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FÆLLES TRANSPORTPOLITIK: GENERELLE PRINCIPPER

Transportpolitikken har i over 30 år været et af de fælles politikområder. Startskuddet
blev givet med Den Europæiske Unions Domstols (EU-Domstolen) dom af 22. maj
1985 om Europa-Parlamentets passivitetssøgsmål mod Rådet. Foruden åbningen af
transportmarkederne for konkurrence og oprettelsen af de transeuropæiske net kommer
temaet »bæredygtig mobilitet« til at få større betydning frem til 2020, navnlig i lyset af den
konstante stigning i sektorens emission af drivhusgasser, som risikerer at sætte EU's klimamål
over styr.

RETSGRUNDLAG

Artikel 4, stk. 2, litra g), og afsnit VI i TEUF.

MÅL

I Romtraktaten understregede medlemsstaterne allerede vigtigheden af en fælles transportpolitik
og gav den sin egen titel. Transport var derfor en af de første fælles politikområder i
Fællesskabet. Det handlede primært om at etablere et fælles transportmarked, med andre ord om
at gennemføre den fri udveksling af tjenesteydelser og åbne transportmarkederne. Dette mål er i
vid udstrækning blevet nået, eftersom selv jernbanemarkederne (indenlandsk passagertransport)
er gradvis blevet åbnet for konkurrence.
I forbindelse med transportmarkedets åbningsproces handler det også om at etablere rimelige
betingelser for konkurrencen såvel for individuelle transportformer som mellem dem. Af denne
grund har harmonisering af nationale love og administrative bestemmelser, herunder deres
teknologiske, sociale og skattemæssige forhold, gradvis fået en stadig større betydning.
På trods af den faldende trafik, som blev konstateret som følge af den økonomiske krise i
2008, har gennemførelsen af det europæiske indre marked, afskaffelsen af de indre grænser og
faldende transportpriser på grund af åbning og liberalisering af transportmarkedet såvel som
ændringer i produktionssystemer og opbevaring medført en vækst i transportmængden af såvel
personer som gods. Alligevel konfronteres transportsektoren, som på det økonomiske område
er meget succesfuld og dynamisk, med stadig større sociale og økologiske følgevirkninger.
Modellen for »bæredygtig mobilitet« får derfor større og større betydning.
Denne model er en tovtrækning mellem to forskellige målsætninger. For det første er
bevarelsen af en effektiv mobilitet til en rimelig pris for personer og gods det centrale
element på et europæisk indre marked, der skal være konkurrencedygtigt og give mulighed
for personers frie bevægelighed. For det andet skal man løse problemer i forbindelse med
øget trafik og begrænsninger af deraf følgende eksterne konsekvenser, herunder trafikulykker,
luftvejssygdomme, klimaændringer, støj, skader på miljøet eller trafikpropper.
Anvendelsen af denne model medfører en integreret strategi for optimering af effektiviteten
af transportsystemet, organisationen af transport og sikkerheden såvel som en reduktion
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af energiforbruget og indvirkningerne på miljøet. Grundpillerne i denne model omfatter
forbedring af konkurrenceevnen for miljøvenlige transportformer, oprettelsen af integrerede
transportnetværk, der anvendes af to eller flere transportformer (kombineret jernbane- og
vejtransport og intermodalitet) foruden oprettelsen af rimelige konkurrencebetingelser mellem
transportformerne gennem retfærdig afgiftsopkrævning for eksterne udgifter, som de har været
årsag til.
Den europæiske transportpolitik står på trods af de mange bestræbelser imidlertid stadig
over for en række store udfordringer vedrørende bæredygtighed, navnlig i forbindelse med
bekæmpelsen af den globale opvarmning. Transportsektoren udleder næsten en fjerdedel af de
samlede drivhusgasemissioner i EU-28 (der er tale om den næststørste drivhusgasforurenende
sektor efter energisektoren). Transportsektoren er i øvrigt den eneste sektor i Europa, hvis
drivhusgasemissioner er steget siden 1990 med næsten 22 % samlet. (Efter recessionen i 2008
begyndte disse emissioner at falde, men tendensen på lang sigt er stadig stigende). Dette er
grunden til, at hvidbogen om transport fra 2011 opfordrer til en nedbringelse af emissioner
(herunder fra international luftfart og med undtagelse af international søtransport) med 20 %
mellem 2008 og 2030 og med mindst 60 % mellem 1990 og 2050 samt en nedbringelse af
emissioner for international søtransport med 40 % mellem 2005 og 2050. Hvidbogen foreslår
også en anvendelse på 40 % af bæredygtige flybrændstoffer med lave CO2-emissioner inden for
luftfart senest i 2050 og nedbringelse af andelen af biler, der bruger konventionelt brændstof,
inden for bytransport med 50 % senest 2030, og med 100 % senest i 2050.

RESULTATER

A. Generelle politiske retningslinjer
Hvidbogen om gennemførelsen af det indre marked, der blev offentliggjort i juni 1985,
fremsatte anbefalinger til sikring af friheden for udveksling af tjenesteydelser. Den indeholdt
også specifikke referencer til transport og fastsatte visse mål, der skulle opfyldes senest den
31. december 1992 for alle typer transport (landtransport, søtransport og luftfart). Dette omfatter
udvikling af infrastruktur af fællesskabsinteresse, forenkling af grænsekontrol og -formaliteter
såvel som forbedring af sikkerheden. Den 2. december 1992 vedtog Kommissionen hvidbogen
om udvikling af den fælles transportpolitik (COM(1992)0494). Den slog til lyd for åbning af
transportmarkederne, udvikling af det transeuropæiske net, styrkelse af sikkerheden og social
harmonisering. I øvrigt repræsenterede hvidbogen på samme tid et vendepunkt mod en integreret
strategi, der omfatter alle transportformer baseret på modellen om »bæredygtig mobilitet«.
Senere understregede Kommissionen i hvidbogen af 22. juli 1998 med titlen »Fair betaling
for brug af infrastruktur: En model for gradvis indførelse af fælles afgiftsbestemmelser for
transportinfrastrukturen i EU« (KOM(1998)0466) den store forskel mellem medlemsstaterne
med hensyn til pålæggelse af transportafgifter, der har ført til adskillige intra- og intermodale
konkurrenceforvridninger. Derudover har det nuværende afgiftssystem ikke taget tilstrækkelig
højde for de økologiske og sociale aspekter i forbindelse med transport.
I sin anden hvidbog »Den europæiske transportpolitik frem til 2010: De svære
valg« (KOM(2001)0370) analyserede Kommissionen først problemerne og udfordringerne i
den europæiske transportpolitik — navnlig i forbindelse med EU's forestående udvidelse mod
øst. Den forudsagde en massiv stigning i trafik, som gik hånd i hånd med trafikpropper
og overbelastning, navnlig i forbindelse med vej- og lufttransport, og øgede helbreds- og
miljømæssige omkostninger. For at overvinde disse tendenser og bidrage til oprettelsen af et
økonomisk effektivt, men samtidig miljømæssigt og socialt ansvarligt transportsystem, foreslog
Kommissionen en pakke indeholdende 60 foranstaltninger. De skulle give mulighed for at bryde
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sammenhængen mellem økonomisk vækst og vækst i trafik foruden at kæmpe mod den ulige
vækst i forbindelse med de forskellige transportformer. Formålet med hvidbogen fra 2001 var at
stabilisere andelen af jernbanetransport, sejlads ad indre vandveje og nærskibstrafik på samme
niveau som i 1998 (dog et minimumsmål i henhold til Parlamentets betænkning A5-0444/2002,
punkt 8). For at nå dette mål sigtede foranstaltningerne først og fremmest på at forny interessen
for jernbanetransport, at fremme transporten til søs og ad indre vandveje og at knytte alle
transportformerne sammen. Kommissionen har desuden indledt en revision af retningslinjerne
for de transeuropæiske netværk (TEN-T 5.8.1) for at tilpasse dem til den udvidede Union og for i
højere grad at fremskynde fjernelsen af grænseoverskridende »flaskehalse«. For det tredje satte
hvidbogen fokus på trafikanternes rettigheder og forpligtelser, indførelsen af en handlingsplan,
der skulle forbedre sikkerheden for vejtransport, forbedring af brugerrettigheder såvel som
oprettelsen af præcis afgiftsopkrævning for alle transportformer ved at harmonisere principperne
for infrastrukturafgifter. For det fjerde understregede Kommissionen behovet for at bekæmpe
konsekvenserne af globaliseringen i forbindelse med transportsektoren.

GENNEMFØRELSE AF DRØFTELSERNE OM DEN FREMTIDIGE
TRANSPORT

A. 2001-2008
På trods af Kommissionens bestræbelser skred den fælles transportpolitik kun langsomt frem
indtil den anden halvdel af 1980'erne. Transportpolitikken blev kun til fællesskabslovgivning
takket være det passivitetssøgsmål, som Europa-Parlamentet indledte mod Rådet. I en dom af
22. maj af 1985 i sagen 13/83 om passivitetssøgsmålet opfordrede EF-Domstolen indtrængende
Rådet til at handle og således påbegynde udviklingen af en fælles transportpolitik. Mange af de
planlagte foranstaltninger i hvidbøgerne fra 1992 og 2001 er efterfølgende blevet implementeret
eller indført. Desuden har Unionen lanceret nogle ambitiøse teknologiske projekter i
denne periode, som f.eks. det europæiske satellitnavigationssystem Galileo, det europæiske
system til styring af jernbanetrafikken (ERTMS) og SESAR-programmet til forbedring
af den europæiske lufttrafikstyringsinfrastruktur. I juni 2006 fremlagde Kommissionen en
foreløbig vurdering af den seneste hvidbog (KOM(2006)0314). Kommissionen vurderede,
at de planlagte foranstaltninger for 2001 ikke var tilstrækkelige til at opnå de formulerede
målsætninger. Blandt de nye instrumenter, der blev indført, kan nævnes a) handlingsplanerne
for godstransportlogistik (KOM(2007)0607), for udbygning af intelligente transportsystemer
i Europa (KOM(2008)0886) og for bytrafikken (KOM(2009)0490), b) Naiades og
Naiades II (2013) — det integrerede EU-handlingsprogram for transport ad indre vandveje
(KOM(2006)0006) — og c) EU's søtransportpolitik frem til 2018 — strategiske mål og
anbefalinger (KOM(2009)0008).
Den 8. juli 2008 fremlagde Kommissionen en initiativpakke om »fremme af en grønnere
transportsektor«, der fokuserede på en strategi for internaliseringen af de eksterne omkostninger
ved alle transportformer. Denne pakke omfattede tre meddelelser og et forslag til revision af
eurovignetdirektivet (5.6.4 — A.2 Pålæggelse af infrastrukturudgifterne).
B. 2009-2015
Mindre end ti år efter sin anden hvidbog (2001) indledte Kommissionen en drøftelse
om transportområdet på lang sigt (om 20-40 år) for at kunne fremlægge resultaterne i
form af en meddelelse med titlen» En bæredygtig fremtid for transporten: På vej mod et
integreret og brugervenligt transportsystem med teknologien som drivkraft« (KOM(2009)0279,
punkt 4). Meddelelsen skitserede tendenserne, udfordringerne og det fremtidige europæiske
transportsystems muligheder, navnlig i forbindelse med a) den øgede globalisering, b)
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http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0886
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:52013DC0623
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udviklingen i forbindelserne med tredjelande, c) stigningen i godstransporten, d) ændringer i
socialsikringsstrukturerne og i den demografiske udvikling, e) den stigende urbanisering, f)
den fremtidige virksomhedsudvikling, g) eventuelle teknologiske fremskridt inden for energi,
transport og kommunikation, h) mulige konsekvenser af klimaændringerne samt i) ændringer
i energiforsyningen.
Kommissionen beskriver i sin tredje hvidbog om udviklingen på transportområdet frem
til 2050 med titlen »En køreplan for et fælles europæisk transportområde — mod et
konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem« (KOM(2011)0144) af 28. marts
2011 transportområdets nye udfordringer og nævner, hvad der skal til for at imødegå disse
udfordringer. Kommissionen fastsætter heri det (meget svære) mål om, at transportsektoren
skal reducere drivhusgasemissionerne med mindst 60 % i forhold til 1990 inden 2050, uden
at det går ud over væksten på transportmarkedet eller mobiliteten, samt som (ambitiøst)
midlertidigt mål, at drivhusgasemissionerne i 2020/2030 skal være reduceret med omkring
20 % i forhold til niveauet i 2008. Disse mål er dog langt fra tilstrækkelige i forhold
til dem, der blev vedtaget på klimakonferencen i Paris (COP21) i december 2015 (dvs.
nedbringelsen af drivhusgasemissioner med mindst 40 % mellem 2021 og 2030). Frem til 2020
vil realiteterne være lige så vigtige som ambitionerne med hensyn til at imødegå de økonomiske
og miljømæssige udfordringer, som den fælles transportpolitik skal løfte for at bidrage til at
opnå drastiske emissionsreduktioner. Dette indebærer, at transportsektoren skal bruge mindre
og renere energi, gøre bedre brug af den moderne infrastruktur og reducere indvirkningen på
miljøet. Hvidbogen fastsætter 10 detaljerede mål (f.eks. at lade 30 % af vejgodstransporten
overgå til andre transportformer, såsom jernbane- eller søtransport, inden 2030 og mere end
50 % inden 2050, tredoble de eksisterende højhastighedsjernbanenetværk inden 2030 og lade
størstedelen af al mellemdistancepassagertransport foregå med tog inden 2050, etablere et fuldt
ud funktionsdygtigt og multimodalt centralt TEN-T-netværk i Unionen inden 2030 med et
netværk af høj kvalitet og høj ydeevne inden 2050 og dertil hørende informationstjenester
osv.). Kommissionen sigter især mod at etablere et fælles europæisk transportområde ved
at fjerne de eksisterende hindringer mellem de forskellige transportformer og nationale
systemer og samtidig fremme etableringen af multinationale og multimodale operatører. For
at undgå spændinger og forvridninger gennem en streng anvendelse af konkurrencereglerne
på alle transportformerne fastsætter den foreslåede strategi en øget harmonisering og en
forbedret gennemførelse af bestemmelserne om sociale forhold, sikkerhed, miljøsikring,
minimumsservicestandarder og brugernes rettigheder. En anden del af strategien udgøres af
innovation for fremtiden og omfatter nye teknologiske løsninger og adfærdsændringer til fordel
for en mere bæredygtig mobilitet. Endelig kræver et transportinfrastrukturnet mange ressourcer,
forskellige finansieringskilder og systemer for intelligent prisfastsættelse. Eksempelvis er
transportsektoren den sektor, der modtager flest midler fra Connecting Europe-faciliteten (som
blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1316/2013) med et budget på 26 EUR frem til 2020.
Den 1. juli 2016 fremlagde Kommissionen en rapport i form af et arbejdsdokument
(SWD(2016)0226) om de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af
tiårsprogrammet i hvidbogen fra 2011. Bilag II indeholder navnlig en detaljeret oversigt over
aktiviteterne frem til maj 2016.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0144
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
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EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

A. Beføjelser
Selv på transportområdet har Europa-Parlamentets rolle gradvis udviklet sig fra udelukkende at
have en rådgivende rolle (indtil Maastrichttraktatens ikrafttrædelse) til at deltage i den fælles
beslutningstagning (siden Amsterdamtraktaten) på lige fod med Rådet.
Lissabontraktaten (1.1.5) har formelt innoveret området ved i sit afsnit VI at indføre den fælles
transportpolitik, der dog falder ind under Unionens delte kompetencer (i medfør af artikel 4,
stk. 2, litra g), i TEUF). Artikel 91 og 100, stk. 2, i TEUF fastsætter også anvendelse af den
almindelige lovgivningsprocedure på alle transportområder (jf. især faktablad 1.4.1).
B. Den generelle holdning
Sammen med den grundlæggende støtte til den udførte liberalisering af transportmarkedet har
Europa-Parlamentet fortsat lagt vægt på nødvendigheden af en sideløbende implementering
af en omfattende harmonisering af de gældende sociale, afgiftsmæssige og teknologiske
betingelser og sikkerhedsstandarderne. Ydermere har Europa-Parlamentet regelmæssigt støttet
modellen for bæredygtig mobilitet med specifikke forslag og krav.
Den 12. februar 2003 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om Kommissionens (anden)
hvidbog med titlen »Den Europæiske transportpolitik frem til 2010: De svære valg«. Det
understregede heri, at idéen om »bæredygtighed udvikling« skal udgøre fundamentet og
standarden for den europæiske transportpolitik. Parlamentet indskærpede vigtigheden af
oprettelsen af et integreret globalt transportsystem. Det slog også til lyd for at flytte fokus over på
mere miljøvenlige transportformer uden derigennem at skade konkurrenceevnen for vejtransport
og for en rimelig opkrævning af infrastrukturomkostninger og eksterne omkostninger for
alle transportformer. Parlamentet konkretiserede denne generelle strategi med en vifte af
krav og forslag til hver enkelt transportform og transportsikkerheden samt til planlægningen
og finansieringen af TEN-T såvel som bedre koordinering med andre EU-politikområder.
Det samme gælder for yderligere transportrelaterede emner i forbindelse med intermodalitet,
forskning, udvikling og nye teknologier.
Den 9. juli 2008 vedtog Parlamentet en beslutning vedrørende Kommissionens grønbog »På vej
mod en ny kultur for mobilitet i byer« (offentliggjort den 25. september 2007). Den 23. april
2009 blev der vedtaget en ny beslutning om »en handlingsplan for mobilitet i byer«. Parlamentet
krævede især et integreret samlet europæisk koncept for mobilitet i byer, der skal fungere som
en fælles referenceramme for europæiske, nationale, regionale og lokale aktører (kommuner,
borgere, erhvervsliv og industri). Kort efter tog Kommissionen dette krav op i sin handlingsplan
for bytrafikken (KOM(2009)0490), der blev offentliggjort den 30. september 2009.
Som følge af en ny meddelelse fra Kommissionen med titlen »En fælles indsats for
konkurrencedygtig og ressourceeffektiv bytrafik« (COM(2013)0913), der blev offentliggjort
den 17. december 2013, vedtog Parlamentet den 2. december 2015 en beslutning om
»bæredygtig mobilitet i byområder«. Medlemmerne tilskynder især medlemsstaterne til at
udarbejde planer for bæredygtig mobilitet i byområder, som prioriterer transportformer med
lavt emissionsniveau, køretøjer drevet af alternative brændstoffer og omfatter intelligente
transportsystemer og samtidig tager hensyn til de særlige behov hos personer med nedsat
mobilitet. De opfordrer også til at udvikle en parkeringspolitik (parkeringsplads, brug af
intelligente systemer og passende prissætning), som kan være en del af en integreret bypolitik,
og til at begrænse støjbelastningen i byerne. Kommissionen og medlemsstaterne opfordres til
at i) etablere et net for bæredygtig mobilitet, der fokuserer på bedste praksis inden for fysisk

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_1.4.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
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planlægning og arealanvendelse (med fokus på fælles transport, kollektiv transport, cykling og
gang), ii) tilskynde byerne til at deltage i det europæiske innovationspartnerskab om intelligente
byer og samfund og iii) at iværksætte oplysningskampagner til fremme af bæredygtig mobilitet.
I sin beslutning af 6. juli 2010 om en bæredygtig fremtid for transport reagerede Parlamentet på
Kommissionens efterfølgende meddelelse vedrørende udarbejdelsen af en ny hvidbog med at
foreslå en række foranstaltninger. Denne beslutning giver i et skema med 42 punkter et komplet
overblik over den europæiske transportpolitik.
Siden vedtagelsen af den tredje hvidbog har Parlamentet allerede vedtaget to beslutninger. I
beslutningen af 15. december 2011 om en »køreplan for et fælles europæisk transportområde
— mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem« foretog medlemmerne
en slags efterfølgende evaluering af de vigtigste mål fra 2011-hvidbogen og fremlagde et
blandet billede af de fremskridt, der var sket inden for rammerne af 2001-hvidbogen. Hvad
angår konkretiseringen af et fælles transportområde inden 2020 understreger beslutningen det
endnu utilstrækkeligt udforskede potentiale for transport i mange områder og insisterer på
vigtigheden af et system med indbyrdes sammenkobling og interoperabilitet, som bygger på
ægte europæisk styring af transportinfrastrukturer med henblik på at fjerne »virkningen af
grænser« mellem medlemsstaterne inden for alle transportformer. Parlamentet går ind for de
10 mål for et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem og målene i hvidbogen
for 2050 og 2030. Medlemmerne anbefaler dog en nærmere definition af bestemmelserne
for perioden frem til 2020. I forbindelse med 2020-strategien anbefaler de for eksempel
en begrænsning af CO2-emissioner fra vejtransporten med 20 %, en begrænsning af støjen
og energiforbruget i forbindelse med skinnekøretøjer med 20 %, en begrænsning af CO2-
emissioner fra lufttransporten i det samlede europæiske luftrum med 30 % og en samlet
begrænsning på EU-niveau af CO2-emissioner og skadelige stoffer inden for skibsfarten med
30 %. Alle de mellemliggende mål, der således fastsættes, betragtes som prioriterede mål og
skal derfor kontrolleres årligt. Endvidere fremsætter Parlamentet en række anbefalinger på
områderne vej-, luft-, jernbane- og søtransport. Den 9. september 2015 vedtog Parlamentet
en ny beslutning om gennemførelsen af hvidbogen fra 2011 med undertitlen »status og
vejen frem mod bæredygtig mobilitet«. I forbindelse med midtvejsevalueringen af hvidbogen
opfordrer Parlamentet Kommissionen til mindst at fastholde det ambitionsniveau, der blev
fastsat for for de oprindelige mål. Navnlig insisterer medlemmerne på at få foretaget en
statusopgørelse for at få overblik over implementeringen af de 40 initiativer, der er opstillet i
bilaget til hvidbogen (hvilket Kommissionen har gjort ved at offentliggøre arbejdsdokumentet
den 1. juli, se ovenfor). Parlamentet understreger endvidere den store forskel mellem målene
og de operationelle og finansielle midler til opfyldelsen heraf og tilskynder Kommissionen
til at foreslå yderligere lovgivningsmæssige foranstaltninger og en altomfattende strategi for
dekarbonisering af transport med henblik på at indfri de langsigtede mål (mindst 60 %
reduktion af drivhusgasemissioner fra transportsektoren pr. 2050). Parlamentet formulerer en
række anbefalinger, der har til formål at gennemføre integrationen af alle transportformer
inden for visionen om et mere effektivt, bæredygtigt, konkurrencepræget, tilgængeligt, og
borgervenligt transportsystem. Blandt de vigtigste fremhævede punkter forekommer modalt
skift og samordnet modalitet, moderne infrastruktur og intelligent finansiering, bymobilitet,
menneskers plads i centrum for transportpolitikken og transportens globale dimension.
Christina Ratcliff
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=fr
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