETS, a także wyższych
cen w zakresie uprawnień do emisji.
QQ Opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej są wyjątkowo wysokie w niektórych państwach
członkowskich UE. Rozporządzenie UE sugeruje, że opłaty powinny pokrywać jedynie koszty bezpośrednio związane z przejazdem pociągów,, ale niektóre państwa członkowskie oczekują znacznie
wyższych marż opłat, na przykład na trasach o dużym natężeniu ruchu lub w godzinach szczytu.
Stwarza to niesprawiedliwą przewagę dla transportu drogowego, który uiszcza jedynie opłaty infrastrukturalne na około 3% sieci drogowej UE. W przypadku
kolei towarowej niektóre państwa członkowskie obniżyły opłaty,
członkowskie UE powinny zgodzić się na obniżenie opłat za
dostęp do infrastruktury do poziomu kosztów bezpośrednich. Zwiększyłoby to wykorzystanie infrastruktury kolejowej
i mogłoby w zamian przynieść wyższe dochody zarządcom infrastruktury. W okresie przejściowym alternatywne środki finansowe
na pokrycie strat zarządców infrastruktury mogłyby pochodzić
z przychodów z przetargu w ramach ETS.

© Ernest Akayeu, dreamstime.com

ale nie uczyniły tego w przypadku kolei pasażerskiej. Państwa
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Dlaczego to ważne?
Kolej może pomóc UE w osiągnięciu
jej celów klimatycznych.
Transport kolejowy jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Lot
z Paryża do Berlina wytwarza co najmniej sześciokrotnie większe emisje CO2
niż podróż pociągiem. Biorąc pod uwagę również inne wpływy lotnictwa na
środowisko, to zaznaczyć należy, że odpowiada on za 18-krotnie większy wpływ
na klimat w porównaniu z podróżą koleją. Wraz z dalszą elektryfikacją i dekarbonizacją wytwarzania energii, emisja dwutlenku węgla przez koleje mogłaby
zostać zredukowana do poziomu bliskiego zeru.
Szacuje się, że loty wewnątrz Europy na trasach krótszych niż 1000 km produkują rocznie 28 MtCO2, nie licząc wpływów na środowisko innych niż produkcja
CO2. Siedemnaście z dwudziestu najczęściej uczęszczanych tras lotniczych
w Europie to odległości mniejsze niż 700 km. Teoretycznie prawie wszystkie
te podróże mogłyby zostać przeniesione na kolej.
Im lepiej europejskie miasta zostaną połączone koleją, tym łatwiej będzie
zrezygnować ze środków transportu powodujących duże zanieczyszczenie,
takich jak samoloty i samochody. Im bardziej dogodne będą usługi kolejowe,
tym większe jest prawdopodobieństwo, że ludzie zechcą z nich skorzystać.

Kolej może być głównym czynnikiem
wspierającym gospodarkę europejską po Covid-19
Sektor kolejowy zatrudnia ponad 2,3 mln osób (bezpośrednio i pośrednio)
i wytwarza wartość dodaną brutto w wysokości 143 miliardów euro, z czego
66 miliardów euro jest generowane bezpośrednio przez tę branżę. Jest to więcej niż wartość dodana brutto transportu lotniczego. Przemysł kolejowy w UE
stanowi około 20% rynku światowego.
Inwestycje w infrastrukturę kolejową zazwyczaj wymagają więcej czasu, ale
przyczyniają się do spełnienia średnioterminowych oczekiwań w zakresie stabilności i wzrostu w sektorze budownictwa. Niektóre projekty modernizacji
infrastruktury kolejowej mogłyby zostać szybko zrealizowane np. wymiana

© Filippo Carlot, dreamstime.com
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rozjazdów i rozbudowa stacji, czy układów torowych , Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Szacuje się na przykład, że inwestycje
niezbędne do realizacji transeuropejskiej sieci bazowej transportu (TEN-T)
wygenerują 4,5 bilionów euro skumulowanego PKB i 13 milionów miejsc pracy
w całej UE.

Kolej łączy ludzi, miasta i kraje
W przeciwieństwie do lotnictwa, kolej nie tylko obsługuje trasy bazowe o dużym natężeniu ruchu, ale posiada również sieć, która dociera do odległych
regionów. Sieć ta była bardziej gęsta 50 lat temu, zarówno wewnątrz krajów,
jak i w regionach przygranicznych. Podczas gdy wiele tras nie jest już wykorzystywanych z powodu masowego wycofywania się z transportu kolejowego,
wiele z nich można by z łatwością ponownie otworzyć. Sieć szybkich połączeń
dalekobieżnych w połączeniu z usługami regionalnymi mogłaby sprawić, że
Europejczycy byliby zainteresowani podróżowaniem koleją.
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Załącznik: zalecenia
szczegółowe dla
Polski, Niemiec,
Francji i Hiszpanii

Jak Polska może poprawić
europejskie usługi kolejowe?

1

Stworzenie sprawiedliwych warunków
dostępu do infrastruktury

Obecny system opłat za dostęp do infrastruktury jest niezwykle asymetryczny
i zdecydowanie faworyzuje transport drogowy ponad kolejowym. Obecnie kolej uiszcza opłaty za dostęp do infrastruktury na 100% sieci kolejowej (w tym
za postoje lub korzystanie z dworców kolejowych), natomiast przewoźnicy
drogowi (autobusowi) uiszczają opłaty tylko na 1% polskich dróg, a pojedynczy kierowcy płacą tylko za wybrane odcinki autostrad, stanowiące około
0,2% całej sieci. Opłaty za korzystanie z infrastruktury drogowej i kolejowej
powinny być ujednolicone we wszystkich segmentach rynku – w tym w międzynarodowym transporcie dalekobieżnym.
Drugim problemem jest wysoki poziom opłat za dostęp do infrastruktury
kolejowej. . Pierwszym krokiem powinno być ich obniżenie w Polsce do poziomu kosztów bezpośrednio związanych z przejazdem pociągu. Spowodowałoby to obniżenie opłat z obecnych 60% całkowitych kosztów utrzymania
infrastruktury do 30%. Opłaty te powinny w całości trafiać do Funduszu
Kolejowego, a tym samym przyczyniać się do rozwoju i budowy nowych linii
kolejowych (jak się to dzieje w przypadku dróg). Koszty utrzymania powinny
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być pokrywane z ogólnego budżetu państwa. Ostatecznie system opłat za infrastrukturę transportową powinien być uzależniony od poziomu kosztów zewnętrznych (zanieczyszczenie, hałas,
bezpieczeństwo ruchu itp.).

2

Inwestowanie w interoperacyjny tabor kolejowy dla
połączeń międzynarodowych, w tym pociągów nocnych

Brak interoperacyjnego taboru kolejowego stanowi główną przeszkodę dla uruchomienia nowych
międzynarodowych połączeń dalekobieżnych. Ze względu na bardzo ograniczoną liczbę tego typu
połączeń i niewielki przepływ pasażerów nie jest on priorytetem inwestycyjnym. W związku z tym
międzynarodowi przewoźnicy kolejowi, w tym obsługujący połączenia nocne, mają dostęp jedynie do
starych wagonów niskiej jakości. Ponadto pociągi międzynarodowe tracą czas na granicach ze względu
na brak lokomotyw wielosystemowych, które mogłyby poruszać się po różnych systemach zasilania.
W Polsce do obsługi połączeń z innymi krajami UE (Niemcy, Czechy, Słowacja i Litwa) potrzebnych
jest około 40 lokomotyw i około 350 wagonów. W celu poprawy jakości i częstotliwości połączeń
międzynarodowych Polska powinna uruchomić program inwestycyjny dotyczący interoperacyjnego
taboru kolejowego. Mogłoby to również pomóc Polsce w negocjacjach z Unią Europejską w sprawie
współfinansowania taboru kolejowego, a nawet dysponowania pulem taborowym finansowym przez
UE. Obecnie segment przewozów międzynarodowych jest jedynym obszarem kolei pasażerskiej w Polsce, który w ograniczonym stopniu jest objęty unijnym programem wsparcia dla taboru kolejowego.

3

Zniesienie barier ograniczających wejście na rynek dla
nowych przewoźników kolejowych

Jednym z podstawowych problemów oferty transportu międzynarodowego jest jej niedostosowanie
do współczesnych potrzeb rynku. Pociągi międzynarodowe jeżdżą rzadko, bilety są znacznie droższe
od usług krajowych i nie ma możliwości uzyskania zniżek. Wynika to z faktu, że organizację połączeń
pozostawia się dominującym przewoźnikom kolejowym z poszczególnych krajów, a także z powodu
stosowania nieelastycznych procedur (w tym archaicznych przepisów dotyczących taryf i sprzedaży
biletów). Przykład tanich linii lotniczych pokazuje, że skutecznym instrumentem zmiany tej sytuacji
jest otwarcie rynku na konkurencję. W przypadku usług komercyjnych należy osiągnąć pełną deregulację rynku. W przypadku, gdy do utrzymania ruchu wymagane jest wsparcie finansowe (PSO),
zgodnie z przepisami Czwartego Pakietu Kolejowego, powinny obowiązywać konkurencyjne przetargi
na wybór przewoźnika. W przypadku Polski konieczny jest przegląd i wyjaśnienie zasad dostępu
do rynku. Obecne przepisy pozostawiają pole do błędnej interpretacji i są powszechnie stosowane
w celu blokowania wejścia na rynek nowych podmiotów, które mogłyby wywierać pozytywny wpływ
na jakość, zakres i dostępność usług dla pasażerów.
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Wskoc z do poci ągu: odrodzenie kolei dl a Europy

Jak Niemcy mogą poprawić
europejskie usługi kolejowe?

1

Obniżenie opłat za dostęp infrastruktury
kolejowej dla pociągów pasażerskich

Zgodnie z prawem UE opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej powinny
zasadniczo odzwierciedlać jedynie koszty bezpośrednie (koszty zużycia); jednak Niemcy, na przykład, korzystają ze zwolnienia z tego prawa i pobierają
pełne koszty w przypadku pociągów pasażerskich (tj. obejmujące utrzymanie
infrastruktury). W związku z tym niemieckie opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej są pięciokrotnie wyższe niż zwykłe koszty bezpośrednie (CERRE
2018). Skutkuje to bardzo wysokimi opłatami za dostęp dla przewoźników
kolejowych, stanowiąc około jedną trzecią całkowitych kosztów eksploatacji.
Średnie koszty na kilometr dla pociągów dalekobieżnych wzrosły w latach
2013–2018 o 18%. W przypadku kolei towarowych Niemcy zdecydowały się
już na obniżenie o połowę opłat za dostęp do torów. Takie samo podejście
do kolei pasażerskiej mogłoby być pierwszym krokiem w kierunku zachęcenia
do świadczenia większej liczby usług międzynarodowych oraz zwiększenia
konkurencyjności kolei w stosunku do innych rodzajów transportu. Utrata
dochodów przez zarządców infrastruktury musiałaby zostać zrekompensowana z niemieckiego budżetu.

2

Ustanowienie odpowiedniej instytucji
krajowej dla kolei dalekobieżnych

Niemcy są jedynym państwem członkowskim UE, w którym nie ma ponadregionalnego organizatora publicznego transportu zbiorowego,Kiedy w latach
90. Niemcy przeprowadzały reformę swojego systemu kolejowego, utworzyły
w każdym z krajów związkowych (Bundesländer) przynajmniej jedną instytucję
zlecającą odpowiedzialną za organizację i zamawianie regionalnych kolejowych
przewozów pasażerskich oraz za ustalanie zobowiązań z tytułu świadczenia
usług publicznych. Obecnie istnieje 27 regionalnych organizatorów publicznego
transportu zbiorowego, ale nie ma takiego organu na szczeblu federalnym.
Artykuł 87e(4) niemieckiej konstytucji zobowiązuje rząd federalny do zagwarantowania usług nieregionalnych i stanowi podstawę prawną do ustanowienia
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krajowego organizatora publicznego transportu zbiorowego. Jednak po ponad dwóch dekadach
Niemcy nadal nie wprowadziły takiej ustawy, co oznacza, że wszystkie pociągi dalekobieżne muszą
kursować wyłącznie na zasadach komercyjnych.
Prowadzi to do powstania luk w krajowej sieci pociągów dalekobieżnych i porusza kwestię sposobu,
w jaki Niemcy mogą wdrożyć swój tak zwany „Deutschlandtakt”, zintegrowany rozkład jazdy na rok
2030, który obejmuje trasy nierentowne. Utrudnia to również organizację połączeń międzynarodowych przez Niemcy. Obsługa tego typu pociągów jest zazwyczaj bardziej kosztowna z powodu
wyższych kosztów oraz konieczności zakupu lub dzierżawy interoperacyjnego taboru kolejowego.
W przeciwieństwie do wielu innych państw członkowskich UE, Niemcy nie zapewniają wsparcia dla
pociągów dalekobieżnych w formie obowiązku użyteczności publicznej (PSO), a także wydają się
być przeciwne innym rządom, które chcą obejmować niemiecką część tras obowiązkiem użyteczności publicznej, jak ujawniono w niedawnym studium wykonalności dotyczącym pociągu nocnego
Sztokholm—Bruksela.

3

Zelektryfikowanie przejść granicznych z Polską
i Czechami

Większość międzynarodowych pociągów dalekobieżnych kursuje wykorzystując sieć trakcyjną. Jedynie
61% sieci kolejowej w Niemczech i tylko 27 z 57 przejść granicznych do sąsiednich krajów jest zelektryfikowana. Większość z ww. przejść granicznych znajduje się na granicach wschodnich: 13 dotyczy
Czech i 8 Polski. Brak elektryfikacji oznacza zazwyczaj, że lokomotywy muszą być wymieniane na granicy, co wydłuża czas podróży, a wiele szybszych pociągów nie może poruszać się na tych odcinkach.
Aby lepiej połączyć się ze wschodem, Niemcy powinny pilnie zelektryfikować następujące odcinki:
QQ Chociebuż—Forst—Legnica: elektryfikacja 138 kilometrów przyspieszyłaby połączenia kolejowe
z Berlina do Wrocławia i Krakowa
QQ Drezno—Görlitz—Zgorzelec: elektryfikacja 95 kilometrów poprawiłaby połączenia kolejowe
między Dreznem a Wrocławiem
QQ Regensburg—Furth im Wald: elektryfikacja 131 kilometrów przyspieszyłaby połączenia kolejowe
z Monachium do Pragi, skracając je do poniżej czterech godzin
QQ Norymberga—Schirnding—Cheb: elektryfikacja 140 kilometrów skróciłaby czas podróży między
Norymbergą a Pragą do poniżej czterech godzin.
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Wskoc z do poci ągu: odrodzenie kolei dl a Europy

Jak Francja może poprawić
europejskie usługi kolejowe?

1

Zainicjowanie krajowej strategii na
rzecz przejścia z transportu lotniczego
na kolejowy

Masowe przesunięcie modalne nie jest już wyborem, ale koniecznością, jeśli
Francja ma osiągnąć swoje cele w zakresie emisji CO2. Nie istnieje jednak żaden długoterminowy plan zmniejszenia liczby lotów wykonywanych w ramach
podróży wewnątrz Europy. Taka strategia jest bardzo potrzebna, ponieważ
pozwoliłaby na długoterminowe planowanie, lepszą koordynację z ERA i lepszą
synchronizację między pociągami dalekobieżnymi i regionalnymi.
Przy istniejącej już rozległej sieci linii kolejowych, połączenia międzynarodowe
nie wymagają żadnych większych prac infrastrukturalnych i mogłyby zostać bardzo szybko uruchomione. Brakuje natomiast zintegrowanej strategii na rzecz
promowania transportu kolejowego ponad lotniczy dla podróży krajowych
i europejskich. Francja powinna wyznaczyć jasne cele w zakresie przesunięcia
modalnego do 2030 r. i 2050 r., zgodnie z krajową strategią na rzecz niskiego
zużycia węgla (SNBC).
Ze względu na to, że połączenia kolejowe dalekobieżne i średniodystansowe
(zarówno dzienne, jak i nocne) mogą być ważnym atutem w osiąganiu francuskich celów klimatycznych, Francja powinna opracować dalsze programy
zachęcające do takiej zmiany: wprowadzenie podatku VAT na loty europejskie
i zmniejszenie podatku VAT na podróże pociągiem. Należy również wstrzymać
projekty rozbudowy portów lotniczych we Francji, ponieważ osłabiają one
wysiłki na rzecz mobilności niskoemisyjnej.

2

Liberalizacja dostępu do rynku unijnych
przewozów kolejowych

W miarę otwierania się europejskiego rynku kolejowego, prywatni i dominujący
przewoźnicy będą mieli możliwość obsługiwania nowych połączeń europejskich. Otwarcie europejskiego rynku kolejowego będzie okazją dla nowych
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przedsiębiorstw kolejowych do obsługiwania połączeń transeuropejskich. Aby zachęcić tego typu
podmioty, Francja powinna: zagwarantować, że prywatne przedsiębiorstwa będą mogły zakładać
własne spółki i działać bez przeszkód; ustalić opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej na poziomie kosztów bezpośrednich;
Otwarcie rynku mogłoby być również szansą dla podmiotów już obecnych na rynku, takich jak SNCF.
Podobnie jak miało to miejsce w przypadku Thalys lub Eurostar, SNCF powinno zainicjować partnerstwo z innymi krajowymi i/lub prywatnymi przedsiębiorstwami w celu obsługi jednego lub kilku
nowo zaprojektowanych korytarzy europejskich.
Całkiem możliwe jest rozpoczęcie działalności na małą skalę, opierając się jedynie na odcinkach, na
których infrastruktura i tabor są kompatybilne (np. Paryż—Berlin) i stopniowo wydłużając linie, aby
osiągnąć ich pełen potencjał, jak np. Paryż—Warszawa.

3

Inwestycja w nocne pociągi

Nocne pociągi mogą stanowić pozytywną alternatywę dla lotów wewnątrzeuropejskich. Mogą one
obsługiwać zarówno przejazdy krajowe, jak i międzynarodowe. Jednak nocne połączenia we Francji
od kilku lat wykazują tendencję spadkową. Rząd francuski niedawno ogłosił, że dwie nowe krajowe
linie kolejowe zostaną ponownie otwarte. Powinno się kontynuować tę tendencję, ponieważ liczba
nocnych, międzynarodowych pociągów stopniowo wzrasta.
W związku z z tendencją do przywracania nocnych
pociągów Francja powinna zainwestować 150 milionów euro rocznie w tabor kolejowy, ponieważ
obecny starzeje się i jego ilość nie jest wystarczająca. Inwestycja ta zachęci przemysł do produkcji
nowych wysokiej jakości wagonów przeznaczonych
do użytku w nocnych pociągach.

struktury kolejowej jest ograniczona w związku
z pracami konserwacyjnymi. Wyzwaniu temu można sprostać, rozpoczynając od niewielkiej liczby tras,
zapewniając w razie potrzeby trasy alternatywne i/
lub dofinansowując SNCF Réseau.
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W porze nocnej przepustowość francuskiej infra-
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Wskoc z do poci ągu: odrodzenie kolei dl a Europy

Jak Hiszpania może poprawić
europejskie usługi kolejowe?

1

Modernizacja, połączeń transgranicznych między
Hiszpanią, Portugalią i Francją

Połączenia transgraniczne między Hiszpanią a krajami sąsiadującymi wymagają pilnej modernizacji, aby umożliwić płynne, szybkie i wygodne podróże
pasażerskie między głównymi miastami na południu Europy. W Kraju Basków
linie kolejowe między Hendaye i Irun powinny zostać szybko odnowione, aby
uniknąć niepotrzebnych postojów i zagwarantować integrację francuskiej sieci dużych prędkości (Paryż—Bordeaux—Hendaye) z hiszpańską linią dużych
prędkości, która jest w budowie, między San Sebastián/Bilbao i Vittorią (znaną
jako Baskijskie Y), a następnie w kierunku Madrytu i innych miast hiszpańskich.
W Pirenejach Środkowych powinna zostać ponownie uruchomiona historyczna
linia pomiędzy Pau (Nouvelle Aquitaine) i Saragossą (Aragonia) prowadząca
przez monumentalną stację międzynarodową Canfranc, zapewniając budowę
brakujących 30 kilometrów pomiędzy Bedous (Francja) i Canfranc (Hiszpania).
Te ostatnie prace zwiększą możliwości połączeń towarowych i pasażerskich,
poprawią bezpieczeństwo transgraniczne i pobudzą gospodarkę regionów
odizolowanych, w dużym stopniu zależnych od turystyki, rolnictwa i przemysłu.
Po stronie atlantyckiej, miasta Lizbona i Madryt, jak również Santiago de Compostela (Galicja) i Porto, powinny zostać zintegrowane w wysokowydajną sieć
opartą na modernizacji przestarzałych torów kolejowych. Zapewniłoby to
większą spójność i połączenie oddalonych geograficznie i peryferyjnych miast
i regionów z pozostałymi stolicami europejskimi.

2

Ponowne uruchomienie nocnych połączeń
kolejowych i długodystansowych linii
konwencjonalnych

Większość pociągów nocnych i konwencjonalnych pomiędzy głównymi miastami Europy Południowej (takimi jak Madryt—Paryż, Barcelona—Paryż, Madryt—
Barcelona, Madryt—Lizbona) została porzucona w ostatnim dziesięcioleciu
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z powodu agresywnej i nieuczciwej konkurencji ze strony tanich linii lotniczych i autobusów dalekobieżnych. Kryzys klimatyczny skłania jednak do korzystania z transportu niskoemisyjnego, takiego
jak kolej. Obywatele Hiszpanii zasługują na tanie pociągi nocne i odnowione pociągi dalekobieżne,
które pozwolą im oszczędzać czas i pieniądze, unikając drogich nocnych hoteli w miejscu rozpoczęcia i zakończenia podróży. Ponowne uruchomienie międzyregionalnych linii kolejowych jest również
sposobem na wspieranie bezpiecznej, zintegrowanej i zrównoważonej turystyki w krajach śródziemnomorskich, które dramatycznie ucierpiały w wyniku kryzysu Covid i związanych z nim blokad.

3

Zwiększenie wykorzystania sieci poprzez otwarcie rynku
i wyrównanie warunków konkurencji

Hiszpania dysponuje najdłuższą siecią szybkich kolei w Europie (2675 kilometrów), ale jest ona najmniej eksploatowana, z jedynie 13 miliardami pasażerokilometrów w 2018 roku. Dla porównania:
Francja przewiozła 49 miliardów pasażerokilometrów siecią szybkich kolei o prawie takiej samej
długości (2548 km). Jeśli uwzględnić koleje pasażerskie i towarowe razem, intensywność wykorzystania hiszpańskiej sieci kolejowej (34 pociągi dziennie na kilometr trasy) jest również bardzo niska
w porównaniu z resztą Europy (146 w Holandii, 96 w Wielkiej Brytanii, 78 w Niemczech, 43 we Francji).
Ze względu na to, że duża część infrastruktury kolei dużych prędkości została sfinansowana przez
UE, słabe wyniki kolei w Hiszpanii są skutkiem nieefektywnego wykorzystania środków publicznych.
Powinno to być naprawione za pomocą odpowiednich rozporządzeń i programów motywujących.
Ustawodawstwo dotyczące zrównoważonej mobilności stanowi wyjątkową okazję do odwrócenia
tych negatywnych tendencji i naprawienia historycznych niedociągnięć. Otwarcie sieci dla nowych
przewoźników kolejowych, planowane na 2021 r., powinno również przyczynić się do zwiększenia
liczby pasażerów bez konieczności budowania nowej infrastruktury. Wreszcie, przepisy powinny być
sprawiedliwe w odniesieniu do transportu lotniczego, drogowego i kolejowego, poprzez integrację
środowiskowych i społecznych efektów zewnętrznych oraz zachęcanie do stosowania bardziej eko-
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logicznych alternatyw.

27

28

Bibliografia

BMVI (2020). Ekspres transeuropejski 2.0. [Trans-Europe Express 2.0.] https://
www.bmvi.de/SharedDocs/EN/Documents/K/innovative-rail-transport-overnight-21-09-2020.pdf?__blob=publicationFile
CERRE (2018). Opłaty za dostęp do sieci trakcyjnej – studium przypadku: Niemcy. [Track
Access Charges – Case Study Germany.] https://cerre.eu/sites/cerre/files/180509_
CERRE_TrackAccessCharges_CaseStudy_Germany_Final.pdf
Komisja Europejska (2018). Kompleksowa analiza istniejących transgranicznych
połączeń kolejowych i brakujących połączeń na wewnętrznych granicach UE
[Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and missing links on the internal EU borders.] https://op.europa.eu/en/
publication-detail/-/publication/e68ec381-62f7-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/
language-en
Komisja Europejska (2019). Dalsze wyzwania dla ogólnounijnych zintegrowanych usług
w zakresie sprzedaży biletów i płatności [Remaining Challenges for EU-wide integrated ticketing and payment services.] https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/af05b3eb-df43-11e9-9c4e-01aa75ed71a1
Europejski Trybunał Obrachunkowy (2018). Europejska sieć szybkiej kolei: nie rzeczywistość, a nieskuteczna mieszanina [A European high-speed rail network: not
a reality but an ineffective patchwork.] Raport Specjalny ECA. https://www.eca.
europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=46398
Eurostat (2020). Pasażerski transport lotniczy pomiędzy głównymi lotniskami [Air
passenger transport between the main airports] (zestawy danych: avia_par_fr;
avia_par_pl; avia_par_de; avia_par_es; avia_par_b). https://ec.europa.eu/eurostat/
web/main/home
Independent Regulator’s Group (IRG) (2020). Ósmy raport IRG monitorujący rynek kolejowy [8th IRG-Rail Market Monitoring Report.] https://irg-rail.eu/irg/documents/
market-monitoring
International Railway Journal (2020). Hiszpania zachęcana do przywrócenia równowagi w rozwoju kolei dużych prędkości i kolei podmiejskich. 7 sierpnia 2020. [Spain urged to rebalance high-speed and
suburban rail development.] https://www.railjournal.com/passenger/high-speed/
spain-urged-to-rebalance-high-speed-and-suburban-rail-investment/
(dostęp: 26 listopada 2020)

