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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/…,

annettu … päivänä …kuuta …,

yhteisistä säännöistä rautatieyritysten 

kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun 

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 ja 

109 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon2,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä3,

1 EUVL C 327, 12.11.2013, s. 122.
2 EUVL C 356, 5.12.2013, s. 92.
3 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 26. helmikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa 

lehdessä), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 17. lokakuuta 2016 (ei 
vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä 
julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/691 mukaan jäsenvaltiot saavat korvata 40 

luetellulle rautatieyritykselle sellaisten velvoitteiden aiheuttamat maksut, joita muiden 

liikennemuotojen yrityksillä ei ole. Säännönmukaistamista koskevien sääntöjen 

asianmukainen soveltaminen johtaa siihen, että jäsenvaltiot vapautetaan valtiontukien 

ilmoitusvelvoitteista.

(2) Unionin tasolla on hyväksytty joukko säädöksiä, joilla on avattu rautateiden 

tavaraliikenteen ja kansainvälisen henkilöliikenteen markkinat kilpailulle; Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2012/34/EU2 on vahvistettu tietyt perustavanlaatuiset 

periaatteet, mukaan lukien se, että rautatieyrityksiä on johdettava kaupallisiin yrityksiin 

sovellettavien periaatteiden mukaisesti; että kapasiteetin myöntämisestä ja 

infrastruktuurimaksuista vastaavien yksiköiden on oltava erillisiä rautatieliikennettä 

harjoittavista yksiköistä ja niillä on oltava erillinen kirjanpito; että kaikilla unionin 

kriteerien mukaisesti toimiluvan saaneilla rautatieyrityksillä on oltava oikeus käyttää 

rautatieinfrastruktuuria oikeudenmukaisin ja syrjimättömin edellytyksin; ja että rataverkon 

haltijoiden on voitava hyötyä valtion rahoituksesta.

(3) Asetus (ETY) N:o 1192/69 on epäjohdonmukainen ja ristiriidassa nykyisin 

voimassaolevien lainsäädäntötoimien kanssa. Erityisesti vapautettujen markkinoiden 

yhteydessä rautatieyritykset kilpailevat suoraan lueteltujen rautatieyritysten kanssa, joten ei 

ole enää asianmukaista kohdella näitä kahta ryhmää toisistaan poikkeavasti.

1 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1192/69, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1969, yhteisistä 
säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi (EYVL L 156, 28.6.1969, 
s. 8).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/34/EU, annettu 21 päivänä marraskuuta 
2012, yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 32).
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(4) Epäjohdonmukaisuuksien poistamiseksi unionin oikeusjärjestyksestä ja sen 

yksinkertaistamisen edistämiseksi poistamalla vanhentunut säädös on näin ollen aiheellista 

kumota asetus (ETY) N:o 1192/69.

(5) Jäsenvaltiot voivat kuitenkin suorittaa risteyslaitekorvauksia direktiivin 2012/34/EU 

8 artiklan nojalla. Ne saattavat kuitenkin tarvita aikaa kansallisen lainsäädäntönsä ja 

hallinnollisten määräystensä muuttamiseksi asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisen 

johdosta. Kumoamisen ei olisi siksi tultava voimaan välittömästi asetuksen (ETY) N:o 

1192/69 liitteen IV soveltamisalaan kuuluvien tapausten osalta,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:
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1 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 1192/69, lukuun ottamatta mainitun asetuksen säännöksiä, joita 

sovelletaan kirjanpidon säännönmukaistamiseen mainitun asetuksen liitteen IV soveltamisalaan 

kuuluvien IV luokan tapausten osalta. Näitä säännöksiä sovelletaan edelleen 31 päivään joulukuuta 

2017 saakka.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ....

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja





11197/1/16 REV 1 ADD 1 team/SAS/mh 1
DRI FI

 

 
Euroopan unionin 
neuvos to   

 
 
 
 
 
 
Brys s e l, 17. lokakuuta 2016 
(OR. en) 
 
 
11197/1/16 
REV 1 ADD 1 
 
 
 
TRANS 296 
CODEC 1056 
PARLNAT 284 

 

 

To imie linten välinen as ia: 
2013/0013 (COD)  

  

 

NEUVOSTON PERUSTELUT 
Asia : Neuvos ton ens immäisessä  käs itte lyssä  vahvis tama kanta  EUROOPAN 

PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN antamiseks i yhte is is tä  
säännöis tä  rauta tieyritys ten kirjanpidon säännönmukais tamiseks i anne tun 
neuvos ton ase tuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamises ta  
– Neuvos ton perus te lut 
– Hyväksytty neuvos tos sa  17. lokakuuta  2016 

 



11197/1/16 REV 1 ADD 1 team/SAS/mh 2
DRI FI

I JOHDANTO

1. Komissio toimitti neuvostolle 30. tammikuuta 2013 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon 

säännönmukaistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/691 kumoamisesta.

2. Ehdotus esitettiin osana niin kutsuttua neljättä rautatiepakettia yhdessä viiden muun 

ehdotuksen kanssa. Neuvotteluja varten ehdotukset jaettiin kahteen ryhmään: tekniseen 

pilariin ja markkinapilariin. Tämä ehdotus kuuluu markkinapilariin.

3. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi ehdotuksesta lausuntonsa 10. heinäkuuta 2013. 

Alueiden komitea antoi lausuntonsa 8. lokakuuta 2013.

4. Euroopan parlamentti antoi ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa 26. helmikuuta 2014.

5. Neuvosto (liikenne, televiestintä ja energia) pääsi 3. joulukuuta 2014 yhteisymmärrykseen 

('yleisnäkemys')2 ehdotuksesta kumota asetus 1192/69.

6. Kompromissitekstistä päästiin yhteisymmärrykseen Euroopan parlamentin kanssa 

19. huhtikuuta 2016.

7. Neuvosto vahvisti 20. syyskuuta 2016 poliittisen yhteisymmärryksen3 kompromissitekstistä.

8. Edellä mainitut yhteisymmärrykset huomioon ottaen ja lingvistijuristien viimeisteltyä tekstin 

neuvosto vahvisti 17. lokakuuta 2016 ensimmäisen käsittelyn kantansa Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan mukaista tavallista lainsäätämisjärjestystä 

noudattaen.

1 EYVL L 156, 28.6.1969, s. 283.
2 Ks. 15790/14 TRANS 545 CODEC 2037.
3 Ks. 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.
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II TAVOITE

9. Ehdotuksen ainoa tarkoitus on kumota vanhentunut asetus, joka hyväksyttiin aikana, jolloin 

rautatiepalveluja tarjoavat organisaatiot hoitivat tiettyjä julkisen sektorin velvoitteita. Asetus 

tarjosi puitteet näistä velvoitteista aiheutuvien kustannusten ja hyötyjen korvaamiseen.

I. NEUVOSTON ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN KANNAN ANALYSOINTI

10. Neuvosto katsoo, että asetus (ETY) 1192/69 ei ole enää yhteensopiva rautatiealan 

nykyaikaisten järjestelyjen kanssa. Neuvosto kuitenkin tiedostaa, että asetusta käytetään yhä, 

erityisesti tiettyjen tasoristeyksistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. 

Tasoristeyskustannusten korvaamiseen on siten perusteltua soveltaa siirtymäkautta, jonka 

tarkoituksena on sujuva siirtyminen uuteen järjestelmään.

III PÄÄTELMÄ

11. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa on otettu huomioon neuvoston ja Euroopan 

parlamentin välillä komission avustuksella aikaansaatu kompromissi.

12. Kompromissi vahvistettiin Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnan 

puheenjohtajan pysyvien edustajien komitean (Coreper I) puheenjohtajalle 13. heinäkuuta 

2016 lähettämällä kirjeellä.

13. Neuvoston kannassa otetaan kaikilta osin huomioon komission ehdotus ja Euroopan 

parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ehdottamat tarkistukset. Neuvosto pitää näin ollen 

ensimmäisen käsittelyn kantaansa tasapainoisena kompromissina.
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ILMOITUS: I/A-KOHTA 
Lähettä jä : Neuvos ton pääs ihteeris tö 
Vas taanotta ja : Pysyvien edus ta jien komitea  / Neuvos to 
As ia : Ehdotus  Euroopan parlamentin ja  neuvos ton a se tukseks i yhte is is tä  

säännöis tä  rauta tieyritys ten kirjanpidon säännönmukais tamiseks i anne tun 
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käs itte ly) 
– Neuvos ton ens immäisen käs itte lyn kannan vahvis taminen ja  neuvos ton 
perus te lujen hyväksyminen 

 

1. Komissio toimitti 31. tammikuuta 2013 neuvostolle asiakohdassa mainitun ehdotuksen1, joka 

perustuu SEUT 91 ja 109 artiklaan.

2. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 10. heinäkuuta 20132. Alueiden 

komitea antoi lausuntonsa 8. lokakuuta 20133.

3. Euroopan parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 26. helmikuuta 20144.

1 Asiak. 6015/13.
2 EUVL C 327, 12.11.2013, s. 122.
3 EUVL C 356, 5.12.2013, s. 92.
4 Asiak. 6830/14.
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4. Neuvosto (yleiset asiat) pääsi 29. syyskuuta 2016 pidetyssä 3484. istunnossaan poliittiseen 

yhteisymmärrykseen edellä mainittua asetusta koskevasta neuvoston ensimmäisen käsittelyn 

kannasta1.

5. Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään ehdottamaan neuvostolle, että tämä jonkin seuraavan 

istuntonsa esityslistan A-kohtana vahvistaisi neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan 

sellaisena kuin se on asiakirjassa 11197/16 ja hyväksyisi asiakirjassa 11197/16 ADD 1 olevat 

perustelut.

1 Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtaja ilmoitti pysyvien 
edustajien komitean puheenjohtajalle 13. heinäkuuta 2016 osoittamassaan kirjeessä, että 
Euroopan parlamentti hyväksynee toisessa käsittelyssään neuvoston ensimmäisen käsittelyn 
kannan ilman tarkistuksia.
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2013/0013 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 

EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti 

yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun 

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta annettavan Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseen 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

1. TAUSTA 

Komissio hyväksyi 30. tammikuuta 2013 kattavan kuuden säädösehdotuksen paketin, jolla 

tarjotaan parempaa laatua ja enemmän valinnanvaraa rautatiepalvelujen alalla Euroopassa. 

Rautatieliikenteestä voidaan saada houkuttelevampi vaihtoehto matkustajille, ja sen osuutta 

kaikista liikennemuodoista voidaan kasvattaa vain, jos palvelujen laatua ja tehoa parannetaan. 

Kustannustehokkuutta ja kestävyyttä niukkojen julkisten varojen käytössä voidaan parantaa. 

Rautatiepaketin tavoitteena on myös kannustaa innovointiin EU:n rautateillä käyttäjien 

odotuksiin vastaamiseksi. Tähän pyritään kolmella erilaisella toisiinsa liittyvällä tavalla: 

(1) avataan kotimaan henkilöliikennemarkkinat kilpailulle ja tehdään julkisia 

palveluhankintoja koskevien sopimusten kilpailuttamisesta pakollista; 

(2) parannetaan rataverkon haltijoiden riippumattomuutta siten, että niillä on 

määräämisvalta kaikissa rataverkon ydintoiminnoissa, ja varmistetaan 

rautatieinfrastruktuurin tasavertaiset käyttömahdollisuudet; 

(3) vahvistetaan EU:n rautatieviraston asemaa niin, että siitä tehdään keskitetty 

asiointipiste, jolle kuuluu koko EU:n kattavien kalustoyksikköjen 

markkinoillesaattamislupien ja EU:n kattavien toiminnanharjoittajien 

turvallisuustodistusten antaminen. 

 

Päivä, jona ehdotus on lähetetty Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle 

(asiakirja COM(2013) 26 final — 2013/0013 COD): 

 

 

31. tammikuuta 2013 

Päivä, jona Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on antanut 

lausuntonsa:  

 

11. heinäkuuta 2013 

Päivä, jona alueiden komitea on antanut lausuntonsa:  8. lokakuuta 2013 

Päivä, jona Euroopan parlamentti on vahvistanut ensimmäisen 

käsittelyn kantansa:  

26. helmikuuta 2014 

Päivä, jona neuvoston kanta on vahvistettu: 17. lokakuuta 2014  
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2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun 

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamista koskevan komission ehdotuksen 

yleinen tavoite on poistaa epäjohdonmukaisuuksia EU:n oikeusjärjestyksestä ja siten edistää 

komission REFIT-ohjelman tavoitteiden mukaisesti lainsäädännön yksinkertaistamista 

poistamalla vanhentunut säädös. 

Asetus (ETY) N:o 1192/69 on epäjohdonmukainen ja ristiriidassa nykyisin voimassaolevan 

lainsäädännön kanssa useasta syystä. 

 Koska rautatieyrityksiä on johdettava kaupallisiin yrityksiin sovellettavien 

periaatteiden mukaisesti, niille ei voida myöntää valtion korvauksia vakuutus-, eläke- 

tai muita toimintamenoja varten (lukuun ottamatta julkisten palvelujen tarjoamisesta 

maksettavia korvauksia). Tästä periaatteesta määrätään jo laajalti perussopimuksen 

valtiontukisäännöissä, mutta se vahvistetaan lisäksi rautatieyritysten valtiontukia 

koskevissa suuntaviivoissa (2008/C 184/07). 

 Asetuksen mukaisiin korvauksiin oikeutettujen rautatieyritysten luettelo ja luokittelu 

korvaustyypeistä, joita kyseisille rautatieyrityksille voidaan maksaa, perustuvat 

oletukselle, että infrastruktuurin hallinta kuuluu rautatieyritysten tehtäviin, mikä on 

ristiriidassa olennaisten toimintojen eriyttämisen ja erillisen kirjanpidon periaatteiden 

kanssa. 

 Asetuksen (ETY) N:o 1192/69 mukaan ainoastaan 40 rautatieyritystä voi saada 

korvausta. Asetuksen antamisen aikaan tämän ei ollut ongelma, kun vakiintuneet 

rautatieyritykset kilpailivat ainoastaan muiden liikennemuotojen mutta eivät muiden 

rautatieyritysten kanssa. Vapautetuilla markkinoilla, joilla rautatieyritykset 

kilpailevat suoraan perinteisten monopolien kanssa, ei kuitenkaan ole perusteltua 

myöntää korvauksia vain tietyille yrityksille. Jos rautatieyritysten taloudellisen 

toiminnan olosuhteet ovat (asetuksen vuoksi) erilaiset, uudet tulokkaat eivät pääse 

markkinoille syrjimättömin edellytyksin. Uusien tulokkaiden voi esimerkiksi olla 

vaikeaa houkutella työntekijöitä perinteisiltä rautatieyrityksiltä, koska perinteiset 

yritykset voivat ehkä tarjota asetuksen perusteella saamiensa tukien vuoksi paremmat 

eläke-ehdot. 

 Ainoastaan asetuksen luokan IV (tasoristeysten kustannukset) mukaiset korvaukset 

ovat yhteensopivia nykyisen lainsäädännön kanssa. Nämä korvaukset koskevat 

rataverkon haltijoiden tehtäviin liittyviä kustannuksia, joihin on direktiivin 

2012/34/EU 8 artiklan nojalla mahdollista saada valtion rahoitusta. Sen vuoksi 

asetuksen luokan IV mukaisiin korvauksiin liittyvät säännökset ovat myös käyneet 

tarpeettomiksi. 

 3. NEUVOSTON KANTAA KOSKEVAT HUOMIOT 

Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä 17. lokakuuta 2016 vahvistama kanta myötäilee 

komission ehdotuksen päätavoitteita, mutta neuvosto päätti lykätä niiden säännösten 

kumoamista, joita sovelletaan kirjanpidon säännönmukaistamiseen asetuksen liitteessä IV 

esitetyn luokan IV osalta. Niiden soveltaminen jatkuu näin ollen 31. joulukuuta 2017 asti. 

4. PÄÄTELMÄT 

Komissio hyväksyy neuvoston kannan, mikä mahdollistaa lopullisen tekstin hyväksymisen 

parlamentin toisessa käsittelyssä. Komissio katsookin, että sekä markkinoita koskevan että 
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teknisen pilarin hyväksyminen edistäisi parhaalla mahdollisella tavalla palvelun laatua, 

tehokkuutta ja rautatiealan kilpailukykyä. 
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