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UREDBA (EU) 2016/…

EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od …

o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 1192/69 Vijeća 

o zajedničkim pravilima normalizacije 

računa željezničkih prijevoznika

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 91. i 109.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora1,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija2,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom3,

1 (SL C 327, 12.11.2013., str. 122.).
2 (SL C 356, 5.12.2013., str. 92.).
3 Stajalište Europskog parlamenta od 26. veljače 2014. (još nije objavljeno u Službenom 

listu)] i Stajalište Vijeća u prvom čitanju od 17. listopada 2016. (još nije objavljeno u 
Službenom listu). Stajalište Europskog parlamenta od ... (još nije objavljeno u Službenom 
listu).
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budući da:

(1) Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1192/691 omogućava se državama članicama da 40 navedenih 

željezničkih prijevoznika nadoknade plaćanje obveza koje ne vrijede za prijevoznike u 

drugim vrstama prijevoza. Pravilna primjena pravila normalizacije rezultira izuzimanjem 

države članice od obveze prijavljivanja državnih potpora.

(2) Donesen je niz pravnih akata Unije kojima se tržišta željezničkog prijevoza robe i 

međunarodnog željezničkog prijevoza putnika otvaraju tržišnom natjecanju i kojima se 

uspostavljaju, u slučaju Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća2, određena 

temeljna načela koja uključuju: da se željezničkim prijevoznicima treba upravljati u skladu 

s načelima koja se primjenjuju na trgovačka društva; da tijela zadužena za dodjelu 

željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i naplaćivanje pristojbi za uporabu željezničke 

infrastrukture trebaju biti odvojena od tijela koja pružaju željezničke usluge te da trebaju 

postojati odvojeni računi; da svi željeznički prijevoznici koji su dobili dozvolu u skladu s 

kriterijima Unije trebaju imati pristup željezničkoj infrastrukturi na poštenoj i 

nediskriminatornoj osnovi; te da upravitelji infrastrukture mogu uživati državno 

financiranje.

(3) Uredba (EEZ) br. 1192/69 nije usklađena s trenutno važećim zakonodavnim mjerama i u 

suprotnosti je s njima. Posebno u kontekstu liberaliziranog tržišta na kojem se željeznički 

prijevoznici izravno natječu s navedenim željezničkim prijevoznicima, više nije primjereno 

tretirati te dvije skupine različito jednu od druge.

1 Uredba Vijeća (EEZ) br. 1192/69 od 26. lipnja 1969. o zajedničkim pravilima normalizacije 
računa željezničkih prijevoznika (SL L 156, 28.6.1969., str. 8.).

2 Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi 
jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (SL L 343, 14.12.2012., str. 32.).
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(4) Radi uklanjanja neusklađenosti u pravnom poretku Unije i kako bi se uklanjanjem 

zastarjelog pravnog akta doprinijelo pojednostavljivanju, primjereno je staviti izvan snage 

Uredbu (EEZ) br. 1192/69.

(5) Države članice mogu plaćati naknadu za troškove uređaja za osiguravanje željezničko-

cestovnih prijelaza na temelju članka 8. Direktive 2012/34/EU. Međutim, može im biti 

potrebno vrijeme za izmjenu njihova nacionalnog prava i drugih propisa kako bi se uzelo u 

obzir stavljanje izvan snage Uredbe (EEZ) br. 1192/69. Stoga ovo stavljanje izvan snage 

ne bi trebalo imati neposredan učinak za slučajeve obuhvaćene Prilogom IV. Uredbi (EEZ) 

br. 1192/69.

DONIJELI SU OVU UREDBU:
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Članak 1.

Uredba (EEZ) br. 1192/69 stavlja se izvan snage uz iznimku odredaba te Uredbe koje se 

primjenjuju na normalizaciju računa za slučajeve iz kategorije IV., obuhvaćene Prilogom IV. toj 

Uredbi. Te odredbe nastavljaju se primjenjivati do 31. prosinca 2017.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik
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I. UVOD

1. Komisija je 30. siječnja 2013. Vijeću uputila Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća 

o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1192/69 o zajedničkim pravilima 

normalizacije računa željezničkih prijevoznika1.

2. Taj Prijedlog predstavljen je kao dio takozvanog četvrtog željezničkog paketa zajedno s pet 

drugih prijedloga. Za potrebe pregovora prijedlozi su pripremani u okviru dviju skupina, 

tehničkog stupa i tržišnog stupa. Taj Prijedlog dio je tržišnog stupa.

3. Europski gospodarski i socijalni odbor usvojio je mišljenje o Prijedlogu 10. srpnja 2013. 

Odbor regija usvojio je mišljenje 8. listopada 2013.

4. Europski parlament usvojio je mišljenje u prvom čitanju 26. veljače 2014.

5. Vijeće (promet, telekomunikacije i energetika) je 3. prosinca 2014. postiglo dogovor („opći 

pristup”)2 o prijedlogu o stavljanju izvan snage Uredbe  1192/69.

6. Dogovor s Europskim parlamentom o kompromisnom tekstu postignut je 19. travnja 2016.

7. Vijeće je 20. rujna 2016. prihvatilo politički dogovor3 o kompromisnom tekstu.

8. Uzimajući u obzir navedene dogovore te nakon što su pravnici lingvisti revidirali tekst, Vijeće 

je 17. listopada 2016. donijelo stajalište u prvom čitanju, u skladu s redovnim zakonodavnim 

postupkom utvrđenim u članku 294. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

1 SL L 156, 28.6.1969., str. 283.
2 Vidjeti 15790/14 TRANS 545 CODEC 2037.
3 Vidjeti 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.
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II. CILJ

9. Jedini cilj Prijedloga jest staviti izvan snage zastarjelu uredbu koja je donesena kada su 

organizacije koje su pružale željezničke usluge imale određene odgovornosti javnog sektora. 

Uredbom se pružao okvir za naknadu troškova i koristi koji su proizlazili iz takvih 

odgovornosti.

III. ANALIZA STAJALIŠTA VIJEĆA U PRVOM ČITANJU

10. Vijeće smatra da Uredba (EEZ) 1192/69 više nije u skladu s modernom organizacijom 

željezničkog sektora. Međutim, Vijeće je svjesno činjenice da se Uredba još upotrebljava, 

posebice za naknadu troškova povezanih s određenim uređajima za osiguravanje željezničko-

cestovnih prijelaza u razini. Stoga je s ciljem neometanog prelaska na novi sustav opravdano 

prijelazno razdoblje za naknadu troškova povezanih s uređajima za osiguravanje željezničko-

cestovnih prijelaza u razini.

IV. ZAKLJUČAK

11. Stajalište Vijeća u prvom čitanju odražava kompromis o kojem su se dogovorili Vijeće i 

Europski parlament uz potporu Komisije.

12. Taj kompromis potvrđen je pismom predsjednika Odbora za promet i turizam Europskog 

parlamenta upućenim predsjedniku Odbora stalnih predstavnika (dio 1.) 13. srpnja 2016.

13. U stajalištu Vijeća u potpunosti se uzimaju u obzir prijedlog Komisije i amandmani koje je 

predložio Europski parlament u prvom čitanju. Vijeće stoga smatra da njegovo stajalište u 

prvom čitanju predstavlja uravnoteženi kompromis.
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NAPOMENA O TOČKI „I/A” 
Od: Glavno ta jniš tvo Vijeća  
Za: Odbor s ta lnih preds tavnika  / Vijeće 
Predmet: Nacrt uredbe  Europskog parlamenta  i Vijeća  o s tavljanju izvan snage  

Uredbe  (EEZ) br. 1192/69 Vijeća  o za jedničkim pravilima normalizacije  
računa  že ljezničkih prijevoznika  (prvo  č itanje) 
– donošenje  s ta ja liš ta  Vijeća  u prvom čitanju i obrazloženja  Vijeća  

 

1. Komisija je 31. siječnja 2013. Vijeću proslijedila navedeni prijedlog1 koji se temelji na članku 

91. i članku 109. UFEU-a.

2. Europski gospodarski i socijalni odbor dao je svoje mišljenje 10. srpnja 2013.2 Odbor regija 

dao je mišljenje 8. listopada 2013.3

3. Europski parlament donio je 26. veljače 2014.4 svoje stajalište u prvom čitanju.

1 Dok. 6015/13.
2 SL C 327, 12.11.2013., str. 122.
3 SL C 356, 5.12.2013., str. 92.
4 Dok. 6830/14.
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4. Na 3484. sastanku održanom 29. rujna 2016. Vijeće za opće poslove postiglo je politički 

dogovor o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s obzirom na gore spomenutu uredbu1.

5. Poziva se Odbor stalnih predstavnika da predloži Vijeću da kao točku „A” dnevnog reda na 

jednom od sljedećih sastanaka donese stajalište Vijeća u prvom čitanju iz dokumenta 

11197/16 i obrazloženje iz dokumenta 11197/16 ADD 1.

1 U skladu s pismom od 13. srpnja 2016. koje je predsjednik Odbora za promet i turizam 
Europskog parlamenta poslao predsjedniku Corepera, Europski parlament trebao bi u 
drugom čitanju odobriti stajalište Vijeća iz prvog čitanja bez izmjena.
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2013/0013 (COD) 

KOMUNIKACIJA KOMISIJE 

EUROPSKOM PARLAMENTU 

 

na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 

 

o 

stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan 

snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1192/79 o zajedničkim pravilima normalizacije računa 

željezničkih prijevoznika 

(Tekst značajan za EGP) 

1. KONTEKST 

Komisija je 30. siječnja 2013. donijela sveobuhvatan paket od šest zakonodavnih prijedloga 

za bolju kvalitetu i veći izbor željezničkih usluga u Europi. 

Potrebno je poboljšati kvalitetu i učinkovitost usluga kako bi željeznica bila privlačnija 

putnicima i kako bi se potaknula promjena načina prijevoza. Održivost i veća vrijednost za 

novac mogu se postići i s malo javnih sredstava. 

Cilj je paketa i poticati inovacije u europskim željeznicama kako bi se ispunila očekivanja 

korisnika. To se postiže na tri različita, međusobno povezana načina: 

(1) otvaranjem nacionalnih tržišta putničkog prijevoza tržišnom natjecanju i uvođenjem 

obveznog javnog nadmetanja za ugovore o javnim uslugama; 

(2) povećanjem neovisnosti upravitelja infrastrukture tako da oni upravljaju svim 

temeljnim funkcijama željezničke mreže i omogućivanjem ravnopravnog pristupa 

željeznici svima; 

(3) jačanjem uloge Agencije EU-a za željeznice tako da postane „jedinstvena točka” za 

izdavanje odobrenja za stavljanje vozila na tržište u EU-u i rješenja o sigurnosti za 

prijevoznike na razini EU-a. 

 

Datum slanja prijedloga Europskom parlamentu i Vijeću: 

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

 

 

31. siječnja 2013. 

Datum mišljenja Europskog gospodarskog i socijalnog odbora:   

11. srpnja 2013. 

Datum mišljenja Odbora regija:  8. listopada 2013. 

Datum stajališta Europskog parlamenta, prvo čitanje:  26. veljače 2014. 

Datum donošenja stajališta Vijeća: 17. listopada 2016.  
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2. CILJ PRIJEDLOGA KOMISIJE 

Opći je cilj prijedloga Komisije za stavljanje izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1192/69 o 

zajedničkim pravilima normalizacije računa željezničkih prijevoznika ukloniti nedosljednosti 

u pravnom poretku EU-a te, u skladu s ciljevima Komisijina programa REFIT, pridonijeti 

pojednostavnjenju stavljanjem zastarjelog pravnog akta izvan snage. 

Uredba (EEZ) br. 1192/69 („Uredba”) nije usklađena i iz više je razloga u suprotnosti sa 

zakonodavnim odredbama koje su trenutačno na snazi: 

 Budući da se željezničkim prijevoznicima mora upravljati u skladu s načelima koja 

se primjenjuju na komercijalna poduzeća, nisu dopuštene državne naknade za 

osiguranje, mirovine ili druge operativne izdatke (osim u slučaju naknada za 

pružanje javnih usluga). To je načelo općenito utvrđeno u pravilima o državnim 

potporama Ugovora, a konkretnije u Smjernicama o državnim potporama za 

željezničke prijevoznike (2008/C 184/07). 

 Popisom željezničkih prijevoznika koji ostvaruju pravo na naknadu u skladu s 

Uredbom i klasifikacijom vrsta naknade koje se željezničkim prijevoznicima mogu 

isplatiti pretpostavlja se uključivanje upravljanja infrastrukturom u aktivnosti 

željezničkih prijevoznika, što nije u skladu s načelima odvajanja nužnih funkcija i 

odvajanja računa. 

 U Uredbi se navodi samo 40 željezničkih prijevoznika koji ostvaruju pravo na 

naknadu. U vrijeme njezina donošenja to se nije činilo problematičnim jer su se 

postojeći željeznički prijevoznici natjecali isključivo s drugim vrstama prijevoza, a 

ne s drugim željezničkim prijevoznicima. Međutim, u kontekstu liberaliziranog 

tržišta, na kojem se željeznički prijevoznici izravno natječu s onima koji 

tradicionalno drže monopol, više nije opravdano dodjeljivati financijsku naknadu 

samo određenim željezničkim prijevoznicima. Ako zbog primjene Uredbe svi 

željeznički prijevoznici nemaju jednake uvjete, novim prijevoznicima ne osiguravaju 

se ravnopravni uvjeti pristupa. Novi bi prijevoznici, primjerice, mogli imati 

poteškoća u privlačenju osoblja iz postojećih željezničkih prijevoznika jer bi potonji 

mogli ponuditi povoljnije uvjete mirovine zbog subvencija koje primaju na temelju 

Uredbe. 

 Samo su isplate naknada u kategoriji IV. iz Uredbe (troškovi uređaja za osiguravanje 

željezničko-cestovnih prijelaza) u skladu s postojećim zakonodavstvom. Te su isplate 

troškovi povezani s funkcijama upravitelja infrastrukture koji, u skladu s člankom 8. 

Direktive 2012/34/EU, može primati državna financijska sredstva. Stoga su odredbe 

Uredbe povezane s isplatama u kategoriji IV. također suvišne. 

 3. NAPOMENE O STAJALIŠTU VIJEĆA 

U stajalištu koje je Vijeće donijelo na prvom čitanju 17. listopada 2016. prihvaćaju se glavni 

ciljevi prijedloga Komisije iako je Vijeće pristalo odgoditi stavljanje izvan snage odredaba 

Uredbe primjenjivih na normalizaciju računa u pogledu kategorije IV., kako je utvrđeno u 

Prilogu IV. toj Uredbi. Oni će se stoga nastaviti primjenjivati do 31. prosinca 2017. 

4. ZAKLJUČAK 

Komisija prihvaća stajalište koje je donijelo Vijeće, čime se Europskom parlamentu 

omogućuje da u drugom čitanju donese konačni tekst. Naime, Komisija smatra kako bi se 
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donošenjem tržišnih i tehničkih osnova maksimalno povećale koristi u pogledu kvalitete 

usluge, učinkovitosti i konkurentnosti željezničke industrije. 
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