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1. Baggrund

Den første jernbanepakke, som blev vedtaget i 2001, var det første egentlige forsøg på at 
standse den tilbagegang for jernbanetransporten, som begyndte ved udgangen af sidste 
århundrede, og reformere den europæiske forskriftsmæssige ramme. Den havde til formål at 
sikre den europæiske integration i sektoren og dennes attraktivitet sammenlignet med andre 
transportformer. Denne første reform var imidlertid ude af stand til at forbedre jernbanernes 
situation og styrke disses samlede andel af transportmarkedet på europæisk niveau, hvilket var 
målsætningen med hvidbogen om transport fra 2001. 

Forhandlingerne i Parlamentet om beslutningen af 11. juni 2010 om gennemførelsen af den 
første jernbanepakke afslørede, at en af årsagerne til sektorens stagnation var 
medlemsstaternes manglende vilje til at gennemføre den første pakke ordentligt og nå de mål, 
der var fastsat heri. 

Kommissionen anlagde efter denne beslutning søgsmål mod 13 medlemsstater ved Domstolen 
for manglende korrekt gennemførelse af en række dele af den første jernbanepakke.  Det 
drejer sig her navnlig om manglende adskillelse mellem infrastrukturforvaltere og de 
etablerede jernbaneselskaber, vanskeligheder med at få infrastrukturforvaltere til at forestå en 
rimelig fastsættelse af afgifter og tilsynsorganernes utilstrækkelige beføjelser og 
uafhængighed.

2. Kommissionens forslag

Kommissionen foreslog en omarbejdning af de tre direktiver, som udgør den første 
jernbanepakke1(herefter kaldet ”omarbejdning”), ledsaget af en meddelelse2. For at opnå en 
højere grad af forenkling, klarhed og modernisering sammenskriver Kommissionen de tre 
direktiver i den første jernbanepakke og senere ændringer af disse. 

Ud over at kodificere den nuværende lovgivning har Kommissionen imidlertid til hensigt at 
forbedre finansieringen af og opkrævningen af afgifter for jernbaneinfrastruktur, 
konkurrencevilkårene og sikre en hensigtsmæssig overvågning af markedet. Disse tre emner 
behandles specifikt i følgende kapitler:

 Kapitel II om udviklingen af jernbanerne i Unionen indeholder bestemmelserne 
vedrørende infrastrukturforvalternes og jernbanevirksomhedernes uafhængighed, 
adskillelsen af infrastrukturforvaltning og transportvirksomhed og jernbanesektorens 
finansielle situation. Der tilføjes en bestemmelse for at begrænse medlemsstaternes 
indgriben i forvaltningen af jernbanevirksomheder, navnlig vedrørende de overordnede 
politiske retningslinjer. Infrastrukturforvalternes væsentlige funktioner er anført i 
direktivets bilag II.

Afsnit 4 og bilag III om betingelser for adgang til tjenesteydelser indeholder de vigtigste 
                                               
1 Direktiv 2001/12 om udvikling af Fællesskabets jernbaner, direktiv 2001/13 om udstedelse af licenser til 
jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af 
afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur.
2 KOM(2010)474
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ændringer: Heri tilføjes krav om uafhængighed for forvaltning af servicefaciliteter under 
særlige omstændigheder og krav til operatører af jernbanerelaterede tjenesteydelser om at 
udleje faciliteter, som ikke har været i brug i mere end to år.

 Kapitel III om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder bevarer proceduren for 
jernbaneselskabers opnåelse af en licens uden større ændringer. Der indføjes dog en ny 
bestemmelse i artikel 17, hvori der stilles krav om, at medlemsstaterne eller statsborgere i 
medlemsstaterne skal eje mere end 50 % af en jernbanevirksomhed, som ønsker at ansøge 
om en licens i EU. 

 Kapitel IV om opkrævning af afgifter for brug af infrastruktur og om tildeling af 
infrastrukturkapacitet indeholder flere bestemmelser, der indeholder substantielle 
ændringer: 

- Fastsættelse af afgifter for infrastruktur og tjenesteydelser: De vigtigste 
opkrævningsprincipper bibeholdes i deres nuværende form. Kommissionen ønsker dog 
at præcisere, hvordan disse principper skal anvendes (bilag VIII, punkt 1 og 3). Den 
foreslår også, at det gøres obligatorisk at fastsætte infrastrukturafgifter på grundlag af 
togs støjpræstation og kæde det sammen med eurovignetdirektivets ikrafttræden. 
Afgiftsfastsættelse i relation til andre miljøomkostninger vil forblive frivillig, mens 
opkrævninger, der øger infrastrukturforvalternes overskud, også vil være afhængig af 
eurovignetdirektivet. Kommissionen foreslår også en midlertidig reduktion af afgifter 
for tog udstyret med ETCS for at fremskynde anvendelsen af interoperable teknologier.    

- Tildeling af infrastrukturkapacitet: De vigtigste ændringer er rettet mod styrkelse af 
samarbejdet mellem infrastrukturforvalter af kapacitet på internationalt plan i artikel 40 
og udbredelse af begrebet om godkendte ansøgere i artikel 41. I tilfælde af tvister 
mellem ansøgere til kanaler af samme type skal den påkrævede information stilles gratis 
til rådighed i forbindelse med samordningen og tvistbilæggelsessystemet, som forvaltes 
af infrastrukturforvalterne i artikel 46. 

- Tilsynsorganer: Disse gøres uafhængige af enhver anden offentlig myndighed med 
hensyn til organisation, beslutningstagning og personaleforvaltning. Deres beføjelser 
udvides til at omfatte adgang til og afgifter for jernbanerelaterede ydelser og til at 
overvåge konkurrencen på området. Der stilles en række instrumenter til rådighed for 
tilsynsorganerne: foranstaltninger på eget initiativ, håndhævelse af deres afgørelser 
gennem sanktioner, herunder bøder, samt beføjelser til at iværksætte revisioner 
vedrørende adskillelsen af regnskaber og drage konklusioner vedrørende statsstøtte.  
Kommissionen styrker også samarbejdet gennem etablering af en arbejdsgruppe for 
nationale tilsynsorganer.

3. Indledende bemærkninger og store linjer

Omarbejdningen har til formål at nå frem til et samlet og integreret europæisk 
jernbanemarked inden for alle dettes segmenter, herunder passager- og godstransport på 
nationalt og internationalt plan. Dette mål, og især fjernelse af de sidste tekniske og 
administrative hindringer på de forskellige nationale markeder, støttes af ordføreren, da dette 
allerede fandt støtte i Parlamentet under forhandlingerne om de foregående jernbanepakker. 
Dette europæiske jernbanemarked bør komme borgere og virksomheder til gode ved at 
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reducere omkostningerne og garantere retfærdig og ikke-diskriminerende adgang til det 
europæiske jernbanenet for alle jernbanevirksomheder. 

Ud over dette generelle mål ønsker ordføreren at rejse nogle spørgsmål om visse elementer, 
som omarbejdningen efter ordførerens opfattelse beskæftiger sig temmelig utilstrækkeligt 
med, men som er afgørende for etablering af et reelt fælles europæisk jernbaneområde. Som 
grundlag for sine overvejelser bruger ordføreren Parlamentets beslutning, som blev vedtaget 
næsten enstemmigt i Transportudvalget (med 38 stemmer for og ingen imod). Denne 
beslutning behandler navnlig infrastrukturforvalternes uafhængighed, tilsynsorganernes 
manglende ressourcer og beføjelser samt infrastrukturafgifter.

a) Tilsynsorganer

I sin nylige beslutning giver Parlamentet udtryk for sine bekymringer vedrørende 
tilsynsorganernes utilstrækkelige beføjelser og ressourcer. Kommissionen foreslår derfor at 
styrke disses rolle og kompetencer betragteligt. Også samarbejdet mellem dem styrkes og går 
videre end den nuværende udveksling af oplysninger: Kommissionen har til hensigt at 
forpligte tilsynsorganer til at samarbejde, navnlig i tilfælde af klager vedrørende 
internationale kanaler. Men Kommissionen foreslår ikke et integreret europæisk tilsynssystem
svarende til, hvad der findes i andre netværksindustrier, som i den sidste tid er blevet åbnet for 
konkurrence, såsom energi eller telekommunikation. 

Ordføreren støtter fuldt ud Kommissionens strategi om at øge de nationale tilsynsorganers 
uafhængighed og kompetencer og mener, at styrkelsen af myndighedskontrol er den første 
bydende nødvendige reform, der skal foretages i jernbanesektoren: Effektiv
myndighedskontrol på nationalt og europæisk plan er en uundværlig betingelse for at opnå 
yderligere integration af de nationale jernbanemarkeder, eftersom den sikrer, at reglerne for et 
retfærdigt og ikke-diskriminerende jernbanemarked overholdes. 

Tilsynsorganets rolle bør styrkes yderligere, og dets kompetencer bør udvides til at omfatte 
nogle nye områder. For eksempel bør det også have beføjelser til at kontrollere, at nationale 
sikkerhedsforskrifter og andre tekniske standarder ikke misbruges til at begrænse 
markedsadgangen, eftersom bekymringer vedrørende sikkerhed og certificering ofte 
misbruges som undskyldning for at begrænse denne. Imidlertid styrkes tilsynsorganets rolle, 
som foreslået af Kommissionen, også på områder, der går videre end den traditionelle 
kontrolfunktion, såsom vurdering af virksomhedsplaner og evaluering af indkomstbehov på 
mellemlang til lang sigt for opfyldelse af præstationsmål. Ordføreren har til hensigt yderligere 
at styrke det europæiske niveau for denne myndighedskontrol, for eksempel gennem et mere 
institutionaliseret system set i forhold til Kommissionens rent samarbejdsbaserede metode. 

b) Finansiering af infrastruktur og opkrævning af afgifter

Parlamentet har regelmæssigt kritiseret medlemsstaternes manglende investeringer i og 
finansiering af jernbanesystemerne, navnlig vedrørende TEN-T-nettet, til trods for specifikke 
bestemmelser i direktiv 2001/12 om finansiering af infrastruktur og håndtering af 
jernbanegæld. Kommissionen indføjer nogle nye bestemmelser for at forbedre finansieringen 
af jernbaneinfrastruktur. Heriblandt at offentliggørelse af femårsstrategier for udvikling af 
national infrastruktur gøres obligatorisk (artikel 8). Disse strategier bør imødekomme 
fremtidige mobilitetsbehov og sikre bæredygtig finansiering af jernbanesystemet. 
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Virksomhedsplaner udarbejdet af infrastrukturforvaltere på grundlag af høringer af alle 
markedsdeltagere skal følge denne nye ramme. Forpligtelser, der styrker gennemsigtigheden i 
medlemsstaternes og infrastrukturforvalternes forpligtelser er ligeledes blevet skærpet, såsom 
offentliggørelse af afgiftsrammer. Disse bestemmelser er sammen med de forpligtelser, der 
skal overholdes af medlemsstaterne, et fremskridt for gennemsigtigheden. 

Kommissionen foreslår at gøre kontraktmæssige aftaler mellem infrastrukturforvalteren og de 
offentlige myndigheder obligatoriske for at sikre en alternativ kilde til finansiering af 
infrastruktur foruden afgifterne. Parametrene i sådanne aftaler, hvis varighed bliver forlænget 
fra tre til mindst fem år, styrkes i bilag VII, for eksempel gennem inddragelse af 
resultatindikatorer i den kontraktmæssige aftale. Dette kunne være et stærkt incitament til at 
gøre god brug af nettet, forudsat de definerede mål er ambitiøse nok. Ordføreren mener, at det 
for at gøre sådanne aftaler effektive er vigtigt at sikre, at alle interessenter har samme 
muligheder for at give udtryk for deres behov. 

Med hensyn til graduering af infrastrukturafgifter baseret på togs støjpræstation mener 
ordføreren, at internalisering af ydre forhold skal være koordineret mellem transportformerne 
for at skabe retfærdige vilkår for intra- og intermodal konkurrence. Der kunne foreslås 
ændringer for at understrege denne betingelse, især set i forhold til vejtransport. Der foreslås 
også incitamenter rettet mod ERTMS-udstyr gennem en midlertidig reduktion af 
infrastrukturafgifter for tog. Ordføreren mener, at det er yderst vigtigt, at disse incitamenter er 
indtægtsneutrale for alle jernbaneoperatører, uden at der skabes yderligere 
finansieringsvanskeligheder for infrastrukturforvalterne.

Endvidere giver den sporafgiftsordning, som er en af de ressourcer infrastrukturforvalterne 
har til rådighed for at finansiere infrastrukturudvikling og vedligeholdelse, i et betydeligt antal 
medlemsstater ikke tilstrækkelige incitamenter til at forbedre jernbanenettets ydeevne. 
Kommissionen foreslår derfor at definere nogle grundlæggende principper for 
præstationsordningen i bilag VIII, punkt 4. 

Disse foranstaltninger er et skridt på vejen mod etablering af en sund finansiel struktur, men 
spørgsmålet er stadig, om de vil være i en tid, hvor medlemsstaternes ressourcer er knappe. 
Grundlaget for infrastrukturfinansieringen er fortsat skrøbeligt. Der skal findes måder til at 
stimulere yderligere offentlige og private investeringer i jernbanesektoren ud over forbedring 
af gennemsigtigheden og de ovennævnte incitamenter. 

c) Betingelser for adgang til tjenesteydelser og servicefaciliteter

Kommissionen styrker bestemmelserne om dette spørgsmål, især i artikel 13. Dette resulterer 
i en situation, hvor Kommissionen foreslår en juridisk og organisatorisk adskillelse af 
servicefaciliteter fra de dominerende jernbanevirksomheder, uden at den tør tage fat på den 
overordnede adskillelse mellem infrastrukturforvaltere og transportoperatører, hvilket har 
langt mere skadelig virkning for den retfærdige og ikke-diskriminerende konkurrence. 
Spørgsmålet er, om Kommissionen er tilstrækkeligt eller uforholdsmæssigt ambitiøs, hvad 
angår målsætningerne om retfærdig og ikke-diskriminerende adgang til tjenester for alle 
ansøgere, og om andre foranstaltninger kunne være mere passende med henblik på at sikre en 
sådan adgang.  
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d) Adskillelse af infrastrukturforvaltning og drift af transportydelser 

Parlamentet har jævnligt givet udtryk for sin bekymring over, at infrastrukturforvaltere ikke 
sikres tilstrækkelig uafhængighed af etablerede jernbanevirksomheder. Det er af afgørende 
betydning, at infrastrukturforvalterne tildeles en sådan uafhængighed, da de har en central 
rolle for levering af adgang til infrastrukturkapacitet og for opkrævning af afgifter. Ordføreren 
tilslutter sig fuldt ud Parlamentets synspunkter, som kritiserede "utilstrækkelige praktiske og 
retlige garantier til sikring af infrastrukturforvalteres uafhængighed, især når de er en del af et 
jernbaneholdingselskab, der også omfatter jernbanetransportaktiviteter", og bekræfter, at 
adskillelse "er en forudsætning for at sikre en retfærdig, gennemsigtig og lige behandling af 
alle operatører"(punkt 7, beslutning af juni 2010).

Sådan manglende uafhængighed hæmmer konkurrencen i en lang række europæiske lande, og 
forhindrer den europæiske integration af jernbanenettet, som fortsat forvaltes ud fra rent 
nationale hensyn. Det er grunden til, at Parlamentet i sin nylige beslutning opfordrer 
Kommissionen at gøre infrastrukturforvalternes uafhængighed til et prioriteret område i 
omarbejdningen. Til ordførerens store skuffelse indeholder Kommissionens forslag imidlertid 
ikke nogen form for fremskridt med hensyn til adskillelse. Det er nu på tide for Europa-
Parlamentet at overveje, på hvilken måde og under hvilken form der kan opnås adskillelse på 
et fælles europæisk jernbanemarked, som det allerede har været tilfældet for andre sektorer, 
såsom energi og telekommunikation. Med henblik herpå bør Parlamentet lancere en debat om 
oprettelse af en egentlig europæisk model for et jernbanemarked, som er baseret på nogle få 
klare og gennemsigtige regler, som fører til en mere ensartet regulering i hele EU, end det er 
tilfældet i dag. Uden at gribe ind i spørgsmålet om ejerskab mener ordføreren, at kun fuldt 
lovligt, organisatorisk og institutionelt uafhængige infrastrukturforvaltere bør tillades.

e) Bilag og anvendelsesområdet for de delegerede retsakter

Forslaget indeholder ni bilag, som Kommissionen i den nuværende tekst kan ændre gennem 
delegerede retsakter. Ordføreren har forståelse for, at Kommissionen har behov for 
tilstrækkelig fleksibilitet til at tilpasse reglerne til den juridiske, politiske og tekniske 
udvikling. Direktivet bør imidlertid fastsætte et solidt grundlag for regulering, der giver klare 
indikationer om, hvilken retning Kommissionen skal bevæge sig. Nogle af disse bilag kan 
have store konsekvenser for, hvordan sektoren reguleres, og kan derfor betragtes som 
væsentlige elementer i direktivet. Som følge heraf foreslår ordføreren at vurdere relevansen af 
hvert bilag enkeltvis med henblik på at afgøre, om elementer indeholdt heri skal ændres efter 
den normale lovgivningsprocedure i stedet for gennem delegerede retsakter. 


