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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/.../EG

av den

om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av

gemenskapens järnvägar och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG

om tilldelning av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter 

för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA 

DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande2,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

  

1 EUT C 221, 8.9.2005, s. 56.
2 EUT C 71, 22.3.2005, s. 26.
3 Europaparlamentets yttrande av den 28 september 2005 (ännu inte offentliggjort i EUT), 

rådets gemensamma ståndpunkt av den … (ännu inte offentliggjord i EUT) och 
Europaparlamentets ståndpunkt av den … (ännu inte offentliggjord i EUT).
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av följande skäl:

(1) Syftet med rådets direktiv 91/440/EEG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av 

gemenskapens järnvägar1 var att underlätta anpassningen av gemenskapens järnvägar till 

den inre marknadens behov och att öka deras effektivitet.

(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning 

av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur2 rör 

de principer och förfaranden som skall tillämpas vid fastställande och uttag av avgifter för 

järnvägsinfrastruktur och tilldelning av infrastrukturkapacitet.

(3) I sin vitbok Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden 

meddelade kommissionen sin avsikt att fortsätta att förverkliga den inre marknaden för 

järnvägstrafik och föreslog att marknaden för internationell persontrafik skulle öppnas för 

konkurrens.

(4) Detta direktiv avser ett öppnande av marknaden för internationell persontrafik på järnväg 

inom gemenskapen och det bör därför inte beröra trafik mellan en medlemsstat och ett 

tredjeland. Medlemsstaterna bör dessutom från räckvidden för detta direktiv kunna utesluta 

trafik som transiterar gemenskapen.

  

1 EGT L 237, 24.8.1991, s. 25. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/51/EG (EUT L 164, 30.4.2004, s. 164. Rättad version i
EUT L 220, 21.6.2004, s. 58).

2 EGT L 75, 15.3.2001, s. 29. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/49/EG 
(EUT L 164, 30.4.2004, s. 44). Rättad version i EUT L 220, 21.6.2004, s. 16.
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(5) Den internationella järnvägstrafiken uppvisar i dag stora kontraster. Fjärrtrafiken 

(t.ex. nattåg) har problem och järnvägsföretagen som driver dem har nyligen lagt ned 

trafiken på flera av dessa linjer för att begränsa förlusterna. Samtidigt har den 

internationella snabbtågstrafiken ökat kraftigt och denna utveckling väntas hålla i sig i och 

med utbyggnaden och sammankopplingen av det transeuropeiska snabbtågsnätet senast 

2010. I båda fallen är emellertid konkurrensen från lågprisflygbolagen hård. Det är därför 

absolut nödvändigt att stimulera till nya initiativ genom att konkurrensen mellan 

järnvägsföretagen främjas.
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(6) Det är inte möjligt att öppna marknaden för internationell persontrafik utan att i detalj 

reglera tillträdet till infrastrukturen, väsentligt förbättra driftskompatibiliteten och fastställa 

stränga säkerhetsregler för järnvägstrafiken på nationell och europeisk nivå. Allt detta har 

nu gjorts i och med genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/12/EG 

av den 26 februari 2001 om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG1, Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2004/51/EG om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG2, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/13/EG av den 26 februari 2001 om ändring

av rådets direktiv 95/18/EG3, direktiv 2001/14/EG och Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar4. Det är

nödvändigt att denna nya rättsliga ram stöds av etablerad, konsoliderad praxis vid det 

datum som föreslås för öppnandet av marknaden för internationell persontrafik. Detta 

kommer att kräva en viss tid. Målsättningen för öppnandet av marknaden bör därför vara 

den 1 januari 2010.

(7) Det finns mycket få direkta järnvägsförbindelser där tåget inte stannar någonstans längs 

sträckan. På sträckor med mellanliggande stopp måste nya marknadsaktörer tillåtas ta upp 

och lämna av passagerare längs linjen för att garantera att sådan verksamhet får en 

realistisk möjlighet att bli ekonomiskt bärkraftig och för att potentiella konkurrenter inte 

skall missgynnas i förhållande till de befintliga järnvägsföretag som har rätt att ta upp och 

lämna av passagerare längs sträckan. Denna rättighet bör inte påverka tillämpningen av 

gemenskapsbestämmelser och nationella regler som rör konkurrenspolitik.

  

1 EUT L 75, 15.3.2001, s. 1.
2 EUT L 164, 30.4.2004, s. 164. Rättad version i EUT L 220, 21.6.2004, s. 58.
3 EGT L 75, 15.3.2001, s. 26.
4 EUT L 164, 30.4.2004, s. 44. Rättad version i EUT L 220, 21.6.2004, s. 16.
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(8) Införandet av sådana nya internationella förbindelser med öppet tillträde och med 

mellanliggande stopp bör inte medföra att marknaden för inhemsk persontrafik öppnas, 

utan bör endast inriktas på stopp utmed den internationella sträckan. Endast förbindelser 

vilkas huvudsakliga syfte är att befordra passagerare på internationell resa bör därför 

införas. Vid avgörandet av huruvida detta är förbindelsens huvudsakliga syfte bör kriterier 

som till exempel den andel av omsättning och volym som härrör från inhemsk eller 

internationell befordran av passagerare samt förbindelsens längd beaktas. Detta avgörande 

bör göras av respektive nationellt regleringsorgan på begäran av en berörd part.

(9) Enligt rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas 

åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar1 har 

medlemsstaterna och de lokala myndigheterna möjlighet att ingå avtal om allmänna 

tjänster. Dessa avtal kan ge exklusiva rättigheter att bedriva viss trafik. Det är därför 

nödvändigt att garantera överensstämmelse mellan bestämmelserna i den förordningen och 

principen om öppnandet av marknaden för internationell persontrafik för konkurrens. 

  

1 EGT L 156, 28.6.1969, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) 
nr 1893/91 (EGT L 169, 29.6.1991, s. 1).
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(10) Att öppna den internationella persontrafiken för konkurrens, vilket inkluderar rätten att ta 

upp passagerare vid varje station utmed en internationell förbindelse och att lämna av dem 

vid en annan, inbegripet stationer som ligger i samma medlemsstat, kan få konsekvenser 

för organisering och finansiering av persontrafik på järnväg som tillhandahålls enligt ett 

avtal om allmänna tjänster. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att på begäran av de 

behöriga myndigheter som ingick avtalet om allmänna tjänster begränsa rätten till tillträde 

till marknaden, om denna rätt skulle äventyra den ekonomiska jämvikten för dessa avtal 

om allmänna tjänster och det berörda regleringsorgan som avses i artikel 30 i 

direktiv 2001/14/EG ger sitt godkännande på grundval av en objektiv ekonomisk analys.

(11) Vissa medlemsstater har redan vidtagit åtgärder i riktning mot att öppna marknaden för 

persontrafik på järnväg genom överskådlig öppen konkurrensutsatt upphandling av 

tillhandahållande av vissa av dessa tjänster. De bör inte vara tvungna att tillhandahålla 

fullständigt öppet tillträde till internationell persontrafik, eftersom denna konkurrens om 

rätten att använda vissa järnvägslinjer har inneburit en tillräcklig prövning av 

marknadsvärdet av driften av denna trafik.
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(12) Vid bedömningen av huruvida den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmänna 

tjänster kan komma att äventyras, bör på förhand fastställda kriterier beaktas, till exempel 

lönsamhetskonsekvenserna för tjänster som ingår i avtalet om allmänna tjänster, inklusive 

konsekvenserna för nettokostnaderna för den behöriga offentliga myndighet som ingick 

avtalet, passagerarnas efterfrågan, biljettpriser, arrangemang för utfärdande av biljetter, 

plats och antal stopp på båda sidor om gränsen samt tidtabell och turtäthet för den 

föreslagna nya förbindelsen. Medlemsstaterna kan med iakttagande av en sådan 

bedömning och det berörda regleringsorganets beslut bevilja, ändra eller vägra rätten 

till tillträde till den internationella persontrafik ansökan gäller, inklusive uttag av en 

avgift från operatören av en ny internationell förbindelse för persontrafik i linje med 

den ekonomiska analysen och i enlighet med gemenskapsrätten och principerna om 

jämlikhet och icke-diskriminering.

(13) För att säkerställa finansiering av skyldigheten att tillhandahålla allmänna tjänster är det 

lämpligt att tillåta medlemsstaterna att ta ut en avgift på persontrafik på sitt territorium i 

enlighet med gemenskapsrätten.

(14) Regleringsorganet bör fungera så att eventuella intressekonflikter och all eventuell 

inblandning i tilldelning av det aktuella avtalet om allmänna tjänster undviks. Särskilt bör 

organets funktionella oberoende garanteras om det i organisatoriskt eller rättsligt avseende 

är nära kopplat till en behörig myndighet som deltar i tilldelning av det aktuella avtalet om 

allmänna tjänster. Regleringsorganets behörighet bör utvidgas till att omfatta bedömning 

av syftet med den internationella trafiken och när så är lämpligt de potentiella ekonomiska 

följderna för befintliga avtal om allmänna tjänster.

(15) Detta direktiv utgör ytterligare ett steg i öppnandet av järnvägsmarknaden. Vissa 

medlemsstater har redan öppnat marknaden för internationell persontrafik på sitt 

territorium. I detta sammanhang bör detta direktiv inte tolkas så att det införs skyldigheter 

för dessa medlemsstater att före den 1 januari 2010 bevilja rätt till tillträde för 

järnvägsföretag med tillstånd i en medlemsstat där liknande rätt till tillträde inte har 

beviljats.
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(16) De nationella regleringsorganen bör utbyta information enligt artikel 31 

i direktiv 2001/14/EG och om lämpligt i enskilda fall samordna principer och praxis för 

bedömningen av huruvida den ekonomiska jämvikten för ett avtal om allmänna tjänster 

äventyras. De bör successivt utarbeta riktlinjer på grundval av gjorda erfarenheter.

(17) Tillämpningen av detta direktiv bör utvärderas på grundval av en rapport från 

kommissionen, vilken skall läggas fram två år efter det datum då marknaden för 

internationell persontrafik har öppnats.

(18) En medlemsstat som saknar järnvägsnät och inte avser att skaffa ett sådant inom den 

närmaste framtiden skulle åläggas en oproportionerlig och meningslös skyldighet om den 

blev tvungen att införliva och genomföra direktiv 91/440/EEG och direktiv 2001/14/EG. 

En sådan medlemsstat bör därför, så länge som den inte har något järnvägsnät, undantas 

från skyldigheten att införliva och genomföra dessa direktiv.

(19) Eftersom målet för det här direktivet, nämligen att utveckla gemenskapens järnvägar, inte i 

tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, med tanke på behovet av att 

säkerställa rättvisa och icke-diskriminerande villkor för tillträde till infrastrukturen och 

beakta att driften av viktiga delar av järnvägsnätet har en uppenbar internationell 

dimension samt behovet av samordnade gränsöverskridande åtgärder och det därför bättre 

kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.
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(20) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning1 uppmuntras 

medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så 

långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och 

införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(21) Direktiven 91/440/EEG och 2001/14/EG bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 91/440/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 skall följande punkt läggas till:

"4. Medlemsstaterna får från direktivets räckvidd undanta varje transitförbindelse med 

järnväg genom gemenskapen vilken börjar och slutar utanför gemenskapens 

territorium."

2. I artikel 3 skall den fjärde strecksatsen utgå.

  

1 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
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3. I artikel 3 skall följande strecksats läggas till efter femte strecksatsen:

"– internationell persontrafik: persontrafik där tåget passerar minst en medlemsstats 

gräns och vars främsta syfte är att befordra passagerare mellan stationer i skilda 

medlemsstater. Tåget får kopplas ihop och/eller isär och olika sektioner får ha olika 

ursprung och olika destination, förutsatt att alla vagnar passerar minst en gräns,"

4. I artikel 3 skall följande strecksats läggas till efter sjätte strecksatsen:

"– transit: passage genom gemenskapens territorium utan att lasta eller lossa gods 

och/eller utan att ta upp eller lämna av passagerare på gemenskapens territorium."

5. I artikel 5.3 skall den första strecksatsen utgå.

6. I artikel 8 första stycket skall uttrycket "och internationella sammanslutningar" utgå.

7. Artikel 10.1 skall utgå.
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8. I artikel 10 skall följande punkter läggas till:

"3 a. Järnvägsföretag som omfattas av artikel 2 skall senast den 1 januari 2010 beviljas rätt 

till tillträde till infrastrukturen i samtliga medlemsstater för att bedriva internationell 

persontrafik. Vid internationell persontrafik skall järnvägsföretagen ha rätt att ta upp 

passagerare vid varje station utmed den internationella sträckan och att lämna av dem 

vid en annan, inbegripet stationer som ligger i samma medlemsstat.

Rätten till tillträde till infrastrukturen i de medlemsstater i vilka andelen 

internationell passagerartrafik med tåg utgör mer än hälften av omsättningen 

för persontrafiken för järnvägsföretag i den medlemsstaten skall beviljas 

senast den 1 januari 2012.

Huruvida det huvudsakliga syftet med trafiken är att befordra passagerare mellan 

stationer i olika medlemsstater skall avgöras av det eller de berörda regleringsorgan 

som avses i artikel 30 i direktiv 2001/14/EG på begäran av de berörda behöriga 

myndigheterna och/eller järnvägsföretagen.

3 b. Medlemsstaterna får begränsa tillträdesrätten enligt punkt 3 a för trafik mellan en 

avreseplats och en bestämmelseplats vilka omfattas av ett eller flera avtal om

allmänna tjänster i överensstämmelse med gällande gemenskapslagstiftning. En 

sådan begränsning får dock inte leda till en inskränkning av rätten att ta upp 

passagerare vid varje station utmed en internationell sträcka och att lämna av dem 

vid en annan, inbegripet stationer som ligger i samma medlemsstat, såvida inte 

utövandet av denna rätt skulle äventyra den ekonomiska jämvikten för ett avtal om 

allmänna tjänster.
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Huruvida den ekonomiska jämvikten skulle äventyras skall avgöras av det eller de 

berörda regleringsorgan som avses i artikel 30 i direktiv 2001/14/EG på grundval av 

en objektiv ekonomisk analys och i förväg fastställda kriterier på begäran av

– den eller de behöriga myndigheter som ingick avtalet om allmänna tjänster,

– varje annan berörd behörig myndighet med rätt att begränsa tillträde enligt 

denna artikel,

– infrastrukturförvaltaren, eller

– det järnvägsföretag som genomför avtalet om allmänna tjänster.

De behöriga myndigheterna och de järnvägsföretag som tillhandahåller de allmänna 

tjänsterna skall förse det eller de berörda regleringsorganen med de uppgifter som 

rimligen krävs för att fatta ett beslut. Regleringsorganet skall beakta de erhållna 

uppgifterna, i förekommande fall samråda med samtliga berörda parter, och meddela 

de berörda parterna sitt motiverade beslut inom en i förväg fastställd, rimlig tid och 

under alla omständigheter senast två månader efter att ha mottagit alla relevanta 

uppgifter. Regleringsorganet skall motivera sitt beslut och ange inom vilken 

tidsperiod och på vilka villkor
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– den eller de berörda behöriga myndigheterna,

– infrastrukturförvaltaren,

– det järnvägsföretag som genomför avtalet om allmänna tjänster, eller

– det järnvägsföretag som söker tillträde

kan begära att beslutet omprövas.

3 c. Medlemsstaterna får också begränsa rätten att ta upp och lämna av passagerare vid 

stationer inom samma medlemsstatstat längs en sträcka med internationell 

persontrafik, där en exklusiv rätt att befordra passagerare mellan dessa stationer har 

beviljats enligt ett koncessionsavtal som tilldelats genom ett rättvist konkurrensutsatt 

anbudsförfarande och i överensstämmelse med tillämpliga principer i 

gemenskapslagstiftningen före …* . Denna begränsning får gälla under avtalets 

ursprungliga giltighetstid eller i 15 år, beroende på vilket som är kortast.

3 d. Bestämmelserna i detta direktiv skall inte kräva att medlemsstaterna före 

den 1 januari 2010 beviljar den rätt till tillträde som avses i punkt 3 a för 

järnvägsföretag och deras direkt eller indirekt kontrollerade dotterföretag med 

tillstånd i en medlemsstat där liknande rätt till tillträde inte har beviljats.

3 e. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att se till att de beslut som 

avses i punkterna 3 b, 3 c och 3 d kan bli föremål för rättslig prövning.

  

* EUT: Vänligen för in dagen för detta direktivs ikraftträdande.
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3 f. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 b får medlemsstaterna, på de villkor 

som fastställs i denna artikel, tillåta de berörda myndigheterna att ta ut en avgift på 

all persontrafik på järnväg på sitt territorium för att bidra till att finansiera

ersättningen för skyldigheten att tillhandahålla allmänna tjänster inom ramen för 

avtal om allmänna tjänster som har ingåtts i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

I enlighet med gemenskapslagstiftningen får den ersättning som avses i första stycket

inte överstiga vad som är nödvändigt för att täcka hela eller delar av kostnaden i 

samband med skyldigheten att tillhandahålla allmänna tjänster med beaktande av 

relevanta intäkter och en rimlig vinst för att uppfylla dessa skyldigheter.

Avgiften skall tas ut i enlighet med gemenskapslagstiftningen, i synnerhet med 

iakttagande av principerna om rättvisa, insyn, icke-diskriminering och 

proportionalitet, särskilt vad gäller förhållandet mellan tjänstens pris och 

avgiftsnivån. Skyldigheten att bidra till finansieringen av skyldigheten att

tillhandahålla allmänna tjänster skall inte äventyra den internationella 

persontrafikens ekonomiska bärkraft.

De berörda myndigheterna skall spara de uppgifter som är nödvändiga för att 

säkerställa att avgifternas ursprung och användningen av dem kan spåras. 

Medlemstaterna skall informera kommissionen om detta."

9. Artikel 10.8 skall ersättas med följande:

"8. Senast den 1 januari 2009 skall kommissionen lägga fram en rapport om 

genomförandet av detta direktiv för Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.
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Denna rapport skall behandla

– genomförandet av detta direktiv i medlemsstaterna och hur de olika berörda 

organens arbete faktiskt har fungerat,

– marknadsutvecklingen, särskilt internationella trafiktrender, trafikverksamhet 

och alla marknadsaktörers andel på marknaden, inbegripet nya 

marknadsaktörer."

10. I artikel 10 skall följande punkt läggas till:

"9. Senast den 31 december 2012 skall kommissionen lägga fram en rapport om 

genomförandet av bestämmelserna i punkt 3 för Europaparlamentet, rådet, 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén."

11. I artikel 15 skall följande punkt läggas till:

"Skyldigheterna att införliva och genomföra detta direktiv skall inte gälla Cypern och 

Malta, så länge som inget järnvägsnät upprättats på deras territorium."
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Artikel 2

Direktiv 2001/14/EG ändras på följande sätt:

1. I artikel 1.3 skall följande punkt läggas till:

"e) Järnvägstransporter som transiterar genom gemenskapen."

2. I artikel 2 skall följande punkt läggas till:

"n) transit: passage genom gemenskapens territorium utan att lasta eller lossa gods 

och/eller utan att ta upp eller lämna av passagerare på gemenskapens territorium."
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3. I artikel 13 skall följande punkt 4 läggas till:

"4. När en sökande avser att begära infrastrukturkapacitet för att bedriva internationell 

persontrafik enligt artikel 3 i direktiv 91/440/EEG skall den informera de berörda 

infrastrukturförvaltarna och regleringsorganen. För att möjliggöra bedömningen av 

syftet med den internationella persontrafiken mellan stationer i olika medlemsstater 

och de potentiella ekonomiska följderna för befintliga avtal om allmänna tjänster 

skall regleringsorganen se till att information ges till de behöriga myndigheter som 

har beviljat persontrafik på järnväg enligt ett avtal om allmänna tjänster, varje annan 

berörd behörig myndighet med rätt att begränsa tillträde enligt artikel 10.3 b i 

direktiv 91/440/EEG och varje järnvägsföretag som utför avtalet om allmänna 

tjänster på denna internationella persontrafiklinje."

4. Artikel 17.5 skall ersättas med följande:

"5. Ramavtal skall i princip omfatta en period om fem år och skall kunna förnyas för 

perioder av samma längd som den ursprungliga giltighetstiden. 

Infrastrukturförvaltaren får samtycka till en kortare eller längre period i särskilda fall. 

Varje period som är längre än fem år skall vara motiverad av att affärskontrakt, 

särskilda investeringar eller risker föreligger.
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5 a. För trafik som utnyttjar sådan särskild infrastruktur som avses i artikel 24 vilken 

kräver omfattande och långsiktiga investeringar, vilka motiverats av sökanden, får 

ramavtal gälla under en period om femton år. En längre period än femton år skall 

endast kunna tillåtas i exceptionella fall, i synnerhet när det gäller omfattande och 

långsiktiga investeringar och särskilt när dessa omfattas av åtaganden i avtal, 

däribland en flerårig amorteringsplan.

Sökandens krav kan i detta fall nödvändiggöra en ingående beskrivning av de 

kapacitetsegenskaper − inklusive turtäthet, volym och tåglägenas kvalitet – som skall

tillhandahållas sökanden under ramavtalets löptid. Infrastrukturförvaltaren får 

minska den reserverade kapacitet som under minst en månad har utnyttjats mindre än 

den tröskelkvot som anges i artikel 27.

Från och med den 1 januari 2010 får ett initialt ramavtal upprättas för en 

femårsperiod, som kan förnyas en gång, på grundval av de kapacitetsegenskaper som 

utnyttjas av sökande som bedriver trafik före den 1 januari 2010, för att särskilda 

investeringar eller förekomsten av affärskontrakt skall beaktas. Det regleringsorgan 

som avses i artikel 30 skall vara ansvarigt för att bevilja ikraftträdande av ett sådant 

avtal."

5. I artikel 30.1 skall följande mening läggas till före den sista meningen:

"Organet skall dessutom vara funktionellt oberoende av varje behörig myndighet som 

deltar i tilldelning av ett avtal om offentliga tjänster."

6. I artikel 38 skall följande stycke läggas till:

"Skyldigheterna att införliva och genomföra detta direktiv skall inte gälla Cypern och 

Malta, så länge som inget järnvägsnät upprättats på deras territorium."
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Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är 

nödvändiga för att följa detta direktiv före den …*. De skall genast överlämna texten till 

dessa bestämmelser till kommissionen.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta 

direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om 

hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i 

nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3. Bestämmelserna i artikel 1.2, 1.5, 1.6 och 1.7 skall tillämpas från och med 

den 1 januari 2010.

  

* 18 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens 

officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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I. Inledning 

 

Den 3 mars 2004 lade kommissionen fram förslaget till direktiv om ändring av direktiv 91/440/EEG 

om utvecklingen av gemenskapens järnvägar, det s.k. förslaget om tillträde till järnvägsmarknaden, 

som ett av de fyra förslagen i tredje järnvägspaketet1. 

 

Den 28 september 2005 antog Europaparlamentet sitt yttrande vid omröstning i första behandlingen. 

 

Den 24 juli 2006 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 251 i fördraget. 

 

Vid sina överläggningar beaktade rådet yttrandena från Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén2 och Regionkommittén3. 

 

                                                 
1  De övriga tre lagstiftningsförslagen gäller 

– en förordning om internationella tågresenärers rättigheter och skyldigheter 
(dok. 7149/04 TRANS 109 CODEC 337), 

– en förordning om kvalitetskrav för godstransport på järnväg (dok. 7150/04 TRANS 110 
CODEC 338), 

– ett direktiv om behörighetsprövning av tågpersonal som är nödvändig för framförandet 
av lok och tåg på gemenskapens järnvägsnät (dok. 7148/04 TRANS 108 CODEC 336). 

2  EUT C 221, 9.9.2005, s. 56. 
3  EUT C 71, 22.3.2005, s. 26. 
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II. Analys av den gemensamma ståndpunkten 

 

1. Allmänt 

 

Förhandlingarna om öppnandet av marknaden för den internationella persontrafiken på järnväg 

ägde rum i ett politiskt klimat som präglats av kommissionens vitbok om den gemensamma 

transportpolitiken fram till 20104, samt av första och andra järnvägspaketet. I sin vitbok meddelade 

kommissionen sin avsikt att fortsätta att förverkliga den inre marknaden för järnvägstrafik 

bl.a. genom att öppna marknaden för den internationella persontrafiken. Första och andra 

järnvägspaketet innehåller detaljerade bestämmelser om tillträde till infrastrukturen, om 

driftskompatibilitet och säkerhet för järnvägstrafiken på nationell och europeisk nivå, och bildar 

därmed en ram som skulle göra det möjligt att öppna marknaden för godstrafik och internationell 

persontrafik. 

 

Vid mötet den 5 december 2005 kunde rådet nå politisk överenskommelse om tre av de fyra 

lagstiftningsförslagen till det tredje järnvägspaketet, nämligen förslaget om tillträde till 

järnvägsmarknaden, som detta dokument handlar om samt förslagen om tågresenärers rättigheter 

och skyldigheter och om tågpersonal, varigenom man bereder vägen för antagandet av tre 

gemensamma ståndpunkter. 

 

I centrum för rådets diskussioner om förslaget till tillträde till järnvägsmarknaden stod förhållandet 

mellan detta förslag och det reviderade förslaget om kollektivtrafik på järnväg och väg, det 

s.k. förslaget om allmän trafikplikt5. Vid mötet i rådet den 5 december 2005 kunde man därför 

endast nå en politisk överenskommelse om förslaget om tillträde till järnvägsmarknaden efter en 

behandling av frågan om förhållandet mellan de båda förslagen och att ett klargörande av ett antal 

punkter i förslaget om kollektivtrafik på järnväg och väg i ett uttalande till protokollet från rådet och 

kommissionen (se bilaga I). 

                                                 
4  Dok. 11932/01 TRANS 131 AVIATION 70 MR 76. 
5  Dok. 11508/05 TRANS 155 CODEC 657. 



 
5895/2/06 REV 2 ADD 1  gr/EE/co 4 
 DG C III   SV 

2. Centrala politiska frågor 

 

2.1 Att öppna marknaden för internationell persontrafik på järnväg 

 

Öppnandet av marknaden kan – genom att den utsätts för konkurrens – bidra till effektivare och 

attraktivare europeiska järnvägsförbindelser. Genom att bevilja järnvägsföretag som bedriver 

internationell persontrafik tillträde till infrastrukturen i alla medlemsstater senast 

den 1 januari 2010, följer rådet den kompromiss som nåddes med Europaparlamentet vid 

förlikningsförfarandet om andra järnvägspaketet6. Öppnandet av marknaden för internationell 

persontrafik på järnväg senast 2010 skulle göra det möjligt för operatörerna att förbereda sig på 

lämpligt sätt. Det skulle också sammanfalla med både utbyggnaden och sammankopplingen av det 

transeuropeiska snabbtågsnätet och med en konsolidering av den ram som fastställdes genom första 

och andra järnvägspaketet. 

 

Öppnandet av marknaden för internationell trafik, inbegripet cabotage, kommer att få stora 

konsekvenser för de medlemsstater där internationella transporter utgör en viktig del av den totala 

persontrafiken på järnväg. Med tanke på detta vill rådet ge dessa medlemsstater mer tid att 

förbereda sig inför öppnandet av marknaden genom att de får bevilja tillträdesrätt senast 

den 1 januari 2012. 

 

Rådet delar därför inte i Europaparlamentets uppfattning att internationell persontrafik på järnväg 

skall öppnas senast 2008 och alla övriga former av persontrafik på järnväg senast 2012 

(ändringarna 2, 8 och 9 om tidtabellen för att öppna marknaden för persontrafik på järnväg. 

Ändringarna 6 och 12 om utarbetande av utvärderingsrapporter från kommissionen om att öppna 

marknaderna för nationell och internationell persontrafik på järnväg). 

                                                 
6  Denna kompromiss är införd i skäl 4 i direktiv 2004/51 och har följande lydelse: "Vad gäller 

öppnande av marknaden för internationella passagerartransporttjänster måste årtalet 2010, 
som föreslagits av kommissionen, anses som ett mål som gör det möjligt för samtliga 
operatörer att förbereda sig på lämpligt sätt." 
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2.2 Rätten att ta upp och lämna av passagerare inom samma medlemsstat 

 

Rådet liksom Europaparlamentet godtar kommissionens förslag om att tillåta internationella 

järnvägsföretag att ta upp och lämna av passagerare vid stationer i samma medlemsstatstat. Rådets 

uppfattning är att denna s.k. carbotagetransport är nödvändig för att möjliggöra lönsamma 

internationella transporttjänster. 

 

Rådet vill emellertid undvika att tillträde för internationell persontrafik på järnväg, inklusive 

cabotage, leder till att marknaden för den nationella persontrafiken på järnväg öppnas. 

Den gemensamma ståndpunkten tillåter därför endast att tillträde beviljas sådan internationell trafik, 

vars "främsta syfte" är att befordra passagerare mellan stationer i skilda medlemsstater. I den 

gemensamma ståndpunkten finns ett förfarande för att bestämma syftet med den internationella 

trafik för vilken tillträde begärs. 

 

2.3 Skyddet av kollektivtrafiken 

 

Den gemensamma ståndpunkten om förslaget om tillträde till järnvägsmarknaden återspeglar i 

huvudsak rådets avvägning mellan att å ena sidan öppna marknaden och å andra sidan skydda 

kollektivtrafiken. För att uppnå detta har rådet gjort följande tre tillägg i kommissionens förslag: Ett 

förfarande för att avgöra huruvida öppnandet av marknaden för internationell persontrafik på 

järnväg äventyrar kollektivtrafiken, ett klargörande av förfarandet för att bevilja tillträdesrätt och en 

bestämmelse som ger medlemsstaterna möjlighet att ta ut en avgift för internationell persontrafik på 

järnväg. Avvägningen mellan att öppna marknaden och att skydda kollektivtrafiken uttrycks också i 

rådets och kommissionens uttalande till protokollet vid rådets möte den 5 december 2005 

(se bilaga I). 
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2.3.1 Förfarande 

 

För att klargöra när tillträdesrätten kan begränsas innehåller den gemensamma ståndpunkten ett 

förfarande för att avgöra om den internationella persontrafiken skulle komma att äventyra den 

ekonomiska jämvikten för kollektivtrafiken. Ett viktigt inslag i detta förfarande är 

regleringsorganets objektiva ekonomiska analys av konsekvenserna av den internationella 

persontrafiken för kollektivtrafiken. Rådet har hämtat denna idé från Europaparlamentets 

ändring 10. 

 

2.3.2 Modulerad begränsning av tillträdesrätten 

 

För att ge beslutet att bevilja tillträdesrätt större flexibilitet klargörs det i den gemensamma 

ståndpunkten – efter det att det fastställts att kollektivtrafikens ekonomiska jämvikt skulle komma 

att äventyras – att det finns flera metoder för att begränsa tillträdet för internationell persontrafik. 

I linje med principerna om jämlikhet och icke-diskriminering anger rådet att medlemsstaterna kan 

bevilja, ändra eller vägra tillträdesrätt, inbegripet genom att ta ut en avgift av operatören av en ny 

internationell förbindelse för persontrafik. Genom möjligheten att stödja kollektivtrafiken genom att 

avgifter tas ut på internationell persontrafik, har medlemsstaterna större handlingsutrymme att 

öppna marknaden och samtidigt skydda kollektivtrafiken. 

 

2.3.3 Kompensation 

 

I vissa medlemsstater bidrar lönsam persontrafik på järnväg till den kollektivtrafik som går med 

förlust genom avgifter som tas ut. Rådet vill klargöra att en sådan avgift också kan tas ut av 

järnvägsföretag som har beviljats tillträde. En sådan skyldighet att bidra till ersättningen för 

skyldigheten att tillhandahålla allmänna tjänster gäller endast den medlemsstat där avgiften tas ut. 

Vidare bör avgiften inte äventyra den internationella persontrafikens ekonomiska bärkraft. I den 

gemensamma ståndpunkten föreskrivs det slutligen att om en medlemsstat väljer att ta ut sådana 

avgifter, måste den lämna nödvändig information till kommissionen. Portugal gjorde ett uttalande 

avseende kompensationen vid mötet i rådet (transport, telekommunikation och energi) i 

december 2005 (bilaga II). 
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2.4 Ramavtal 

 

Rådet anser i likhet med parlamentet att det är nödvändigt att komplettera öppnandet av marknaden 

för internationell persontrafik på järnväg med ett stabilare och mer förutsägbart klimat för 

investeringar i infrastruktur för sådan trafik, särskilt för förbindelser där specialiserad infrastruktur 

används. Följaktligen föreslår rådet med utgångspunkt i parlamentets ändringar 5, 7 och 

13 ändringar av bestämmelserna om ramavtal i direktiv 2001/14/EG7. När parlamentet föreslår att 

det skall vara möjligt att ingå ramavtal med en löptid på tio år för förbindelser där det används 

specialiserad infrastruktur som kräver omfattande och långsiktiga investeringar, anser rådet det 

lämpligare med en löptid på 15 år. 

 

2.5 Ömsesidighetsklausul 

 

I likhet med parlamentet (i ändringarna 3 och 11) önskar rådet i förslaget om tillträde till 

järnvägsmarknaden införa en bestämmelse som tillåter medlemsstater som har öppnat sin marknad 

för internationell persontrafik på järnväg att inte bevilja tillträdesrätt för företag som är registrerade 

i en medlemsstat som inte beviljar den typen av tillträdesrätt. 

 

2.6 Andra viktiga frågor 

 

2.6.1 Transitering 

 

I den gemensamma ståndpunkter klargör rådet att syftet med förslaget om tillträde till 

järnvägsmarknaden är att öppna marknaden för internationell persontrafik inom gemenskapen och 

att gods- och persontrafik som börjar och slutar i tredjeländer och transiterar gemenskapens 

territorium inte omfattas av förslaget. Litauen gjorde ett uttalande till protokollet om 

transiteringsfrågan (se bilaga III). 

                                                 
7  Direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande 

av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (EGT L 75, 15.3.2001, s. 29). 
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2.6.2 Koncessionsbaserat system 

 

Kommissionens förslag grundar sig på principen om konkurrens på järnvägarna. Rådet ansluter sig 

till denna princip men medger att även andra principer är tänkbara när det gäller att införa 

konkurrens och att sådana därtill redan tillämpas i praktiken. Med tanke på detta anser rådet att man 

bör tillåta medlemsstaterna att under en övergångsperiod inte bevilja helt öppet tillträde till 

internationell persontrafik på järnväg i sådana fall där rätten att använda vissa järnvägslinjer har 

inneburit en tillräcklig prövning av marknadsvärdet genom principen om konkurrens om 

järnvägarna. 

 

2.6.3. Undantag från genomförandet för Malta och Cypern 

 

Med hänsyn till att Malta och Cypern inte har något järnvägssystem och att utsikterna att de i 

framtiden kommer att ha ett är ytterst begränsade befriar rådet dessa båda medlemsstater från 

skyldigheten att genomföra direktivet om tillträde till järnvägsmarknaden. 

 

3. Europaparlamentets ändringar 

 

Rådets svar på ändringarna 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13 anges ovan i samband med de 

centrala frågorna. 

 

Dessutom har rådet godtagit ändring 2 vad beträffar hänvisningen till direktiv 2004/49, ändring 4 

vad beträffar omnämnandet av kommissionens första förslag om allmän trafikplikt från juli 2000 

och ändring 7 fullt ut. 

 

Rådet godtar inte ändring 4 vad beträffar antagandet av en gemensam ståndpunkt om förslaget till 

förordning om allmän trafikplikt och inte heller ändring 6 vad beträffar kommissionens skyldighet 

lägga fram en konsekvensbedömning av öppnandet av näten för nationell persontrafik senast 2005. 
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III. Slutsats 

 

Efter att ha skärskådat parlamentets yttrande har rådet nått fram till en gemensam ståndpunkt som 

bevarar jämvikten mellan öppnande av marknaden för internationell persontrafik på järnväg å ena 

sidan och skydd av kollektivtrafiken å andra sidan. För att finna denna jämvikt har rådet dragit nytta 

av flera viktiga ändringar från parlamentet. Rådet har inte helt kunnat godta parlamentets inställning 

till den takt i vilken tillträdesrätt skall beviljas; i den gemensamma ståndpunkten anges emellertid 

en tidsplan som skulle göra det möjligt för såväl operatörer som myndigheter att på lämpligt sätt 

förbereda marknaden för persontrafik på järnväg. 

 

___________ 
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BILAGA I 

 

Uttalande från rådet och kommissionen till rådets protokoll 

 

När rådet nådde en politisk överenskommelse om den gemensamma ståndpunkten om direktivet om 

ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar, var det även 

enigt om följande punkter: 

 

1. Öppnandet av gemenskapens järnvägsmarknad kan endast uppnås stegvis och i 

överensstämmelse med vad den allmänna trafiken kräver. 

 

2. För persontrafik innebär detta att öppnandet av marknaden enligt de aktuella lagförslagen 

enbart berör internationell persontrafik på järnväg, inklusive cabotage, och inte nationell 

persontrafik. 

 

3. Den blivande förordningen om kollektivtrafik på järnväg och väg, vars huvudsakliga syfte är 

att fastställa ett regelverk för ersättning för avtal om allmän trafik snarare än att öppna 

marknaden för järnvägstrafik, bör tillåta direkt tilldelning av avtal om allmän trafik när det 

gäller järnvägstrafik, och en sådan direkt tilldelning bör inte kräva någon ytterligare öppnande 

av marknaden för persontrafik på järnväg än vad som har överenskommits i direktivet om 

ändring av direktiv 91/440. 

 

4. Att även i fortsättningen ge myndigheterna möjlighet att sörja för driften av integrerade 

järnvägsnät är likaledes en fråga av vikt för rådet som noterar att detta kan kräva att den 

direkta tilldelningen av avtal för sådana nät fastställs i förordningen om allmän trafikplikt. 

 

5. Inom ramen för de framtida diskussionerna om förordningen kommer det att bli nödvändigt 

att garantera samstämmighet mellan direktivet om ändring av direktiv 91/440 och 

förordningen om allmän trafikplikt så att lagstiftningen kan göras tydligare. 
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6. De frågor som kommer att behöva klargöras när man skall enas om förordningen om allmän 

trafikplikt är i synnerhet 

– definitionen av fjärrtransporter, stadstransporter och regionala transporter på järnväg, i 

linje med subsidiaritetsprincipen, beroende på de särskilda villkoren för olika behöriga 

myndigheter, 

– fastställande av ansvaret för finansieringen av internationella avtal för allmän trafik, 

– omfattningen av investeringar vid beräkningen av längden på avtalen om allmän trafik. 

 

7.  Rådet förbinder sig att försöka hitta en politisk överenskommelse om förordningen om 

allmän trafikplikt så snart som möjligt under 2006. Betydande framsteg måste till under det 

kommande halvåret och de allmänna principerna om öppenhet, subsidiaritet och tydligare 

lagstiftning behöver särskilt uppmärksammas. 

 

___________ 
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BILAGA II 

 

UTTALANDE FRÅN REPUBLIKEN PORTUGAL 

 

Portugal bekräftar sitt stöd för målet att liberalisera järnvägstrafiken och röstar därför för 

Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av 

gemenskapens järnvägar. 

 

Portugal beklagar dock godkännandet av den nya artikel 1.8.3 f som tillåter medlemsstaterna att ta 

ut en avgift för internationell persontrafik på järnväg för att bidra till avtal om allmän trafik. 

 

Denna lagstiftningslösning kommer att skada den normala utvecklingen av den europeiska 

marknaden och påverka möjligheterna för resenärer från medlemsstater i randområden att ta sig till 

andra regioner i Europa. Dessutom står denna lösning i strid med främjandet av byte av 

transportslag, som är ett av de viktigaste målen för gemenskapspolitiken inom denna sektor. 

 

Portugal hoppas att denna bestämmelse kan revideras under nästa skede av 

medbeslutandeförfarandet, så att dess eventuella negativa konsekvenser för liberaliseringen av den 

internationella persontrafiken minskas. 

 

___________ 
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BILAGA III 

 

Uttalande från Litauen till rådets protokoll 

 

Litauen förutsätter att bestämmelserna i dokument 14737/05 ADD 1 i art. 1.0, 1.2a och i art. 1a.0a 

och 1a.0aa fullt ut överensstämmer med rådets förordning nr 693/2003 av den 14 april 2003 om 

införandet av ett särskilt dokument för förenklad järnvägstransitering. 

 

 

________________________ 
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2004/0047 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET 
 

i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 
 

om 

rådets gemensamma ståndpunkt om antagande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens 
järnvägar och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG om tilldelning av 

infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och 
utfärdande av säkerhetsintyg 

1. BAKGRUND 

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och 
rådet(dokument KOM(2004) 0139 slutlig – 2004/0047 (COD)): 

4 mars 2004 

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 9 februari 2005 

Datum för Europaparlamentets yttrande efter första behandlingen: 28 september 2005 

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten: 24 juli 2006 

2. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Med det här beslutet och i enlighet med vitboken ”Den gemensamma transportpolitiken fram 
till 2010 : Vägval inför framtiden” har kommissionen för avsikt att fortsätta reformeringen av 
järnvägssektorn genom att konkurrensutsätta den internationella passagerartransport 
som sker inom Europeiska unionen.  

Det är en av de fyra åtgärder kommissionen föreslog i det tredje järnvägspaketet (de övriga 
åtgärderna är avsedda att förbättra rättigheterna för de resenärer som använder internationella 
tjänster, att inrätta ett certifieringssystem för lokförare och att förbättra kvaliteten på 
godstransporter på järnväg). 

Genom det här särskilda förslaget får järnvägsföretag, som innehar licens och de 
säkerhetscertifikat som krävs, från och med den 1 januari 2010 tillgång till infrastrukturen för 
att bedriva internationell persontrafik i gemenskapen.  

För att skapa realistiska ekonomiska förutsättningar för att utveckla dessa tjänster, föreslås att 
operatörer skall få möjlighet att ta upp och släppa av resenärer under hela den internationella 
sträckan, även på stationer som ligger på en och samma medlemsstats territorium. Detta har 
skett på ett sådant sätt att man skyddar den ekonomiska jämvikten i de avtal om allmänna 
tjänster som skulle kunna påverkas av detta, samtidigt som driftsvillkoren för de 
järnvägsföretag som bedriver internationell persontrafik på järnvägstrafik med fritt tillträde 
inte skulle bli överdrivet stränga. 



 

SV 3   SV 

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

En central fråga vid rådets diskussioner om kommissionens förslag om öppnande av 
marknaden var dess koppling till det ändrade förslaget om kollektivtrafik på järnväg och väg1. 
Vid rådets möte den 5 december 2005 kunde en politisk överenskommelse om förslaget till 
tillträde till järnvägsmarknaden bara uppnås efter det att man behandlat frågan om 
förhållandet mellan de två förslagen och preciserat flera delar av förslaget om kollektivtrafik i 
en förklaring till rådets och kommissionens mötesprotokoll (se bilaga I). 

Rådet antog med kvalificerad majoritet (Ungern avstod dock från att rösta) vissa allmänna 
ändringar av kommissionens förslag. Ändringarna kan godtas eftersom de innebär att målen 
uppfylls. 

Den första ändringen gäller rätten till fritt tillträde till infrastrukturen för persontrafik på 
järnväg. Rådet behöll 2010 som inledningsår för persontrafik på internationella järnvägar i 
enlighet med kommissionens förslag. I de medlemsstater där internationella transporter utgör 
en stor del av den totala persontrafiken på järnväg skjuts öppningen av marknaden fram till 
2012 tack vare den gemensamma ståndpunkten. Rådet avvisade Europaparlamentets förslag 
efter dess första behandling om att förlägga öppningsdatumet för internationella tjänster till 
2008 och för inhemska tjänster till 2012. Rådet övertog dock parlamentets förslag om en 
ömsesidighetsklausul som medlemsstaterna kan tillämpa och som skulle öppna deras 
marknader för konkurrens före 2010. Kommissionen stödjer denna tidsplan för öppningen 
som den definieras i den gemensamma ståndpunkten eftersom den gör det möjligt för alla 
marknadsaktörer att förbereda sig för att marknaden öppnas. Kommissionen kan godta 
ömsesidighetsklausulen eftersom den är av ren övergångskaraktär och formulerad på ett 
sådant sätt att den är förenlig med gemenskapslagstiftningen. Kommissionen delar också 
uppfattningen i den gemensamma ståndpunkten att tillträdesrätten bara bör beviljas de 
internationella tjänster som huvudsakligen är inriktade på personbefordran mellan stationer i 
olika medlemsstater. På så vis undviker man att en tillträdesrätt för internationell persontrafik, 
som omfattar cabotage, skulle kunna missbrukas, vilket skulle leda till att marknaden för 
inhemsk passagerartrafik öppnas för konkurrens. 

För det andra fastställer rådet i sin gemensamma ståndpunkt på ett tydligare sätt 
mekanismerna och förfarandena för att skydda kollektivtrafiken. Rådet behåller den 
allmänna princip som kommissionen föreslog, nämligen att tillträdesrätten bara kan begränsas 
om den skulle äventyra den ekonomiska jämvikten hos kollektivtrafiken. Rådet har lagt till tre 
delar till kommissionens förslag: a) ett öppet förfarande där ett oberoende regleringsorgan 
spelar huvudrollen i fråga om att fastställa om öppnandet av marknaden för persontrafik på 
internationella järnvägar påverkar kollektivtrafiken, b) ett klargörande om reglerna för att 
bevilja eller begränsa det fria tillträdet, c) en bestämmelse som säger att medlemsstater kan ta 
ut en avgift för persontrafik på internationella järnvägar på ett öppet och icke-diskriminerande 
sätt för att finansiera offentliga passagerartransporter på järnväg. Kommissionen stödjer dessa 
delar, eftersom de antingen gör bestämmelserna tydligare eller anger vad som är tillåtet enligt 
gemenskapslagstiftningen. 

Den tredje ändringen rör ett förslag från Europaparlamentet om att komplettera öppnandet 
av marknaden för persontrafik på internationella järnvägar, i synnerhet i fråga om 
tjänster som använder särskild infrastruktur, med ett stabilare och mer förutsägbart 

                                                 
1 Kommissionen utfärdade ett ändrat förslag den 20 juli 2005, se KOM(2005) 319. 
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investeringsklimat. I de fall Europaparlamentets förslag innebar att man skulle tillåta tjänster 
att använda särskild infrastruktur, som kräver betydande och långsiktiga investeringar, med 
ramavtal med 10 års löptid, anser rådet att 15 års löptid är lämpligare. Kommissionen delar 
rådets uppfattning, som på ett korrekt sätt återspeglar de generellt långa 
amorteringsperioderna för den typen av särskild järnvägsinfrastruktur. 

Slutligen införs genom rådets gemensamma ståndpunkt flera andra betydande ändringar 
jämfört med kommissionens förslag. I ståndpunkten klargjordes att direktivet syftar till att 
öppna marknaden för persontrafik på internationella järnvägar inom gemenskapen och att 
gods- och persontransporter, som börjar och slutar i tredje land och som går genom 
gemenskapens territorium, inte omfattas av det här förslaget. Genom den gemensamma 
ståndpunkten kan medlemsstaterna tillämpa en övergångsperiod då de inte behöver 
erbjuda fullständigt öppet tillträde till persontrafik på internationella järnvägar om 
rätten att använda vissa järnvägslinjer till exempel har tilldelats efter ett öppet och 
konkurrensutsatt anbudsförfarande. Rådet föreslog också att medlemsstater som saknar 
järnvägsnät, till exempel Malta och Cypern, skulle undantas från kravet att tillämpa de 
direktiv som berörs av den här ändringen. Kommissionen kan godta samtliga dessa 
tilläggsbestämmelser. 

4 DETALJERADE KOMMENTARER FRÅN KOMMISSIONEN 

Kommissionen godtog helt eller delvis fyra av de tolv ändringar som Europaparlamentet 
föreslog vid första behandlingen. Rådet har i sin gemensamma ståndpunkt infört åtta av dessa, 
helt eller i princip. 

4.1 Ändringsförslag från Europaparlamentet som godtagits av kommissionen och som helt 
eller delvis förts in i den gemensamma ståndpunkten 

Hänvisningarna nedan gäller skälen och artiklarna i den gemensamma ståndpunkten. 

Ändringsförslag 5 och 13. Med ett förslag från Europaparlamentet som underlag föreslår rådet 
i artikel 2. 4) att standardperioden för ett ramavtal för särskild infrastruktur skall utökas till 15 
år jämfört med 10 år som parlamentet föreslagit. Rådet anger också på ett vägledande sätt de 
kapacitetsgränser som skall gälla för den sökande under ramavtalets varaktighet. 

Ändringsförslag 7. I skäl 21 rekommenderas att både direktiv 91/440/EEG och 2001/141/EG 
ändras. 

Ändringsförslag 10. I skäl 10 och punkt 1 8) 3b sägs att tillträdesrätten bara kan begränsas om 
det reglerande organet, efter en noggrann ekonomisk analys och på förhand fastställda 
kriterier, skulle komma till slutsatsen att tillträdesrätten skulle äventyra kollektivtrafikens 
ekonomiska jämvikt. Den gemensamma ståndpunkten innehåller även en uppställning över de 
aktörer som kan begära att en sådan ekonomisk analys görs och procedurmässiga aspekter på 
bedömningen samt utfärdande av beslutet. 
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4.2 Ändringsförslag från parlamentet som kommissionen inte godkänt och som inte förts in 
i den gemensamma ståndpunkten 

Ändringsförslag 2, 8 och 9. I skäl 6 och punkt 1 8) 3a fastställs att den 1 januari 2010 är ett 
lämpligt datum för att öppna marknaden för persontrafik på internationella järnvägar. Detta 
strider mot Europaparlamentets förslag där 2008 angavs som startår för att öppna marknaden 
för persontrafik på internationella järnvägar och 2012 för inhemsk trafik. 

Ändringsförslag 4. Genom det här ändringsförslaget skapas en koppling till rådets behandling 
av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kollektivtrafik på 
järnväg och väg. Eftersom rådet uppnådde politisk enighet om förslaget den 9 juni 2006 är 
förslaget om en sådan koppling redan överspelat. 

4.3 Ändringsförslag från parlamentet som kommissionen inte godkänt och som helt eller 
delvis förts in i den gemensamma ståndpunkten 

Ändringsförslag 6 och 12. I skäl 17 och punkterna 1 9) och 1 10) krävs att kommissionen 
under 2009 skall rapportera om genomförandet av direktiv 91/440/EEG, ändrat genom 
direktiv 2001/12/EG, samt två år efter det att persontrafik på internationella järnvägar öppnats 
för konkurrens, om genomförandet av det här direktivet. Parlamentets två ändringar innebär 
att kommissionen skall rapportera två gånger om genomförandet av det här direktivet. Första 
gången två år efter det att persontrafik på internationella järnvägar öppnats för konkurrens 
enligt förslaget från Europaparlamentet och andra gången två år efter det datum som föreslås 
för att öppna inhemsk persontrafik för konkurrens.  

Ändringsförslag 3 och 11. I enlighet med ett liknande förslag från Europaparlamentet 
innehåller skäl 11 och punkt 1 8) 3d inga krav på medlemsstater som öppnat sina marknader 
för persontrafik på internationella järnvägar att bevilja tillträdesrätt före det datum som anges 
i gemenskapslagstiftningen till järnvägsföretag eller deras direkt eller indirekt kontrollerade 
dotterföretag som är godkända i en medlemsstat där tillträdesrätter av liknande art inte 
beviljas. 

Kommissionen kan godta dessa ändringar, som den tidigare tillbakavisade vid parlamentets 
första behandling. 

5. SLUTSATS 

Kommissionen kan stödja den gemensamma ståndpunkt som antogs den 24 juli 2006 med 
kvalificerad majoritet, eftersom det inte underminerar de grundläggande målen och det 
underliggande tillvägagångssättet i kommissionens förslag. 
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BILAGA I 

Rådets och kommissionens förklaring som skall infogas i rådets mötesprotokoll 

I samband med att uppnå politisk enighet om en gemensam ståndpunkt om direktivet om 
ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar, är rådet 
enigt även om följande punkter: 

1. Öppnandet av järnvägsmarknaden i gemenskapen kan bara uppnås steg för steg och i 
överensstämmelse med krav på offentliga tjänster. 

2. I fråga om persontrafik innebär detta att öppnandet av marknaden genom aktuella 
lagförslag endast gäller persontrafik på internationella järnvägar, inklusive cabotage, 
och inte inhemsk persontrafik. 

3. Den kommande förordningen om kollektivtrafik på järnväg och väg, med 
huvudmålet att fastställa den rättsliga ramen för kompensation för avtal om allmänna 
tjänster, snarare än att öppna marknaden för järnvägstjänster, skulle göra det möjligt 
med direkttilldelning av avtal om allmän trafik för järnvägstjänster; en sådan 
direkttilldelning skulle inte innebära att marknaden för persontrafik på järnväg skulle 
behöva öppnas mer än vad som överenskommits i direktivet om ändring av direktiv 
91/440/EEG. 

4. Rådet anser det också viktigt att myndigheter även i framtiden har möjlighet att driva 
integrerade järnvägsnät och poängterar att det kan betyda att förordningen om allmän 
trafikplikt måste innehålla bestämmelser om direkttilldelning av kontrakt för sådana 
nät. 

5. För att göra rättsläget tydligare kommer det att vara nödvändigt att man i kommande 
förhandlingar om förordningen ser till att det råder samstämmighet mellan direktivet 
om ändring av direktiv 91/440/EEG och förordningen om allmän trafikplikt. 

6. De frågor som måste klargöras för att det skall gå att nå en uppgörelse om 
förordningen om allmän trafikplikt är framförallt följande: 

• fastställande av fjärrtrafik, järnvägstrafik i städer och regional järnvägstrafik, i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen, beroende på de specifika omständigheterna 
för olika myndigheter, 

• fastställande av ansvaret för att finansiera internationella kontrakt för allmänna 
tjänster, 

• storleken på investeringar vid beräkningen av varaktigheten för kontrakten för 
allmänna tjänster. 

7. Rådet förbinder sig att så tidigt som möjligt under 2006 försöka hitta en politisk 
överenskommelse om förordningen om allmän trafikplikt. Det måste ske stora 
framsteg under det närmaste halvåret med uppmärksamheten främst riktad mot de 
allmänna principerna om öppenhet, subsidiaritet och klarhet i rättsläget. 




