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Inrikes persontrafik på järnväg ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 februari 2014 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 

1370/2007 avseende öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg 

(COM(2013)0028 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2013)0028), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 91 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C7-0024/2013), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av de motiverande yttranden från det litauiska parlamentet, den 

luxemburgska deputeradekammaren, de nederländska första och andra kamrarna, det 

österrikiska förbundsrådet och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll 

nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka 

utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, 

– med beaktande av Regionskommitténs yttrande2, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena 

från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för regional utveckling 

(A7-0034/2014). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

                                                 
1  EUT C 327, 12.11.2013, s. 122. 
2  EUT C 356, 5.12.2013, s. 92. 



P7_TC1-COD(2013)0028 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 februari 2014 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om 

ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 avseende öppnandet av marknaden för inrikes 

persontrafik på järnväg 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,  

med beaktande av Regionkommitténs yttrande2,  

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet3, och 

                                                 
1  EUT C 327, 12.11.2013, s. 122. 
2 EUT C 356, 5.12.2013, s. 92. 
3  Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 februari 2014. 



av följande skäl: 

(1) Under det senaste decenniet har järnvägstrafikens tillväxt inte varit tillräcklig för att 

öka dess andel av transporterna i förhållande till bilar och luftfart. Järnvägens andel på 

6 % av persontrafiken i Europeiska unionen har förblivit ganska stabil. Persontrafiken 

på järnväg har inte utvecklats i takt hållit jämna steg med behoven utvecklingen av 

andra transportmedel när det gäller tillgänglighet, pris och kvalitet. Med detta som 

utgångspunkt är det nödvändigt att utnyttja alla relevanta erfarenheter av det 

tillvägagångssätt som unionen tillämpat inom ramen för de tre föregående 

reformerna av järnvägssektorn. [Ändr. 1] 

(1a)  Järnvägstrafiken är viktig för samhälle, miljö och rörlighetsplanering, och den kan 

i betydlig grad öka sin totala andel av den europeiska persontrafiken. Investeringar 

för detta ändamål i forskning, infrastruktur och rullande materiel kan på ett 

avgörande sätt bidra till ny tillväxt och fler arbetstillfällen, både direkt inom själva 

järnvägssektorn och indirekt genom ökad rörlighet för arbetstagare inom andra 

sektorer. Järnvägstrafiken kan utvecklas till en betydelsefull modern näringsgren 

inom unionen, förutsatt att medlemsstaterna enas om ett ökat samarbete. [Ändr. 2] 



(2) Unionsmarknaden för internationell persontransport på järnväg har varit öppen för 

konkurrens sedan 2010. Dessutom har vissa medlemsstater öppnat sin nationella 

persontrafik för konkurrens genom att införa rätt till öppet tillträde och/eller genom att 

upphandla avtal om allmän trafik. 

(3) I sin vitbok om transportpolitiken av den 28 mars 20111 tillkännagav kommissionen 

sin avsikt att fullborda den inre järnvägsmarknaden så att järnvägsföretag i unionen 

kan tillhandahålla järnvägstransporttjänster av alla slag utan onödiga tekniska och 

administrativa hinder. För att bättre kunna uppnå det målet måste den aktuella 

reformen utformas med beaktande av de järnvägsmodeller som har visat sig vara 

effektiva i unionen. [Ändr. 5] 

(3a)  Kvaliteten och effektiviteten på persontrafiken på järnväg bör förbättras, och 

bestående effektiv och fungerande persontrafik bevaras. [Ändr. 6] 

                                                 
1  Vitbok: Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett 

konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem, COM(2011)0144. 



(3b)  Att slutföra öppnandet av unionens järnvägsmarknad bör betraktas som nödvändigt, 

så att järnvägen kan bli ett trovärdigt alternativ till andra transportslag när det 

gäller pris och kvalitet. [Ändr. 7] 

(3c)  De behöriga myndigheterna bör spela en central roll vid organisationen av 

kollektivtrafiken. Dessa myndigheter bär ansvaret för att planera kollektivtrafiken, 

bland annat för att fastställa de sträckor för vilka öppet tillträde eller avtal om 

allmän trafik gäller samt hur denna tilldelning ska ske. Dessutom bör de intyga att 

endast det tilldelningssätt som de valt ser till att lönsamheten, effektiviteten och 

kvalitetsmålen garanteras, och offentliggöra intyget. [Ändr. 8] 



(4) När de behöriga myndigheterna organiserar sin kollektivtrafik måste de se till att den 

allmänna trafikplikten och det geografiska tillämpningsområdet för avtal om allmän 

trafik är lämpliga, nödvändiga och proportionella för att uppnå målen för 

kollektivtrafikpolitiken inom deras territorium. Politiken bör anges i hållbara 

kollektivtrafikplaner som lämnar utrymme för marknadsbaserade transportlösningar. 

Processen för att definiera kollektivtrafikplaner och allmän trafikplikt bör 

offentliggöras för berörda parter, inbegripet potentiella nya aktörer på marknaden. 

[Ändr. 9] 

(5) För att säkerställa sund finansiering av kollektivtrafiken enligt målen i 

kollektivtrafikplanerna hållbara kollektivtrafikplaner behöver de behöriga 

myndigheterna utforma allmän trafikplikt för att uppnå kollektivtrafikmålen på ett 

kostnadseffektivt sätt som är både kvalitativt högtstående och kostnadseffektivt, med 

beaktande av ersättningen för den ekonomiska nettoeffekten av trafikplikten och 

behovet att trygga den ekonomiska livsdugligheten på lång sikt för den kollektivtrafik 

som tillhandahålls enligt avtal om allmän trafik. Detta innebär bland annat att man 

måste undvika både alltför hög och alltför låg ersättning, vilket kan bero på 

innehållet i den allmänna trafikplikten eller på att den behöriga myndigheten inte 

följer sina ekonomiska åtaganden. Den allmänna trafikplikten kan avse nät där viss 

trafik kan bedrivas med en skälig vinst utan ekonomisk ersättning. Inkluderingen av 

sådan trafik i tillämpningsområdet för den allmänna trafikplikten får inte leda till 

att det utgår ersättning som överstiger det belopp som krävs för att garantera att all 

nättrafik kan tillhandahållas. [Ändr. 10] 



(6) Det är särskilt viktigt att de behöriga myndigheterna följer dessa kriterier för allmän 

trafikplikt och tillämpningsområdet för avtal om allmän trafik så att marknaden för 

kollektivtrafik på järnväg fungerar friktionsfritt, eftersom transporter med öppen 

tillgänglighet behöver vara välkoordinerade med transporttjänster enligt avtal om 

allmän trafik. Därför bör det oberoende regleringsorganet för järnvägen garantera att 

denna process tillämpas på ett korrekt och öppet sätt. 

(7) En maximal årsvolym Volymen behöver fastställas för ett avtal om allmän trafik för 

persontransport på järnväg för att underlätta som tilldelas genom ett konkurrensutsatt 

anbudsförfarande på ett sätt som underlättar konkurrensen mellan små 

anbudsgivare, nya marknadsaktörer och den etablerade operatören, om dessa avtal 

samtidigt som de behöriga myndigheterna ges viss flexibilitet att optimera volymen 

enligt ekonomiska och driftsrelaterade överväganden. [Ändr. 64] 



(8) För att underlätta utarbetandet av anbud och därigenom stärka konkurrensen behöver 

de behöriga myndigheterna se till att alla kollektivtrafikföretag som är intresserade av 

att lämna in anbud får viss information om transporttjänsterna och den infrastruktur 

som omfattas av avtalet om allmän trafik under förutsättning att affärshemligheter 

inte röjs så att det inte anses att den upphandlande myndigheten diskriminerat dem i 

förhållande till andra konkurrenter. [Ändr. 12] 

(9) Vissa övre gränser för direkttilldelning av avtal om allmän trafik på järnväg behöver 

anpassas till de särskilda ekonomiska förhållanden under vilka 

upphandlingsförfarandena äger rum inom sektorn. 

(9a)  För att garantera en rättvis konkurrens och förhindra att utjämningsbetalningar 

används i fel syfte bör ömsesidighetsprincipen tillämpas. Denna princip får inte 

tillämpas enbart på medlemsstater och företag i unionen utan också på företag från 

tredjeländer som vill delta i upphandlingsförfaranden inom unionen. [Ändr. 65] 



(10) Upprättandet av en inre marknad för kollektivtrafik på järnväg kräver gemensamma 

regler om konkurrensutsatt upphandling för avtal om allmän trafik i denna sektor, som 

ska tillämpas på ett harmoniserat sätt i alla medlemsstater och som bör ta hänsyn till 

de olika medlemsstaternas särskilda omständigheter. [Ändr. 14] 

(11) För att skapa de ramvillkor som gör det möjligt för samhället att fullt ut utnyttja 

fördelarna av ett verkligt öppnande av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg 

är det viktigt att medlemsstaterna garanterar en tillräcklig nivå av socialt skydd för 

kollektivtrafikföretagens anställda. 

(12) De behöriga myndigheterna behöver genom lämpliga och effektiva åtgärder underlätta 

kollektivtrafikföretagens tillträde till rullande materiel på lämpliga och 

icke-diskriminerade ekonomiska villkor, i de fall då marknaden inte sörjer för detta. 

(13) För att möjliggöra ett bättre organiserat marknadsgensvar måste det råda full insyn i 

vissa viktiga inslag i kommande upphandlingsförfaranden för avtal om allmän trafik. 

(14) I överensstämmelse med uppbyggnaden av förordningen (EG) nr 1370/2007 bör det 

klargöras att övergångsperioden till den 2 december 2019 endast avser skyldigheten att 

organisera konkurrensutsatta upphandlingsförfaranden för avtal om allmän trafik. 

[Ändr. 66] 



(15) Förberedandet av järnvägsföretagen för obligatorisk konkurrensutsatt upphandling av 

avtal om allmän trafik kräver en del extra tid så att de företag som tidigare har 

tilldelats sådana avtal direkt på ett effektivt och hållbart sätt kan omstruktureras. 

Därför krävs det övergångsåtgärder för avtal som direkttilldelas mellan förordningens 

ikraftträdandedatum och den 3 december 2019. [Ändr. 67] 

(16) Lämpliga bestämmelser bör föreskrivas för de åtgärder de behöriga myndigheterna 

kan behöva vidta när öppnandet av marknaden för inirkes persontrafik på järnväg har 

uppnåtts för att säkra en hög nivå av konkurrens genom att begränsa antalet avtal som 

de tilldelar ett järnvägsföretag. 

(17) För att garantera enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör 

kommissionen ges genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i 

enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/20111. 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 

om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, 

s. 13). 



(18) I samband med ändringarna av rådets förordning (EG) nr 994/98 

(bemyndigandeförordningen)1 har kommissionen även föreslagit en ändring av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 (COM(2012)0730/3). I 

syfte att harmonisera tillvägagångssättet när det gäller gruppundantagsförordningar på 

området statligt stöd bör stöd för samordning av transporter eller ersättning för allmän 

trafikplikt enligt artikel 93 i fördraget inkluderas i bemyndigandeförordningens 

tillämpningsområde, i enlighet med förfarandena i artiklarna 108.4 och 109 i fördraget. 

(19) Förordning (EG) nr 1370/2007 bör därför ändras i enlighet därmed.  

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

                                                 
1 Rådets förordning (EU) nr .../... om ändring av rådets förordning (EG) nr 994/98 av 

den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet 

av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd och 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 

om kollektivtrafik på järnväg och väg, COM(2012)0730, 5.12.2012. 



Artikel 1 

Utan att det påverkar Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU1, ännu inte 

offentliggjort] ska förordning (EG) nr 1370/2007 ska ändras på följande sätt: [Ändr. 17] 

1. Artikel 2 ska ändras på följande sätt: 

(-a)  följande led ska införas: 

”(aa)  ”kollektivtrafik på järnväg: kollektivtrafik på järnväg med undantag 

av persontrafik med andra spårbundna transportmedel såsom 

tunnelbana, spårväg och, om medlemsstaterna så beslutar, 

duospårväg.” [Ändr. 18] 

a)  Punkt c ska ersättas med följande: 

”(c)  behörig lokal myndighet: en behörig myndighet vars geografiska 

behörighetsområde inte är nationellt utan avser transportbehoven bland 

annat i en tätort och/eller ett landsbygdsområde eller en 

landsbygdsregion, också på gränsöverskridande nivå.” [Ändr. 19] 

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om 

upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 

243). 



b)  I punkt e ska följande stycke läggas till: 

”All kollektivtrafik som går utöver vad som krävs behövs för att uppnå bland 

annat dra nytta av ekonomiska, tekniska eller geografiska nätverkseffekter på 

lokal eller regional nivå eller på en nivå under den nationella nivån ska 

uteslutas från omfattas av tillämpningsområdet för allmän trafikplikt. Sådana 

nätverkseffekter uppstår genom integrering av transporttjänster som gör 

kollektivtrafiken mer attraktiv för passagerarna och mer effektiv för 

kollektivtrafikbranschen. Nätverkseffekter kan skapas både av tjänster som 

når en break even-punkt och av tjänster som inte gör det, och de kan skapas 

på olika nivåer såväl när det gäller geografiska aspekter, tågtidtabeller som 

tariffer.” [Ändr. 20] 



2. Följande artikel ska införas: 

”Artikel 2a  

Multimodala och hållbara kollektivtrafikplaner och allmän trafikplikt [Ändr. 21] 

1. De behöriga myndigheterna ska upprätta och regelbundet uppdatera 

multimodala kollektivtrafikplaner som omfattar alla relevanta transportsätt för 

det område som de ansvarar för. I dessa kollektivtrafikplaner ska 

myndigheterna definiera målen och medlen för kollektivtrafikpolitiken för alla 

berörda transportsätt för det område som de ansvarar för och på så sätt främja 

social och territoriell sammanhållning. I dessa planer ska det kunna ingå 

information om de kollektivtrafikplaner som redan finns inom den offentliga 

sektorn. Hänsyn bör tas till interregionala tjänster där sådana redan finns. 

Planerna Dessa planer ska minst innehålla följande: [Ändr. 22] 

(a) Nätets eller linjernas struktur. 



(b) Grundkrav som ska uppfyllas av kollektivtrafikanbudet, exempelvis 

bland annat tillgänglighet, territoriella förbindelser, säkerhet, för 

personer med funktionshinder och samtrafik mellan järnvägslinjer och 

mellan järnväg och andra transportsätt vid viktiga kommunikationsnav, 

anbudsuppgifter som driftstider, turtäthet och miniminivå av 

kapacitetsutnyttjande. [Ändr. 23]  

(ba)  Vad gäller kollektivtrafik på järnväg, effektiva kriterier, bland annat 

olika transportsätts andel av kollektivtrafiken, punktlighet, 

kostnadseffektivitet, turtäthet, kundtillfredsställelse och kvaliteten på 

det rullande materialet. [Ändr. 24] 

(c) Kvalitetsstandarder avseende sådant som utrustningsfunktioner för 

hållplatser och Kvalitets- och säkerhetsstandarder samt kontrollaspekter 

avseende det rullande materiel, punktlighet och tillförlitlighet, 

renhållning, kundservice och information, handläggning av och 

gottgörelse vid klagomål, övervakning av tjänstens kvalitet materielet, 

infrastrukturen och tjänsterna, inbegripet information. [Ändr. 25] 

(d) Principer i taxepolitiken såsom användningen av sociala taxor. 

[Ändr. 26] 



(e) Operativa krav som transport av cyklar, trafikledning, beredskapsplan i 

händelse av störningar. Gällande regler om passagerarrättigheter, 

sociala villkor och sysselsättningsvillkor, miljöskydd samt fastställande 

av miljömål. [Ändr. 27] 

När de behöriga myndigheterna utarbetar planer för kollektivtrafik ska de 

framförallt ta hänsyn till gällande regler om passagerarrättigheter samt om 

social-, sysselsättnings- och miljöskydd. [Ändr. 28] 

De behöriga myndigheterna ska efter att ha samrått med berörda parter anta 

kollektivtrafikplaner och offentliggöra dem. De berörda parter som ska beaktas 

vid tillämpning av denna förordning är, som minst ska omfatta trafikföretag, 

infrastrukturförvaltare, i förekommande fall, och representativa passagerar- och 

arbetstagarorganisationer, anta kollektivplaner och offentliggöra dem. 

[Ändr. 29] 



2. Fastställandet av allmän trafikplikt och tilldelning av avtal om allmän trafik ska 

överensstämma med de gällande kollektivtrafikplanerna.  

3. Specifikationerna för den allmänna trafikplikten för kollektivtrafiken och deras 

tillämpningsområde ska fastställas på följande sätt: 

a) De ska definieras i enlighet med artikel 2 e. 

b) De ska vara lämpliga för att uppnå kollektivtrafikplanens mål, det vill 

säga, de ska fastställa tilldelningsförfarandet med beaktande av vilka 

kvalitetsnormer som ska uppnås och vilka medel som ska användas för 

uppnåendet av kollektivtrafikplanens mål. [Ändr. 30]  

c) De får inte gå utöver vad som är nödvändigt och proportionerligt ska 

vara nödvändiga och proportionella för att uppnå kollektivtrafikplanens 

kollektivtrafikplanernas mål och, de ska, vad gäller kollektivtrafik på 

järnväg, ta hänsyn till Europaparlamentets och rådets direktiv 

2012/34/EU*. [Ändr. 31] 



Vid den lämplighetsbedömning som avses i punkt b ska hänsyn tas till om 

offentliga ingrepp i tillhandahållandet av persontransporter är ett lämpligt 

medel för att uppnå kollektivtrafikplanernas mål. [Ändr. 32] 

Vid den bedömning av nödvändigheten och proportionaliteten som avses i 

punkt c för kollektivtrafik på järnväg ska hänsyn tas till transporttjänster som 

tillhandahålls i enlighet med artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett 

gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning)1 och till all information 

som lämnas till infrastrukturförvaltare och regleringsorgan i enlighet med 

artikel 38.4 första meningen i det direktivet. [Ändr. 33] 

4. Specifikationerna av den allmänna trafikplikten och den relaterade ersättningen 

för den ekonomiska nettoeffekten av denna ska innebära att (a)

 kollektivtrafikplanens mål uppnås på det mest kostnadseffektiva sättet, och att 

(b) tillhandahållandet av kollektivtrafiken i enlighet med de krav som 

fastställs i kollektivtrafikplanen upprätthålls ekonomiskt på lång sikt. 

[Ändr. 34] 

                                                 
1 EUT L 343, 14.12.2012, s. 32. 



5. När den behöriga myndigheten utarbetar specifikationerna ska myndigheten 

redogöra för förslagen till specifikationer av trafikplikten och dess omfattning, 

de grundläggande stegen i bedömningen av om dessa uppfyller de krav som 

fastställs i punkterna 2–4 samt resultaten av bedömningen.  

Den behöriga myndigheten ska samråda på lämpligt sätt med berörda parter, 

exempelvis med minst trafikföretag, infrastrukturförvaltare, i förekommande 

fall, och representativa passagerar- och arbetstagarorganisationer om dessa 

specifikationer och beakta deras synpunkter. [Ändr. 35] 

6. För kollektivtrafik på järnväg ska  

a) det regleringsorgan som avses i artikel 55 i direktiv 2012/34/EU 

kontrollera överensstämmelsen hos den bedömning och det förfarande 

som fastställs i denna artikel, inbegripet på eget initiativ på begäran av 

vilken berörd intressent som helst. [Ändr. 36]  



b) den maximala årsvolymen det minsta antalet avtal om allmän trafik på 

järnväg i en medlemsstat vara 

–  ett, om den nationella marknadsvolymen för ett avtal om allmän 

trafik uttryckt som på järnväg uppgår till 20 miljoner tågkilometer 

vara det högre värdet av 10  

–  två, om den nationella marknadsvolymen för avtal om allmän 

trafik på järnväg uppgår till mellan 20 och 100 miljoner 

tågkilometer eller en tredjedel av volymen, förutsatt att storleken 

på ett avtal inte överstiger 75 procent av den sammanlagda 

nationella kollektivtrafik på järnväg som omfattas av avtal 

marknadsvolymen enligt avtalen om allmän trafik, 

–  tre, om den nationella marknadsvolymen för avtal om allmän 

trafik på järnväg uppgår till mellan 100 och 200 miljoner 

tågkilometer, förutsatt att storleken på ett avtal inte överstiger 

75 procent av den sammanlagda marknadsvolymen enligt avtalen 

om allmän trafik, 

–  fyra, om den nationella marknadsvolymen för avtal om 

kollektivtrafik på järnväg uppgår till mer än 200 miljoner 

tågkilometer, förutsatt att storleken på ett avtal inte överstiger 

50 procent av den totala marknadsvolymen enligt 

kollektivtrafikavtalen.” [Ändr. 69] 



ba)  den behöriga myndigheten fastställa de rutter för vilka avtal om 

kollektivtrafik ska tilldelas i enlighet med direktiv 2012/34/EU.” 

[Ändr. 38] 

______________ 

*  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 

2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 

343, 14.12.2012, s. 32). 

3. Artikel 4 ska ändras på följande sätt: 

a) I punkt 1 ska led a ersättas med följande: 

”a)  klart och tydligt fastställa den trafikplikt som anges i artikel 2 e och 

artikel 2a som kollektivtrafikföretaget ska fullgöra och vilka geografiska 

områden trafiknät som avses, och kräva att företaget ger den behöriga 

myndigheten all den information som behövs för tilldelningen av avtal 

om allmän trafik under förutsättning att affärshemligheter inte röjs,” 

[Ändr. 39] 

b) I punkt 1 b ska sista meningen ersättas med följande: 

”För avtal om allmän trafik som inte tilldelas i enlighet med artikel 5.3 ska 

dessa parametrar vara av sådan art att en ersättning aldrig varken kan överstiga 

eller understiga det belopp som krävs för att täcka den ekonomiska 

nettoeffekten på de kostnader och intäkter som följer av fullgörandet av 

trafikplikten, med hänsyn till kollektivtrafikföretagets inkomster i samband 

med detta och en rimlig vinst.” [Ändr. 40] 



ba)  Punkt 5 ska ersättas med följande: 

”5.  Utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning och 

unionslagstiftning, inklusive representativa kollektivavtal mellan 

arbetsmarknadens parter, ska de behöriga myndigheterna kräva att det 

utvalda kollektivtrafikföretaget erbjuder den personal arbetsvillkor som 

grundar sig på bindande nationella, regionala eller lokala sociala 

normer och/eller genomför den obligatoriska personalöverföringen vid 

byte av operatör. När dessa överföringar sker ska den personal som 

tidigare anställts av det föregående företaget för att tillhandahålla 

tjänsterna garanteras samma rättigheter som den skulle ha haft i 

samband med en överlåtelse enligt direktiv 2001/23/EG. Om de 

behöriga myndigheterna kräver att kollektivtrafikföretag ska följa vissa 

sociala normer ska anbudshandlingarna och avtalen om allmän trafik 

innehålla en förteckning över den berörda personalen samt på ett öppet 

sätt redovisa för uppgifter om deras avtalsenliga rättigheter och de 

villkor på vilka arbetstagarna anses bli knutna till tjänsterna.” 

[Ändr. 41] 



c) Punkt 6 ska ersättas med följande: 

”6. När I enlighet med nationell lagstiftning ska behöriga myndigheter i 

enlighet med nationell lagstiftning kräver att kollektivtrafikföretagen ska 

uppfylla vissa fastställa bindande kvalitetsnormer och sociala normer, 

eller fastställa lämpliga sociala och kvalitetsmässiga kriterier, däribland 

kravet att kollektivtrafikföretagen ska dessa normer och kriterier anges 

följa tillämpliga representativa kollektivavtal och garantera anständiga 

sysselsättnings- och arbetsvillkor, och ta med dem eller hänvisa till dem 

i anbudshandlingarna och i avtalen om allmän trafik, oberoende av 

tilldelningsförfarande.” [Ändr. 42] 

d) Följande punkt ska läggas till: 

”8.  De behöriga myndigheterna ska för alla intresserade parter 

tillgängliggöra all relevant information för utarbetandet av en offert 

under ett konkurrensutsatt upphandlingsförfarande under förutsättning 

att affärshemligheter inte röjs. Detta ska inbegripa passagerarnas 

efterfrågan, biljettpriser, kostnader och intäkter relaterade till den 

kollektivtrafik som omfattas av upphandlingen samt upplysningar om 

infrastrukturspecifikationer som är av betydelse för driften av 

nödvändiga fordon eller rullande materiel, så att de får möjlighet att 

utarbeta väl underbyggda affärsplaner. Järnvägsinfrastrukturförvaltare 

ska stödja de behöriga myndigheterna genom att tillhandahålla alla 

relevanta infrastrukturspecifikationer. Bristande efterlevnad av 

ovannämnda bestämmelser ska bli föremål för den prövning av 

lagenligheten som föreskrivs i artikel 5.7.” [Ändr. 43] 



4. Artikel 5 ska ändras på följande sätt: 

-a)  Följande punkt ska införas: 

"1a.  En behörig myndighet, oberoende av om den består av en enskild 

myndighet eller en grupp myndigheter – som kan komma från fler än 

en medlemsstat – ska kunna tilldela avtal om allmän trafik i enlighet 

med de bestämmelser som fastställs i denna förordning." [Ändr. 44] 

-aa)  Följande punkter ska införas: 

”3a.  Fram till slutet av den övergångsperiod som avses i artikel 8.2 kan 

medlemsstater och, om det är tillåtligt enligt nationell lagstiftning, 

behöriga myndigheter utesluta från ett konkurrensutsatt 

anbudsförfarande för avtal om allmän trafik på järnväg som anordnas 

av de behöriga myndigheterna på deras territorium i enlighet med 

punkt 3 i denna artikel, samtliga järnvägsföretag eller operatörer eller 

dotterbolag som direkt eller indirekt kontrolleras av ett järnvägsföretag 

eller dess holdingföretag om det kontrollerande järnvägsföretaget, det 

kontrollerande holdingföretaget eller deras dotterbolag 



a)  har licens eller bedriver inrikes järnvägstrafik i en medlemsstat 

där de behöriga myndigheterna inte får tilldela avtal om allmän 

trafik genom konkurrensutsatta anbudsförfaranden, och 

b)  har använt sig av direkttilldelade avtal om allmän trafik på 

järnväg där värdet är högre än 50 % av det totala värdet på 

samtliga avtal om allmän trafik på järnväg som tilldelats det 

järnvägsföretaget eller holdingföretaget eller deras dotterbolag. 

Vid tillämpningen av denna punkt uppnås kontroll genom samtliga 

rättigheter, avtal eller andra medel som, antingen var för sig eller 

tillsammans och med hänsyn till alla faktiska eller rättsliga 

förhållanden, ger möjlighet att utöva ett avgörande inflytande på ett 

företag, särskilt genom 

a)  äganderätt eller nyttjanderätt till ett företags samtliga tillgångar 

eller en del av dessa, 

b)  rättigheter eller avtal som ger rätt att utöva ett avgörande 

inflytande på sammansättningen av det företagets organ och 

dessas voteringar eller beslut. 



3b.  Medlemsstater och, om det är tillåtligt enligt nationell lagstiftning, 

behöriga myndigheter kan från det konkurrerande anbudsförfarandet 

utesluta operatör eller företag som står under direkt eller indirekt 

kontroll av juridiska eller naturliga personer eller personer som är 

registrerade i tredjeland eller tredjeländer, förutom då detta land eller 

dessa länder vidtagit åtgärder som gör att avtal om allmän trafik genom 

konkurrensutsatt upphandling kan tilldelas järnvägsföretag som har 

licens i en medlemsstat.” [Ändr. 68] 

a) Punkt 4 ska ersättas med följande: 

”4.  Om det inte är förbjudet enligt nationell lagstiftning får de behöriga 

myndigheterna besluta att direkttilldela avtal om allmän trafik  

a) om avtalets genomsnittliga årsvärde uppskattas vara mindre än 

1 000 000 EUR eller mindre än 5 000 000 EUR för ett avtal om 

allmän trafik som inbegriper kollektivtrafik på järnväg eller 

b) om avtalet avser tillhandahållande av mindre än 300 000 kilometer 

fordonskilometer kollektivtrafik eller mindre än 150 000 kilometer 

500 000 fordonskilometer för ett avtal om allmän trafik som 

inbegriper kollektivtrafik på järnväg. [Ändr. 47] 



ba)  om de tekniska specifikationerna för isolerade järnvägssystem för 

kollektivtrafik skiljer sig markant från TSD:erna för det 

huvudjärnvägsnät som de inte är kopplade till i en medlemsstat. 

[Ändr. 75] 

Om ett avtal om allmän trafik tilldelas direkt till ett litet eller medelstort företag 

som bedriver en verksamhet med högst 23 motorfordon, får dessa 

tröskelvärden höjas till antingen ett årsmedelvärde som uppskattas vara lägre 

än 2 000 000 EUR eller om de gäller tillhandahållande av mindre än 600 000 

kilometer fordonskilometer kollektivtrafiktjänster per år.” [Ändr. 48] 



aa)  Punkt 5 ska ersättas med följande: 

”5. Vid trafikstörningar eller överhängande risk för sådana störningar får 

den behöriga myndigheten vidta nödåtgärder. En nödsituation kan 

innefatta den behöriga myndighetens oförmåga att i rätt tid inleda ett 

anbudsförfarande för ett avtal om allmän trafik och/eller att i rätt tid 

tilldela detta avtal till en aktör. Nödåtgärden ska bestå i en 

direkttilldelning, en formell överenskommelse om utvidgning av ett 

avtal om allmän trafik eller ett åläggande att fullgöra viss allmän 

trafikplikt. Kollektivtrafikföretaget ska ha rätt att överklaga beslutet om 

åläggande att fullgöra viss allmän trafikplikt. En direkttilldelning, en 

utvidgning av ett avtal om allmän trafik eller ett åläggande om ett 

sådant avtal som nödåtgärd får inte överstiga två år.” [Ändr. 63] 



b) Punkt 6 ska ersättas med följande: 

”6.  För att öka konkurrensen mellan järnvägsföretag får de behöriga 

myndigheterna besluta att avtal om kollektivtrafik på järnväg som 

omfattar delar av samma nät eller paket med järnvägslinjer ska tilldelas 

olika järnvägsföretag. För detta ändamål får de behöriga myndigheterna 

innan de inleder upphandlingsförfarandet besluta att begränsa antalet 

avtal som kan tilldelas till samma järnvägsföretag. I enlighet med 

direktiv 2012/34/EU, och om det inte är förbjudet enligt nationell 

lagstiftning, kan de behöriga myndigheter som är ansvariga för att 

fastställa de kollektivtrafikplaner som avses i artikel 2a kan besluta 

att använda sig av direkttilldelning av avtal om allmän trafikplikt för 

kollektivtrafik på järnväg enligt följande villkor: 



a)  Kollektivtrafikplanerna innehåller krav som kan tillämpas under 

avtalets hela giltighetstid rörande följande: 

–  Utvecklingen av passagerarvolymerna. 

–  Tjänsternas punktlighet. 

–  Kapitalproduktivitetens kostnadseffektivitet. 

–  Tågfunktionernas frevkens. 

–  Kundtillfredsställelse. 

–  Kvaliteten på det rullande materielet. 

b)  Den behöriga myndigheten ska senast 18 månader före avtalet 

inleds offentliggöra hur kraven i led a) i denna punkt ska 

uppfyllas genom direkttilldelning av avtal om allmän trafikplikt 

och regelbundet utvärdera efterlevnaden av dessa krav i den 

årsrapport som avses i artikel 7.1. Om besvär inlämnas av ett 

järnvägsföretag gällande direkttilldelningen av avtal ska 

regleringsorganet utvärdera de orsaker som den behöriga 

myndigheten lägger fram och fatta ett beslut senast två månader 

efter det att besväret lämnades in. Regleringsorganet får också 

handla på eget initiativ. 



c)  Regleringsorganet ska senast 24 månader före slutet på det 

nuvarande avtalet utvärdera om de krav som fastställts i led a) i 

denna punkt  och som bedömts i enlighet med artikel 7.1 har 

uppfyllts. Den behöriga myndigheten ska ge regleringsorganet all 

den information den behöver för att göra utvärderingen. 

Om regleringsorganet beslutar att de krav som fastställts i led a) i 

denna punkt inte uppfyllts ska det omedelbart förpliktiga den behöriga 

myndigheten att tilldela nya avtal om allmän trafikplikt i enlighet med 

punkt 3 i denna artikel.  

Den oberoende tillsynsmyndighetens beslut är bindande och 

omedelbart tillämpligt. 

Genom undantag från artikel 4.3 får dessa avtal inte överskrida nio år. 

Kommissionen ska anta delegerade akter som redogör för kraven i i led 

a) i denna punkt.” [Ändr. 50] 



5. Följande artikel ska införas: 

”Artikel 5a 

Rullande materiel  

1. Medlemsstaterna De behöriga myndigheterna ska i enlighet med reglerna om 

statligt stöd vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa verkligt och icke-

diskriminerande tillträde tillträdesvillkor till lämplig rullande materiel för 

kollektivtrafik på järnväg för operatörer som vill tillhandahålla kollektivtrafik 

på järnväg under ett avtal om allmän trafik. [Ändr. 51] 

2. Om det på den relevanta marknaden inte finns leasingföretag som 

tillhandahåller sådan rullande materiel som avses i punkt 1 på icke-

diskriminerande och ekonomiskt hållbara villkor för alla berörda 

kollektivtrafikföretag, ska medlemsstaterna se till att restvärdesrisken för 

rullande materiel bärs av den behöriga myndigheten i överensstämmelse med 

regler om statligt stöd, om företag som planerar och kan delta i 

upphandlingsförfaranden för avtal om allmän trafik begär detta för att kunna 

delta i upphandlingsförfarandena.  

Den behöriga myndigheten får uppfylla kravet i det första stycket på något av 

följande olika sätt som främjar stordriftsfördelar såsom:  [Ändr. 52] 



a) Genom att själv, till marknadspris, anskaffa den rullande materiel som 

används för fullgörandet av avtalet om allmän trafik i syfte att göra den 

tillgänglig för det valda kollektivtrafikföretaget till marknadspris eller 

som en del av avtalet om allmän trafik i enlighet med artikel 4.1 b, artikel 

6 och, om tillämpligt, bilagan. [Ändr. 53]  

b) Genom att ställa en garanti för finansieringen av rullande materiel som 

används för fullgörandet av avtalet om allmän trafik till marknadspris 

eller som en del av avtalet om allmän trafik i enlighet med artikel 4.1 b, 

artikel 6 och, om tillämpligt, bilagan. En sådan garanti får täcka 

restvärdesrisken och ska respektera berörda regler om statligt stöd när 

sådana tillämpas. 

c) Genom att i avtalet om allmän trafik åta sig att till marknadspris överta 

den rullande materielen vid avtalets utgång. 

ca)  Genom samarbete med närbelägna lokala myndigheter i syfte att skapa 

en större pool av rullande materiel. [Ändr. 54] 



3.  I de fall som avses i b och c i punkt 2 andra stycket har den behöriga 

myndigheten rätt att kräva att kollektivtrafikföretaget när avtalet om allmän 

trafik har löpt ut ska överlåta den rullande materielen till den nya operatör som 

tilldelas ett avtal. Den behöriga myndigheten får ålägga det nya 

kollektivtrafikföretaget att överta den rullande materielen. Överlåtelsen ska ske 

till marknadspriser. [Ändr. 55] 

3.4. Om rullande materiel överlåts till ett nytt kollektivtrafikföretag ska den 

behöriga myndigheten i upphandlingsdokumenten lämna detaljerad 

information om kostnaden för underhåll av den rullande materielen och om 

dess fysiska skick. [Ändr. 56] 

4. Senast [18 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska 

kommissionen anta åtgärder för att närmare specificera det förfarande som ska 

följas vid tillämpning av punkterna 2 och 3 i denna artikel. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som 

avses i artikel 9a.2.” [Ändr. 57+82] 



6. I artikel 6 ska punkt 1 ersättas med följande: 

”1.  Oberoende av hur avtalet har tilldelats ska all ersättning enligt en allmän 

bestämmelse eller enligt ett avtal om allmän trafik stämma överens med 

bestämmelserna i artikel 4. Dessutom ska all slags ersättning knuten till ett 

avtal om allmän trafik som inte har tilldelats i enlighet med artikel 5.3 eller 

som är knuten till en allmän bestämmelse stämma överens med 

bestämmelserna i bilagan. ” 

7. Artikel 7 ska ändras på följande sätt: 

a) Punkt 1 ska ersättas med följande: 

”1.  Varje behörig myndighet ska en gång om året offentliggöra en samlad 

rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt behörighetsområde, 

startdagen och löptiden för avtalen om allmän trafik, de utvalda 

kollektivtrafikföretagen samt om ersättningar och ensamrätt som dessa 

kollektivtrafikföretag beviljats som kompensation. I rapporten ska 

respekten för de erhållna resultaten bedömas och alla 

transporttjänsteindikatorer specificeras, i synnerhet punktlighet, 

tillförlitlighet, renlighet och kundtillfredsställelse, som fastställs genom 

opinionsundersökningar, samt miniminivå av kapacitetsutnyttjande. I 

rapporten ska åtskillnad göras mellan busstrafik och spårbunden trafik, 

den ska möjliggöra kontroll och utvärdering av kollektivtrafiknätets 

effektivitet, kvalitet och finansiering samt, i förekommande fall, ge 

information om eventuella beviljade ensamrätters art och omfattning. 

Medlemsstaterna ska underlätta central tillgång till dessa rapporter, 

exempelvis via en gemensam webbportal. Kommissionen ska utarbeta 

en sammanfattning av dessa rapporter på samtliga arbetsspråk och 

översända dem till Europaparlamentet och rådet.” [Ändr. 58] 



b) I punkt 2 ska följande led läggas till: 

”d)  Den planerade startdagen för avtalet om allmän trafik och avtalets 

löptid.” 

8. Artikel 8 ska ändras på följande sätt: 

a) Det första stycket i punkt 2 ska ersättas med följande: 

”2.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 ska avtal om allmän trafik 

på järnväg, med undantag för, som rör vägtrafik och andra spårbundna 

transportsätt som tunnelbana, eller spårvagn eller duospårväg, tilldelas i 

enlighet med artikel 5.3 från och med den 3 december 2019. Alla Avtal 

om allmän trafik med andra spårburna transportsätt och på väg måste ha 

tilldelats för kollektivtrafik på järnväg ska från och med den 

3 december 2022 tilldelas i enlighet med artikel 5.3 senast den 3 

december 2019. artikel 5. Senast den 3 december 2022 bör de behöriga 

myndigheterna med ansvar för att fastställa de kollektivtrafikplaner 

som avses i artikel 2a ha tilldelats alla de befogenheter som behövs för 

att tilldela avtal om allmän trafikplikt i enlighet med artikel 5. Under 

övergångsperioden övergångsperioderna ska medlemsstaterna vidta 

åtgärder för att successivt börja följa artikel 5.3 för att undvika allvarliga 

strukturella problem, särskilt när det gäller transportkapaciteten.” 

[Ändr. 59] 

aa) I punkt 2 ska följande stycke läggas till: 

”Inom sex månader efter utgången av den första hälften av 

övergångsperioderna ska medlemsstaterna till kommissionen överlämna en 

lägesrapport, i vilken genomförandet av den successiva tilldelningen av avtal 

om allmän trafik i enlighet med artikel 5 belyses. På grundval av 

medlemsstaternas lägesrapporter får kommissionen föreslå lämpliga 

åtgärder som riktas till medlemsstaterna.” [Ändr. 60] 



b) Följande punkt ska införas: 

”2a.  Avtal om allmän trafik för kollektivtrafik på järnväg som inte 

överensstämmer med artikel 5 och  direkttilldelas under perioden 1 

januari 2013–2 december 2019 får fortsätta tills de löper ut. Under inga 

omständigheter får de dock fortsätta att gälla efter den 31 december 

2022. före den 3 december 2022 ska utgå senast den ....” [Ändr. 61] 

c) I punkt 3 ska den sista meningen i det andra stycket ersättas med följande: 

”De avtal som avses i d får fortsätta att gälla tills de löper ut, förutsatt att de är 

av begränsad varaktighet jämfört med de varaktigheter som avses i artikel 4.”  

9. Följande artikel ska införas: 

”Artikel 9a 

Kommittéförfarande 

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté för det gemensamma europeiska 

järnvägsområdet som inrättats i enlighet med artikel 62 i direktiv 2012/34/EU. 

Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011*. 

                                                 
  Tio år efter det att denna förordning (d.v.s. för ändringsakten – 2013/0028(COD)) 

trätt i kraft. 



2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 

tillämpas. 

------------- 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 

2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas 

kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter ( EUT 

L 55, 28.2.2011, s. 13)” 

Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. Den ska finnas tillgänglig i form av en text som är 

konsoliderad med förordning (EG) nr 1370/2007, som ändras genom den nya förordningen 

inom tre månader efter offentliggörandet. [Ändr. 62] 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i ... 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

Ordförande Ordförande 


