
PARLAMENTUL EUROPEAN

2014











2019

Document de şedinţă

C8-0424/2016
2013/0013(COD)

RO

27/10/2016

Poziţia Consiliului în primă lectură

Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului
European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului
privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare

Doc. 11197/1/2016
12858/16 Declaraţii
COM(2016)0688

RO RO





11197/1/16 REV 1 
RO

 

 
Cons iliul 
Uniunii Europene  

 
 
 
 
 
 
Bruxelles , 18 octombrie  2016 
(OR. en) 
 
 
11197/1/16 
REV 1 
 
 
 
TRANS 296 
CODEC 1056 
PARLNAT 284 

 

 

Dos ar interins tituțional: 
2013/0013 (COD)  

  

 

ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE 
Subiect: Poziţie  în primă  lectură  a  Cons iliului în vederea  adoptă rii unui 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I AL CONSILIULUI 
de  abrogare  a  Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 a l Cons iliului privind 
s tandardizarea  conturilor întreprinderilor fe roviar 
- Adopta tă  de  Cons iliu la  17 octombrie  2016 

 



11197/1/16 REV 1 1
RO

REGULAMENTUL (UE) 2016/… 

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din …

de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului 

privind standardizarea

conturilor întreprinderilor feroviare

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 91 și 109,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară3,

1 (JO C 327, 12.11.2013, p. 122).
2 (JO C 356, 5.12.2013, p. 92).
3 Poziția Parlamentului European din 26 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) 

și poziția în primă lectură a Consiliului din 17 octombrie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul 
Oficial). Poziția Parlamentului European din …(nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
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întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului1 permite statelor membre să acorde, unui 

număr de 40 de întreprinderi feroviare enumerate, compensații pentru plata unor obligații 

pe care întreprinderile care operează alte moduri de transport nu trebuie să le 

îndeplinească. Aplicarea corectă a normelor privind standardizarea are drept rezultat faptul 

că statele membre sunt scutite de obligațiile de notificare a ajutoarelor de stat.

(2) Au fost adoptate o serie de acte juridice ale Uniunii care au deschis către concurență 

piețele transportului feroviar de marfă și transportului feroviar internațional de călători, 

printre care Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului2 stabilind 

anumite principii fundamentale care includ administrarea întreprinderilor feroviare în 

conformitate cu principiile care se aplică societăților comerciale; separarea entităților 

responsabile pentru alocarea capacităților și tarifarea infrastructurii feroviare de entitățile 

care operează servicii feroviare și separarea conturilor; accesul, în condiții echitabile și 

nediscriminatorii, al oricărei întreprinderi feroviare autorizate în conformitate cu criteriile 

Uniunii la infrastructura feroviară ; și că administratorii infrastructurilor pot beneficia de 

finanțare din partea statului.

(3) Regulamentul (CEE) nr. 1192/69 este incoerent și incompatibil cu măsurile legislative în 

vigoare. În special, în contextul unei piețe liberalizate în cadrul căreia întreprinderile 

feroviare se află în concurență directă cu întreprinderile feroviare enumerate, diferențierile 

între cele două grupuri de întreprinderi nu mai sunt justificate.

1 Regulamentul (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului din 26 iunie 1969 privind standardizarea 
conturilor întreprinderilor feroviare (JO L 156, 28.6.1969, p. 8).

2 Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 
privind instituirea spațiului feroviar unic european (JO L 343, 14.12.2012, p. 32).
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(4) Pentru a înlătura incoerențele existente în ordinea juridică a Uniunii și pentru a contribui la 

simplificare prin eliminarea unui act juridic care a devenit caduc, ar trebui, prin urmare ca 

Regulamentul (CEE) nr. 1192/69 să fie abrogat.

(5) Statele membre pot plăti compensații pentru costurile instalațiilor de trecere la nivel, în 

baza articolului 8 din Directiva 2012/34/UE. Cu toate acestea, statele membre ar putea 

avea nevoie de timp pentru modificarea legislației naționale și a actelor administrative 

astfel încât să se țină seama de abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 1192/69. În 

consecință, această abrogare nu ar trebui să aibă efect imediat în cazurile care intră sub 

incidența anexei IV la Regulamentul (CEE) nr. 1192/69,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
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Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 1192/69 se abrogă, cu excepția dispozițiilor acestuia aplicabile 

standardizării conturilor privind cazurile din clasa IV aflate sub incidența anexei IV la respectivul 

regulament. Dispozițiile respective continuă să se aplice până la 31 decembrie 2017.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 

membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele





11197/1/16 REV 1 ADD 1 ir/IL/rr 1
DRI RO

 

 
Cons iliul 
Uniunii Europene  

 
 
 
 
 
 
Bruxelles , 17 octombrie  2016 
(OR. en) 
 
 
11197/1/16 
REV 1 ADD 1 
 
 
 
TRANS 296 
CODEC 1056 
PARLNAT 284 

 

 

Dos ar interins tituțional: 
2013/0013 (COD)  

  

 

EXPUNERE DE MOTIVE A CONSILIULUI 
Subiect: Poziția  Cons iliului în primă  lectură  în vederea  adoptă rii unui 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I AL CONSILIULUI 
de  abrogare  a  Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 a l Cons iliului privind 
s tandardizarea  conturilor întreprinderilor fe roviare  
-  Expunere  de  motive  a  Cons iliului 
- Adopta tă  de  Cons iliu la  17 octombrie  2016 

 



11197/1/16 REV 1 ADD 1 ir/IL/rr 2
DRI RO

I. INTRODUCERE

1. La 30 ianuarie 2013, Comisia a transmis Consiliului o propunere de regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al 

Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare1.

2. Această propunere a fost prezentată ca parte din așa-numitul al patrulea pachet feroviar, 

împreună cu alte cinci propuneri. În vederea negocierilor, propunerile au fost tratate în două 

grupuri, un pilon tehnic și un pilon de piață. Prezenta propunere face parte din pilonul de 

piață.

3. Comitetul Economic și Social European și-a adoptat avizul cu privire la propunere la 10 iulie 

2013. Comitetul Regiunilor și-a adoptat avizul la 8 octombrie 2013.

4. Parlamentul European și-a adoptat avizul în primă lectură la 26 februarie 2014.

5. La 3 decembrie 2014, Consiliul (Transporturi, Telecomunicații și Energie) a ajuns la un acord 

(„abordarea generală”)2 referitor la propunerea de abrogare a Regulamentului nr. 1192/69.

6. La 19 aprilie 2016, s-a ajuns la un acord cu Parlamentul European cu privire la un text de 

compromis.

7. La 20 septembrie 2016, Consiliul a adoptat un acord politic3 cu privire la textul de 

compromis.

8. Având în vedere acordurile sus-menționate și în urma revizuirii textului de către experții 

juriști-lingviști, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură la 17 octombrie 2016, în 

conformitate cu procedura legislativă ordinară prevăzută la articolul 294 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene.

1 JO L 156, 28.6.1969, p. 283.
2 A se vedea 15790/14 TRANS 545 CODEC 2037.
3 A se vedea 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.
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II. OBIECTIV

9. Obiectivul unic al propunerii este abrogarea unui regulament depășit care a fost adoptat când 

organizațiile furnizoare de servicii de transport feroviar îndeplineau anumite responsabilități 

ale sectorului public. Regulamentul prevedea cadrul de compensare a costurilor și beneficiilor 

care rezultau din respectivele responsabilități.

III. ANALIZA POZIȚIEI CONSILIULUI ÎN PRIMĂ LECTURĂ

10. Consiliul consideră că Regulamentul (CEE) nr. 1192/69 nu mai este compatibil cu 

organizarea modernă a sectorului feroviar. Cu toate acestea, Consiliul este conștient de faptul 

că regulamentul este încă utilizat, în special pentru compensarea costurilor legate de anumite 

instalații de trecere la nivel. O perioadă de tranziție pentru compensarea costurilor trecerilor la 

nivel este, prin urmare, justificată, în vederea unei tranziții line la noul sistem.

IV. CONCLUZIE

11. Poziția Consiliului în primă lectură reflectă compromisul convenit între Consiliu și 

Parlamentul European, cu sprijinul Comisiei.

12. Acest compromis a fost confirmat printr-o scrisoare din partea președintelui Comisiei pentru 

transport și turism din Parlamentul European adresată președintelui Comitetului 

Reprezentanților Permanenți (partea I) la 13 iulie 2016.

13. Poziția Consiliului ține seama pe deplin de propunerea Comisiei și de amendamentele propuse 

de Parlamentul European în primă lectură. Prin urmare, Consiliul este de părere că poziția sa 

în primă lectură reprezintă un compromis echilibrat.
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- Adoptarea  poziție i Cons iliului în primă  lectură  ș i a  expunerii de  motive  a  
Cons iliului 

 

1. La 31 ianuarie 2013, Comisia a transmis Consiliului propunerea menționată în subiect1, 

întemeiată pe articolul 91 și pe articolul 109 din TFUE.

2. Comitetul Economic și Social European și-a exprimat avizul la 10 iulie 20132. Comitetul 

Regiunilor și-a dat avizul la 8 octombrie 20133.

3. Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură la 26 februarie 20144.

1 Documentul 6015/13.
2 JO C 327, 12.11.2013, p. 122.
3 JO C 356, 5.12.2013, p. 92.
4 Documentul 6830/14.
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4. În cadrul celei de a 3484-a reuniuni a sale din 29 septembrie 2016, Consiliul Afaceri Generale 

a ajuns la un acord politic cu privire la poziția Consiliului în primă lectură privind 

regulamentul sus-menționat1.

5. Comitetul Reprezentanților Permanenți este invitat să propună Consiliului să adopte, ca 

punct „A” pe ordinea de zi a unei viitoare reuniuni, poziția Consiliului în primă lectură, astfel 

cum figurează în documentul 11197/16, și expunerea de motive, astfel cum figurează în 

documentul 11197/16 ADD 1.

1 În conformitate cu scrisoarea din 13 iulie 2016 adresată președintelui Coreperului de către 
președintele Comisiei pentru transport și turism a Parlamentului European, Parlamentul 
European ar trebui să aprobe fără amendamente, în a doua lectură, poziția Consiliului din 
prima lectură.
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2013/0013 (COD) 

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene 

 

privind 

poziția Consiliului cu privire la adoptarea unui Regulament al Parlamentului European 

și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind 

standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

1. CONTEXT 

La 30 ianuarie 2013, Comisia a adoptat un amplu pachet de șase propuneri legislative menite 

să asigure o calitate mai bună și o ofertă mai variată în sectorul serviciilor de transport 

feroviar din Europa. 

Este necesară îmbunătățirea calității și a eficienței serviciilor pentru ca transportul feroviar să 

devină o alegere mai atractivă pentru călători și pentru a încuraja transferul modal. Deși 

fondurile publice sunt limitate, se poate obține un raport calitate-preț mai bun și se poate 

atinge durabilitatea. 

Pachetul urmărește totodată încurajarea inovării în sectorul feroviar din UE pentru a răspunde 

așteptărilor utilizatorilor. Acest obiectiv este urmărit în trei moduri distincte și 

interdependente: 

(1) deschizând piețele interne ale transportului de călători către concurență și făcând 

obligatorie scoaterea la licitație a contractelor de servicii publice; 

(2) consolidând independența administratorilor de infrastructură, astfel încât aceștia să 

controleze toate funcțiile de bază ale rețelei feroviare și asigurând accesul echitabil al 

tuturor la căile ferate; 

(3) consolidând rolul Agenției UE pentru Căile Ferate astfel încât aceasta să devină un 

„ghișeu unic” pentru eliberarea autorizațiilor de introducere pe piață a vehiculelor și 

a certificatelor de siguranță pentru operatori valabile în întreaga UE. 

 

Data la care a fost transmisă propunerea către Parlamentul European 

și Consiliu 

[documentul COM(2013) 26 final — 2013/0013 COD]: 

 

 

31 ianuarie 2013 

Data avizului Comitetului Economic și Social European:   

11 iulie 2013 

Data avizului Comitetului Regiunilor:  8 octombrie 2013 
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Data poziției Parlamentului European în primă lectură:  26 februarie 2014 

Data adoptării poziției Consiliului: 17 octombrie 2016  

2. OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI 

Obiectivul general al propunerii Comisiei de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al 

Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare este de a elimina 

inconsecvențele existente în ordinea juridică a UE și, în conformitate cu obiectivele Comisiei 

în cadrul REFIT, de a contribui la simplificare prin abrogarea unui act juridic care a devenit 

caduc. 

Regulamentul (CEE) nr. 1192/69 (denumit în continuare „regulamentul”) este inconsecvent și 

incompatibil cu prevederile legislative aflate în prezent în vigoare, din mai multe motive. 

 Întrucât întreprinderile feroviare trebuie administrate conform principiilor care se 

aplică societăților comerciale, nu este admisibilă nicio compensație plătită de stat 

pentru asigurări, pensii sau alte cheltuieli operaționale (cu excepția cazului 

compensațiilor pentru prestarea unor servicii publice). Acest principiu nu numai că 

este stabilit în linii generale în cadrul normelor privind ajutoarele de stat din tratat, ci 

este, de asemenea, prezentat în mod mai detaliat în Liniile directoare privind 

ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviare (2008/C 184/07). 

 Lista de întreprinderi feroviare eligibile pentru a primi compensații în temeiul 

regulamentului și clasificarea tipurilor de compensații care pot fi plătite 

întreprinderilor feroviare presupun o integrare a administrării infrastructurii în 

activitățile întreprinderilor feroviare care este inconsecventă cu principiile privind 

separarea funcțiilor esențiale și separarea conturilor. 

 Regulamentul enumeră numai 40 de întreprinderi feroviare care sunt eligibile pentru 

a primi compensații. La momentul adoptării sale, acest lucru nu părea a fi 

problematic, deoarece întreprinderile feroviare existente în acel moment concurau 

exclusiv cu alte moduri de transport, nu cu alte întreprinderi feroviare. Cu toate 

acestea, în contextul unei piețe liberalizate, în care întreprinderile feroviare 

concurează direct cu monopolurile tradiționale, acordarea de compensații financiare 

doar anumitor întreprinderi feroviare nu mai este justificată. În cazul în care 

condițiile financiare aplicabile întreprinderilor feroviare diferă (ca o consecință a 

regulamentului), întreprinderilor nou-intrate pe piață nu li se asigură condiții de acces 

nediscriminatorii. De exemplu, noii participanți pot avea dificultăți de atragere a 

personalului de la întreprinderile feroviare tradiționale, deoarece este probabil ca 

acestea din urmă să aibă posibilitatea de a oferi condiții mai avantajoase privind 

pensiile datorită subvențiilor primite în temeiul regulamentului. 

 Doar plățile compensatorii încadrate la categoria IV din regulament (costurile 

instalațiilor de trecere la nivel) sunt compatibile cu legislația existentă. Aceste plăți 

sunt costuri asociate cu funcțiile administratorului de infrastructură care, în temeiul 

articolului 8 din Directiva 2012/34/UE, pot beneficia de finanțare din partea statului. 

Prin urmare, dispozițiile din regulament referitoare la plățile din categoria IV sunt, de 

asemenea, redundante. 
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3. OBSERVAȚII PRIVIND POZIȚIA CONSILIULUI 

Poziția adoptată de către Consiliu în primă lectură la 17 octombrie 2016 susține principalele 

obiective ale propunerii Comisiei, chiar dacă Consiliul a convenit să amâne abrogarea 

dispozițiilor regulamentului aplicabile standardizării conturilor referitoare la categoria IV, 

astfel cum se prevede în anexa IV la regulamentul respectiv. În consecință, aceste norme vor 

continua să se aplice până la 31 decembrie 2017. 

4. CONCLUZIE 

Comisia acceptă poziția adoptată de Consiliu, permițând astfel Parlamentului European să 

adopte textul final în a doua lectură. În fapt, Comisia consideră că adoptarea pilonului tehnic 

și a celui comercial ar maximiza beneficiile la nivelul calității serviciilor, al eficienței și al 

competitivității sectorului de transport feroviar. 
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