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Remissyttrande Tillträde till COTIF 1999 (SOU 2014:26) 

 

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och serviceorganisation för alla länstrafikbolag 

och regionala kollektivtrafikmyndigheter vilka också är organisationens 

medlemmar. Svensk Kollektivtrafik ska stödja och företräda medlemmarna 

nationellt och internationellt, bidra till utvecklingen av kollektivtrafiken i samverkan 

med andra organisationer samt stärka kollektivtrafikens varumärke. Vår ledstjärna 

är visionen om kollektivtrafiken som en självklar del av resandet i ett hållbart 

samhälle på vägen mot målet att förbättra kollektivtrafiken. 

 

Samrådets innehåll och huvudsakligt ställningstagande 

Denna remiss behandlar Järnvägstrafikutredningens delbetänkande om Tillträde till 

COTIF 1999. Ändringsprotokollet har sedan tidigare undertecknats av Sverige och 

delar av reglerna tillämpas redan då de införlivats med tågpassagerarförordningen 

(EG 1371/2007), EU tillträdde protokollet 2011. 

 

Svensk kollektivtrafik tillstyrker inkorporering av COTIF 1999 i svensk rätt och 

därför föreslagna lagändringar. 

 

 

Våra huvudargument 

Att inkorporera COTIF 1999 är önskvärt som ett steg i moderniseringen av svensk 

järnvägsrätt som till stor del härrör från tiden före avregleringen. 

 

Utifrån ett samverkansperspektiv inom EU är det viktigt att Sveriges representanter 

ges tillträde till de arbetsgrupper som är med och skapar framtidens 

järnvägslagstiftning på lika villkor som sina tjugo europeiska samverkansparter 

som redan införlivat denna senaste version av COTIF. 

 

Utifrån argumenten att sträva efter en gemensam järnvägsmarknad och ett 

rättsäkerhetsperspektiv bör samma regler och skyldigheter för parterna också gälla 

för en tågavgång på båda sidor av nationsgränserna på de spår som vi delar med 

Danmark, Norge och Finland. Att som idag ha olika regler och ansvarsförhållanden 

beroende på vilken COTIF som är införlivad på varsin sida om nationsgränsen är 

inte önskvärt utifrån varken resenärs- och trafikhuvudmannaperspektiv. Olika 

generationer av regler leder också till olika rättstolkningar, det är alltså inte säkert 

att ett nytt prejudikat rörande COTIF 1999 kan överföras till Sveriges verklighet 

under COTIF 1980. 
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Eftersom Sverige redan har undertecknat COTIF 1999 vore det högst besynnerligt 

om Sverige valde efter mer än tio års utredande att inte införliva den i svensk rätt. 

 

En stor del av COTIF 1999 har redan införlivats per automatik via 

Tågpassagerarförordningen (EG 1371/2007), dessa delar av COTIF 1980 har alltså 

redan ersatts. 

 

Utifrån ett trafikhuvudmannaperspektiv tillstyrks även COTIF 1999 då 

ansvarsförhållandet mellan infrastrukturförvaltare och trafikoperatör tydliggörs. 

Denna modell för utsträckt regressrätt bör självklart också tillämpas på nationella 

resor inom landet. 
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