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TRENITALIAS ÅTAGANDEN

1. ÅTAGANDE GENTEMOT GVG

Detta åtagande avser GVG:s begäran om etablerandet av en internationell
sammanslutning och tillgång till dragtjänster i syfte att bedriva internationell
passagerarbefordran på sträckan Basel-Milano.

I denna förbindelse åtar sig Trenitalia att erbjuda stöd så att GVG får möjlighet att
bedriva sin planerade passagerarbefordran. Mer specifikt ingick Trenitalia den 27 juni
2003 ett internationellt sammanslutningsavtal med GVG för att ge detta företag tillgång
till det italienska nätet i enlighet med artikel 10 i direktiv nr 91/440/EEG och relevant
nationell lagstiftningen.

Trenitalia åtar sig dessutom att erbjuda GVG de dragtjänster som behövs för att bedriva
internationell passagerarbefordran på sträckan Basel-Milano. Bland dessa tjänster ingår
stödtjänster på den berörda sträckan.

Dragtjänsterna i fråga kommer att erbjudas av Trenitalia under en treårsperiod på basis av
transparenta avgifter utan diskriminerande villkor. Efter ett flertal kontakter de senaste
månaderna har Trenitalia and GVG kommit överens om villkoren för en utkast till avtal
om erbjudandet av drag- och körtjänsterna samt prissättningsvillkoren för erbjudandet av
dessa tjänster (se punkt 2 b nedan).

2. ÖVRIGA ÅTAGANDEN SOM TRENITALIA LÄMNAT

Med det särskilda syftet att göra det lättare för nya aktörer att komma in på marknaden
för internationell tågpassagerarbefordran gör Trenitalia, i fråga om den inledande fasen
för affärsinitiativ på denna marknad, härmed följande åtaganden till kommissionen:

a) Upprättandet av internationella sammanslutningar

Trenitalia bekräftar sin beredvillighet att förhandla om internationella sammanslutnings-
avtal, liknande det som ingåtts med GVG, med andra järnvägsföretag som

- har en licens som en annan medlemsstat beviljat i enlighet med direktiv
95/18/EG, senast ändrad genom direktiv 2001/13/EG, och

- lägger fram ett rimligt projekt för att tillhandahålla järnvägstransporttjänster i
Italien.
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b) Erbjudande av dragtjänster

- Det transportsystem som Trenitalia driver har en omfattande täckning över hela
landet är utformat för att garantera ett vidsträckt nät av tjänster av avsevärd betydelse för
nationella och internationella kunder.

- Den operationella förvaltningen av ett sådant system - och de resurser det ges – är
därför en extremt komplicerad uppgift.

- Trenitalias operationella organisation bestäms till stor del av strukturella och
industriella begränsningar, vilka i stor utsträckning generellt karaktäriserar
järnvägstransportsektorn1.

- Vid erbjudandet av dragtjänster till tredje part måste hänsyn tas till Trenitalias
komplexa förvaltning av vagnparken och rotationssystem.

- Åtagandena bör inte äventyra tillgängligheten och den självständiga
organisationen av Trenitalias dragresurser.

Mot bakgrund av vad som anges ovan och i syfte att göra det lättare att bedriva
internationell passagerarbefordran på den italienska marknaden, bekräftar Trenitalia sin
beredvillighet att ingå avtal om erbjudande av dragtjänster (inklusive stödtjänster) med
andra järnvägsföretag i övriga medlemsstater, på följande villkor:

- Erbjudandet av dragtjänster begränsas till den reservkapacitet som finns hos
Trenitalias resurser.

- Med reservkapaciteten avses den produktionskapacitet som - såsom del av den
ovan beskrivna förvaltningen av vagnparken och rotationssystemet -
fortfarande är helt outnyttjad sedan de kommersiella tjänsterna (resor,
uppehåll och förberedelser av resor) och de kompletterande tjänster som
behövs för dessa har organiserats.

- Den på detta sätt definierade reservkapaciteten är ett resultat av den ovan
beskrivna förvaltningsprocessen och kan tidsmässigt komma att fördelas på

                                                
1 Till exempel:

- säsongsskillnader och toppar i efterfrågan,
- ett därav resulterande behov att alltid ha adekvat reservkapacitet tillgänglig,
- specifika fysiska begränsningar som påverkar järnvägsnätet, och som får återverkningar i form

av stockningar och trafiksvårigheter,
- behovet av periodiskt underhåll av vagnparken och ett associerat rotationssystem Det

periodiska underhållet och ett därmed sammanhängande rotationssystem, tillika med de på
förhand definierade fördelningskriterierna.
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annat sätt (period under året, veckodag, tid under dygnet) och på annan plats
längs järnvägsnätet.

- Erbjudandet av dragtjänster bör göras på villkor att lämpliga ekonomiska
säkerheter ställs av det företag som ansöker om tjänsten.

- Dragtjänster bör erbjudas på skäliga och icke diskriminerande villkor och bör
garantera Trenitalia en lämplig ersättning för tjänsten: bl.a. en adekvat
avkastning på kapitalinvesteringar plus underhållskostnaderna för den berörda
vagnparken2.

- Kör- och andra tjänster ombord bör tillhandahållas på basis av rättvisa och
icke-diskriminerande kriterier och till ett pris som täcker Trenitalias
driftsrelaterade kostnader3.

Enligt ovannämnda kriterier och den beräkning som företaget rutinmässigt används för
kontroll av sin produktionskapacitet har Trenitalia kvantifierat sin reservkapacitet för
tillhandahållandet av transporttjänster till en miljon tåg/kilometer per år.

Denna kapacitet är tillräcklig för att tillmötesgå ansökningar från tredje parter som vill
bedriva reguljär internationell passagerarbefordran i Italien (ungefär 7 direktlinjer på
omkring 200 km).

Under exceptionella och objektiva omständigheter (t.ex. den geografiska fördelningen av
de tjänster som skall tillhandahållas och hur långt i förväg ansökningarna kommer) skulle
ovan nämnda reservkapacitet kunna reduceras något.

c) Varaktigheten för åtagandena i punkt 2 a och b

                                                
2 Priset för dragtjänster bör priset ge en lämplig avkastning på investerade resurser för både det
investerade kapitalet för inköp av lokomotiv och övriga resurser som används för tillhandahållandet av
övriga tjänster, dvs. manövrerings-, förar-, övervaknings- och underhållstjänster. Med hänvisning till
avkastningen på det kapital som investerats för inköp av lokomotiv, baseras den på definitionen av en fast
hyresavgift som garanterar en räntabilitet (ROI) som överensstämmer med målsättningarna i Trenitalias
affärsplan. Fastställandet av hyresavgiften baseras närmare bestämt på inköpspriset för lokomotivtypen och
dess genomsnittliga normala användning per år (dvs. lokomotivtypens tjänstetimmar per år enligt
Trenitalias operationella plan). Beräkningen av tjänstetimmar och användningen av detta kriterium som
grundval för att fastställa hyresavgiften för vagnparken är förenlig med UIC-kodex 471-1.
3 Priset för körtjänster samt för övervakningstjänster är beräknat på grundval av de kostnader som
Trenitalia bär för personalens totala antal arbetstimmar: särskilt själva förar-/eskorttiden, som beror på
tågets faktiska restid samt fastställd extratid som personalen måste respektera i enlighet med relevanta
nationella föreskrifter.
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De åtaganden som Trenitalia härmed givit i fråga om de internationella
sammanslutningsavtalen och erbjudandet av dragtjänster skall endast anses syfta till att
underlätta inträdet på marknaden för nya aktörer under inledningsfasen av utvecklingen
av marknaden för internationell tågpassagerarbefordran. Följaktligen gäller att:

- Trenitalias åtaganden kommer att ha en total varaktighet som inte överstiger fem
år, räknat från den dag kommissionens beslut i detta ärende träder i kraft.

- Inom denna allmänna tidsram kommer varaktigheten för de avtal som ingåtts med
eventuella tredjepartsföretag om erbjudande av dragtjänster inte att överstiga tre år,
räknat från den dag då tjänsten tas i bruk, med möjlighet till förnyelse på årsbasis.

Enligt överenskommelse med kommissionen kan de ovannämnda tidsperioderna endera
förkortas eller förlängas, om den nationella lagstiftningen skulle ändras (dvs. en
avreglering av cabotagejärnvägslinjer för persontrafik i Italien) eller i händelse av
betydande ändringar av strukturella marknadsförhållanden (t.ex. närvaron av andra
järnvägsoperatörer som kan erbjuda lämpliga dragtjänster eller särskilda förändringar
som påverkar tillgången inom vagnparksproduktionssektor eller den berörda järnvägs-
infrastrukturens driftskompatibilitet.

Rom den 2 juli 2003
Roberto Renon
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Förklaring från Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Det tyska järnvägsföretaget Georg Verkehrsorganisation GmbH (GVG) önskar driva en
direkttågförbindelse för passagerare mellan Basel och Milano, som i Basel förbinds med
ICE-tåget till Tyskland.

GVG behöver för detta ändamål tåglägen mellan Milano och Domodossola på det
italienska järnvägsnätet och anknytande tåglägen mellan Domodossola och Basel på det
schweiziska järnvägsnätet.

Den 21 juni 2001 inledde Europeiska kommissionen ett formellt förfarande mot Ferrovie
dello Stato (FS) bland annat med anledning av att FS inte hade gett GVG tillgång till det
italienska järnvägsnätet för att bedriva internationell passagerarbefordran från Basel till
Milano och därmed hade överträtt artikel 82 i EG-fördraget.

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (nedan: “RFI”)

skall, för att göra det möjligt för GVG att så snart som möjligt börja driva sin planerade
järnvägslinje för persontrafik mellan Basel och Milano, bemöda sig att tillhandahålla
GVG lämpliga tåglägen mellan Milano och Domodossola. RFI kommer att ha
regelbundna kontakter med det schweiziska organ som sköter infrastrukturen för att
undersöka vilka tåglägen som finns tillgängliga för detta ändamål i det schweiziska nätet
och att bemöda sig om att tillhandahålla GVG tåglägen som anknyter de som erbjuds på
italienska nätet. Så länge som GVG två gånger om året, genom FTE eller ett eventuellt
framtida samordningsorgan för tilldelning av internationella tåglinjer, förnyar sin begäran
om sådana tåglägen kommer RFI två gånger per år att till kommissionen rapportera om
de åtgärder som vidtagits.

För Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Franco Marzioli
Försäljningsdirektör


