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Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 februari 2014 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) 

nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning 

(COM(2013)0026 – C7-0026/2013 – 2013/0013(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2013)0026), 

– med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 91 och 109 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C7-0026/2013), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 

11 juni 20131, 

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 8 oktober 20132, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0472/2013). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 

den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

kommissionen och de nationella parlamenten. 

                                                 
1  EUT C 327, 12.11.2013, s. 122. 
2  EUT C 356, 5.12.2013, s. 92. 
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Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 februari 2014 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om 

upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för 

järnvägsföretagens redovisning 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 91 och 

109, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,  

med beaktande av Regionkommitténs yttrande2,  

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet3, och 

                                                 
1 EUT C 327, 12.11.2013, s. 122. 
2 EUT C 356, 5.12.2013, s. 92. 
3  Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 februari 2014 



 

 

av följande skäl: 

(1) Enligt Rådets förordning (EEG) nr 1192/691 har medlemsstaterna möjlighet att ersätta 

36 angivna järnvägsföretag för betalning av skyldigheter som företag inom andra 

transportslag inte behöver bekosta. Om reglerna för normalisering tillämpas korrekt 

leder det till att medlemsstater undantas från skyldigheten att anmäla statligt stöd. 

(2) Det har på europeisk nivå antagits en rad lagstiftningsåtgärder som innebär att 

marknaderna för godstrafik och internationell persontrafik på järnväg har 

konkurrensutsatts, och genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU2 har 

vissa grundläggande principer inrättats som innebär att järnvägsföretag ska förvaltas 

enligt samma principer som kommersiella företag, att enheter som ansvarar för 

tilldelning av kapacitet och avgifter för järnvägsinfrastruktur ska vara avskilda från 

enheter som driver järnvägstjänster och att konton ska separeras, att alla 

järnvägsföretag som licensierats enligt EU:s kriterier ska ha tillgång till 

järnvägsinfrastruktur på rättvisa och icke-diskriminerande villkor och att 

infrastrukturförvaltare kan erhålla statlig finansiering. Tidsfristen för införlivande av 

direktiv 2012/34/EU i nationell rätt är satt till den 16 juni 2015. [Ändr. 1] 

                                                 
1  Rådets förordning (EEG) nr 1192/69 av den 26 juni 1969 om införande av enhetliga 

regler för järnvägsföretagens redovisning (EGT L 156, 28.6.1969, s. 8). 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om 

inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) (EUT L 343, 
14.12.2012, s. 32). 



 

 

(3) Förordning (EEG) nr 1192/69 är inkonsekvent och oförenlig med nu gällande 

lagstiftningsåtgärder. Mot bakgrund av en avreglerad marknad där järnvägsföretag 

konkurrerar direkt med de angivna järnvägsföretagen är det framför allt inte längre 

lämpligt att göra skillnad mellan dessa två olika grupper av företag.  

(4) Förordning (EEG) nr 1192/69 bör därför upphävas för att undanröja inkonsekvenser i 

EU:s rättsordning och bidra till en förenkling genom att avskaffa en rättsakt som nu är 

föråldrad. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 



 

 

Artikel 1 

Förordning (EEG) nr 1192/69 ska upphöra att gälla. 

Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft dagen två år efter det att den har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning. [Ändr. 2] 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i  

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

Ordförande Ordförande 

 


