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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/...

z ...,

ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 1192/69 

o spoločných pravidlách normalizácie 

účtovnej závierky železničných podnikov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 91 a 109,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov2,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom3,

1 Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.
2 Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.
3 Pozícia Európskeho parlamentu z 26. februára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom 

vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní zo 17. októbra 2016 (zatiaľ neuverejnená v 
úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom 
vestníku).
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keďže:

(1) V nariadení Rady (EHS) č. 1192/691 sa umožňuje členským štátom, aby poskytli 40 

vymenovaným železničným podnikom kompenzácie za vyplatenie záväzkov, ktoré 

podniky v rámci iných druhov dopravy nemusia znášať. Výsledkom správneho 

uplatňovania pravidiel pre normalizáciu je oslobodenie členských štátov od povinností 

oznamovania štátnej pomoci.

(2) Bol prijatý súbor právnych aktov Únie, ktorými sa trhy železničnej nákladnej dopravy 

a medzinárodnej železničnej osobnej dopravy otvorili hospodárskej súťaži a v prípade 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ2 sa zaviedli niektoré základné 

zásady, ku ktorým patrí to, že: železničné podniky sa majú riadiť podľa zásad, ktoré sa 

vzťahujú na komerčné spoločnosti; že subjekty, ktoré sú zodpovedné za prideľovanie 

kapacít a spoplatňovanie železničnej infraštruktúry, majú byť oddelené od subjektov, ktoré 

poskytujú železničné služby, a že ich účty majú byť oddelené; že všetky železničné 

podniky s licenciou v súlade s kritériami Únie majú mať prístup k železničnej 

infraštruktúre za spravodlivých a nediskriminačných podmienok; a že manažéri 

infraštruktúry môžu využívať financovanie zo strany štátu.

(3) Nariadenie (EHS) č. 1192/69 nie je v súlade ani kompatibilné s legislatívnymi opatreniami, 

ktoré sú v súčasnosti platné. Predovšetkým v prostredí liberalizovaného trhu, kde 

železničné podniky priamo súťažia s vymenovanými železničnými podnikmi, nie je už viac 

vhodné zaobchádzať s týmito dvoma skupinami rozdielne.

1 Nariadenie Rady (EHS) č. 1192/69 z 26. júna 1969 o spoločných pravidlách normalizácie 
účtovnej závierky železničných podnikov (Ú. v. ES L 156, 28.6.1969, s. 8).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa 
zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32).
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(4) S cieľom odstrániť nezrovnalosti v právnom poriadku Únie a aby sa prispelo k 

zjednodušeniu tým, že sa zruší právny akt, ktorý sa stal obsolétnym, je preto vhodné zrušiť 

nariadenie (EHS) č. 1192/69.

(5) Členské štáty môžu vyplácať kompenzácie za náklady súvisiace so železničnými 

priecestiami podľa článku 8 smernice 2012/34/EÚ. Je však možné, že budú potrebovať čas 

na zmenu svojho vnútroštátneho práva a správnych predpisov s cieľom zohľadniť zrušenie 

nariadenia (EHS) č. 1192/69. Preto by toto zrušenie nemalo mať okamžitú účinnosť pre 

prípady, na ktoré sa vzťahuje príloha IV k nariadeniu (EHS) č. 1192/69,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:
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Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 1192/69 sa zrušuje s výnimkou ustanovení uvedeného nariadenia, ktoré sa 

uplatňujú na normalizáciu účtovnej závierky v súvislosti s prípadmi triedy IV, na ktoré sa vzťahuje 

príloha IV k uvedenému nariadeniu. Uvedené ustanovenia sa naďalej uplatňujú do 31. decembra 

2017.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda
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I. ÚVOD

1. Komisia 30. januára 2013 zaslala Rade návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 

ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie 

účtovnej závierky železničných podnikov1.

2. Tento návrh bol predložený spolu s ďalšími piatimi návrhmi v tzv. štvrtom železničnom 

balíku. Na účely rokovaní sa návrhy rozdelili do dvoch skupín – technického piliera a 

trhového piliera. Tento návrh je súčasťou trhového piliera.

3. Európsky hospodársky a sociálny výbor prijal stanovisko k návrhu 10. júla 2013. Výbor 

regiónov prijal stanovisko 8. októbra 2013.

4. Európsky parlament prijal stanovisko v prvom čítaní 26. februára 2014.

5. Rada (doprava, telekomunikácie a energetika) dosiahla na zasadnutí 3. decembra 2014 

dohodu („všeobecné smerovanie“)2 o návrhu, ktorým sa zrušuje nariadenie č. 1192/69.

6. Dohoda o kompromisnom znení sa s Európskym parlamentom dosiahla 19. apríla 2016.

7. Rada dosiahla politickú dohodu o kompromisnom znení3 20. septembra 2016.

8. Rada so zreteľom na uvedené dohody a po revízii právnikmi lingvistami prijala svoju pozíciu 

v prvom čítaní na zasadnutí 17. októbra 2016 v súlade s riadnym legislatívnym postupom 

ustanoveným v článku 294 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

1 Ú. v. EÚ L 156, 28.6.1969, s. 283.
2 Pozri 15790/14 TRANS 545 CODEC 2037.
3 Pozri 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.
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II. CIEĽ

9. Jediným cieľom návrhu je zrušiť zastarané nariadenie, ktoré bolo prijaté v čase, keď 

organizácie poskytujúce služby železničnej dopravy plnili určité povinnosti verejného sektora. 

Nariadenie poskytovalo rámec pre kompenzáciu nákladov a prínosov vyplývajúcich z 

takýchto povinností.

III. ANALÝZA POZÍCIE RADY V PRVOM ČÍTANÍ

10. Rada sa domnieva, že nariadenie (EHS) č. 1192/69 už nie je zlučiteľné s modernou 

organizáciou sektora železničnej dopravy. Rada si však uvedomuje, že nariadenie sa stále 

využíva, najmä na kompenzáciu nákladov súvisiacich s určitými zariadeniami železničných 

priecestí. Prechodné obdobie na kompenzáciu nákladov na železničné priecestia je preto 

odôvodnené s ohľadom na hladký prechod na nový systém.

IV. ZÁVER

11. Pozícia Rady v prvom čítaní odráža kompromisnú dohodu medzi Radou a Európskym 

parlamentom podporovanú Komisiou.

12. Tento kompromis potvrdil predseda Výboru Európskeho parlamentu pre dopravu a cestovný 

ruch v liste adresovanom predsedovi Výboru stálych predstaviteľov (časti I) z 13. júla 2016.

13. V pozícii Rady sa plne zohľadňuje návrh Komisie a pozmeňujúce návrhy, ktoré navrhol 

Európsky parlament v prvom čítaní. Rada je preto presvedčená, že jej pozícia v prvom čítaní 

je vyváženým kompromisom.
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1. Komisia 31. januára 2013 zaslala Rade uvedený návrh1, ktorý sa zakladá na článku 91 

a na článku 109 ZFEÚ.

2. Európsky hospodársky a sociálny výbor zaujal stanovisko 10. júla 20132. Výbor regiónov 

zaujal stanovisko 8. októbra 20133.

3. Európsky parlament prijal pozíciu v prvom čítaní 26. februára 20144.

1 6015/13.
2 Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.
3 Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.
4 6830/14.
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4. Rada pre všeobecné záležitosti dosiahla na svojom 3 484. zasadnutí, ktoré sa konalo 

29. septembra 2016, politickú dohodu o pozícii Rady v prvom čítaní k uvedenému nariadeniu1.

5. Výbor stálych predstaviteľov sa vyzýva, aby Rade navrhol prijať ako bod A programu 

jedného z nadchádzajúcich zasadnutí pozíciu Rady v prvom čítaní uvedenú v dokumente 

11197/16 a odôvodnené stanovisko uvedené v dokumente 11197/16 ADD 1.

1 V súlade s listom z 13. júla 2016, ktorý predseda Výboru Európskeho parlamentu 
pre dopravu a cestovný ruch zaslal predsedovi Coreperu, by mal Európsky parlament počas 
druhého čítania schváliť pozíciu Rady v prvom čítaní bez pozmeňujúcich návrhov.
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2013/0013 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

 

podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

 

o 

pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zrušení nariadenia 

Rady (EHS) č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky 

železničných podnikov 

(Text s významom pre EHP) 

1. CHRONOLÓGIA 

Komisia prijala 30. januára 2013 komplexný balík šiestich legislatívnych návrhov 

zameraných na zvýšenie kvality a lepšieho výberu služieb železničnej dopravy v Európe. 

Skvalitnenie služieb a zvýšenie efektívnosti je potrebné na zatraktívnenie železničnej dopravy 

pre cestujúcich a podpory presunu v rámci používaných druhov dopravy. Obmedzené verejné 

financie môžu priniesť vyššiu hodnotu i udržateľnosť. 

Balík sa zameriava aj na podporu inovácie na železniciach Únie s cieľom uspokojiť 

očakávania používateľov, a to tromi rôznymi a vzájomne prepojenými spôsobmi: 

(1) otváraním trhov vnútroštátnej osobnej dopravy hospodárskej súťaži a zavedením 

povinnej verejnej súťaže v prípade zmlúv o službách vo verejnom záujme; 

(2) posilnením nezávislosti manažérov infraštruktúry tak, aby kontrolovali všetky hlavné 

funkcie železničnej siete, a zabezpečením spravodlivého prístupu k železničnej 

doprave pre všetkých; 

(3) posilnením úlohy železničnej agentúry EÚ, aby sa stala jednotným kontaktným 

miestom a vydávanie povolení na uvedenie vozidiel na trh, ako aj bezpečnostných 

osvedčení pre prevádzkovateľov – oboje platné v celej EÚ. 

 

Dátum predloženia návrhu Európskemu parlamentu a Rade 

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

 

 

31. január 2013. 

Dátum stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru:   

11. júl 2013. 

Dátum stanoviska Výboru regiónov:  8. október 2013. 

Dátum pozície Európskeho parlamentu v prvom čítaní:  26. február 2014. 

Dátum prijatia pozície Rady: 17. október 2016.  
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2. CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Všeobecným cieľom návrhu Komisie o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1192/69 

o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov je odstrániť 

nezrovnalosti v právnom poriadku EÚ a v súlade s cieľmi programu Komisie REFIT prispieť 

k zjednodušeniu zrušením právneho aktu, ktorý je zastaraný. 

Nariadenie (EHS) č. 1192/69 (ďalej len „nariadenie“) nie je v súlade ani kompatibilné s 

aktuálne platnými legislatívnymi ustanoveniami z viacerých dôvodov: 

 Keďže železničné podniky musia byť spravované podľa zásad, ktoré sa vzťahujú na 

obchodné spoločnosti, nie je prípustná žiadna štátna náhrada za poistenie, dôchodky 

alebo iné prevádzkové náklady (s výnimkou kompenzácie za poskytovanie verejných 

služieb). Okrem toho, že táto zásada všeobecne vychádza z pravidiel štátnej pomoci 

podľa zmluvy, je konkrétnejšie stanovená aj v usmerneniach o štátnej pomoci pre 

železničné podniky (2008/C 184/07). 

 Zoznam podnikov oprávnených na získanie kompenzácie na základe nariadenia, ako 

aj klasifikácia druhov kompenzácie, ktoré sa môžu vyplácať železničným podnikom, 

predpokladajú začlenenie manažmentu infraštruktúry do činností železničných 

podnikov, čo nie je v súlade so zásadami oddelenia základných funkcií a oddelenia 

účtov. 

 Podľa nariadenia je na kompenzáciu oprávnených iba 40 železničných podnikov. V 

čase jeho prijatia sa to nejavilo ako problém, keďže etablované železničné podniky 

konkurovali výlučne iným spôsobom dopravy a nie ostatným železničným 

podnikom. Na liberalizovanom trhu, kde železničné podniky priamo konkurujú 

tradičným monopolom, však už prideľovanie finančnej kompenzácie iba niektorým 

železničným podnikom nie je opodstatnené. Ak sa (v dôsledku nariadenia) finančné 

podmienky pre jednotlivé železničné podniky líšia, pre nových účastníkov nie sú 

zaručené nediskriminačné podmienky vstupu na trh. Noví účastníci môžu mať 

napríklad problém prilákať zamestnancov z etablovaných železničných podnikov, 

keďže tieto dokážu ponúknuť lepšie podmienky dôchodkového zabezpečenia vďaka 

subvenciám získaným na základe nariadenia. 

 S existujúcimi právnymi predpismi sú zlučiteľné len platby kompenzácií v rámci 

triedy IV nariadenia (náklady na železničné priecestia). Tieto platby predstavujú 

náklady spojené s funkciami manažéra infraštruktúry, ktorý podľa článku 8 smernice 

2012/34/EÚ môže využívať financovanie štátu. Ustanovenia nariadenia o platbách v 

rámci triedy IV sú teda takisto nadbytočné. 

 3. PRIPOMIENKY K POZÍCII RADY 

Pozícia Rady v prvom čítaní zo 17. októbra 2016 hlavné ciele návrhu Komisie podporuje, 

hoci sa Rada dohodla na odklade zrušenia ustanovení nariadenia o normalizácii účtov 

týkajúcich sa triedy IV podľa prílohy IV k uvedenému nariadeniu. Tie sa teda budú 

uplatňovať až do 31. decembra 2017. 

4. ZÁVER 

Komisia prijíma pozíciu Rady, na základe čoho Európsky parlament môže prijať konečné 

znenie v druhom čítaní. Komisia sa domnieva, že prijatie trhového aj technického piliera by 

maximalizovalo prínosy z hľadiska kvality služieb, efektívnosti a konkurencieschopnosti 

odvetvia železničnej dopravy. 
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