
1969R1191 — NL — 01.07.1992 — 001.001 — 1

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschĳnt buiten de verantwoordelĳkheid van de instellingen

►B VERORDENING (EEG) Nr. 1191/69 VAN DE RAAD

van 26 juni 1969

betreffende het optreden van de lidstaten ten aanzien van met het begrip openbare dienst
verbonden verplichtingen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de

binnenwateren

(PB L 156 van 28.6.1969, blz. 1)

Gewĳzigd bĳ:

Publicatieblad

nr. blz. datum

►M1 Verordening (EEG) nr. 3572/90 van de Raad van 4 december 1990 L 353 12 17.12.1990

►M2 Verordening (EEG) nr. 1893/91 van de Raad van 20 juni 1991 L 169 1 29.6.1991

Gewĳzigd bĳ:

►A1 Toetredingsakte van Denemarken, Ierland, het Verenigd Koninkrĳk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland L 73 14 27.3.1972

(aangepast door Besluit van de Raad van 1 januari 1973) L 2 1 1.1.1973

►A2 Toetredingsakte van Griekenland L 291 17 19.11.1979

►A3 Toetredingsakte van Spanje en Portugal L 302 23 15.11.1985

Gerectificeerd bĳ:

►C1 Rectificatie PB L 299 van 30.10.1991, blz. 50 (1893/91)



1969R1191 — NL — 01.07.1992 — 001.001 — 2

▼B

VERORDENING (EEG) Nr. 1191/69 VAN DE RAAD

van 26 juni 1969

betreffende het optreden van de lidstaten ten aanzien van met het
begrip openbare dienst verbonden verplichtingen op het gebied van
het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 75 en 94,

Gelet op de beschikking van de Raad van 13 mei 1965 met betrekking
tot de harmonisatie van bepaalde voorschriften die van invloed zĳn op
de mededinging in het vervoer per spoor, over de weg en over de
binnenwateren (1),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat de opheffing van de dispariteiten die erin bestaan dat
de lidstaten aan de vervoerondernemingen met het begrip openbare
dienst verbonden verplichtingen opleggen en die de mededingingsvoor-
waarden wezenlijk kunnen vervalsen, één der doeleinden van het
gemeenschappelĳke vervoerbeleid vormt;

Overwegende dat de in deze verordening omschreven openbare dienst-
verplichtingen derhalve moeten worden opgeheven; dat de handhaving
van deze verplichtingen evenwel in bepaalde gevallen noodzakelĳk is
om een toereikende vervoervoorziening te waarborgen; dat deze
vervoervoorziening wordt beoordeeld op grond van de bestaande situ-
atie inzake vraag en aanbod van vervoer en van de behoeften van de
gemeenschap;

Overwegende dat deze maatregelen tot opheffing van verplichtingen
zich niet uitstrekken tot de prĳzen en vervoervoorwaarden die aan de
ondernemingen op het gebied van het personenvervoer ten behoeve van
één of meer bepaalde bevolkingsgroepen worden opgelegd;

Overwegende dat het voor de toepassing van deze maatregelen noodza-
kelĳk is, de verschillende in deze verordening bedoelde openbare
dienstverplichtingen te omschrĳven; dat deze verplichtingen de exploi-
tatieplicht, de vervoerplicht en de tariefplicht, omvatten;

Overwegende dat aan de lidstaten de zorg moet worden overgelaten om
op eigen initiatief maatregelen tot opheffing of handhaving van open-
bare dienstverplichtingen te nemen; dat de vervoersondernemingen
evenwel, aangezien deze verplichtingen voor hen lasten met zich
kunnen brengen, aanvragen om opheffing moeten kunnen indienen bĳ
de bevoegde instanties van de lidstaten;

Overwegende dat het wenselĳk is te bepalen, dat de vervoersonderne-
mingen slechts aanvragen om opheffing van openbare dienstverplich-
tingen mogen indienen, indien deze verplichtingen voor hen economi-
sche nadelen met zich brengen, welke worden bepaald volgens in deze
verordening omschreven gemeenschappelĳke methoden;

Overwegende dat de vervoersondernemingen ter verbetering van de
exploitatie in hun aanvraag de toepassing moeten kunnen voorstellen
van een andere vervoertechniek die beter is aangepast aan het vervoer;

Overwegende dat de bevoegde instanties van de lidstaten, wanneer zĳ
tot handhaving van openbare dienstverplichtingen besluiten, aan hun
besluit voorwaarden moeten kunnen verbinden die het rendement van

(1) PB nr. 88 van 24. 5. 1965, blz. 1500/65.
(2) PB nr. C 27 van 28. 3. 1968, blz. 18.
(3) PB nr. C 49 van 17. 5. 1968, blz. 15.
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de betrokken activiteiten kunnen verbeteren; dat de bevoegde instanties
evenwel, wanneer zĳ tot opheffing van een openbare dienstverplichting
besluiten, in de instelling van een vervangende dienst moeten kunnen
voorzien teneinde een toereikende vervoervoorziening te waarborgen;

Overwegende dat, teneinde rekening te houden met de belangen van alle
lidstaten, een communautaire procedure dient te worden ingesteld voor
het geval dat de opheffing van een exploitatieplicht of een vervoerplicht
de belangen van een andere lidstaat zou raken;

Overwegende dat voor het bereiken van een doeltreffende organisatie
van de behandeling van de door de ondernemingen ingediende
aanvragen om opheffing van de openbare dienstverplichtingen, zowel de
termĳn waarbinnen deze aanvragen moeten worden ingediend, als de
termĳn voor hun behandeling door de lidstaten moet worden vastge-
steld;

Overwegende dat het handhaven van een in deze verordening
omschreven openbare dienstverplichting, waartoe door de bevoegde
instanties wordt besloten, krachtens artikel 5 van de beschikking van de
Raad van 13 mei 1965, met betrekking tot de harmonisatie van bepaalde
voorschriften die van invloed zĳn op de mededinging in het vervoer per
spoor, over de weg en over de binnenwateren, de verplichting met zich
brengt, de lasten welke daaruit voor de vervoersondernemingen voort-
vloeien te compenseren;

Overwegende dat het recht op compensatie van de lasten voor de
vervoersondernemingen moet ontstaan op het ogenblik waarop het
besluit tot handhaving van een openbare dienstverplichting door de
lidstaten wordt genomen; dat wegens het jaarlĳkse karakter van de
begrotingen dit recht tĳdens de eerste periode van toepassing van deze
verordening echter niet vóór 1 januari 1971 kan ontstaan; dat deze
termĳn kan worden verlengd in verband met eventuele verlengingen
van de termĳnen voor de behandeling van de aanvragen der vervoerson-
dernemingen;

Overwegende dat voorts in artikel 6 van de beschikking van de Raad
van 13 mei 1965, met betrekking tot de harmonisatie van bepaalde
voorschriften die van invloed zĳn op de mededinging in het vervoer per
spoor, over de weg en over de binnenwateren, is bepaald dat de
lidstaten de lasten moeten compenseren die op het gebied van het
personenvervoer voortvloeien uit de toepassing van prĳzen en vervoer-
voorwaarden die ten behoeve van bepaalde bevolkingsgroepen worden
opgelegd; dat deze compensatie met ingang van 1 januari 1971 moet
plaatsvinden; dat deze termĳn met één jaar kan worden verlengd aan de
hand van een communautaire procedure, ingeval een lidstaat bĳzondere
moeilĳkheden ondervindt;

Overwegende dat de compensatie van de lasten die voor de vervoerson-
dernemingen voortvloeien uit de handhaving van de openbare dienstver-
plichtingen volgens gemeenschappelĳke methoden moet geschieden; dat
er bĳ het vaststellen van deze compensaties rekening moet worden
gehouden met de weerslag die de opheffing van de verplichting op de
activiteit van de onderneming zou hebben;

Overwegende dat het noodzakelĳk is de bepalingen van deze verorde-
ning toe te passen op elke nieuwe in deze verordening omschreven
openbare dienstverplichting welke aan een vervoersonderneming wordt
opgelegd;

Overwegende dat, daar de uit de toepassing van deze verordening
voortvloeiende compensaties door de lidstaten worden toegekend
volgens gemeenschappelĳke, in deze verordening vastgelegde
methoden, voor deze compensaties vrĳstelling dient te worden verleend
van de procedure van voorafgaande kennisgeving, bedoeld in artikel 93,
lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap;

Overwegende dat de Commissie van de lidstaten alle dienstige gegevens
omtrent de toepassing van deze verordening moet kunnen verkrĳgen;

Overwegende dat de Commissie, teneinde de Raad in staat te stellen de
situatie in elke lidstaat met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze
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verordening te bestuderen, hieromtrent vóór 31 december 1972 aan de
Raad verslag dient uit te brengen;

Overwegende dat dient te worden gewaarborgd, dat de lidstaten
passende middelen ter beschikking van de vervoersondernemingen
stellen, ten einde hen in staat te stellen, hun belangen te doen gelden ten
aanzien van de bĳzondere besluiten welke door de lidstaten ter uitvoe-
ring van deze verordening worden genomen;

Overwegende dat de Raad, aangezien deze verordening vooralsnog van
toepassing is op de vervoersactiviteiten per spoor van de zes nationale
spoorwegmaatschappĳen der lidstaten en, wat de ondernemingen in de
andere takken van vervoer betreft, op de ondernemingen die niet hoofd-
zakelĳk lokaal of regionaal vervoer verrichten, binnen een termĳn van
drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening, moet beslissen
over de te treffen maatregelen inzake openbare dienstverplichtingen
voor de vervoersactiviteiten die niet onder deze verordening vallen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

AFDELING I

Algemene bepalingen

▼M2

Artikel 1

1. Deze verordening is van toepassing op vervoersondernemingen die
diensten exploiteren op het gebied van het vervoer per spoor, over de
weg en over de binnenwateren.

De lidstaten kunnen ondernemingen waarvan de activiteiten uitsluitend
bestaan uit de exploitatie van stads-, voorstads- en ►C1 regionale
vervoerdiensten ◄ van de werkingssfeer van deze verordening
uitsluiten.

2. In deze verordening wordt verstaan onder:
— „stads- en voorstadsvervoerdiensten”: vervoerdiensten die voorzien

in de behoeften van een stedelĳk centrum of een agglomeratie,
alsook in de behoeften aan vervoer tussen dat centrum of die agglo-
meratie en de omliggende gebieden;

— „regionale vervoerdiensten”: vervoerdiensten die gericht zĳn op de
vervoerbehoeften van een regio.

3. De bevoegde instanties van de lidstaten heffen de met het begrip
openbare dienst verbonden verplichtingen op het gebied van het vervoer
per spoor, over de weg en over de binnenwateren die in deze verorde-
ning zĳn omschreven, op.

4. Om toereikende vervoerdiensten te waarborgen, met name reke-
ning houdend met sociale, milieu- en ruimtelĳkeordeningsfactoren, of
om bepaalde tariefvoorwaarden te bieden aan bepaalde categorieën
reizigers kunnen de bevoegde instanties van de lidstaten evenwel open-
bare dienstcontracten afsluiten met een vervoersonderneming. De voor-
waarden en regels voor deze contracten zĳn in afdeling V vermeld.

5. De bevoegde instanties van de lidstaten kunnen evenwel de in
artikel 2 bedoelde openbare dienstverplichtingen handhaven of voor-
schrĳven voor stads-, voorstads- en streekdiensten voor personenver-
voer. De voorwaarden en regels, waaronder de compensatiemethoden,
zĳn vermeld in de afdelingen II, III en IV.

Indien een vervoersonderneming zowel aan openbare dienstverplich-
tingen gebonden diensten als andere activiteiten verricht, moeten de
genoemde openbare diensten ondergebracht zĳn in afzonderlĳke afde-
lingen die ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) van alle bedrĳfsactiviteiten wordt een afzonderlĳke boekhouding
gevoerd en de middelen van de onderscheiden activiteiten worden
geboekt volgens de vigerende boekhoudingsregels;
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b) de uitgaven worden gecompenseerd door de bedrĳfsinkomsten en de
betalingen van de overheid, met uitsluiting van de mogelĳkheid dat
middelen van of naar een andere activiteitensector van de onderne-
ming worden overgeheveld.

6. Voorts is het mogelĳk dat de bevoegde instanties van een lidstaat
de leden 3 en 4 op het gebied van het personenvervoer niet toepassen op
de vervoerprĳzen en voorwaarden die ten behoeve van één of meer
bevolkingsgroepen worden opgelegd.

▼B

Artikel 2

1. Onder openbare dienstverplichtingen moet worden verstaan de
verplichtingen die de vervoersonderneming, indien zĳ haar eigen
commercieel belang in aanmerking zou nemen, niet of niet in dezelfde
mate, noch onder dezelfde voorwaarden op zich zou nemen.

2. De openbare dienstverplichtingen in de zin van lid 1 omvatten de
exploitatieplicht, de vervoerplicht en de tariefplicht.

3. Onder de exploitatieplicht in de zin van deze verordening wordt
verstaan de verplichting van de vervoersondernemingen om voor de
lĳnen of installaties waarvan de exploitatie hun bĳ een concessie of
gelĳkwaardige machtiging werd toevertrouwd, alle maatregelen te
nemen om een vervoersdienst te waarborgen die voldoet aan vastge-
stelde normen van continuïteit, regelmatigheid en capaciteit. Hieronder
valt ook de verplichting om aanvullende diensten te exploiteren,
alsmede de verplichting om lĳnen, materieel — voor zover dit ten
opzichte van het gehele net overtollig is — en installaties na de ophef-
fing van de vervoersdiensten in goede staat te houden.

4. Onder vervoerplicht in de zin van deze verordening wordt verstaan
de verplichting van de vervoersondernemingen om alle vervoer van
personen of goederen aan te nemen en tegen vastgestelde prĳzen en
vervoervoorwaarden te verrichten.

5. Onder tariefplicht in de zin van deze verordening wordt verstaan
de aan de vervoersondernemingen opgelegde verplichting om door de
overheid vastgestelde of goedgekeurde prĳzen toe te passen, welke in
strĳd zĳn met het commerciële belang van de onderneming en die
voortvloeien uit een verplichting tot toepassing, dan wel een verbod tot
wĳziging van bĳzondere tariefmaatregelen, met name voor bepaalde
categorieën reizigers, bepaalde categorieën producten of voor bepaalde
verbindingen.

Het bepaalde in de vorige alinea is niet van toepassing op verplich-
tingen die voortvloeien uit algemene maatregelen van prĳsbeleid die
voor het gehele bedrĳfsleven gelden of uit maatregelen inzake algemene
prĳzen en vervoervoorwaarden, welke zĳn getroffen met het oog op de
ordening van de vervoermarkt of van een gedeelte daarvan.

AFDELING II

Gemeenschappelĳke beginselen voor de opheffing of handhaving
van de openbare dienstverplichtingen

Artikel 3

1. Wanneer de bevoegde instanties van de lidstaten besluiten een
openbare dienstverplichting volledig of gedeeltelĳk te handhaven, en er
verscheidene oplossingen zĳn die onder overeenkomstige voorwaarden
een toereikende vervoervoorziening waarborgen, kiezen de bevoegde
instanties de oplossing die de laagste kosten voor de gemeenschap
meebrengt.

2. De toereikendheid van de vervoervoorziening wordt beoordeeld op
grond van:
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a) het algemeen belang;

b) de mogelĳkheid om andere vervoertechnieken toe te passen, waarbĳ
tevens moet worden nagegaan of hiermede in de desbetreffende
behoeften aan vervoer kan worden voorzien;

c) de prĳzen en vervoervoorwaarden die aan de gebruikers kunnen
worden geboden.

Artikel 4

1. Indien een openbare dienstverplichting voor een vervoersonderne-
ming economische nadelen medebrengt, dient deze onderneming bĳ de
bevoegde instantie van de lidstaten een aanvraag in om volledige of
gedeeltelĳke opheffing van deze verplichting.

2. De vervoersondernemingen kunnen in hun aanvragen voorstellen
de op dat ogenblik toegepaste vervoertechniek door een andere te
vervangen. De ondernemingen berekenen volgens de bepalingen van
artikel 5 de besparingen welke hun financieel bedrĳfsresultaat ten goede
kunnen komen.

Artikel 5

1. Een exploitatieplicht of een vervoerplicht brengt economische
nadelen mede wanneer de vermindering van de lasten die kan worden
bereikt door de volledige of gedeeltelĳke opheffing van deze plicht voor
een daaraan onderworpen activiteit of samenstel van activiteiten, groter
is dan de uit deze opheffing voortvloeiende vermindering van de
ontvangsten.

De economische nadelen worden bepaald aan de hand van een overzicht
van de, zo nodig contant gemaakte, jaarlĳkse economische nadelen die
gevormd worden door het verschil tussen de vermindering van de
jaarlĳkse lasten en de vermindering van de jaarlĳkse inkomsten als
gevolg van het opheffen van deze plicht.

Indien echter de exploitatie- of vervoerplichten betrekking hebben op
één of meer categorieën reizigers- of goederenvervoer op een net of op
een belangrĳk deel van een net, geschiedt de raming van de lasten die
bĳ het opheffen van de plicht kunnen wegvallen aan de hand van een
verdeling van de totale door de onderneming uit hoofde van haar
vervoersactiviteit gedragen kosten over de verschillende categorieën
vervoer.

Het economisch nadeel is dan gelĳk aan het verschil tussen de kosten
die verband houden met dat deel van de activiteit der onderneming
waarop de openbare dienstverplichting betrekking heeft en de overeen-
komstige ontvangsten.

Bĳ het bepalen van de economische nadelen wordt rekening gehouden
met de weerslag van de plicht op de totale activiteit van de onderne-
ming.

2. Een tariefplicht brengt economische nadelen mede, wanneer het
verschil tussen de ontvangsten en de lasten van het onder de plicht
vallende vervoer kleiner is dan het verschil tussen de ontvangsten en de
lasten van het vervoer dat voortvloeit uit een commerciële bedrĳfsvoe-
ring, met inachtneming van de kosten van de aan deze plicht onder-
worpen activiteiten en van de marktsituatie.

Artikel 6

1. Binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze verordening,
dienen de vervoersondernemingen de in artikel 4 bedoelde aanvragen in
bĳ de bevoegde instanties van de lidstaten.

De vervoersondernemingen kunnen aanvragen indienen na het
verstrĳken van de hierboven gestelde termĳn, indien zĳ constateren dat
aan de in artikel 4, lid 1, bedoelde voorwaarden is voldaan.

2. De besluiten om een openbare dienstverplichting geheel of gedeel-
telĳk te handhaven of na verloop van tĳd op te heffen, voorzien in het
toekennen van een compensatie voor de eruit voortvloeiende lasten;
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deze compensatie wordt bepaald overeenkomstig de in de artikelen 10
tot en met 13 voorgeschreven gemeenschappelĳke methoden.

3. De bevoegde instanties van de lidstaten beslissen binnen een
termĳn van een jaar na de indiening van de aanvraag voor wat betreft
de exploitatie- en vervoerplichten en binnen een termĳn van zes
maanden voor wat betreft de tariefplichten.

Het recht op compensatie ontstaat met ingang van de dag waarop de
bevoegde instanties een besluit nemen, maar op zĳn vroegst met ingang
van 1 januari 1971.

4. Indien de bevoegde instanties van de lidstaten het evenwel, gezien
het aantal en het belang van de door elke onderneming ingediende
aanvragen, noodzakelĳk achten, kunnen zĳ de in de eerste alinea van lid
3 bedoelde termĳn verlengen tot uiterlĳk 1 januari 1972. In dat geval
ontstaat het recht op compensatie op deze datum.

Indien de bevoegde instanties van de lidstaten van deze bevoegdheid
gebruik wensen te maken, stellen zĳ de betrokken ondernemingen
hiervan in kennis binnen een termĳn van zes maanden na indiening van
de aanvragen.

Op verzoek van een lidstaat die bĳzondere moeilĳkheden ondervindt,
kan de Raad, op voorstel van de Commissie, deze lidstaat machtigen om
de in de eerste alinea genoemde termĳn te verlengen tot 1 januari 1973.

5. Indien de bevoegde instanties binnen de gestelde termĳnen geen
besluit hebben genomen, vervalt de verplichting waarvoor ingevolge
artikel 4, lid 1, een aanvraag om opheffing werd ingediend.

6. De Raad zal op basis van een vóór 31 december 1972 door de
Commissie in te dienen verslag de stand van zaken in iedere lidstaat
met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze verordening onder-
zoeken.

Artikel 7

1. Aan het besluit tot handhaving kunnen voorwaarden worden
verbonden om het rendement van de aan de betrokken verplichting
onderworpen activiteiten te verbeteren.

2. Het besluit tot opheffing kan voorzien in de instelling van een
vervangende dienst. In dit geval gaat de opheffing op zĳn vroegst in op
het ogenblik waarop de vervangende dienst in bedrĳf wordt gesteld.

Artikel 8

1. Een lidstaat die voornemens is ten aanzien van lĳnen of diensten
maatregelen tot opheffing van de exploitatieplicht of de vervoerplicht te
nemen, die de handel of het verkeer tussen lidstaten ongunstig kunnen
beïnvloeden, deelt deze maatregelen aan de Commissie mede voordat
zĳ ten uitvoer worden gelegd. Hĳ stelt de andere lidstaten hiervan in
kennis.

2. Indien de Commissie het dienstig acht of indien een andere
lidstaat daarom verzoekt, pleegt de Commissie met de lidstaten overleg
over de beoogde maatregelen.

3. Binnen twee maanden na ontvangst van de in lid 1 bedoelde
mededeling richt de Commissie een advies of een aanbeveling aan elke
betrokken lidstaat.
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AFDELING III

Toepassing op het personenvervoer van prĳzen en vervoervoor-
waarden die ten behoeve van één of meer bevolkingsgroepen

worden opgelegd

Artikel 9

1. Het bedrag van de compensatie voor de lasten die voor de onder-
nemingen voortvloeien uit de toepassing op het personenvervoer van
prĳzen en vervoervoorwaarden die ten behoeve van één of meer
bepaalde bevolkingsgroepen worden opgelegd, wordt bepaald overeen-
komstig de gemeenschappelĳke methoden, vervat in de artikelen 11 tot
en met 13.

2. De compensatie is verschuldigd met ingang van 1 januari 1971.

Op verzoek van een lidstaat die bĳzondere moeilĳkheden ondervindt,
kan de Raad, op voorstel van de Commissie, deze lidstaat machtigen om
deze aanvangsdatum naar 1 januari 1972 te verschuiven.

3. Aanvragen om compensatie worden bĳ de bevoegde instanties der
lidstaten ingediend.

AFDELING IV

Gemeenschappelĳke compensatiemethoden

Artikel 10

1. Het bedrag van de in artikel 6 bedoelde compensatie is, wanneer
het een exploitatieplicht of een vervoerplicht betreft, gelĳk aan het
verschil tussen de vermindering van de lasten en de vermindering van
de ontvangsten der onderneming, welke tĳdens de in aanmerking
genomen periode uit de volledige of gedeeltelĳke opheffing van de
betrokken verplichting kunnen voortvloeien.

Indien de berekening van de economische nadelen evenwel is geschied
door de totale door de onderneming uit hoofde van haar vervoersactivi-
teit gedragen kosten te verdelen over de verschillende onderdelen van
deze vervoersactiviteit, is het bedrag van de compensatie gelĳk aan het
verschil tussen de kosten die verband houden met dat deel van de
activiteit der onderneming, waarop de openbare dienstverplichting
betrekking heeft, en de overeenkomstige ontvangsten.

▼M2

▼B

Artikel 11

1. Het bedrag van de in artikel 6 en in artikel 9, lid 1, bedoelde
compensatie is, wanneer het een tariefplicht betreft, gelĳk aan het
verschil tussen twee termen:

a) De eerste term is gelĳk aan het verschil tussen, enerzĳds, het
product van het aantal verwachte vervoereenheden en
— hetzĳ het gunstigste tarief waarop de gebruikers aanspraak

zouden kunnen maken indien de betrokken plicht niet bestond,
— hetzĳ, bĳ gebreke van een dergelĳk tarief, de prĳs die de onder-

neming zou hebben toegepast in het kader van een commerciële
bedrĳfsvoering waarbĳ rekening wordt gehouden met de kosten
van de betrokken activiteit en met de marktpositie

en, anderzĳds, het product van het aantal werkelĳke vervoereenheden
en het opgelegde tarief tĳdens de betrokken periode.

b) De tweede term is gelĳk aan het verschil tussen de kosten die
zouden voortvloeien uit de toepassing, hetzĳ van het gunstigste
tarief, hetzĳ van de prĳs die de onderneming zou hebben toegepast
in het kader van een commerciële bedrĳfsvoering, en de kosten die
voortvloeien uit de toepassing van het opgelegde tarief.
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▼B
2. Wanneer de overeenkomstig lid 1 berekende compensatie wegens
de toestand op de markt het niet mogelĳk maakt de totale kosten van
het aan de betrokken tariefplicht onderworpen vervoer te dekken, is het
bedrag van de in artikel 9, lid 1, bedoelde compensatie gelĳk aan het
verschil tussen deze kosten en de ontvangsten uit dit vervoer. Bĳ deze
berekening wordt rekening gehouden met de eventueel reeds op grond
van artikel 10 gegeven compensaties.

▼M2

▼B

Artikel 12

Bĳ het bepalen van de kosten die voortvloeien uit de handhaving van de
verplichtingen, wordt uitgegaan van een doelmatig beheer van de onder-
neming en het leveren van vervoerdiensten van passende kwaliteit.

Van de calculatorische rente kan de rente over het eigen kapitaal
worden afgetrokken.

Artikel 13

1. In de op grond van de artikelen 6 en 9 genomen besluiten wordt
het bedrag van de compensatie voor een periode van ten minste één jaar
vooraf vastgesteld. Tegelĳkertĳd worden in de besluiten de factoren
vastgesteld die aanleiding kunnen geven tot een correctie van de
bedragen.

2. De correctie van de in lid 1 bedoelde bedragen geschiedt jaarlĳks
na afsluiting van de rekeningen van het boekjaar der onderneming.

3. De betaling van de vooraf vastgestelde compensaties geschiedt in
termĳnen. De betaling van de bedragen, verschuldigd ingevolge een in
lid 2 bedoelde correctie, geschiedt onmiddellĳk na het vaststellen van
de correcties.

▼M2

AFDELING V

Openbare dienstcontracten

Artikel 14

1. Onder „openbare dienstcontract” wordt verstaan een tussen de
bevoegde instanties van een lidstaat en een vervoersonderneming
gesloten contract dat ten doel heeft het publiek toereikende vervoerdien-
sten aan te bieden.

Het openbare dienstcontract kan in het bĳzonder het volgende
omvatten:
— vervoerdiensten die voldoen aan vastgestelde normen inzake conti-

nuïteit, regelmaat, capaciteit en kwaliteit,
— complementaire vervoerdiensten,
— vervoerdiensten tegen welbepaalde prĳzen en onder welbepaalde

voorwaarden, met name voor bepaalde categorieën reizigers of voor
bepaalde verbindingen,

— aanpassingen van de diensten aan de feitelĳke behoeften.

2. Het openbare dienstcontract bevat onder andere de volgende
punten:

a) de kenmerken van de aangeboden diensten, met name de normen
inzake continuïteit, regelmaat, capaciteit en kwaliteit;

b) de prĳs van de verrichtingen waarop het contract betrekking heeft en
die hetzĳ wordt toegevoegd aan de volgens de tarieven geïnde
bedragen, hetzĳ de geïnde bedragen alsmede de financiële rege-
lingen tussen de twee partĳen omvat;

c) de regels met betrekking tot de aanhangsels en wĳzigingen van het
contract, met name ter aanpassing aan onvoorziene ontwikkelingen;
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▼M2
d) de geldigheidsduur van het contract;

e) sancties bĳ niet-naleving van het contract.

3. De middelen die gemoeid zĳn met het verlenen van vervoerdien-
sten die geregeld zĳn in een openbare dienstcontract kunnen aan de
onderneming toebehoren of haar ter beschikking worden gesteld.

4. Een onderneming die voornemens is een einde te maken aan of
substantiële wĳzigingen aan te brengen in een vervoerdienst die zĳ het
publiek continu en regelmatig biedt en die niet onder de contractrege-
ling of de openbare dienstverplichting valt, stelt de bevoegde instanties
van de lidstaat daarvan ten minste drie maanden van tevoren in kennis.

De bevoegde instanties kunnen van deze informatie afzien.

Andere vigerende nationale procedures betreffende het recht om een
einde te maken aan of wĳzigingen aan te brengen in een vervoerdienst,
worden door deze bepaling onverlet gelaten.

5. Na ontvangst van de in lid 4 bedoelde informatie kunnen de
bevoegde instanties bepalen dat de betrokken dienst nog gedurende
uiterlĳk een jaar na de datum van de kennisgeving gehandhaafd wordt;
zĳ brengen de onderneming daarvan ten minste één maand vóór het
verstrĳken van de kennisgevingstermĳn op de hoogte.

Zĳ kunnen ook het initiatief nemen om te onderhandelen over instelling
of wĳziging van een dergelĳke vervoerdienst.

6. De kosten die voor de vervoersondernemingen voortvloeien uit de
in lid 5 bedoelde verplichtingen worden gecompenseerd volgens de in
de afdelingen II, III en IV vastgestelde gemeenschappelĳke methoden.

▼B

AFDELING VI

Slotbepalingen

Artikel 15

De besluiten van de bevoegde instanties der lidstaten, welke overeen-
komstig de bepalingen van deze verordening worden genomen, worden
met redenen omkleed en op passende wĳze bekendgemaakt.

Artikel 16

De lidstaten dragen er zorg voor, dat de vervoersondernemingen als
zodanig met passende middelen hun belangen kunnen verdedigen tegen
de ter uitvoering van deze verordening genomen besluiten.

Artikel 17

1. De Commissie kan de lidstaten om alle dienstige inlichtingen
betreffende de toepassing van deze verordening verzoeken. Wanneer de
Commissie dit nodig acht, pleegt zĳ overleg met de betrokken lidstaten.

2. De compensaties die voortvloeien uit de toepassing van deze
verordening, zĳn niet onderworpen aan de procedure van voorafgaande
kennisgeving, bedoeld in artikel 93, lid 3, van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap.

De lidstaten stellen de Commissie onverwĳld in kennis van de compen-
saties, per categorie van verplichtingen, van de lasten die voor de
vervoersondernemingen voortvloeien uit de handhaving van de in
artikel 2 bedoelde openbare dienstverplichtingen en uit de toepassing op
het personenvervoer van prĳzen en vervoervoorwaarden die in het
belang van één of meer bepaalde bevolkingsgroepen zĳn opgelegd.

Artikel 18

1. De lidstaten stellen tĳdig, na overleg met de Commissie, de wette-
lĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen vast, die noodzakelĳk zĳn voor
de uitvoering van deze verordening, met name van artikel 4.
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▼B
2. Wanneer een lidstaat erom verzoekt of wanneer de Commissie het
zelf dienstig acht, pleegt zĳ met de betrokken lidstaten overleg over de
ontwerpen van de in lid 1 bedoelde bepalingen.

▼M2

▼B

Artikel 20

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1969.

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


