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LYHENNELMÄ 

Tässä muistiossa annetaan yleiskuvaus jäsenvaltioiden direktiivin 2001/14/EY mukaisesti 
perustamien sääntelyelinten tehokkuudesta. Muistion tarkoituksena on antaa tietoa 
ensimmäisen rautatiepaketin uudelleenlaatimista koskevaa parlamenttikeskustelua ja 
äänestystä varten. Siksi siinä luodaan katsaus sääntelyn toimielinjärjestelmään eri maissa 
sekä esitetään huomioita sääntelyelinten riippumattomuudesta ja niiden käytettävissä 
olevista voimavaroista. Muistiossa tarkastellaan myös käytössä olevia eri sääntelymalleja ja 
sääntelyn vaikutusta rautatieliikennemarkkinoihin. 
 
Laaja lainsäädäntökehys, jonka tarkoituksena on edistää markkinoiden avaamista ja 
parantaa Euroopan rautateiden kilpailukykyä, on otettu käyttöön asteittain 1990-luvulta 
lähtien. Vuoden 2001 ensimmäisellä rautatiepaketilla haluttiin mahdollistaa syrjimätön 
pääsy Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon (TEN-T). Siinä säädettiin muun muassa 
jokaiseen jäsenvaltioon perustettavasta sääntelyelimestä, jonka päätehtävänä on taata 
oikeudenmukainen ja syrjimätön pääsy rautatieverkkoon ja -palveluihin. Direktiivin 
2001/14/EY 30 artiklan mukaan sääntelyelimen on oltava riippumaton kunkin jäsenvaltion 
infrastruktuurin hallinnoista, raideliikenteen harjoittajista, hinnoitteluelimistä ja 
käyttöoikeuksia myöntävistä elimistä.  
 
Sääntelyelinten luonne ja ominaisuudet vaihtelevat eri jäsenvaltioissa: jotkut ovat erillisiä 
organisaatioita ja toiset taas osa suurempaa riippumatonta elintä tai kansallista 
ministeriötä. Sääntelyelimen todelliset valtuudet valvoa tehokkaasti 
rautatieliikennemarkkinoita ja panna täytäntöön päätöksiään riippuvat osittain sen 
riippumattomuuden asteesta. Jotta rautatieyrityksillä on varmasti syrjimätön pääsy 
infrastruktuureihin, riippumattoman sääntelyn lisäksi alalle tarvitaan myös asianmukainen 
rakenne.  
 
Euroopan komissio antoi 17. syyskuuta 2010 ehdotusluonnoksen ensimmäisen 
rautatiepaketin direktiivien muuttamiseksi. Euroopan parlamentissa käynnissä olevat 
keskustelut ehdotuksesta uudeksi direktiiviksi ovat osoittaneet, että sääntelyelinten 
asemaa rautatieliikennemarkkinoiden valvojana tulisi vahvistaa.  
 
Olemassa olevan lainsäädännön vahvistamiselle sääntelyelinten riippumattomuuden 
takaamiseksi on olemassa selvät perusteet. Lisäksi tarvitaan säännöksiä, joilla taataan, että 
sääntelyelimillä on riittävät voimavarat ja asianmukaiset valtuudet, ja joissa otetaan 
huomioon, että sääntelyn ja valvonnan tarve saattaa vaihdella eri jäsenvaltioissa. 
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KESKEISET HAVAINNOT 

 Sääntelyelinten tehokkuus vaihtelee huomattavasti eri jäsenvaltioissa, sillä 
kullakin elimellä on erilaiset valtuudet, taloudelliset voimavarat ja henkilöstö. 
Käytössä on myös erilaisia organisaatiomalleja.  

 Olemassa olevan lainsäädännön vahvistamiselle sääntelyelinten 
riippumattomuuden takaamiseksi on olemassa selvät perusteet.   

 Tulevissa säädöksissä on tunnustettava, että sääntelyelinten tulee toimia 
valtion hallinnosta riippumattomasti, erityisesti silloin, jos valtiolla on välittömiä 
etuja yksittäisissä kansallisissa rautatieorganisaatioissa.   

 Lainsäädännön muutoksissa tulee myös huomioida tarve taata, että 
sääntelyelimillä on riittävät voimavarat ja asianmukaiset valtuudet, ja ottaa 
huomioon, että sääntelyn ja valvonnan tarve saattaa vaihdella eri jäsenvaltioissa. 

 


