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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/…

af …

om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 

om fælles regler for normaliseringen 

af jernbanevirksomhedernes regnskaber

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 og 109,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2,

efter den almindelige lovgivningsprocedure3, og

ud fra følgende betragtninger:

1 EUT C 327 af 12.11.2013, s. 122.
2 EUT C 356 af 5.12.2013, s. 92.
3 Europa-Parlamentets holdning af 26.2.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets 

førstebehandlingsholdning af 17.10.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-
Parlamentets holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Rådets forordning (EØF) nr. 1192/691 tillader medlemsstaterne at betale kompensation til 

40 specificerede jernbanevirksomheder for udgifter til opfyldelse af forpligtelser, som 

virksomheder inden for andre transportformer ikke skal afholde. Anvendes reglerne for 

normalisering korrekt, fritages medlemsstaterne for kravet om anmeldelse af statsstøtte.

(2) Der er vedtaget en række EU-retsakter, der åbner markederne for godstransport og 

international personbefordring med jernbane op for konkurrence, og som, jf. Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU2 ,fastsætter visse grundlæggende principper, 

herunder at jernbanevirksomheder skal drives efter de principper, som gælder for 

kommercielle virksomheder, at enheder med ansvar for fordeling af kapacitet og 

opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur skal være adskilt fra enheder, der 

driver jernbanetrafik, og at der skal være en regnskabsmæssig adskillelse, at alle 

jernbanevirksomheder, der har fået tildelt licens i overensstemmelse med EU-kriterier , 

skal have adgang til jernbaneinfrastrukturen på et fair og ikkediskriminerende grundlag, og 

at infrastrukturforvaltere kan opnå statslig finansiering.

(3) Forordning (EØF) nr. 1192/69 hænger ikke sammen med og er uforenelig med de 

gældende lovgivningsmæssige foranstaltninger. Navnlig er det inden for rammerne af et 

liberaliseret marked, hvor jernbanevirksomheder konkurrerer direkte med de specificerede 

jernbanevirksomheder, ikke længere hensigtsmæssigt at behandle disse to grupper af 

virksomheder forskelligt.

1 Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 af 26. juni 1969 om fælles regler for normaliseringen 
af jernbanevirksomhedernes regnskaber (EUT L 156 af 28.6.1969, s. 8).

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af 
et fælles europæisk jernbaneområde (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32).



11197/1/16 REV 1 3
DA

(4) For at fjerne uoverensstemmelser i Unionens retsorden og med henblik på at bidrage til 

forenkling ved at fjerne en retsakt, der er blevet forældet, er det derfor hensigtsmæssigt at 

ophæve forordning (EØF) nr. 1192/69.

(5) Medlemsstaterne kan betale kompensation for udgifter til anlæg, hvor en bane krydser en 

vej, på grundlag af artikel 8 i direktiv 2012/34/EU. De kan dog få brug for tid til at ændre 

deres nationale love og administrative bestemmelser for at tage højde for ophævelsen af 

forordning (EØF) nr. 1192/69. Derfor bør denne ophævelse ikke få øjeblikkelig virkning 

for de tilfælde, der er omfattet af bilag IV til forordning (EØF) nr. 1192/69 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:
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Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 1192/69 ophæves med undtagelse af de bestemmelser i nævnte forordning, 

der gælder for normaliseringen af regnskaber for tilfælde under kategori IV omfattet af nævnte 

forordnings bilag IV. Disse bestemmelser finder fortsat anvendelse indtil den 31. december 2017.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i …

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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I. INDLEDNING

1. Den 30. januar 2013 sendte Kommissionen Rådet et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for 

normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber1.

2. Dette forslag blev forelagt som en del af den såkaldte fjerde jernbanepakke sammen med fem 

andre forslag. Med henblik på forhandlingerne blev forslagene behandlet i to grupper, en 

teknisk søjle og en markedssøjle. Dette forslag er en del af markedssøjlen.

3. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog sin udtalelse om forslaget den 10. juli 

2013. Regionsudvalget vedtog sin udtalelse den 8. oktober 2013.

4. Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse den 26. februar 2014.

5. Den 3. december 2014 nåede Rådet (transport, telekommunikation og energi) til enighed (den 

"generelle indstilling")2 om forslaget om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1192/69.

6. Den 19. april 2016 blev der opnået enighed med Europa-Parlamentet om en kompromistekst.

7. Den 20. september 2016 nåede Rådet til politisk enighed3 om kompromisteksten.

8. Under hensyntagen til ovennævnte enighed og efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog 

Rådet sin førstebehandlingsholdning den 17. oktober 2016 efter den almindelige 

lovgivningsprocedure i artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

1 EUT L 156 af 28.6.1969, s. 283.
2 Jf. 15790/14 TRANS 545 CODEC 2037.
3 Jf. 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.
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II. FORMÅL

9. Forslagets eneste formål er at ophæve en forældet forordning, som blev vedtaget, dengang de 

foretagender, der leverer jernbanetjenester, varetog visse af den offentlige sektors opgaver. 

Forordningen dannede ramme om udligning af de omkostninger og fordele, der følger af 

sådanne opgaver.

III. ANALYSE AF RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING

10. Rådet finder ikke, at forordning (EØF) nr. 1192/69 længere er forenelig med den måde, 

hvorpå jernbanesektoren er opbygget i dag. Rådet er dog klar over, at forordningen stadig 

anvendes, især til udligning af omkostninger vedrørende visse niveauskæringsanlæg. Det er 

derfor berettiget at indføre en overgangsperiode for udligning af omkostninger til 

niveauskæringer for at sikre en let overgang til det nye system.

IV. KONKLUSION

11. Rådets førstebehandlingsholdning afspejler det kompromis, som Rådet og Europa-

Parlamentet nåede til enighed om, og som støttes af Kommissionen.

12. Dette kompromis blev bekræftet ved en skrivelse fra formanden for Europa-Parlamentets 

Transport- og Turismeudvalg til formanden for De Faste Repræsentanters Komité (1. 

afdeling) den 13. juli 2016.

13. Rådets holdning tager fuldt hensyn til Kommissionens forslag og Europa-Parlamentets 

foreslåede ændringer ved førstebehandlingen. Rådet mener derfor, at dets 

førstebehandlingsholdning er et afbalanceret kompromis.
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I/A-PUNKTSNOTE 
fra: Genera lsekre taria te t for Rådet 
til: De  Fas te  Repræ sentanters  Komité /Rådet 
Vedr.: Udkas t til Europa-Parlamente ts  og Rådets  forordning om ophæ velse  a f 

Rådets  forordning (EØF) nr. 1192/69 om fæ lles  regler for normaliseringen 
af je rnbanevirksomhedernes  regnskaber (førs tebehandling) 
- Vedtagelse  a f Rådets  fø rs tebehandlingsholdning og Rådets  begrundelse  

 

1. Kommissionen forelagde den 31. januar 2013 Rådet ovennævnte forslag1, der bygger på 

artikel 91 og artikel 109 i TEUF.

2. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 10. juli 20132. 

Regionsudvalget afgav udtalelse den 8. oktober 20133.

3. Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsholdning den 26. februar 20144.

1 Dok. 6015/13.
2 EUT C 327 af 12.11.2013, s. 122.
3 EUT C 356 af 5.12.2013, s. 92.
4 Dok. 6830/14.



12858/16 cos/JS/hm 2
DRI DA

4. På 3484. samling den 29. september 2016 nåede Rådet for Almindelige Anliggender til 

politisk enighed om Rådets førstebehandlingsholdning vedrørende ovennævnte forordning1.

5. De Faste Repræsentanters Komité opfordres til at henstille til Rådet, at det som A-punkt på 

dagsordenen for en kommende samling vedtager Rådets førstebehandlingsholdning i 

dokument 11197/16 og begrundelsen i dokument 11197/16 ADD 1.

1 I henhold til skrivelse af 13. juli 2016 fra formanden for Europa-Parlamentets Transport- og 
Turismeudvalg til formanden for Coreper ventes Europa-Parlamentet ved 
andenbehandlingen at tilslutte sig Rådets førstebehandlingsholdning uden ændringer.



 

DA    DA 

 

 

 
EUROPA-
KOMMISSIONEN  

Bruxelles, den 24.10.2016  
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 

 

i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

 

vedrørende 

Rådets holdning til vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen 

af jernbaneselskabernes regnskaber  

(EØS-relevant tekst) 
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 

 

i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

 

vedrørende 

Rådets holdning til vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen 

af jernbaneselskabernes regnskaber  

(EØS-relevant tekst) 

1. BAGGRUND 

Den 30. januar 2013 vedtog Kommissionen en omfattende pakke bestående af seks lovforslag, 

der har til formål at levere bedre kvalitet og et større udvalg af jernbanetjenester i Europa. 

Det er nødvendigt at forbedre tjenesternes kvalitet og effektivitet for at gøre jernbanetransport 

til en mere attraktiv valgmulighed for passagererne og for at tilskynde til trafikoverflytning. 

Vi kan få mere for pengene og opnå en højere grad af bæredygtighed for knappe offentlige 

midler. 

Pakken har ligeledes til formål at tilskynde til innovation af EU’s jernbaner med henblik på at 

opfylde forbrugernes forventninger. Dette foregår på tre forskellige indbyrdes forbundne 

måder: 

(1) ved at åbne de hjemlige passagermarkeder for konkurrence og gøre det obligatorisk 

at sende kontrakter om offentlig trafikbetjening i udbud 

(2) ved at styrke infrastrukturforvalternes uafhængighed, så de kan kontrollere alle 

jernbanenettets kernefunktioner, og ved at sikre rimelig adgang for alle til 

jernbanetransport 

(3) Ved at styrke EU-jernebaneagenturets rolle som ”kvikskranke” for udstedelse af 

køretøjstilladelser, der gælder i hele EU, med henblik på markedsføring og 

sikkerhedscertifikater, der også gælder i hele EU, til operatørerne. 

 

Forslaget blev sendt til Europa-Parlamentet og Rådet 

– (COM(2013) 26 final – 2013/0013 COD): 

 

 

den 31. januar 2013 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg:  

 

den 11. juli 2013 

Udtalelse afgivet af Regionsudvalget:  den 8. oktober 2013 

Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget:  den 26. februar 2014 
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Rådets holdning vedtaget: den 17. oktober 2016  

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Det generelle formål med Kommissionens forslag om ophævelse af Rådets forordning (EØF) 

nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbaneselskabernes regnskaber er at 

udrydde inkonsekvensen i EU’s retsorden og bidrage til forenklingen ved i overensstemmelse 

med Kommissionens REFIT-mål at ophæve en retsakt, der er blevet forældet. 

Forordning (EØF) nr. 1192/69 hænger ikke sammen med og er uforenelig med de gældende 

lovforanstaltninger af en række årsager: 

 Da jernbanevirksomheder skal drives efter de principper, som gælder for 

kommercielle virksomheder, kan ingen statslig kompensation for forsikringer, 

pensioner eller andre driftsudgifter tillades (undtagen som kompensation for 

varetagelse af offentlig tjeneste). Dette princip er ikke alene fastsat i henhold til 

traktatens statsstøtteregler, men er mere specifikt fastsat i retningslinjerne for 

statsstøtte til jernbaneselskaber (2008/C 184/07). 

 Listen over specificerede jernbanevirksomheder, som er berettigede til kompensation 

efter forordningen, og forordningens klassificering af kompensationsformer, der kan 

udbetales til jernbanevirksomheder, forudsætter, at infrastrukturforvaltningen er 

integreret i jernbanevirksomheders aktiviteter, hvilket er i strid med principperne om 

adskillelse af væsentlige funktioner og adskillelse af regnskaberne. 

 Forordningen opstiller kun 40 jernbanevirksomheder, der er berettigede til 

kompensation. På tidspunktet for vedtagelsen af forordningen så det ikke ud til at 

være problematisk, eftersom de etablerede jernbaneselskaber udelukkende 

konkurrerede med andre transportformer og ikke med andre jernbaneselskaber. I et 

liberaliseret marked, hvor jernbaneselskaberne konkurrerer direkte med de 

traditionelle monopoler, er det dog ikke længere berettiget udelukkende at yde 

finansiel kompensation til visse jernbaneselskaber. Hvis de finansielle vilkår (som 

følge af forordningen) afviger mellem jernbaneselskaberne indbyrdes, sikres nye 

aktører ikke ikke-diskriminerende adgangsbetingelser. F.eks. kan nytilkomne 

virksomheder få vanskeligt ved at tiltrække personale fra etablerede 

jernbanevirksomheder, fordi sidstnævnte måske kan tilbyde mere favorable 

pensionsvilkår ved hjælp af subsidier, der er modtaget i medfør af forordningen. 

 Det er udelukkende kompensationsudbetalingerne i medfør af forordningens klasse 

IV (udgifter til anlæg, hvor bane krydser vej), der er kompatible med den 

eksisterende lovgivning. Disse betalinger dækker omkostninger, der er forbundet 

med funktioner, der varetages af en infrastrukturforvalter, der i medfør af artikel 8 i 

direktiv 2012/34/EF, kan drage nytte af statsfinansiering. Derfor er forordningens 

bestemmelser vedrørende klasse IV-betalinger ligeledes overflødige.  

 3. KOMMENTARER TIL RÅDETS HOLDNING 

Rådets holdning, som blev vedtaget ved førstebehandling den 17. oktober 2016, godkender de 

vigtigste mål i Kommissionens forslag, selv om Rådet gik med til at udsætte ophævelsen af de 

bestemmelser i forordningen, der gælder for normalisering af regnskaber vedrørende klasse 

IV, som anført i forordningens bilag IV. De bør derfor fortsat anvendes indtil den 31. januar 

2017. 
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4. KONKLUSION 

Kommissionen accepterer Rådets holdning, hvilket gør det muligt for Europa-Parlamentet at 

vedtage den endelige tekst ved andenbehandlingen. Kommissionen er afgjort af den 

opfattelse, at hvis de markedsrelaterede og tekniske søjler vedtages samtidig, vil det 

maksimere fordelene hvad angår tjenesternes kvalitet og jernbaneindustriens konkurrenceevne 

og effektivitet. 
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