
DT\852479SV.doc PE454.582v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för transport och turism

17.12.2010

ARBETSDOKUMENT
om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett 
gemensamt europeiskt järnvägsområde (upphävande av direktiv 91/440/EEG, 
95/18/EG och 2001/14/EG). Omarbetning

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Debora Serracchiani



PE454.582v02-00 2/6 DT\852479SV.doc

SV

1. Bakgrund

Det första järnvägspaketet, som antogs 2001, var det första verkliga försöket att stoppa 
tillbakagången inom järnvägstransporterna, som inleddes i slutet av förra århundradet, och 
reformera det europeiska regelverket. Målet var att säkerställa järnvägssektorns integrering 
och dragningskraft på det europeiska planet jämfört med andra transportslag. Genom denna 
första reform lyckades man dock inte förbättra järnvägens situation och stärka järnvägens 
andel av transportmarknaden, vilket var målet i vitboken om transport från 2001. 

Debatten i Europaparlamentet om resolutionen av den 11 juni 2010 om genomförandet av det 
första järnvägspaketet visade att en av orsakerna till stagnationen inom sektorn var 
medlemsstaternas ovilja att genomföra det första paketet på rätt sätt och uppnå de uppställda 
målen. 

Efter denna resolution inledde kommissionen ett förfarande mot 13 medlemsstater vid 
EU-domstolen ”på grund av att de inte hade genomfört olika delar av det första 
järnvägspaketet på rätt sätt”. Dessa åtgärder rör i huvudsak bristen på åtskillnad mellan 
infrastrukturförvaltare och dominerande järnvägsföretag, på svårigheten att få 
infrastrukturförvaltaren att fastställa avgifterna på ett rättvist sätt och på regleringsorganens 
otillräckliga befogenheter och oberoende.

2. Kommissionens förslag

Kommissionen föreslog en omarbetning av de tre direktiven i det första järnvägspaketet1

(nedan kallad omarbetningen), åtföljt av ett meddelande2. Kommissionen strävar efter större 
förenkling, klargöranden och modernisering och slår därför samman de tre direktiven i det 
första järnvägspaketet och deras efterföljande ändringar.

Utöver att kodifiera den befintliga lagstiftningen vill kommissionen även förbättra 
finansieringen och uttaget av avgifter för järnvägsinfrastruktur, förbättra konkurrensvillkoren 
och se till att det finns tillräcklig övervakning av marknaden. Dessa tre frågor behandlas 
uttryckligen i följande kapitel:

 Kapitel II om utveckling av unionens järnvägar innehåller bestämmelserna om 
infrastrukturförvaltarnas och järnvägsföretagens oberoende ställning, särskiljandet av 
förvaltningen av infrastrukturen från transportverksamheten och järnvägssektorns 
finansiella läge. En bestämmelse läggs till för att begränsa medlemsstaternas ingripanden i 
förvaltningen av järnvägsföretag, särskilt när det gäller den allmänna policyn. 
Infrastrukturförvaltarens väsentliga uppgifter anges i bilaga II till direktivet.

Avsnitt 4 och bilaga III om villkoren för tillgång till järnvägstjänster innehåller de 
huvudsakliga ändringarna: genom dem införs krav avseende oberoende för förvaltningen 
av tjänster under bestämda omständigheter och en skyldighet för järnvägsrelaterade 
tjänsteleverantörer att hyra ut anläggningar som inte har använts på mer än två år.

                                               
1 Direktiv 2001/12/EG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar, direktiv 2001/13/EG om tillstånd för 
järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för 
utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg.
2 KOM(2010)0474.
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 I kapitel III om tillstånd för järnvägsföretag behålls förfarandet för tillstånd för 
järnvägsföretag utan större ändringar. Det införs dock en ny bestämmelse i artikel 17, som 
innebär att medlemsstater eller medborgare i medlemsstater måste äga sammanlagt mer än 
50 procent av varje järnvägsföretag som vill ansöka om tillstånd i EU. 

 Kapitel IV om uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och tilldelning av 
järnvägsinfrastrukturkapacitet innehåller flera bestämmelser med omfattande ändringar: 

– Fastställande av infrastruktur- och tjänsteavgifter: de huvudsakliga avgiftsprinciperna 
behålls i nuvarande form. Kommissionen vill dock klargöra hur dessa principer ska 
tillämpas (bilaga VIII, punkterna 1 och 3). Den föreslår även obligatorisk modulering 
av infrastrukturavgifterna enligt tågens bullernivå och vill koppla det till 
”Eurovinjett-direktivets” ikraftträdande. Det skulle även fortsättningsvis vara frivilligt 
att modulera avgifterna för andra miljökostnader. Även avgifter som innebär att 
infrastrukturförvaltaren får ytterligare intäkter skulle vara beroende av 
”Eurovinjett-direktivet”. Kommissionen föreslår även en tillfällig nedsättning av 
avgiften för ETCS-utrustade tåg för att skynda på införandet av driftskompatibel 
teknik.

– Tilldelning av infrastrukturkapacitet: syftet med de viktigaste ändringarna är att stärka 
samarbetet mellan infrastrukturförvaltare för internationell kapacitet i artikel 40 och 
generalisera begreppet godkända sökande i artikel 41. Vid tvist mellan sökande om 
liknande tåglägen ska den nödvändiga informationen göras tillgänglig gratis för den 
samordningsprocess och metod för tvistlösning som hanteras av infrastrukturförvaltare 
i artikel 46. 

– Regleringsorgan: de görs oberoende i förhållande till alla andra offentliga myndigheter 
i fråga om organisation, beslutsfattande och personalförvaltning. Deras befogenheter 
utsträcks till att omfatta tillgången till och avgifterna för järnvägsrelaterade tjänster 
och till att övervaka konkurrensen inom sektorn. Flera instrument görs tillgängliga för 
regleringsorganen: åtgärder på eget initiativ, verkställande av beslut genom sanktioner, 
däribland böter, befogenhet att ta initiativ till revisioner av särredovisningen och att 
dra slutsatser beträffande frågor om statligt stöd. Kommissionen stärker även 
samarbetet genom att inrätta en arbetsgrupp med nationella regleringsorgan.

3. Inledande anmärkningar och riktlinjer

Avsikten med omarbetningen är att uppnå en heltäckande och integrerad europeisk 
järnvägsmarknad i alla dess segment, inbegripet passagerar- och godstransport på nationell 
och internationell nivå. Föredraganden stöder detta mål, särskilt avlägsnandet av de sista 
tekniska och administrativa hindren till de olika nationella marknaderna, eftersom det stöddes 
redan av parlamentet under debatterna om de föregående järnvägspaketen. Denna europeiska 
järnvägsmarknad bör gagna medborgarna och företagen genom att minska kostnaderna och 
garantera ett rättvist och icke-diskriminerande tillträde till det europeiska järnvägsnätet för 
alla järnvägsföretag. 
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Förutom detta allmänna mål vill föredraganden ta upp några delar som enligt föredraganden 
behandlas tämligen otillräckligt i omarbetningen. De är dock avgörande för inrättandet av ett 
verkligt gemensamt europeiskt järnvägsområde. Som utgångspunkt för sina synpunkter 
använder föredraganden parlamentets resolution som antogs i princip enhälligt i 
transportutskottet (med 38 röster för och ingen emot). I denna resolution behandlas särskilt 
infrastrukturförvaltarnas oberoende, regleringsorganens brist på resurser och befogenheter och 
infrastrukturavgifter.

a) Regleringsorganen

I sin resolution uttrycker parlamentet oro över regleringsorganens otillräckliga befogenheter 
och resurser. Kommissionen föreslår därför att deras roll och behörighet betydligt förstärks. 
Även deras samarbete förstärks och går längre än det nuvarande informationsutbytet: 
kommissionen vill göra regleringsorganen skyldiga att samarbeta, särskilt i fråga om 
klagomål som har samband med internationella tåglägen. Men kommissionen föreslår inte 
någon integrerad europeisk tillsynsordning som är jämförbar med det som redan finns i andra 
nätverksindustrier som nyligen har avreglerats, bland annat när det gäller energi eller 
telekommunikation. 

Föredraganden stöder till fullo kommissionens strategi att öka de nationella 
regleringsorganens oberoende och behörighet och anser att stärkt tillsyn är den första absolut 
nödvändiga reformen som måste genomföras inom järnvägssektorn: effektiv tillsyn på 
nationell och europeisk nivå är en oundgänglig förutsättning för fortsatt integrering av de 
nationella järnvägsmarknaderna, eftersom det garanterar reglerna för en rättvis och 
icke-diskriminerande järnvägsmarknad. 

Regleringsorganens roll bör ytterligare stärkas och deras behörighet utsträckas till vissa nya 
områden. De bör exempelvis även kunna kontrollera att nationella säkerhetsbestämmelser och 
andra tekniska standarder inte missbrukas för att begränsa marknadernas öppenhet, eftersom 
säkerhets- och intygsfrågor ofta missbrukas som en ursäkt för att begränsa tillträdet till 
marknaden. I kommissionens förslag förstärks dock även regleringsorganens roll på områden 
som ligger utanför den traditionella kontrollfunktionen, bl.a. när det gäller bedömning av 
verksamhetsplanen eller utvärdering av inkomstbehoven på medellång till lång sikt för att 
prestandamålen ska kunna uppnås. Föredraganden vill att denna tillsyn på europeisk nivå 
ytterligare ska stärkas, t.ex. genom en mer institutionaliserad ordning jämfört med 
kommissionens rent samarbetsbaserade strategi. 

b) Finansiering av infrastrukturen och uttag av avgifter

Parlamentet har regelbundet kritiserat medlemsstaternas brist på investering i och finansiering 
av järnvägssystem, särskilt när det gäller TEN-T-nätet, trots specifika bestämmelser i 
direktiv 2001/12/EG om finansiering av infrastruktur och hantering av järnvägsskulder. 
Kommissionen infogar några nya bestämmelser för att förbättra finansieringen av 
järnvägsinfrastrukturen. Det blir bl.a. obligatoriskt att offentliggöra femåriga strategier för 
utveckling av järnvägsinfrastrukturen (artikel 8). Dessa strategier bör tillgodose framtida 
rörlighetsbehov och trygga hållbar finansiering av järnvägssystemet. När 
infrastrukturförvaltarna på grundval av samråd med samtliga marknadsaktörer utarbetar sina 
verksamhetsplaner bör de respektera denna nya ram. Även skyldigheter som ökar insynen i 
medlemsstaternas och infrastrukturförvaltarnas åtaganden stärks, bl.a. när det gäller 
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offentliggörande av ramarna för fastställande och uttag av avgifter. Dessa bestämmelser utgör 
ett framsteg i fråga om öppenhet och insyn, liksom de skyldigheter som medlemsstaterna ska 
respektera. 

Kommissionen föreslår att avtal mellan infrastrukturförvaltarna och de offentliga 
myndigheterna ska bli obligatoriska för att trygga en alternativ källa till 
infrastrukturfinansiering vid sidan av avgifterna. Parametrarna i sådana avtal, vars löptid 
förlängs från tre till minst fem år, stärks i bilaga VII, t.ex. genom införandet av 
prestandaindikatorer i avtalet. Detta kan bli ett starkt incitament till att järnvägsnäten används 
väl, under förutsättning att de fastställda målen är tillräckligt högt ställda. För att sådana avtal 
ska bli effektiva anser föredraganden att det är mycket viktigt att samtliga intressenter har 
samma möjligheter att uttrycka sina behov. 

När det gäller moduleringen av infrastrukturavgifterna enligt tågens bullernivå anser 
föredraganden att internaliseringen av externa kostnader måste samordnas mellan 
transportslagen för att skapa rättvisa villkor för intramodal och intermodal konkurrens. 
Föredraganden kan lägga fram ändringsförslag för att betona detta, särskilt i förhållande till 
vägtransport. Incitament för ERTMS-utrustning föreslås också genom en tillfällig nedsättning 
av infrastrukturavgiften för sådana tåg. Föredraganden anser att det är mycket viktigt att dessa 
incitament är inkomstneutrala för alla järnvägsoperatörer, utan att skapa ytterligare 
finansieringssvårigheter för infrastrukturförvaltarna.

Avgifterna för tillträde till järnvägsspår, som är en av de resurser som infrastrukturförvaltarna 
har tillgång till för att finansiera utvecklingen och underhållet av infrastrukturen, ger i ett stort 
antal medlemsstater dessutom inte tillräckliga incitament för att förbättra järnvägsnätets 
prestanda. Kommissionen föreslår därför grundprinciper för verksamhetsstyrningen i 
bilaga VIII, punkt 4. 

Dessa åtgärder är ett steg i riktning mot en sund finansiell arkitektur, men frågan kvarstår om 
de kommer att räcka till för att kompensera medlemsstaternas bristande resurser. Grunden för 
infrastrukturfinansieringen är fortsatt bräcklig. Man måste hitta sätt att stimulera ytterligare 
offentliga och privata investeringar i järnvägssektorn utöver förbättringen av insynen och 
ovannämnda incitament. 

c) Villkor för tillgång till järnvägstjänster och anläggningar för tjänster

Kommissionen förstärker bestämmelserna i denna fråga, huvudsakligen i artikel 13. Detta 
leder till att kommissionen föreslår en rättslig och organisationsmässig åtskillnad mellan 
anläggningar för tjänster och dominerande järnvägsföretag, utan att våga ta itu med den större 
frågan om särskiljande av förvaltningen av infrastrukturen från transportverksamheten, vars 
effekter är mycket skadligare för en rättvis och icke-diskriminerande konkurrens. Frågan är 
om kommissionen är tillräckligt eller oproportionerligt ambitiös när det gäller att uppnå en 
rättvis och icke-diskriminerande tillgång till tjänster för alla sökande och om inte andra 
åtgärder skulle kunna passa bättre för att trygga denna tillgång.
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d) Särskiljande av förvaltningen av infrastrukturen från transportverksamheten 

Parlamentet har regelbundet uttryckt oro över att infrastrukturförvaltarna inte är tillräckligt 
oberoende i förhållande till den dominerande järnvägsoperatören. Det är mycket viktigt att ge 
infrastrukturförvaltarna en sådan oberoende ställning, eftersom de spelar en central roll för att 
ge tillträde till infrastrukturkapaciteten och för uttag av avgifter. Föredraganden instämmer till 
fullo i parlamentets kritik mot att det ”inte har givits tillräckliga praktiska och juridiska 
säkerheter för att garantera infrastrukturförvaltarens oberoende, i synnerhet när de utgör en 
del av ett holdingbolag som också bedriver järnvägstransport” och bekräftar att åtskillnaden 
”är ett villkor för att möjliggöra en rättvis, öppen och icke-diskriminerande behandling av 
alla operatörer” (punkt 7 i resolutionen från juni 2010).

En sådan brist på oberoende hämmar konkurrensen i ett stort antal europeiska länder och 
hindrar den europeiska integrationen av järnvägsnätet, som fortsatt förvaltas på grundval av 
rent nationella överväganden. Därför uppmanar parlamentet i sin resolution kommissionen att 
prioritera infrastrukturförvaltarnas oberoende i omarbetningen. Till föredragandens stora 
besvikelse innebär dock inte kommissionens förslag några framsteg när det gäller 
åtskillnaden. Det är nu dags för Europaparlamentet att överväga på vilket sätt och i vilken 
form åtskillnaden kan åstadkommas på en gemensam europeisk järnvägsmarknad, på samma 
sätt som redan har skett i andra sektorer som energi och telekommunikation. I detta syfte bör 
parlamentet inleda en debatt om införandet av en verkligt europeisk modell för en 
järnvägsmarknad som grundas på några få tydliga och öppna regler som leder till en reglering 
i hela unionen som är enhetligare än i dag. Utan att lägga sig i ägandefrågan anser 
föredraganden att endast helt rättsligt, organisationsmässigt och institutionellt oberoende 
infrastrukturförvaltare bör vara tillåtna.

e) Bilagorna och räckvidden för delegerade akter

Förslaget innehåller nio bilagor som kommissionen enligt den nuvarande texten kan ändra 
genom delegerade akter. Föredraganden inser att kommissionen behöver tillräcklig flexibilitet 
för att kunna anpassa reglerna beroende på den rättsliga, politiska och tekniska utvecklingen. 
Direktivet bör dock omfatta ett fast regelverk där det tydligt anges i vilken riktning 
kommissionen bör gå. Vissa av dessa bilagor kan ha betydande inverkan på hur sektorn 
regleras och kan därför betraktas som väsentliga delar av direktivet. Därför föreslår 
föredraganden en bedömning av varje enskild bilagas betydelse för att avgöra om delar av 
dem ska ändras genom det normala lagstiftningsförfarandet i stället för genom delegerade 
akter. 


