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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS

REGLAMENTAS (ES) 2016/…

… m. … … d.

kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 

dėl geležinkelio įmonių 

bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 ir 109 straipsnius,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę2,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros3,

1 OL C 327, 2013 11 12, p. 122.
2 OL C 356, 2013 12 5, p. 92.
3 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) 

ir 2016 m. spalio 17 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (dar nepaskelbta 
Oficialiajame leidinyje). … m. … … d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta 
Oficialiajame leidinyje).
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kadangi:

(1) Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1192/691 valstybėms narėms leidžiama kompensuoti 

40 išvardytų geležinkelio įmonių už mokėjimo įsipareigojimus, kurių kitų rūšių transporto 

įmonės neprivalo remti. Tinkamai taikant norminimo taisykles, valstybės narės 

atleidžiamos nuo pareigos pranešti apie valstybės pagalbą;

(2) priimta keletas Sąjungos teisės aktų, kuriais krovinių vežimo geležinkeliais ir tarptautinio 

keleivių vežimo geležinkeliais rinkos atvertos konkurencijai, o Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2012/34/ES2 atveju - nustatyti tam tikri esminiai principai, kurie yra: 

tai, kad geležinkelio įmonės turi būti valdomos laikantis komercinėms įmonėms taikomų 

principų; kad už pajėgumų paskirstymą ir geležinkelio infrastruktūros apmokestinimą 

atsakingi subjektai turi būti atskirti nuo subjektų, kurie teikia geležinkelių paslaugas ir kad 

turi būti atskirtos jų apskaitos; kad bet kokia geležinkelio įmonė, gavusi licenciją pagal 

Sąjungos kriterijus, turi turėti prieigą prie geležinkelių infrastruktūros sąžiningomis ir 

nediskriminacinėmis sąlygomis; ir kad infrastruktūros valdytojai gali pasinaudoti valstybės 

finansavimu;

(3) Reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 yra nenuoseklus ir nesuderinamas su šiuo metu 

galiojančiomis teisėkūros priemonėmis. Visų pirma atsižvelgiant į tai, kad rinka yra 

liberalizuota ir kad geležinkelio įmonės tiesiogiai konkuruoja su išvardytomis geležinkelio 

įmonėmis, nebėra tinkama tas dvi įmonių grupes vertinti skirtingai;

1 1969 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių 
bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių (OL L 156, 1969 6 28, p. 8).

2 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/34/ES, kuria 
sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (OL L 343, 2012 12 14, p. 32).
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(4) todėl, siekiant pašalinti Sąjungos teisinės tvarkos neatitikimus ir siekiant padėti 

supaprastinti sistemą, nes bus pašalintas nebeaktualus teisės aktas, tikslinga panaikinti 

Reglamentą (EEB) Nr. 1192/69;

(5) valstybės narės gali mokėti kompensaciją už pervažų infrastruktūros išlaidas pagal 

Direktyvos 2012/34/ES 8 straipsnį. Tačiau joms gali prireikti laiko iš dalies pakeisti savo 

nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus, kad būtų atsižvelgta į Reglamento (EEB) 

Nr. 1192/69 panaikinimą. Todėl šis panaikinimas neturėtų nedelsiant įsigalioti atvejų, 

kuriems taikomas Reglamento (EEB) Nr. 1192/69 IV priedas, atžvilgiu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
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1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 yra panaikinamas, išskyrus to reglamento nuostatas, kurios 

taikomos IV kategorijos apskaitų norminimo atvejais, kuriems taikomas to reglamento IV priedas. 

Tos nuostatos toliau taikomos iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta …

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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I. ĮVADAS

1. 2013 m. sausio 30 d. Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio 

įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių 1.

2. Šis pasiūlymas buvo pateiktas kartu su kitais penkiais pasiūlymais kaip vadinamojo 

Ketvirtojo geležinkelių dokumentų rinkinio dalis. Vedant derybas šie pasiūlymai buvo 

nagrinėjami padalijus juos į dvi dalis – techninę dalį ir rinkos dalį. Šis pasiūlymas įtrauktas į 

rinkos dalį.

3. 2013 m. liepos 10 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė nuomonę dėl 

šio pasiūlymo. 2013 m. spalio 8 d. nuomonę priėmė Regionų komitetas.

4. Europos Parlamentas savo nuomonę per pirmąjį svarstymą priėmė 2014 m. vasario 26 d.

5. 2014 m. gruodžio 3 d. Taryba (transportas, telekomunikacijos ir energetika) pasiekė 

susitarimą (susitarė dėl bendro požiūrio) 2 dėl pasiūlymo, kuriuo panaikinamas Reglamentas 

(EEB) Nr. 1192/69.

6. 2016 m. balandžio 19 d. buvo pasiektas susitarimas su Europos Parlamentu dėl 

kompromisinio teksto.

7. 2016 m. rugsėjo 20 d. Taryba priėmė politinį susitarimą 3 dėl kompromisinio teksto.

8. Atsižvelgdama į pirmiau nurodytus susitarimus ir teisininkams lingvistams peržiūrėjus tekstą, 

2016 m. spalio 17 d. Taryba priėmė poziciją per pirmąjį svarstymą laikydamasi įprastos 

teisėkūros procedūros, nustatytos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnyje.

1 OL L 156, 1969 6 28, p. 283.
2 Žr. dok. 15790/14 TRANS 545 CODEC 2037.
3 Žr. dok. 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.
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II. TIKSLAS

9. Vienintelis šio pasiūlymo tikslas – panaikinti pasenusį reglamentą, kuris buvo priimtas tada, 

kai geležinkelio paslaugas teikiančios organizacijos vykdydavo tam tikras viešojo sektoriaus 

pareigas. Reglamentas buvo su tokiomis pareigomis susijusių išlaidų ir privilegijų 

kompensavimo pagrindas.

III. PER PIRMĄJĮ SVARSTYMĄ PRIIMTOS TARYBOS POZICIJOS ANALIZĖ

10. Taryba mano, kad Reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 nebėra suderinamas su dabartiniu 

geležinkelių sektoriaus organizavimu. Tačiau Taryba supranta, kad reglamentas vis dar 

naudojamas, visų pirma kompensuojant išlaidas, susijusias su tam tikra pervažų infrastruktūra. 

Todėl pereinamasis laikotarpis, skirtas su pervažomis susijusių išlaidų kompensavimui, yra 

pagrįstas siekiant sklandaus perėjimo prie naujos sistemos.

IV. IŠVADA

11. Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija atspindi kompromisą, dėl kurio, padedant 

Komisijai, susitarė Taryba ir Europos Parlamentas.

12. Šis kompromisas patvirtintas 2016 m. liepos 13 d. Europos Parlamento Transporto ir turizmo 

komiteto pirmininko laišku, adresuotu Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) 

pirmininkui.

13. Tarybos pozicijoje visiškai atsižvelgiama į Komisijos pasiūlymą ir Europos Parlamento per 

pirmąjį svarstymą pasiūlytus pakeitimus. Todėl Taryba mano, kad per pirmąjį svarstymą 

priimta jos pozicija yra subalansuotas kompromisas.
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PRANEŠIMAS DĖL „I/A“ PUNKTO 
nuo: Tarybos  genera linio sekre toria to 
kam: Nuola tinių a ts tovų komite tui / Tarybai 
Dalykas : Europos  Parlamento ir Tarybos  reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos  

reglamentas  (EEB) Nr. 1192/69 dė l ge ležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos  
norminimo ta isyklių, projektas  (pirmas is  s vars tymas ) 
– Per pirmą jį svars tymą  priimamos Tarybos  pozicijos  ir Tarybos  motyvų 
pare iškimo priėmimas 

 

1. 2013 m. sausio 31 d. Komisija pateikė Tarybai pirmiau nurodytą pasiūlymą 1, grindžiamą 

SESV 91 straipsniu ir 109 straipsniu.

2. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas nuomonę pateikė 2013 m. liepos 10 d. 2 

Regionų komitetas nuomonę pateikė 2013 m. spalio 8 d. 3

3. Europos Parlamentas savo poziciją per pirmąjį svarstymą priėmė 2014 m. vasario 26 d. 4

1 Dok. 6015/13.
2 OL C 327, 2013 11 12, p. 122.
3 OL C 356, 2013 12 5, p. 92.
4 Dok. 6830/14.
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4. 2016 m. rugsėjo 29 d. įvykusiame 3484-ame posėdyje Taryba (bendrieji reikalai) pasiekė 

politinį susitarimą dėl per pirmąjį svarstymą priimamos Tarybos pozicijos dėl pirmiau 

nurodyto reglamento 1.

5. Nuolatinių atstovų komiteto prašoma pasiūlyti Tarybai vieno iš būsimų posėdžių darbotvarkės 

A punktu priimti dokumente 11197/16 išdėstytą per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos 

poziciją ir dokumente 11197/16 ADD 1 išdėstytą motyvų pareiškimą.

1 Vadovaujantis 2016 m. liepos 13 d. Europos Parlamento Transporto ir turizmo komiteto 
pirmininko laišku Nuolatinių atstovų komiteto pirmininkui, Europos Parlamentas per antrąjį 
svarstymą turėtų patvirtinti Tarybos per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją be pakeitimų.
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KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 

 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį 

 

dėl 

Tarybos pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos 

norminimo taisyklių, priėmimo 

(Tekstas svarbus EEE) 
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2013/0013 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 

 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį 

 

dėl 

Tarybos pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas 

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos 

norminimo taisyklių, priėmimo 

(Tekstas svarbus EEE) 

1. PAGRINDINIAI FAKTAI 

2013 m. sausio 30 d. Komisija priėmė išsamų šešių pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 

priimamų aktų rinkinį, siekdama, kad Europoje būtų teikiamos kokybiškesnės geležinkelių 

paslaugos ir jų pasirinkimas būtų didesnis. 

Kad geležinkelių transportas taptų patrauklesnis keleiviams ir būtų skatinama juo naudotis 

susisiekimui, būtina gerinti paslaugų kokybę ir efektyvumą. Ribotos viešosios lėšos gali būti 

naudojamos veiksmingiau ir tvariau. 

Minėtu dokumentų rinkiniu taip pat siekiama skatinti ES geležinkeliuose diegti naujoves, kad 

jie atitiktų naudotojų lūkesčius. To siekiama trimis skirtingais tarpusavyje susijusiais būdais: 

(1) atveriant šalių keleivinio transporto rinkas konkurencijai ir nustatant, kad konkursai 

dėl viešųjų paslaugų sutarčių sudarymo būtų privalomi; 

(2) didinant infrastruktūros valdytojų savarankiškumą, kad jie galėtų kontroliuoti visas 

esmines geležinkelių tinklo funkcijas, taip pat visiems užtikrinant sąžiningas sąlygas 

naudotis geležinkeliais; 

(3) didinant ES geležinkelių agentūros vaidmenį, kad ji taptų vieno langelio principu 

veikiančia įstaiga, išduodančia veiklos vykdytojams ES masto leidimus pateikti 

rinkai transporto priemones ir ES masto saugos sertifikatus. 

 

Pasiūlymo perdavimo Europos Parlamentui ir Tarybai (dokumentas 

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

 

 

2013 m. sausio 31 d. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės data –   

2013 m. liepos 11 d. 

Europos regionų komiteto nuomonės data –  2013 m. spalio 8 d. 

Per pirmąjį svarstymą priimtos Europos Parlamento pozicijos data –  2014 m. vasario 26 d. 

Tarybos pozicijos priėmimo data – 2016 m. spalio 17 d.  
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2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

Komisijos pasiūlymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 dėl 

geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių, bendrasis tikslas – pašalinti ES 

teisinės tvarkos neatitikimus ir, laikantis Komisijos programos REFIT tikslų, padėti 

supaprastinti sistemą panaikinant teisės aktą, kuris tapo nebeaktualus. 

Reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 (toliau – Reglamentas) yra nenuoseklus ir nesuderinamas su 

galiojančiomis teisėkūros priemonėmis dėl keleto priežasčių: 

 kadangi geležinkelio įmonės turi būti valdomos pagal principus, kurie taikomi 

komercinėms įmonėms, neleistinos jokios valstybės kompensacijos už draudimą, 

pensijas ar kitas veiklos išlaidas (išskyrus tuos atvejus, kai kompensuojama už 

viešųjų paslaugų teikimą). Šis principas ne tik bendrais bruožais pateiktas Sutartyje 

nustatytose valstybės pagalbos taisyklėse, bet ir konkrečiau išdėstytas Valstybės 

pagalbos geležinkelio įmonėms gairėse (2008/C 184/07); 

 atsižvelgiant į geležinkelio įmonių, pagal Reglamentą turinčių teisę į kompensaciją, 

sąrašą ir kompensacijų, kurios gali būti mokamos geležinkelio įmonėms, tipų 

klasifikaciją, daroma prielaida, kad infrastruktūros valdymas yra integruotas į 

geležinkelio įmonių veiklą, o tai nesuderinama su pagrindinių funkcijų ir sąskaitų 

atskyrimo principais; 

 Reglamente išvardyta tik 40 geležinkelio įmonių, kurios turi teisę gauti 

kompensaciją. Priimant Reglamentą neatrodė, kad dėl to galėtų kilti problemų, 

kadangi rinkoje įsitvirtinusios geležinkelio įmonės konkuravo tik su kitų rūšių 

transporto įmonėmis, o ne su kitomis geležinkelio įmonėmis. Tačiau liberalizuotos 

rinkos sąlygomis, kai geležinkelio įmonės tiesiogiai konkuruoja su tradicinėmis 

monopolijomis, finansinės kompensacijos skyrimas tik tam tikroms geležinkelio 

įmonėms nebėra pagrįstas. Jei geležinkelio įmonėms taikomos finansinės sąlygos 

skiriasi (dėl to, kad taikomas Reglamentas), naujiems rinkos dalyviams 

neužtikrinamos nediskriminacinės patekimo į rinką sąlygos. Pavyzdžiui, naujiems 

rinkos dalyviams gali būti sunku pritraukti darbuotojų iš rinkoje įsitvirtinusių 

geležinkelio įmonių, nes pastarosios, pagal Reglamentą gaudamos subsidijų, gali 

pasiūlyti palankesnes pensijų sąlygas; 

 su galiojančiais teisės aktais suderinamos tik kompensacijų išmokos pagal 

Reglamento IV kategoriją (pervažų infrastruktūros išlaidos). Šios išmokos yra 

išlaidos, susijusios su infrastruktūros valdytojo, kuris pagal Direktyvos 2012/34/ES 8 

straipsnį gali pasinaudoti valstybės finansavimu, funkcijomis. Todėl Reglamento 

nuostatos, susijusios su IV kategorijos išmokomis, taip pat nereikalingos. 

 3. PASTABOS DĖL TARYBOS POZICIJOS 

2016 m. spalio 17 d. per pirmąjį svarstymą Tarybos priimtoje pozicijoje pritariama 

pagrindiniams Komisijos pasiūlymo tikslams, nepaisant to, kad Taryba sutiko atidėti 

panaikinimą tų Reglamento nuostatų, kurios taikomos su IV kategorija susijusio apskaitos 

norminimo atvejams, nustatytiems Reglamento IV priede. Todėl jos bus toliau taikomos iki 

2017 m. gruodžio 31 d. 

4. IŠVADA 

Komisija pritaria Tarybos priimtai pozicijai; taip suteikiama galimybė Europos Parlamentui 

per antrąjį svarstymą priimti galutinį tekstą. Komisija mano, kad geležinkelių transporto 
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pramonės paslaugų kokybės, efektyvumo ir konkurencingumo labui būtų naudingiausia 

priimti tiek rinkos, tiek techninę dalis. 
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