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VERORDENING (EU) 2016/... 

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van ...

tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad 

betreffende de gemeenschappelijke regels voor de normalisatie 

van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 91 

en 109,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's2,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure3,

1 PB C 327 van 12.11.2013, blz. 122.
2 PB C 356 van 5.12.2013, blz. 92.
3 Standpunt van het Europees Parlement van 26 februari 2014 (nog niet bekendgemaakt in het 

Publicatieblad) en standpunt van de Raad in eerste lezing van 17 oktober 2016 (nog niet 
bekendgemaakt in het Publicatieblad). Standpunt van het Europees Parlement van ... (nog 
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad1 biedt de lidstaten de mogelijkheid 40 met 

naam genoemde spoorwegondernemingen compensatie te verlenen voor de betaling van 

verplichtingen die de exploitanten van andere vervoerswijzen niet hoeven te dragen. Indien 

de lidstaten de normalisatieregels correct toepassen, worden zij vrijgesteld van de 

verplichting staatssteunmaatregelen aan te melden.

(2) Er zijn een aantal rechtshandelingen van de Unie vastgesteld, waarbij de markten voor het 

goederenvervoer per spoor en het internationaal reizigersvervoer werden opengesteld voor 

concurrentie, en waarbij, in het geval van Richtlijn 2012/34/EU van het Europees 

Parlement en de Raad2, bepaalde fundamentele beginselen werden vastgesteld, onder meer 

dat spoorwegondernemingen moeten worden beheerd overeenkomstig de beginselen die 

van toepassing zijn op handelsondernemingen; dat entiteiten die verantwoordelijk zijn voor 

de toewijzing van capaciteit en de inning van infrastructuurheffingen gescheiden moeten 

zijn van entiteiten die spoorwegdiensten exploiteren, en dat er een scheiding van de 

rekeningen moet zijn; dat spoorwegondernemingen die overeenkomstig de criteria van de 

Unie over een vergunning beschikken op een billijke en niet-discriminerende basis toegang 

moeten hebben tot de spoorweginfrastructuur; en dat infrastructuurbeheerders van 

overheidsfinanciering kunnen genieten.

(3) Verordening (EEG) nr. 1192/69 is tegenstrijdig en onverenigbaar met de huidige 

regelgeving. Met name in de context van een geliberaliseerde markt, waarin 

spoorwegondernemingen rechtstreeks concurreren met de in de verordening genoemde 

spoorwegondernemingen, is het niet langer verdedigbaar die twee groepen verschillend te 

behandelen.

1 Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad van 26 juni 1969 betreffende de 
gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels van de 
spoorwegondernemingen (PB L 156 van 28.6.1969, blz. 8).

2 Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot 
instelling van één Europese spoorwegruimte (PB L 343 van 14.12.2012, blz. 32).
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(4) Om tegenstrijdigheden in de rechtsorde van de Unie weg te werken en om bij te dragen tot 

vereenvoudiging door een rechtshandeling die inmiddels achterhaald is terzijde te 

schuiven, is het dan ook passend Verordening (EEG) nr. 1192/69 in te trekken.

(5) De lidstaten mogen op grond van artikel 8 van Richtlijn 2012/34/EU compensatie betalen 

voor de kosten van kruisingsinstallaties. Mogelijkerwijs hebben zij evenwel tijd nodig om 

hun nationale wetgeving en administratieve bepalingen aan te passen teneinde rekening te 

houden met de intrekking van Verordening (EEG) nr. 1192/69. Bijgevolg mag die 

intrekking niet onmiddellijk van toepassing zijn op onder bijlage IV bij Verordening 

(EEG) nr. 1192/69 vallende gevallen,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
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Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1192/69 wordt ingetrokken, met uitzondering van de bepalingen in die 

verordening die van toepassing zijn op de normalisatie van de rekeningstelsels voor onder 

bijlage IV bij die verordening vallende klasse-IV-gevallen. Die bepalingen blijven van toepassing 

tot en met 31 december 2017.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te ...,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter
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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 30 januari 2013 een voorstel voor een Verordening van het Europees 

Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad 

betreffende de gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels 

van de spoorwegondernemingen aan de Raad toegezonden1.

2. Dit voorstel is, samen met vijf andere voorstellen, onderdeel van het zogenoemde vierde 

spoorwegpakket. Voor de onderhandelingen zijn de voorstellen behandeld in twee groepen, 

een technische pijler en een marktpijler. Dit voorstel maakt deel uit van de marktpijler.

3. Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 10 juli 2013 advies uitgebracht over 

het voorstel. Het Comité van de Regio's heeft zijn advies op 8 oktober 2013 uitgebracht.

4. Het Europees Parlement heeft op 26 februari 2014 zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld.

5. De Raad (Vervoer, Telecommunicatie en Energie) heeft op 3 december 2014 overeen-

stemming (de “algemene oriëntatie”)2 bereikt over het voorstel betreffende binnenlands 

passagiersvervoer.

6. Op 19 april 2016 is met het Europees Parlement een akkoord bereikt over een compromis-

tekst.

7. Op 20 september 2016 heeft de Raad een politiek akkoord3 over de compromistekst bereikt.

8. Gelet op bovengenoemde akkoorden heeft de Raad, nadat het voorstel was bijgewerkt 

door de juristen-vertalers, op 17 oktober 2016 zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld, 

overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure van artikel 294 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie.

1 PB L 156 van 28.6.1969, blz. 283.
2 Zie doc. 15790/14 TRANS 545 CODEC 2037.
3 Zie doc. 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.
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II. DOELSTELLING

9. Het enige doel van het voorstel is de intrekking van een achterhaalde verordening 

die is aangenomen toen organisaties die spoorwegdiensten aanboden bepaalde 

verantwoordelijkheden van de publieke sector hadden. De verordening bood het kader 

voor de vergoeding van de kosten en baten van dergelijke verantwoordelijkheden.

III. ANALYSE VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD IN EERSTE LEZING

10. De Raad is van oordeel dat Verordening (EEG) nr. 1192/69 niet langer verenigbaar is met 

de moderne organisatie van de spoorwegsector. De Raad is er zich echter van bewust dat 

de verordening nog wordt toegepast, met name voor vergoeding van kosten in verband met 

bepaalde spoorwegovergangen. Een overgangsperiode voor de vergoeding van kosten van 

spoorwegovergangen is derhalve gerechtvaardigd met het oog op een soepele overgang naar 

het nieuwe systeem.

IV. CONCLUSIE

11. Het standpunt van de Raad in eerste lezing geeft het compromis weer dat de Raad en het 

Europees Parlement, met de steun van de Commissie, zijn overeengekomen.

12. Dit compromis is bevestigd in een brief d.d. 13 juli 2016 van de voorzitter van de Commissie 

vervoer en toerisme (TRAN) van het Europees Parlement aan de voorzitter van het Comité 

van permanente vertegenwoordigers (1e deel).

13. Het standpunt van de Raad houdt ten volle rekening met het voorstel van de Commissie en 

de amendementen van het Europees Parlement in eerste lezing. De Raad is van oordeel dat 

zijn standpunt in eerste lezing een evenwichtig pakket vormt.
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NOTA I/A-PUNT 
van: he t secre ta riaa t-generaa l van de  Raad 
aan: he t Comité  van permanente  vertegenwoordigers /de  Raad 
Betre ft: Ontwerpverordening van he t Europees  Parlement en de  Raad tot 

intrekking van Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de  Raad be tre ffende  de  
gemeenschappelijke  rege ls  voor de  normalisa tie  van de  rekenings te lse ls  
van de  spoorwegondernemingen (eers te  lezing) 
- Vas ts te lling van he t s tandpunt van de  Raad in eers te  lezing en van de  
motivering van de  Raad 

 

1. De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel1, dat gebaseerd is op de artikelen 91 en 

109 van het VWEU, op 31 januari 2013 bij de Raad ingediend.

2. Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 10 juli 2013 advies uitgebracht2. Het 

Comité van de Regio's heeft op 8 oktober 2013 advies uitgebracht3.

3. Het Europees Parlement heeft op 26 februari 2014 zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld4.

1 doc. 6015/13.
2 PB C 327 van 12.11.2013, blz. 122.
3 PB C 356 van 5.12.2013, blz. 92.
4 doc. 6830/14.



12858/16 dau/ONS/hh 2
DRI NL

4. De Raad (Algemene Zaken) heeft tijdens zijn 3484e zitting van 29 september 2016 een 

politiek akkoord bereikt over het standpunt van de Raad in eerste lezing met betrekking tot 

bovengenoemde verordening1.

5. Het Comité van permanente vertegenwoordigers wordt verzocht de Raad in overweging te 

geven het in document 11197/16 weergegeven standpunt van de Raad in eerste lezing en de in 

document 11197/16 ADD 1 vervatte motivering tijdens een komende zitting als A-punt vast te 

stellen.

1 Bij brief van 13 juli 2016 heeft de voorzitter van de Commissie vervoer en toerisme van het 
Europees Parlement aan de voorzitter van het Coreper meegedeeld dat het Europees 
Parlement het standpunt van de Raad in eerste lezing naar alle waarschijnlijkheid in tweede 
lezing ongeamendeerd zal goedkeuren.
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2013/0013 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 

overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie 

 

over het 

standpunt van de Raad over de vaststelling van een verordening van het Europees 

Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad 

betreffende de gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels 

van de spoorwegondernemingen 

(Voor de EER relevante tekst) 

1. ACHTERGROND 

Op 30 januari 2013 heeft de Commissie een pakket van zes wetgevingsvoorstellen 

aangenomen om de kwaliteit en het aanbod van het spoorvervoer in Europa te verbeteren. 

Een betere dienstverlening en efficiëntie zijn nodig om het spoor aantrekkelijker te maken 

voor passagiers en om een modale verschuiving aan te moedigen. De schaarse 

overheidsmiddelen moeten worden gekoppeld aan een kwaliteitssprong en inspanningen om 

de duurzaamheid te bevorderen. 

De bedoeling is ook om innovatie bij de Europese spoorwegen aan te moedigen zodat kan 

worden ingespeeld op de verwachtingen van de gebruikers. Dat gebeurt op drie verschillende 

en onderling samenhangende manieren door: 

(1) de markten voor binnenlands passagiersvervoer open te stellen en de aanbesteding 

van openbaredienstcontracten te verplichten; 

(2) de onafhankelijkheid van infrastructuurbeheerders te versterken zodat zij alle 

essentiële functies van het spoornet controleren, en voor alle spelers een eerlijke 

toegang tot het net te waarborgen; 

(3) het Europees Spoorwegbureau uit te bouwen tot een centraal loket voor de afgifte 

van vergunningen om voertuigen in de hele EU op de markt te brengen, en voor de 

afgifte van in de hele EU geldige veiligheidscertificaten aan exploitanten. 

 

Indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de Raad: 

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

 

 

31 januari 2013 

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité:  

11 juli 2013 

Advies van het Comité van de Regio’s:  8 oktober 2013 
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Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing: 26 februari 2014 

Vaststelling van het standpunt van de Raad: 17 oktober 2016  

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

De algemene doelstelling van het voorstel van de Commissie tot intrekking van Verordening 

(EEG) nr. 1192/69 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van de 

rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen is tegenstrijdigheden in EU-regelgeving weg 

te werken en, in overeenstemming met de REFIT-doelstellingen van de Commissie, bij te 

dragen tot vereenvoudiging door een achterhaalde rechtshandeling in te trekken. 

Verordening (EEG) nr. 1192/69 ("de verordening") bevat diverse tegenstrijdigheden en is 

onverenigbaar met de huidige regelgeving. 

 Aangezien spoorwegondernemingen moeten worden beheerd overeenkomstig de 

beginselen die van toepassing zijn op commerciële ondernemingen, mogen geen 

overheidscompensaties worden toegekend voor verzekeringen, pensioenen of andere 

operationele uitgaven (behalve voor de verstrekking van openbare diensten). Dat 

beginsel is uitvoerig omschreven in de verdragsregels inzake staatssteun en meer 

gedetailleerd toegelicht in de richtsnoeren betreffende staatssteun aan 

spoorwegondernemingen (2008/C 184/07). 

 De lijst van spoorwegondernemingen die op grond van de verordening in aanmerking 

komen voor compensatie en de categorisering van de compensaties die aan 

spoorwegondernemingen kunnen worden toegekend, veronderstellen een integratie 

van het infrastructuurbeheer in de activiteiten van de spoorwegonderneming. Dat is 

strijdig met de beginselen inzake de scheiding van de essentiële functies en de 

boekhoudkundige scheiding. 

 Op grond van de verordening komen slechts veertig spoorwegondernemingen in 

aanmerking voor compensatie. Toen de verordening werd vastgesteld, leek dat geen 

probleem te zijn omdat de traditionele spoorwegondernemingen uitsluitend 

concurreerden met andere vervoerswijzen en niet met andere 

spoorwegondernemingen. In het kader van een geliberaliseerde markt waarin 

spoorwegondernemingen rechtstreeks met de traditionele monopoliehouders 

concurreren, is de toekenning van een financiële vergoeding aan bepaalde 

spoorwegondernemingen echter niet langer gerechtvaardigd. Als de financiële 

voorwaarden voor spoorwegondernemingen verschillen (als gevolg van de 

verordening), genieten nieuwe spelers geen niet-discriminerende 

toegangsvoorwaarden. Nieuwe spelers kunnen bijvoorbeeld problemen ondervinden 

om personeel aan te trekken van traditionele spoorwegondernemingen omdat die 

laatste gunstiger pensioenvoorwaarden kunnen aanbieden dankzij overeenkomstig de 

verordening toegekende subsidies. 

 Alleen compensaties van categorie IV van de verordening (kosten voor 

kruisingsinstallaties) zijn verenigbaar met de bestaande wetgeving. Dergelijke 

betalingen zijn kosten die voortvloeien uit de taken van een infrastructuurbeheerder. 

Op grond van artikel 8 van Richtlijn 2012/34/EU mag aan infrastructuurbeheerders 

overheidsfinanciering worden verleend. De bepalingen van de verordening met 

betrekking tot betalingen van categorie IV zijn daardoor eveneens overbodig. 
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 3. OPMERKINGEN BIJ HET STANDPUNT VAN DE RAAD 

Het standpunt van de Raad in eerste lezing van 17 oktober 2016 onderschrijft de belangrijkste 

doelstellingen van het Commissievoorstel, zelfs al heeft de Raad besloten om de intrekking 

uit te stellen van de bepalingen van de verordening die van toepassing zijn op de normalisatie 

van de rekeningstelsels van categorie IV, zoals vastgesteld in bijlage IV bij die verordening. 

Zij worden derhalve verder toegepast tot en met 31 december 2017. 

4. CONCLUSIE 

De Commissie kan zich vinden in het standpunt van de Raad. Bijgevolg kan de definitieve 

tekst nu in tweede lezing worden vastgesteld door het Europees Parlement. De Commissie is 

immers van mening dat de vaststelling van de markt- en de technische pijler de beste manier 

is om ervoor te zorgen dat de dienstverlening, efficiëntie en concurrentiepositie van de 

spoorsector erop vooruit gaan. 
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