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I detta meddelande presenteras en överblick över de regleringsorgan 
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på den europeiska järnvägsmarknaden. 
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SAMMANFATTNING 
 

Detta kortfattade meddelande ger en översikt över effektiviteten hos de regleringsorgan 
som medlemsstaterna inrättat i enlighet med direktiv 2001/14/EG. Det är tänkt att utgöra 
ett underlag till den parlamentariska debatten och omröstningen om omarbetningen av det 
första järnvägspaketet genom att ge en översikt över olika medlemsländers institutionella 
ramar för regleringen samt belysa regleringsorganens oberoende ställning och de resurser 
organen har tillgång till. Här diskuteras också de olika regleringsmodeller som införts och 
effekten av regleringen på järnvägsmarknaderna. 
 
Sedan 1990-talet har en bred rättslig ram avsedd att gynna en öppnare marknad och öka 
de europeiska järnvägarnas konkurrenskraft gradvis införts. Det första järnvägspaketet 
från 2001 hade som mål att medge icke-diskriminerande tillträde till det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T). Järnvägspaketet föreskrev bl.a. inrättandet av ett regleringsorgan i 
varje medlemsstat. Organets huvuduppgift är att säkra rättvis och icke-diskriminerande 
tillträde till järnvägsnät och tjänster. I artikel 30 i direktiv 2001/14/EG fastslås att 
regleringsorganet ska vara oberoende av varje infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, 
avgiftsorgan och tilldelningsorgan i medlemsstaten.  
 
Regleringsorganens uppbyggnad och karaktär varierar mellan medlemsstaterna. Vissa är 
självständiga organisationer, andra ingår under större oberoende organ och några utgör en 
del av ett nationellt departement. Regleringsorganens reella befogenheter att effektivt 
övervaka järnvägsmarknaden och göra sina beslut gällande beror till en del på graden av 
detta oberoende. För att kunna garantera järnvägsföretagen icke-diskriminerande tillträde 
till infrastrukturen måste den oberoende regleringen åtföljas av lämplig branschstruktur.  
 
Den 17 september 2010 antog Europeiska kommissionen ett förslag till översyn av de 
direktiv som ingår i det första järnvägspaketet. Den pågående debatten i 
Europaparlamentet om förslaget till nytt direktiv har visat att regleringsorganens roll som 
övervakare av järnvägsmarknaden bör stärkas.  
 
Det finns tydliga skäl att stärka den befintliga lagstiftningen för att bättre garantera 
regleringsorganens oberoende och införa bestämmelser för att se till att regleringsorganen 
får tillräckliga resurser och har lämpliga befogenheter, samtidigt som man inser att behovet 
av regleringsåtgärder och tillsyn kan variera mellan medlemsstaterna.  
 

VIKTIGA SLUTSATSER 

 Regleringsorganens effektivitet varierar betydligt mellan olika medlemsstater 
eftersom organen har olika befogenheter, ekonomiska resurser och personal. De 
organisatoriska system som inrättats skiljer sig åt.  

 Det finns starka skäl att stärka den befintliga lagstiftningen för att bättre kunna 
garantera regleringsorganens oberoende. 

 Framtida lagstiftning bör ta hänsyn till att regleringsorganen måste vara 
oberoende av regeringen, särskilt när den senare har ett direkt intresse i enskilda 
nationella järnvägsorganisationer. 
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 Alla ändringar i lagstiftningen bör också ta hänsyn till behovet av att garantera att 
regleringsorganen har tillräckliga resurser och lämpliga befogenheter, 
samtidigt som man inser att behovet av regleringsåtgärder och tillsyn kan variera 
mellan olika medlemsstater. 

 


