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Uttalande från kommissionen 

 

Kommissionen betonar att det strider mot både ordalydelsen och andemeningen i förordning (EU) 

nr 182/2011 (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13) att åberopa artikel 5.4 andra stycket b på ett systematiskt 

sätt. För att denna bestämmelse ska användas måste det finnas ett särskilt behov av att avvika från 

principen om att kommissionen får anta ett utkast till genomförandeakt om inget yttrande avges. 

Eftersom detta är ett undantag från den allmänna regel som fastställs i artikel 5.4, kan inte 

användningen av andra stycket b anses ingå i lagstiftarens utrymme för skönsmässig bedömning, 

utan användningen måste tolkas restriktivt och därmed också motiveras. 
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Kommissionen stöder Europaparlamentets och rådets överenskommelse om användningen av denna 

bestämmelse i nio specifika fall som de har motiverat med hänsyn till den potentiella inverkan på 

järnvägsmarknadens funktion och de offentliga finanserna, men den beklagar att motiveringen inte 

återspeglas i ett skäl. 

 

Uttalande från Tyskland 

 

Artikel 32.4 innehåller fortfarande en obligatorisk differentiering av infrastrukturavgifterna i syfte 

att gynna tåg som är utrustade med ETCS. Tyskland motsätter sig att medlemsstaterna genom en 

sådan prisdifferentiering mellan järnvägslinjer övertar ansvaret för finansiella underskott som 

orsakats av förvaltare av järnvägsinfrastruktur. 

Tyskland utgår från att Europeiska kommissionens uttalande vid rådets möte den 16 juni 2011 i 

samband med antagandet av den allmänna riktlinjen om förslaget till direktiv fortfarande gäller, 

nämligen att budgetreservationerna (skälen 10 och 37) uttryckligen också gäller artikel 8.4. 

Vidare utgår Tyskland från att artikel 31.5 tredje stycket inte innebär någon begränsning för 

införande av en bullerdifferentierad komponent i infrastrukturavgifterna i enlighet med första 

stycket endast i syfte att finansiera utrustning av godsvagnar, utan att denna bestämmelse kan 

utgöra ett allmänt incitament för att minska bullret och inte utesluter andra åtgärder. 

 

Tyskland framhåller att artikel 13.3 andra stycket föreskriver särredovisning och separat bokföring 

för alla anläggningar för tjänster som avses i bilaga II, och att definitionen av anläggningar för 

tjänster i bilaga II exempelvis inkluderar sidospår för uppställning. Tyskland förutsätter att avsikten 

i artikel 13.3 andra stycket inte är att föreskriva särredovisning och separat bokföring för varje 

enskild anläggning för tjänster utan snarare att dela upp anläggningarna för tjänster i olika 

kategorier. 
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Gemensamt uttalande från Polen och Slovakien 

 

Polen och Slovakien fäster stor vikt vid järnvägssektorns utveckling. Polen och Slovakien håller för 

närvarande på med att genomföra en svår och dyr omstrukturering av infrastrukturförvaltaren. Polen 

och Slovakien kommer även att stegvis öka investeringarna i järnvägsinfrastruktur inom ramen för 

sina finansiella resurser.  

Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett gemensamt europeiskt 

järnvägsområde är ett viktigt dokument som utgör grunden för utvecklingen av 

järnvägstransporterna. Samtidigt bör direktivet beakta den svåra ekonomiska situationen i 

medlemsstaterna och innehålla lämpliga övergångsperioder. 

Polen och Slovakien gör antagandet att förpliktelser som har sin grund i direktivet inte kan stå i 

motsats till åtagandena i stabilitets- och tillväxtpakten, särskilt avseende det bindande förfarandet 

vid alltför stora underskott för vissa medlemsstater. Ur denna synpunkt är de övergångsperioder 

som direktivet föreskriver inte tillräckliga. 

Polen och Slovakien anser dessutom att vissa av direktivets bestämmelser inte bör tillämpas på 

redan befintliga linjer som endast används för godstransporter, har tekniska egenskaper som är icke 

typiska för EU, och som endast förbinder en medlemsstat med ett angränsande tredjeland. 

Tillbörliga undantag har dock inte tagits med i direktivet. 

Med beaktande av ovanstående kan Polen och Slovakien inte stödja direktivet, och avstår därför 

från att rösta. 
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Uttalande från Lettland 

 

Lettland stöder fullt ut initiativet att förenkla, tydliggöra och modernisera regelverket för det 

europeiska järnvägsområdet genom en omarbetning av det första järnvägspaketet. 

 

Lettland har dock fortfarande farhågor rörande vissa av direktivets bestämmelser. 

– Enligt artikel 7.1 måste medlemsstaterna kunna påvisa att oberoende har uppnåtts i fråga om 

en infrastrukturförvaltares väsentliga uppgifter. Avsaknaden av tydligt definierade kriterier i 

direktivet och ett allmänt krav att medlemsstaterna ska se till att väsentliga uppgifter anförtros 

organ eller företag som själva inte tillhandahåller järnvägstransporttjänster möjliggör en 

extensiv tolkning och minskar inte tvetydigheten och luckorna i det nuvarande regelverket. 

Införlivandet av det nuvarande direktivet och relaterade överträdelseförfaranden visar att 

medlemsstaterna har svårigheter i detta avseende. Tydligt definierade kriterier skulle ha 

möjliggjort ett bättre införlivande av bestämmelserna i direktivet samt ha försäkrat 

järnvägssektorn om att nationella åtgärder inte är orimliga i förhållande till Europeiska 

unionens regelverk. 

 

Lettland anser att den uppgift som artikel 63.1 ger kommissionen, att i förekommande fall 

föreslå lagstiftningsåtgärder avseende öppnandet av marknaden för inhemsk persontrafik på 

järnväg och att skapa de förutsättningar som krävs för att säkerställa icke-diskriminerande 

villkor för tillträde till infrastrukturen, med utgångspunkt i kravet på särskiljande av 

infrastrukturförvaltning och transportverksamheter, samtidigt som initiativrätten garanteras är 

ett steg i rätt riktning, men ändå inte ger den visshet som krävs om att frågan kommer att lösas 

i framtiden. 
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– Lettland har även fortfarande farhågor när det gäller införande av uppbörd av 

infrastrukturavgifter i förteckningen över väsentliga uppgifter (artikel 7.1). Lettland förstår till 

fullo behovet av att skydda kommersiellt känsliga uppgifter, men i Lettlands fall skulle denna 

funktion behöva överföras från infrastrukturförvaltaren, som samtidigt är ägare av 

infrastruktur, till den som utför de väsentliga uppgifterna. En sådan åtgärd skulle hindra 

infrastrukturförvaltaren från att kontrollera sin ekonomi på ett bra sätt och skulle även ha en 

negativ inverkan på befintliga eller framtida finansiella förpliktelser samt finansieringen av 

infrastrukturutvecklingen. 

 

– Lettland anser även att lösningen på den fråga som Europaparlamentet tog upp rörande artikel 

17.1 om tillstånd när det gäller förbindelser med tredjeländer och om ett järnvägsnät med 

spårvidd som skiljer sig från den vanliga spårvidden i unionen, som antingen ligger 

geografiskt isolerat eller perifert i förhållande till unionen, inte räcker, och anser fortfarande 

att tydliga bestämmelser för möjligheten att tillämpa begränsningar avseende järnvägsföretag 

som i praktiken direkt eller indirekt kontrolleras genom att aktier ägs av ett tredjeland eller av 

medborgare i ett tredjeland borde ha fastställts i huvudtexten i direktivet. 

 

Trots dessa farhågor inser Lettland vikten av att påskynda inrättandet av ett gemensamt europeiskt 

järnvägsområde och uttrycker därför sitt stöd för en slutlig kompromiss om direktivet, och 

uppmanar samtidigt Europeiska kommissionen att beakta ovannämnda frågor vid utarbetande av 

framtida lagstiftningsakter på detta område. 

 

Uttalande till protokollet från Österrike 

 

Österrike stöder i princip initiativet till att omarbeta det första järnvägspaketet i syfte att förenkla 

regelverket inom den europeiska järnvägssektorn. Järnvägstransporternas konkurrenskraft som ett 

miljövänligt alternativ till vägtransporter är av enormt stor betydelse för Österrike. 
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Därför stöder Österrike i likhet med många andra medlemsstater helhjärtat de europeiska målen i 

fråga om ETCS. På nationell nivå framgår detta tydligt av den österrikiska ETCS-migrationsplanen 

och framför allt av det österrikiska stödprogrammet för att utrusta rullande materiel med nivå 2 av 

ETCS. Detta ETCS-stödprogram, som anmäldes och inleddes 2011, har redan fungerat som ett 

direkt incitament för att utrusta rullande materiel med nivå 2 av ETCS, som överensstämmer med 

den version som antogs genom kommissionens beslut 2008/386/EG. 

 

Mot denna bakgrund bör det betonas att bestämmelsen i artikel 32.4 bara kan tolkas som att de 

medlemsstater eller infrastrukturförvaltare i medlemsstater som redan har inlett ett ETCS-

stödprogram för att utrusta rullande materiel med ETCS inte omfattas av samma skyldighet att 

differentiera infrastrukturavgifterna för utnyttjande av ETCS-korridorer enligt kommissionens 

beslut 2009/561/EG som de medlemsstater som inte har infört direkta incitament för 

järnvägsföretag att utrusta rullande materiel med ETCS. 

 

Rent allmänt bör endast de övergripande principerna för sektorn fastställas på europeisk nivå och 

det bör överlåtas åt staterna att organisera sin järnvägssektor inom ramen för de europeiska målen. 

Obligatorisk åtskillnad mellan enheter, utöver separata konton och balansräkningar, leder till 

oproportionerliga extra finansiella och organisatoriska bördor samt till ett oproportionerligt 

inkräktande på järnvägsföretagens frihet att fatta ekonomiska beslut, vilket Österrike inte stöder. 

Österrike förkastar därför lydelsen i artikel 13.3 och 13.6 och kan inte godta denna lagstiftningsakt. 

 

________________________ 

 

 


