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Szanowny Panie Ministrze! 

 

1. PROCEDURA 

(1) W dniu 2 października 2019 r. władze polskie zgłosiły Komisji Europejskiej 

(„Komisja”) wyżej wymieniony środek zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”). W dniu 15 października 2019 r. 

Komisja przesłała władzom polskim wniosek o dodatkowe informacje, na który 

udzielono odpowiedzi w dniu 23 października 2019 r. 

2. OPIS ŚRODKA 

2.1. Cel  

(2) Przedmiotowy środek jest programem pomocy państwa mającym na celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia hałasem powodowanego przez wagony towarowe. 

Ma on stanowić zachętę dla przedsiębiorstw kolejowych i właścicieli wagonów 

do modernizacji wagonów towarowych poprzez zastosowanie cichszej 

technologii. Celem zgłoszonego środka jest lepsza ochrona ludności 

zamieszkującej w pobliżu istniejących torów kolejowych przed hałasem, co 
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w konsekwencji powinno przyczynić się do większej akceptacji społeczeństwa 

dla rozwoju towarowego transportu kolejowego, a tym samym do wspierania 

przejścia z transportu drogowego na kolejowy. 

(3) Władze polskie twierdzą, że bez wprowadzenia przedmiotowego środka pomocy 

brak byłoby wystarczającej zachęty do przeprowadzenia modernizacji 

akustycznej istniejącej floty wagonów towarowych. Obowiązujące obecnie 

prawodawstwo europejskie wprowadza obowiązkowe wartości graniczne hałasu1. 

W szczególności ruch niektórych typów wagonów jest zabroniony na tzw. 

cichszych trasach2. Polsce przyznano dodatkowy okres przejściowy, podczas 

którego zezwala się na wykorzystywanie na tych specjalnych odcinkach na 

terytorium Polski niektórych typów istniejących wagonów, które nie spełniają 

norm hałasu, do dnia 31 grudnia 2036 r.3 W związku z tym środki wymagane 

w zakresie zmniejszenia emisji hałasu powodowanego przez istniejące wagony 

towarowe nie będą obowiązywać w Polsce do dnia 31 grudnia 2036 r. Także 

i przepisy krajowe nie przewidują bardziej restrykcyjnych środków ograniczenia 

hałasu. W związku z tym program zmierza do osiągnięcia standardów emisji 

hałasu wyższych niż obowiązujące w odniesieniu do Polski normy dotyczące 

wagonów towarowych eksploatowanych na polskiej infrastrukturze kolejowej.  

2.2. Podstawa prawna 

(4) Podstawę prawną programu pomocy stanowi art. 27 ust. 4 ustawy o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014–20204.  

(5) W celu wdrożenia programu Polska przyjmie, po zatwierdzeniu niniejszego 

programu przez Komisję, rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju 

w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie zmniejszenia 

emisji hałasu przez wagony towarowe w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 („rozporządzenie wykonawcze”).  

2.3. Budżet i czas trwania 

(6) Na program przeznaczono ogólny budżet w wysokości 1 mld PLN5.  

                                                 
1 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1304/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie technicznych 

specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Tabor kolejowy — hałas”, zmieniające decyzję 

2008/232/WE i uchylające decyzję 2011/229/UE („rozporządzenie w sprawie hałasu”) 

(Dz.U. L 356 z 12.12.2014, s. 421). Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/774 z dnia 

16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1304/2014 w zakresie stosowania 

technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Tabor kolejowy – hałas” w odniesieniu 

do istniejących wagonów towarowych („rozporządzenie wykonawcze w sprawie hałasu”), 

Dz.U. L 139 I z 27.5.2019, s. 89.  

2 Zob. art. 5a i pkt 7.2.2.2 załącznika do rozporządzenia w sprawie hałasu, zmienionego 

rozporządzeniem wykonawczym w sprawie hałasu. 

3 Zob. pkt 7.4.2. lit. f) załącznika do rozporządzenia w sprawie hałasu, zmienionego 

rozporządzeniem wykonawczym w sprawie hałasu. 

4  Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1572. 
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(7) Pomoc w ramach programu może być udzielana od daty zatwierdzenia programu 

przez Komisję do dnia 31 grudnia 2023 r.  

2.4. Beneficjenci i warunki przyznania pomocy 

(8) Beneficjentami programu są przedsiębiorstwa kolejowe oraz przedsiębiorstwa 

będące właścicielami wagonów towarowych lub posiadające prawo do ich 

eksploatacji (w tym przedsiębiorstwa logistyczne niebędące właścicielami, ale 

wykorzystujące wagony na podstawie stosunku prawnego posiadania podobnego 

do własności, np. dzierżawy), które spełniają łącznie następujące warunki: 

a) mają siedzibę na terytorium jednego z państw EOG;  

b) ich wagony wpisane są do krajowego rejestru pojazdów kolejowych; 

c) obsługują transport towarowy przy wykorzystaniu polskiej sieci kolejowej 

(tj. przewozy towarowe, które mają swój początek lub koniec na 

terytorium Polski lub są świadczone na terytorium Polski); 

d) modernizują wagony dopuszczone do eksploatacji przed dniem 1 stycznia 

2015 r. po dniu wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego.  

(9) Z możliwości uzyskania pomocy wyłączone są następujące przedsiębiorstwa: 

a) przedsiębiorstwa, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający 

z decyzji Komisji uznającej pomoc państwa za niezgodną z rynkiem 

wewnętrznym Unii Europejskiej;  

b) przedsiębiorstwa, które uznaje się za znajdujące się w trudnej sytuacji 

w rozumieniu wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie 

i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się 

w trudnej sytuacji6; 

c) przedsiębiorstwa, które świadczą usługi wyłącznie na infrastrukturze kolei 

wąskotorowych (infrastruktura wąskotorowa ma ograniczony zasięg 

i służy raczej celom turystycznym, a nie faktycznemu transportowi 

towarowemu, dlatego takie przedsiębiorstwa nie będą mogły ubiegać się 

o dotację). 

(10) Polski krajowy rejestr pojazdów kolejowych został utworzony zgodnie 

z właściwymi przepisami7. Polska potwierdza, że każde odpowiednie 

przedsiębiorstwo z dowolnego państwa członkowskiego może zarejestrować 

                                                                                                                                                 
5  1 PLN = 0,232735 EUR (kurs wymiany z dnia 21 listopada 2019 r.) 

 

6  Dz.U. C 249 z 31 lipca 2014, s. 1. 

7 Decyzja Komisji 2007/756/WE z dnia 9 listopada 2007 r. przyjmująca wspólną specyfikację 

dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 

96/48/WE i 2001/16/WE, następnie zmieniona decyzją Komisji 2011/107/WE z dnia 10 lutego 

2011 r. zmieniającą decyzję 2007/756/WE przyjmującą wspólną specyfikację dotyczącą 

krajowego rejestru pojazdów kolejowych, Dz.U. L 305 z 23.11.2007, s. 30. 
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pojazd kolejowy w Polsce na zasadzie równości, przejrzystości 

i niedyskryminacji oraz na takich samych warunkach, jak w każdym innym 

państwie członkowskim.  

(11) Przedsiębiorstwa będące beneficjentami i wagony będą identyfikowane na 

podstawie europejskiego numeru pojazdu („EVN”). EVN jest niepowtarzalnym 

numerem nadawanym każdemu wagonowi. W związku z tym organ przyznający 

pomoc będzie mógł sprawdzić historię utrzymania danego wagonu i upewnić się, 

że nie został on poddany modernizacji przed wdrożeniem programu lub w trakcie 

jego wdrażania.  

(12) O ile warunki określone powyżej zostaną łącznie spełnione, beneficjenci, którzy 

rozpoczną modernizację po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego, 

mogą złożyć wniosek o dotację w ramach procedury konkursowej, która zostanie 

zorganizowana przez organ przyznający pomoc – Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych („CUPT”). CUPT jest organem polskiej administracji rządowej 

i podlega Ministerstwu Infrastruktury. 

(13) Projekty będą wybierane w oparciu o publicznie dostępne i niedyskryminujące 

kryteria. Kryteria oceny zostaną przyjęte przez Komitet Monitorujący, w skład 

którego wejdą przedstawiciele centralnej administracji rządowej i samorządów 

lokalnych oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Przedstawiciele Komisji będą 

również uczestniczyć w pracach Komitetu Monitorującego.  

(14) Procedura wyboru projektów odbywać się będzie dwuetapowo. Podczas 

pierwszego etapu odbędzie się wstępna ocena wniosków. Na tym etapie żadne 

środki pieniężne nie zostaną przydzielone, ponadto organ przyznający pomoc nie 

podejmie żadnych wiążących decyzji. Po etapie wstępnym opublikowane zostanie 

jednorazowe zaproszenie do składania wniosków, w ramach którego wnioski 

zostaną poddane ocenie przez organ przyznający pomoc, który podejmie decyzję 

w sprawie ich kwalifikowalności.  

(15) Organ przyznający pomoc przekazuje dotację beneficjentowi dopiero po tym, jak 

beneficjent poniesie rzeczywiste koszty modernizacji i przedstawi dowód takiej 

modernizacji (np. faktura).  

2.5. Forma pomocy, koszty kwalifikowalne i intensywność pomocy 

(16) Pomoc będzie miała formę dotacji bezpośredniej.  

(17) Koszty kwalifikowalne w ramach zgłoszonego programu opierają się na różnicy 

kosztów pomiędzy zamontowaniem części generujących mniejszy poziom hałasu 

a dalszym stosowaniem tradycyjnych, nieredukujących poziomu hałasu części. 

Koszty kwalifikowalne to zatem koszty dodatkowe wynikające z inwestycji 

w ograniczenie emisji hałasu lub montaż cichych klocków hamulcowych, w tym:  

- koszty zakupu i montażu (i) kół monoblokowych lub zestawów kołowych 

wyposażonych w koła monoblokowe dopuszczonych do eksploatacji 

z kompozytowymi wstawkami hamulcowymi, w przypadku gdy 

modernizowany wagon jest wyposażony w koła obręczowane, które nie 

mogą być eksploatowane z użyciem kompozytowych klocków 

hamulcowych, (ii) kompozytowych wstawek hamulcowych, (iii) 

łączników dźwigni nad zestawami kołowymi w układzie mechanicznym 
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hamulca na wózkach dostosowanych do kół monoblokowych, 

w przypadku gdy modernizowany wagon jest wyposażony w koła 

obręczowane, (iv) aparatury pneumatycznej w przypadku, gdy wagon 

wymaga uprzedniej modernizacji układu pneumatycznego celem 

zastosowania kompozytowych wstawek hamulcowych;  

- koszty przygotowania wagonów do modernizacji, w tym demontaż; 

- opłaty administracyjne.  

(18) W przypadku każdego wagonu można otrzymać pomoc tylko na jeden środek 

modernizacji.  

(19) Pomoc przyznawana jest maksymalnie do wysokości 50 % wydatków 

kwalifikowalnych.  

(20) Pomoc zostanie przyznana w granicach dostępnych środków finansowych do 

czasu wyczerpania budżetu. Środki przydzielane będą beneficjentom przez 

władze polskie stosownie do dostępnych zasobów i wyników publicznego 

zaproszenia do składania wniosków. Ostateczna kwota pomocy nie może 

w żadnym przypadku przekroczyć 50 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji 

modernizowanego wagonu. 

2.6. Kumulacja 

(21) Pomoc można kumulować z pomocą otrzymaną w ramach innych – lokalnych, 

regionalnych lub krajowych programów pomocy, o ile całkowita intensywność 

pomocy na modernizację jednego wagonu nie przekracza 50 % kosztów 

kwalifikowalnych.  

2.7. Monitorowanie i kontrola 

(22) CUPT będzie monitorować przestrzeganie maksymalnej intensywności pomocy 

dzięki danym z krajowego rejestru pojazdów kolejowych oraz centralnej bazy 

danych na temat pomocy państwa oraz pomocy de minimis zarządzanej przez 

właściwy organ polski. Wszelka pomoc, która została wypłacona nienależnie lub 

nienależnie otrzymana, musi zostać zwrócona. 

3. OCENA ŚRODKA 

3.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE 

(23) Zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE „…wszelka pomoc przyznawana przez Państwo 

Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, 

która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym 

przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem 

wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między 

Państwami Członkowskimi”. 

(24) Kryteria, o których mowa w art. 107 ust. 1 TFUE, mają charakter łączny. 

Dlatego, aby środek mógł zostać uznany za pomoc państwa w rozumieniu art. 107 

ust. 1 TFUE, wszystkie wyżej wymienione warunki muszą być spełnione. 

W związku z tym wsparcie finansowe musi: 
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a) być przyznane przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych; 

b) sprzyjać niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, 

c) zakłócać konkurencję lub grozić zakłóceniem konkurencji; oraz 

d) wpływać na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi. 

(25) Komisja zauważa, że wsparcie jest przyznawane beneficjentom z zasobów 

budżetowych Polski na podstawie decyzji CUPT – podmiotu powiązanego 

z państwem, które sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem tych środków. Dlatego 

też pomoc można przypisać państwu i stanowi ona zasoby państwowe.  

(26) Wsparcie finansowe zmniejsza koszty ponoszone zarówno przez przedsiębiorstwa 

kolejowe, jak i właścicieli wagonów, które w normalnych warunkach rynkowych 

musieliby ponieść samodzielnie. Środek jest ponadto ukierunkowany wyłącznie 

na towarowy transport kolejowy, z wyłączeniem kolejowych przewozów 

pasażerskich lub innych sektorów transportu. Ponadto finansowanie ze środków 

publicznych skierowane jest wyłącznie do przedsiębiorstw kolejowych 

i właścicieli wagonów, którzy modernizują swoje wagony, ale nie jest 

przeznaczone na inne środki wspierające przejście na inny rodzaj transportu. 

Komisja stwierdza zatem, że środek przynosi selektywną korzyść takim 

przedsiębiorstwom.  

(27) Jako że korzyść wzmacnia pozycję beneficjenta w stosunku do jego konkurentów, 

może ona również grozić zakłóceniem konkurencji. Nawet jeśli środek dotyczy 

przedsiębiorstw prowadzących działalność tylko w jednym konkretnym państwie 

członkowskim, nadal można mówić o wpływie na wymianę handlową między 

państwami członkowskimi, ponieważ kolejowy transport towarowy został 

zliberalizowany na poziomie Unii Europejskiej i jest otwarty na konkurencję. 

W związku z tym, gdy pomoc przyznana przez jedno państwo członkowskie 

wzmacnia pozycję danego przedsiębiorstwa w stosunku do innych 

przedsiębiorstw konkurencyjnych w ramach handlu wewnątrzunijnego, należy 

uznać, że ma ona wpływ na przedsiębiorstwa konkurencyjne.  

(28) W świetle powyższego Komisja stwierdza, że zgłoszony program pomocy wiąże 

się z pomocą państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. 

3.2. Zgodność pomocy z prawem 

(29) Zgodnie z klauzulą zawieszającą zawartą w art. 108 ust. 3 TFUE oraz z art. 3 

rozporządzenia Rady 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady stosowania art. 108 TFUE8 nie należy wprowadzać w życie 

nowych środków pomocy do czasu podjęcia przez Komisję decyzji zezwalającej 

na taką pomoc. Środki pomocy uznaje się w tym kontekście za wprowadzone 

w życie z chwilą przyjęcia prawnie wiążącego aktu ustanawiającego taką pomoc. 

                                                 
8  Dz.U. L 248 z 24 września 2015, s. 9. 
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(30) Komisja zauważa, że rozporządzenie wykonawcze nie zostało jeszcze przyjęte i 

że w związku z tym Polska dopełniła obowiązku stosowania okresu zawieszenia, 

o którym mowa w art. 108 ust. 3 TFUE.  

3.3. Zgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym  

(31) Art. 93 TFUE stanowi, iż „zgodna z Traktatami jest pomoc, która odpowiada 

potrzebom koordynacji transportu [...]”. Pojęcie pomocy odpowiadającej 

potrzebom koordynacji transportu odnosi się do potrzeby interwencji państwa 

wynikającej z braku konkurencyjnego rynku lub występowania niedoskonałości 

w funkcjonowaniu rynku. W związku z tym Komisja zauważa, że środki wsparcia 

ukierunkowane na zmniejszenie zanieczyszczenia hałasem w sektorze transportu 

kolejowego mogą być potrzebne, jako że w przypadku innych środków transportu 

nie są ponoszone koszty związane z generowanym przez nie zanieczyszczeniem 

hałasem.  

(32) Zgodnie ze swoją stałą praktyką decyzyjną Komisja uznaje pomoc za zgodną 

z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 93 TFUE, jeżeli spełnione są 

następujące warunki: (i) pomoc przyczynia się do realizacji celu leżącego we 

wspólnym interesie, (ii) pomoc jest konieczna i zapewnia efekt zachęty, (iii) 

pomoc jest proporcjonalna oraz (iv) pomoc nie prowadzi do zakłóceń konkurencji 

sprzecznych ze wspólnym interesem.  

(33) W odniesieniu do przedsiębiorstw kolejowych zasady interpretacji art. 93 TFUE 

zostały określone w sekcji 6 wytycznych dotyczących przedsiębiorstw 

kolejowych9.  

(34) Zgodnie z pkt 95 wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych pomoc, 

która odpowiada potrzebom koordynacji transportu, powinna co do zasady zostać 

uznana za zgodną z TFUE. Punkt 96 wytycznych dotyczących przedsiębiorstw 

kolejowych stanowi, że aby dana pomoc mogła być traktowana jako 

„odpowiadająca potrzebom” koordynacji transportu, powinna być ona konieczna 

i proporcjonalna do założonego celu. Ponadto związane z tą pomocą zakłócenia 

konkurencji nie powinny szkodzić interesom ogólnym Unii Europejskiej. 

(35) Zgodnie z wcześniejszą praktyką decyzyjną Komisji10 zasady określone 

w wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych odnoszące się do 

pomocy odpowiadającej potrzebom koordynacji transportu mają zastosowanie 

                                                 
9 Komunikat Komisji – Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz 

przedsiębiorstw kolejowych, Dz.U. C 184 z 22.7.2008, s. 13. 

10 Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2018 r. SA.51229 (2018/N), Włochy – Modernizacja Norma: 

środki mające na celu wsparcie redukcji hałasu powodowanego przez wagony towarowe we 

Włoszech, Dz.U. C/101/2019; decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2016 r. SA.41033 (2016/N), 

Włochy – Program na rzecz transportu zintegrowanego w prowincji Trydent, Dz.U. C/220/2016; 

decyzja Komisji z dnia 26 maja 2015 r., SA.40404 (2014/N), Francja & SA.39606 (2015/N), 

Włochy – Program pomocy na rzecz systemu przejściowego w ramach alpejskiej autostrady 

kolejowej, Dz.U. 66/2016; decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2014 r., SA.38152 (2014/N), 

Włochy – Pomoc na rzecz kolejowego transportu towarowego w regionie Emilia-Romania, Dz.U. 

C/280/2014; decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2011 r. SA.32603 (2011/N), Włochy – Program 

subsydiowania transportu kombinowanego „Ferrobonus”, Dz.U. C/88/2012. 
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również wtedy, gdy bezpośrednimi beneficjentami programu nie są 

przedsiębiorstwa kolejowe będące właścicielami wagonów.  

(36) W omawianym przypadku celem programu jest zmniejszenie hałasu, co pomoże 

zwiększyć akceptację społeczeństwa dla kolejowego transportu towarowego 

i będzie zachęcać do przechodzenia na ten rodzaj transportu z korzyścią zarówno 

dla przedsiębiorstw kolejowych, jak i właścicieli wagonów. W związku z tym 

ocena zgodności z rynkiem wewnętrznym przedmiotowego programu 

odnoszącego się do przedsiębiorstw kolejowych i właścicieli wagonów 

zdefiniowanych w motywie (8) zostanie przeprowadzona na podstawie sekcji 6 

wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych oraz sekcji 6.3 wytycznych 

dotyczącej pomocy na rzecz interoperacyjności (pkt 100 – 112). 

Cel leżący we wspólnym interesie 

(37) Zgodnie z pkt 98 lit. c) wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych 

pomoc na potrzeby koordynacji transportu może przybierać różne formy, 

z których jedną stanowi pomoc na rzecz zmniejszenia uciążliwości wynikających 

z hałasu w sektorze transportu kolejowego. 

(38) Jak określono w komunikacie Komisji dotyczącym działań w celu ograniczenia 

hałasu kolejowego w zakresie istniejącego taboru11, hałas jest jednym 

z najbardziej rozpowszechnionych zagrożeń dla zdrowia publicznego w krajach 

uprzemysłowionych. Transport kolejowy ma znaczny udział w zanieczyszczeniu 

hałasem, który zdaniem Europejskiej Agencji Środowiska dotyka blisko 14 mln 

osób12. W dokumencie roboczym służb Komisji dotyczącym zmniejszenia hałasu 

powodowanego przez kolejowy transport towarowy13 podkreślono wysokie 

koszty wyciszenia wagonów towarowych, co mogłoby mieć negatywny wpływ na 

konkurencyjność sektora kolejowego transportu towarowego, i stwierdzono, że 

publiczne wsparcie finansowe dla operatorów i właścicieli wagonów może 

przyspieszyć modernizację i ograniczyć emisję hałasu bez negatywnego 

przesunięcia międzygałęziowego w kierunku transportu drogowego.  

(39) Program ma na celu stworzenie zachęt dla przedsiębiorstw kolejowych 

i właścicieli wagonów do wdrożenia wyższych standardów emisji hałasu 

w odniesieniu do wagonów, które nie podlegają obowiązującym przepisom. 

W związku z tym Komisja stwierdza, że pomoc przyznana w ramach 

omawianego programu, którego celem jest ochrona mieszkańców przed hałasem, 

przyczynia się do osiągnięcia celu leżącego we wspólnym interesie oraz że 

pomoc ta jest właściwym środkiem do osiągnięcia tego celu.  

Konieczność i proporcjonalność pomocy oraz efekt zachęty 

                                                 
11 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - Działania w celu ograniczenia hałasu 

kolejowego w zakresie istniejącego taboru, COM (2008) 432 final z 8 lipca 2008 r. 

12 Europejska Agencja Środowiska. Noise in Europe 2014 (Hałas w Europie 2014). Sprawozdanie 

EEA nr 10/2014. Dostępne na stronie: https://www.eea.europa.eu/publications/noise-in-europe-

2014.  

13  SWD (2015) 300 final, opublikowany dnia 22 grudnia 2015 r. Dostępny na stronie: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2015/EN/10102-2015-300-EN-F1-1.PDF. 

https://www.eea.europa.eu/publications/noise-in-europe-2014
https://www.eea.europa.eu/publications/noise-in-europe-2014
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(40) Zgodnie z pkt 106 wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych koszty 

kwalifikowalne, w zakresie, w jakim przyczyniają się do realizacji celu 

koordynacji transportu, obejmują wszystkie inwestycje związane ze 

zmniejszeniem uciążliwości wynikających z hałasu, zarówno w infrastrukturze 

kolejowej, jak i w pojazdach szynowych. 

(41) W ramach programu kwalifikowalne koszty inwestycji oblicza się jako 

dodatkowe koszty wynikające z inwestycji w ograniczenie hałasu emitowanego 

przez tabor kolejowy. W związku z tym w przypadku przedmiotowego środka 

koszty kwalifikowalne są ograniczone do dodatkowych kosztów, tj. kosztów 

modernizacji, które są niezbędne do ograniczenia hałasu emitowanego przez tabor 

kolejowy. 

(42) Punkt 107 lit. c) wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych stanowi, 

że jeżeli intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych, 

zakłada się konieczność i proporcjonalność pomocy.  

(43) Ponieważ maksymalna intensywność pomocy w ramach programu wynosi 50 % 

kosztów kwalifikowalnych, zgłaszany środek uznaje się za konieczny 

i proporcjonalny zgodnie z pkt 107 lit. c) wytycznych dotyczących 

przedsiębiorstw kolejowych.  

(44) Komisja zauważa, że obowiązkowe normy w odniesieniu do emisji hałasu będą 

miały zastosowanie do Polski dopiero po dniu 31 grudnia 2036 r. Ze względu na 

wysokie koszty modernizacji oraz wobec braku obowiązkowych norm, bez 

wsparcia ze strony państwa przedsiębiorstwa kolejowe i właściciele wagonów nie 

byliby w wystarczającym stopniu zmotywowani do podejmowania działań 

w zakresie modernizacji. Komisja zauważa ponadto, że koszty kwalifikowalne to 

koszty poniesione dopiero po zatwierdzeniu rozporządzenia wykonawczego. 

Program można zatem uznać za konieczny do zachęcenia przedsiębiorstw 

kolejowych i właścicieli wagonów do osiągnięcia norm emisji hałasu, które nie są 

przewidziane prawem.  

(45) W związku z tym Komisja stwierdza, że pomoc jest proporcjonalna i konieczna. 

Pomoc udzielana jest na niedyskryminujących warunkach, a program pomocy jest 

przejrzysty 

(46) Władze polskie potwierdziły ponadto, że wszystkie kwalifikujące się 

przedsiębiorstwa kolejowe i właściciele wagonów będą traktowani w taki sam 

sposób, a zatem że pomoc jest przyznawana na niedyskryminujących warunkach. 

Władze polskie potwierdziły również, że zapewnią publikację odpowiednich 

informacji na temat zgłoszonego programu.  

Brak wpływu na konkurencję, który byłby sprzeczny ze wspólnym interesem 

i ograniczenie w czasie 

(47) Biorąc pod uwagę fakt, że program pomocy jest właściwym, koniecznym 

i proporcjonalnym środkiem służącym zapewnieniu ochrony ludności przed 

hałasem i jest dostępny dla wszystkich właścicieli wagonów i przedsiębiorstw 

kolejowych prowadzących działalność w Polsce wpisanych do krajowego rejestru 

pojazdów kolejowych, pomoc nie prowadzi do zakłóceń konkurencji sprzecznych 

ze wspólnym interesem. 
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(48) Wreszcie, jak stwierdzono w pkt 97 wytycznych dotyczących przedsiębiorstw 

kolejowych, z uwagi na szybki rozwój sektora transportu, a tym samym potrzebę 

jego koordynacji, pomoc zgłaszana Komisji w celu uzyskania decyzji na 

podstawie art. 93 TFUE musi być ograniczona do maksymalnie pięciu lat, aby 

umożliwić Komisji jej ponowne zbadanie w świetle uzyskanych wyników oraz, 

w razie potrzeby, zezwolenie na jej przedłużenie. Jako że zgłoszenie przedłożone 

Komisji przez władze polskie obejmuje jedynie okres trzech lat (do dnia 31 

grudnia 2023 r.), warunek ten jest również spełniony. 

(49) W związku z tym Komisja stwierdza, że program pomocy nie prowadzi do 

zakłócenia konkurencji w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. 

Kumulacja 

(50) Jak opisano w motywie (21), pomoc otrzymana w ramach omawianego programu 

może być kumulowana z pomocą otrzymaną w ramach innych – lokalnych, 

regionalnych lub krajowych programów pomocy. Polska zobowiązuje się 

zagwarantować, że łączna kwota pomocy otrzymanej na modernizację jednego 

wagonu nie będzie przekraczać 50 % kosztów kwalifikowalnych. 

(51) W związku z tym Komisja stwierdza, że zasady dotyczące kumulacji określone 

w pkt 124 wytycznych dotyczących przedsiębiorstw kolejowych są przestrzegane. 

Wniosek dotyczący zgodności pomocy 

(52) W świetle powyższego Komisja uważa, że przedmiotowy program pomocy 

spełnia kryteria określone w sekcji 6 i podsekcji 6.3 wytycznych dotyczących 

przedsiębiorstw kolejowych. Komisja stwierdza zatem, że program spełnia 

wymogi koordynacji transportu i w związku z tym jest zgodny z rynkiem 

wewnętrznym na podstawie art. 93 TFUE. 

4. DECYZJA 

(53) Komisja postanowiła w związku z tym nie wnosić zastrzeżeń do przedmiotowej 

pomocy, ponieważ jest ona zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 93 

TFUE. 

(54) W przypadku gdyby niniejsze pismo zawierało informacje, które nie powinny być 

przekazywane osobom trzecim, należy poinformować o tym Komisję w terminie 

piętnastu dni roboczych od daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma 

w wyznaczonym terminie uzasadnionego wniosku w tym względzie, uzna to za 

wyrażenie zgody na ujawnienie osobom trzecim i publikację pełnej treści 

niniejszego pisma w autentycznej wersji językowej na stronie internetowej: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 
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Wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Rejestru pomocy państwa 

w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: 

European Commission   

Directorate-General for Competition   

State Aid Greffe   

B-1049 Brussels   

Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

 

Z poważaniem 

W imieniu Komisji 

 

Margrethe VESTAGER 

Wiceprzewodnicząca wykonawcza 

 


