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1. Taustaa

Ensimmäinen vuonna 2001 hyväksytty rautatiepaketti oli ensimmäinen todellinen yritys 
lopettaa viime vuosisadan lopussa alkanut rautatiekuljetusten väheneminen ja uudistaa EU:n 
sääntelykehys. Sen tavoitteena oli varmistaa alan yhdentyminen Euroopassa ja houkuttelevuus 
muihin kuljetusmuotoihin verrattuna. Tällä ensimmäisellä uudistuksella ei kuitenkaan pystytty 
parantamaan rautateiden tilannetta ja vahvistamaan rautatiekuljetusten osuutta Euroopan 
tasolla, mikä oli vuoden 2001 liikennepolitiikkaa koskevan valkoisen kirjan tavoite. 

Parlamentissa käyty keskustelu 11. kesäkuuta 2010 hyväksytystä päätöslauselmasta 
ensimmäisen rautatiepaketin täytäntöönpanosta paljasti, että yksi alan pysähtyneisyyden syistä 
oli jäsenvaltioiden haluttomuus panna ensimmäinen paketti täytäntöön asianmukaisesti ja 
saavuttaa siinä asetetut tavoitteet.

Päätöslauselman jälkeen komissio on vienyt 13 jäsenvaltiota Euroopan unionin 
tuomioistuimeen, "koska ne eivät ole panneet asianmukaisesti täytäntöön ensimmäisen 
rautatiepaketin useita eri osia". Näissä toimenpiteissä keskitytään pohjimmiltaan 
infrastruktuurin haltijoiden ja vakiintuneiden rautatieyritysten välisen eriyttämisen 
puutteeseen, vaikeuteen saada infrastruktuurin haltijalta maksujen oikeudenmukainen 
määrittely ja sääntelyelinten riittämättömiin valtuuksiin ja riippumattomuuteen.

2. Komission ehdotus

Komissio on ehdottanut ensimmäisen rautatiepaketin muodostavien kolmen direktiivin1

uudelleenlaatimista (jäljempänä "uudelleenlaatiminen") ja esittänyt tiedonannon2. Komissio 
pyrkii yksinkertaistamaan, selventämään ja nykyaikaistamaan sääntelyä ja yhdistää 
ensimmäisen rautatiepaketin kolme direktiiviä ja niiden muutokset. 

Komissio aikoo kuitenkin nykyisen lainsäädännön kodifioinnin lisäksi parantaa 
rautatieinfrastruktuurien rahoitusta ja hinnoittelua sekä kilpailuedellytyksiä ja varmistaa 
markkinoiden asianmukaisen valvonnan. Näitä kolmea seikkaa käsitellään erityisesti 
seuraavissa luvuissa:

 Unionin rautateiden kehittämistä koskevaan II lukuun sisältyy säännös infrastruktuurin 
haltijoiden ja rautatieyritysten riippumattomuudesta, infrastruktuurin hallinnon ja 
kuljetustoiminnan erottamisesta ja rautatiealan taloudellisesta asemasta. Siihen on lisätty 
säännös, jotta jäsenvaltioiden puuttumista rautatieyritysten hallintoon rajoitetaan, 
erityisesti yleisillä poliittisilla suuntaviivoilla. Infrastruktuurin haltijan olennaiset tehtävät 
on lueteltu direktiivin liitteessä II.

Tärkeimmät muutokset sisältyvät 4 jaksoon ja palvelujen käyttöoikeutta koskevia ehtoja 
käsittelevään liitteeseen III. Niissä lisätään palvelujen hallintaa koskevia 

                                               
1 Yhteisön rautateiden kehittämisestä annettu direktiivi 2001/12/EY, rautatieyritysten toimiluvista annettu 
direktiivi 2001/13/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden 
infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä annettu direktiivi 2001/14/EY.
2 KOM(2010)0474
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riippumattomuusvaatimuksia erityisissä olosuhteissa ja rautateihin liittyvien palvelujen 
tarjoajien velvollisuus vuokrata laitteita, joita ei ole käytetty yli kahteen vuoteen.

 Rautatieyritysten toimilupia koskevassa III luvussa säilytetään ilman suuria muutoksia 
menettely, jolla rautatieyritys saa toimiluvan. Sen 17 artiklaan lisätään kuitenkin uusi 
säännös, jonka mukaan yhteensä yli 50 prosenttia rautatieyrityksestä, joka haluaa hakea 
toimilupaa EU:ssa, on oltava jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden kansalaisten 
omistuksessa.

 Infrastruktuurin käyttömaksujen perimistä ja sen kapasiteetin käyttöoikeuden myöntämistä
koskeva IV luku sisältää useita säännöksiä, joita on muutettu huomattavasti:

– Infrastruktuuri- ja palvelumaksujen määrittäminen. Päähinnoitteluperiaatteet 
säilytetään nykyisessä muodossaan. Komissio aikoo kuitenkin selventää, kuinka näitä 
periaatteita sovelletaan (liitteessä VIII oleva 1 ja 3 kohta). Se myös ehdottaa 
infrastruktuurimaksujen eriyttämisen tekemistä pakolliseksi junien melutason 
perusteella ja sen kytkemistä eurovinjettidirektiivin voimaantuloon. Maksujen 
eriyttäminen muiden ympäristökustannusten osalta jäisi valinnaiseksi samalla kun 
maksujen periminen lisääntyneistä infrastruktuurin haltijoiden tuloista olisi 
riippuvaista eurovinjettidirektiivistä. Komissio ehdottaa myös, että 
ETCS-järjestelmällä varustettuihin juniin sovelletaan tilapäistä maksujen alennusta 
yhteentoimivien tekniikoiden käyttöönoton nopeuttamiseksi.

– Infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntäminen. Tärkeimmillä muutoksilla 
pyritään vahvistamaan infrastruktuurin haltijoiden välistä yhteistyötä kansainvälistä 
kapasiteettia varten 40 artiklassa ja yleistämään hyväksyttävien hakijoiden käsite 
41 artiklassa. Samoja junareittejä hakevien riitatilanteissa vaaditut tiedot annettaisiin 
ilmaiseksi koordinointiprosessia ja infrastruktuurin haltijoiden hoitamaa 
riitojenratkaisujärjestelmää varten 46 artiklassa.

– Sääntelyelimet. Nämä elimet saatetaan riippumattomiksi muista julkisista 
viranomaisista organisaation, päätöksenteon ja henkilöstöhallinnon osalta. Niiden 
valtuuksia lisätään siten, että ne kattavat rautateihin liittyvien palvelujen käytön ja 
maksujen perimisen niistä sekä alan kilpailun seurannan. Sääntelyelinten käyttöön 
annetaan useita välineitä: oma-aloitteiset toimet, niiden päätöksen täytäntöönpano 
seuraamusten, myös sakkojen, avulla, sekä valta käynnistää kirjanpidon eriyttämistä 
koskeva tarkastus ja laatia johtopäätöksiä valtionavusta. Komissio myös vahvistaa 
yhteistyötä perustamalla kansallisten sääntelyelinten työryhmän.

3. Ensimmäisiä huomioita ja suuntaviivoja

Uudelleenlaatimisen tavoitteena on saavuttaa kattavat ja yhdennetyt Euroopan 
rautatiemarkkinat kaikilla osa-alueilla, mukaan luettuina henkilö- ja rahtimarkkinat 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Esittelijä tukee tätä tavoitetta ja erityisesti eri 
kansallisten markkinoiden viimeisten teknisten ja hallinnollisten esteiden poistamista. 
Parlamentti tuki jo näitä tavoitteita edellisistä rautatiepaketeista käytyjen keskustelujen 
aikana. Euroopan rautatiemarkkinoiden olisi hyödytettävä kansalaisia ja yrityksiä 
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kustannuksia vähentämällä ja varmistamalla kaikkien rautatieyritysten oikeudenmukainen ja 
syrjimätön pääsy Euroopan rautatieverkkoon.

Tämän yleistavoitteen lisäksi esittelijä haluaisi tuoda esiin joitakin kysymyksiä, joita 
esittelijän mielestä uudelleenlaatimisessa käsitellään melko riittämättömästi mutta jotka ovat 
olennaisia todellisen yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen luomiselle. Huomioidensa 
perustana esittelijä käyttää parlamentin päätöslauselmaa, joka hyväksyttiin lähes 
yksimielisesti liikennevaliokunnassa (38 ääntä puolesta eikä yhtään vastaan). Tässä 
päätöslauselmassa puututaan erityisesti infrastruktuurin haltijoiden riippumattomuuteen, 
sääntelyelinten resurssien ja valtuuksien puutteeseen sekä infrastruktuurimaksuihin.

(a) Sääntelyelin

Parlamentti ilmaisee äskettäisessä päätöslauselmassa huolensa sääntelyelinten riittämättömistä 
valtuuksista ja resursseista. Komissio ehdottaa siksi niiden roolin ja toimivallan huomattavaa 
vahvistamista. Myös niiden välistä yhteistyötä vahvistetaan, ja se menee pidemmälle kuin 
nykyinen tiedonvaihto. Komissio aikoo velvoittaa sääntelyelimet yhteistyöhön erityisesti, kun 
on kyse kansainvälisiin junareitteihin liittyvistä valituksista. Komissio ei kuitenkaan ehdota 
yhdennettyä eurooppalaista valvontajärjestelmää, joka olisi verrattavissa muiden, äskettäin 
kilpailulle avattujen verkkoalojen, kuten energia- tai tietoliikennealojen, 
valvontajärjestelmään.

Esittelijä tukee täysin komission suunnitelmaa lisätä kansallisten sääntelyelinten 
riippumattomuutta ja toimivaltaa ja pitää viranomaisvalvonnan vahvistamista ensimmäisenä 
välttämättömänä uudistuksena, joka on tehtävä rautatiealalla. Tehokas viranomaisvalvonta 
kansallisella ja Euroopan tasolla on ehdoton ennakkoedellytys sille, että kansallisia 
rautatiemarkkinoita pystytään integroimaan edelleen, koska se turvaa oikeudenmukaisten ja 
syrjimättömien rautatiemarkkinoiden säännöt. 

Sääntelyelimen roolia olisi vahvistettava edelleen ja sen toimivaltaa laajennettava joillekin 
uusille aloille. Sen pitäisi esimerkiksi pystyä tarkistamaan, että kansallisia 
turvallisuussäännöksiä ja muita teknisiä vaatimuksia ei käytetä väärin rajoittamaan 
markkinoiden avoimuutta, koska turvallisuuteen ja sertifiointiin liittyviä huolenaiheita 
käytetään usein tekosyynä markkinoillepääsyn rajoittamiselle. Komission ehdotuksen mukaan 
sääntelyelimen roolia vahvistetaan kuitenkin myös muilla aloilla kuin perinteisellä 
valvontatehtävän alalla, kuten liiketoimintasuunnitelman arviointi tai keskipitkän ja pitkän 
aikavälin tulojen arviointi suorituskykytavoitteiden saavuttamisen kannalta. Esittelijä aikoo 
vahvistaa edelleen tämän viranomaisvalvonnan eurooppalaista tasoa esimerkiksi komission 
pelkästään yhteistyöhön perustuvaan lähestymistapaan verrattuna vakiinnutetummalla 
järjestelmällä. 

(b) Infrastruktuurin rahoittaminen ja maksujen periminen

Parlamentti on toistuvasti kritisoinut sitä, etteivät jäsenvaltiot investoi rautatiejärjestelmiin 
eivätkä rahoita niitä, erityisesti kun on kyse Euroopan laajuisesta liikenneverkosta, direktiivin 
2001/12/EY infrastruktuurin rahoittamista ja rautateiden velan hoitamista koskevista 
säännöksistä huolimatta. Komissio lisää joitakin uusia säännöksiä rautatieinfrastruktuurin 
rahoituksen parantamiseksi. Muun muassa kansallisen infrastruktuurin kehittämiseen 
tähtäävien viisivuotisstrategioiden julkaiseminen tehdään pakolliseksi (8 artikla). Näiden 
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strategioiden olisi täytettävä tulevat liikkuvuustarpeet ja varmistettava rautatiejärjestelmän 
kestävä rahoitus. Infrastruktuurin haltijoiden kaikkien markkinatoimijoiden kuulemisen 
perustella laatimat liiketoimintasuunnitelmat ovat tämän uuden kehyksen mukaisia. Myös 
jäsenvaltioiden avoimuutta ja infrastruktuurin haltijoiden sitoumuksia lujittavia velvoitteita 
vahvistetaan, ja esimerkiksi hinnoittelupuitteet on julkaistava. Nämä säännökset ja velvoitteet, 
joita jäsenvaltioiden on noudatettava, edistävät avoimuutta

Komissio ehdottaa infrastruktuurin haltijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten sopimusten 
tekemistä pakolliseksi, jotta varmistetaan vaihtoehtoinen infrastruktuurin rahoituslähde 
maksujen lisäksi. Näiden sopimusten, joiden kestoa pidennetään kolmesta vähintään viiteen 
vuoteen, tekijöitä vahvistetaan liitteessä VII esimerkiksi ottamalla sopimukseen mukaan 
suorituskykyindikaattorit. Tämä voisi olla vahva kannustin verkon otolliseen käyttöön, jos 
määritellyt tavoitteet ovat riittävän kunnianhimoisia. Esittelijä katsoo, että näiden sopimusten 
saattamiseksi tehokkaiksi on tärkeää varmistaa, että kaikilla sidosryhmillä on samat 
mahdollisuudet tarpeidensa ilmaisemiseen. 

Junien melutasoon perustuvan infrastruktuurimaksujen eriyttämisen osalta esittelijä katsoo, 
että ulkoisten vaikutusten sisällyttämistä maksuihin on koordinoitava kuljetusmuotojen 
kesken, jotta voidaan luoda oikeudenmukaiset kilpailuolosuhteet monivälinekuljetusten ja eri 
kuljetusmuotojen sisäiselle kilpailulle. Esittelijä voisi ehdottaa tarkistuksia tämän 
edellytyksen korostamiseksi etenkin tiekuljetuksiin nähden. ERTMS-laitteistolle ehdotetaan 
myös kannustimia junien infrastruktuurimaksujen väliaikaisella alentamisella. Esittelijä pitää 
olennaisena, että nämä kannustimet eivät vaikuta yhdenkään rautatiealan toimijan tuloihin 
eivätkä lisää infrastruktuurin haltijoiden rahoitusvaikeuksia. 

Ratojen käyttömaksujärjestelmä on yksi infrastruktuurin haltijoiden keinoista rahoittaa 
infrastruktuurin kehittämistä ja huoltoa. Monissa jäsenvaltioissa se ei kuitenkaan tarjoa 
riittäviä kannustimia rautatieverkon suorituskyvyn parantamiseen. Siksi komissio ehdottaa 
liitteessä VIII olevassa 4 kohdassa suorituskannustinjärjestelmän perusperiaatteiden 
määrittelemistä. 

Nämä toimenpiteet ovat askel kohti vakaata rahoitusrakennetta, mutta jää edelleen auki, 
ovatko ne riittäviä jäsenvaltioiden niukkojen resurssien yhteydessä. Infrastruktuurin 
rahoituspohja on edelleen epävakaa. On löydettävä keinoja julkisten ja yksityisten 
lisäinvestointien virkistämiseksi rautatiealalla avoimuuden parantamisen ja edellä mainittujen 
kannustimien lisäksi. 

(c) Palvelujen ja palvelujen tarjoamiseen käytettävien varusteiden käyttöoikeutta koskevat 
ehdot

Komissio vahvistaa tätä aihetta koskevia säännöksiä pääasiassa 13 artiklassa. Tämä johtaa 
tilanteeseen, jossa komissio ehdottaa palvelujen tarjoamiseen käytettävien varusteiden 
oikeudellista ja organisatorista erottamista johtavista rautatieyrityksistä uskaltamatta puuttua 
infrastruktuurin haltijan ja kuljetusoperaattoreiden yleiseen erottamiseen, joka vahingoittaa 
paljon enemmän oikeudenmukaista ja syrjimätöntä kilpailua. Kysymys on, onko komissio 
riittävän tai suhteettoman kunnianhimoinen, kun on kyse kaikkien hakijoiden 
oikeudenmukaisen ja syrjimättömän palvelujen käyttöoikeuden tavoitteista, ja voisivatko 
muut toimenpiteet olla soveliaampia tämän oikeuden varmistamiseen.
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(d) Infrastruktuurin hallinnon ja kuljetustoiminnan eriyttäminen 

Parlamentti on ilmaissut toistuvasti olevansa huolissaan siitä, että infrastruktuurin haltijoille ei 
taata riittävää riippumattomuutta vakiintuneesta rautatietoimijasta. Tällaisen 
riippumattomuuden takaaminen infrastruktuurin haltijoille on ratkaisevaa, koska niillä on 
keskeinen rooli infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden tarjoamisessa ja maksujen 
perimisessä. Esittelijä tukee täysin parlamentin kantaa, jonka mukaan "infrastruktuurin 
haltijoiden riippumattomuutta ei ole riittävän hyvin turvattu käytännöllisten ja oikeudellisten 
suojakeinojen avulla, varsinkin silloin, kun ne ovat osa rautatiealan holdingyhtiötä, jolla on 
myös rautatieliikennetoimintaa", ja vahvistaa, että eriyttäminen "on edellytys kaikkien 
toiminnanharjoittajien oikeudenmukaiselle, avoimelle ja syrjimättömälle kohtelulle" 
(kesäkuussa 2010 hyväksytyn päätöslauselman 7 kohta). 

Riippumattomuuden puute vaikeuttaa kilpailua monissa Euroopan maissa ja estää 
rautatieverkon, jota hallinnoidaan yhä pelkästään kansallisten näkökohtien mukaisesti, 
yhdentymisen Euroopan tasolla. Tämän vuoksi parlamentti vaati äskeisessä 
päätöslauselmassaan komissiota tarkastelemaan uudelleenlaatimisessa infrastruktuurin 
haltijoiden riippumattomuutta ensiarvoisena kysymyksenä. Komission ehdotukseen ei 
kuitenkaan esittelijän suureksi pettymykseksi sisälly edistystä eriyttämisen suhteen. Euroopan 
parlamentin on nyt aika harkita, millä tavoin ja missä muodossa eriyttäminen voidaan 
saavuttaa yhtenäisillä eurooppalaisilla rautatiemarkkinoilla muiden alojen, kuten energia- ja 
tietoliikennealojen, lailla. Tätä varten parlamentin olisi käynnistettävä keskustelu sellaisen 
todellisen eurooppalaisen rautatiemarkkinoiden mallin luomisesta, joka perustuu muutamiin 
selviin ja avoimiin sääntöihin, jotka johtavat tämänhetkistä yhdenmukaisempaan sääntelyyn 
kaikkialla unionissa. Omistajuuskysymykseen puuttumatta esittelijä katsoo, että olisi sallittava 
vain täysin oikeudellisesti, organisatorisesti ja institutionaalisesti riippumattomat 
infrastruktuurin haltijat.

(e) Liitteet ja delegoitujen säädösten soveltamisala

Ehdotukseen sisältyy yhdeksän liitettä, joita komissio voi nykyisessä tekstissä muuttaa 
delegoiduilla säädöksillä. Esittelijä ymmärtää, että komissio tarvitsee riittävästi joustavuutta 
säännösten mukauttamiseen oikeudellisen, poliittisen ja teknisen kehityksen mukaisesti. 
Direktiivissä olisi kuitenkin säädettävä vakaasta sääntelyperustasta, joka antaa selkeän 
osoituksen suunnasta, johon komission olisi pyrittävä. Joillakin näistä liitteistä voi olla 
huomattavia vaikutuksia tapaan, jolla alaa säädellään, ja siksi niitä voidaan pitää direktiivin 
keskeisinä osina. Siksi esittelijä ehdottaa jokaisen liitteen merkityksen arvioimista yksitellen, 
jotta voidaan päättää, onko niihin sisältyviä osia muutettava delegoitujen säädösten asemesta 
tavallisen lainsäätämisjärjestyksen kautta.


