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NOTAT 
 
 

Resumé 
 
Dette notat redegør for de tilsynsmyndigheder i jernbanesektoren, som 
er oprettet i medlemsstaterne i overensstemmelse med direktiv 
2001/14/EF. Derefter diskuterer notatet en række gældende 
reguleringsmodeller i de forskellige medlemsstater og effekten af 
regulering på det europæiske jernbanemarked. 
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SAMMENDRAG 
 

Dette notat giver en gennemgang af effektiviteten af de tilsynsmyndigheder, som er 
oprettet i medlemsstaterne som følge af direktiv 2001/14/EF. Hensigten er at oplyse den 
parlamentariske debat og stemmeafgivningen vedrørende omarbejdningen af den første 
jernbanepakke ved at skabe et overblik over den institutionelle ramme for lovgivningen i 
forskellige medlemsstater og kommentere på tilsynsmyndighedernes uafhængighed samt 
de ressourcer, de har til rådighed. I notatet diskuteres desuden de forskellige 
reguleringsmodeller og effekten af regulering på jernbanemarkederne. 
 
En bred lovgivningsramme, der sigter mod at åbne markedet og forbedre 
konkurrenceevnen for de europæiske jernbaner, er blevet indført gradvist siden 1990'erne; 
målet med den første jernbanepakke fra 2001 var at tillade ikkediskriminerende adgang til 
det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Den foreskrev bl.a. oprettelsen af en 
tilsynsmyndighed i hver medlemsstat, hvis hovedopgave det er at sikre rimelig og 
ikkediskriminerende adgang til jernbanenettet og tjenesteydelser. Ifølge artikel 30 i direktiv 
2001/14/EF er det et krav, at tilsynsmyndigheden er uafhængig af infrastrukturstyringen 
(IM), togselskaberne samt afgifts- og kapacitetsfordelingsorganerne i de enkelte 
medlemsstater.  
 
Tilsynsmyndighedernes natur og karakter varierer fra medlemsstat til medlemsstat. Nogle 
er selvstændige organisationer, andre er en del af bredere uafhængige organer, og nogle er 
en del af et nationalt ministerium. En tilsynsmyndigheds egentlige beføjelser til effektivt at 
overvåge jernbanemarkedet og håndhæve sin afgørelse afhænger til dels af, hvor 
uafhængig myndigheden er. For at sikre, at jernbanevirksomhederne har 
ikkediskriminerende adgang til infrastrukturen skal den uafhængige regulering suppleres af 
en hensigtsmæssig branchestruktur.  
 
Den 17. september 2010 vedtog Kommissionen et udkast til et forslag om at ændre 
direktiverne i den første jernbanepakke. Den løbende debat i Europa-Parlamentet 
vedrørende forslaget om et nyt direktiv har vist, at tilsynsmyndighedernes rolle som 
tilsynsførende på jernbanemarkedet bør styrkes.  
 
Der er tydeligt behov for en styrkelse af den eksisterende lovgivning for bedre at kunne 
garantere tilsynsmyndighedernes uafhængighed samt for bestemmelser til at sikre, at 
tilsynsmyndighederne har tilstrækkelige ressourcer og hensigtsmæssige beføjelser, og det 
skal anerkendes, at behovet for regulerende indgreb og tilsyn kan være forskelligt i de 
enkelte medlemsstater. 
 

NØGLEFORHOLD 

 Effektiviteten af tilsynsmyndighederne i de forskellige medlemsstater varierer 
betydeligt, da hver myndighed er forskellig i forhold til beføjelser, finansielle 
ressourcer og personale. De organisatoriske modeller, der anvendes, er forskellige.  

 Der er tydeligt behov for en styrkelse af den eksisterende lovgivning for bedre 
at kunne garantere tilsynsmyndighedernes uafhængighed.  
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 Fremtidige lovbestemmelser bør anerkende behovet for, at 
tilsynsmyndighederne fungerer uafhængigt af regeringen, navnlig hvor 
sidstnævnte har en direkte interesse i bestemte nationale jernbaneorganisationer.  

 Enhver lovændring bør desuden tage højde for behovet for at sikre, at 
tilsynsmyndighederne har tilstrækkelige ressourcer og hensigtsmæssige 
beføjelser, og anerkende, at behovet for regulerende indgreb og tilsyn kan være 
forskellig i de enkelte medlemsstater. 

 


