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Resans syfte 

Trafikutskottet beslutade den 2 juni 2015 att besöka Bryssel, Belgien, den 14–15 

juni 2015. Syftet med resan fastställdes av utskottet enligt följande. 

Mot bakgrund av att EU-frågorna väger tungt inom trafikutskottets beredningsområde 

finner utskottet det lämpligt att besöka Bryssel för att få närmare information dels om 

arbetsformerna i relevanta EU-institutioner, dels om aktuella sakfrågor inom 

utskottets beredningsområde. Utskottet önskar ta del av det pågående arbetet inom 

rådet liksom i Europaparlamentet (TRAN-utskottet). Utskottet avser även att träffa 

företrädare för kommissionen för att bl.a. få närmare information om den nyligen 

antagna investeringsplanen för Europa (den s.k. Junckerplanen) och dess 

implikationer inom infrastrukturområdet. Utskottet önskar likaså få diskutera frågor 

avseende det i höstas antagna direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för 

alternativa bränslen och dess genomförande. 

 

Redogörelse för resan 

I samband med besöket i Bryssel träffade ledamöterna ambassadör Anders 

Ahnlid (Coreper II) med medarbetare på Sveriges ständiga representation vid 

Europeiska unionen. Utskottet informerades om aktuella frågor på 

rådsdagordningen av ansvariga handläggare. Representationens funktion och 

verksamhet, inklusive arbetsprocessen i förhållande till EU:s institutioner, 

presenterades mer ingående nästa dag.  

Därefter behandlades ett antal specifika frågor med koppling till utskottets 

beredningsområde, bl.a. infrastrukturdirektivet för alternativa drivmedel som 

vätgas, naturgas och elektricitet. José Fernandez Garcia (Generaldirektoratet för 

transport och rörlighet) redogjorde för kommissionens ambition att bl.a. minska 

transportsektorns oljeberoende och utsläppen av växthusgaser samt för vilka 

olika åtgärder medlemsländerna ska vidta för att målsättningarna ska uppnås. Ett 

avgörande hinder för att i större omfattning kunna använda alternativa drivmedel 

i dagens Europa är den bristfälliga infrastrukturen. Avsikten med direktivet är att 

skapa gynnsammare förutsättningar för medlemsländerna att bygga ut en 

heltäckande infrastruktur för förnybara bränslen, vilket är nödvändigt för att nå 

de miljö- och klimatpolitiska mål som satts upp på transportområdet. Direktivets 

riktlinjer ska omsättas i nationella handlingsplaner som medlemsländerna ska ta 

fram. Handlingsplanerna ska bl.a. omfatta en utvärdering av marknaden för 

förnybara bränslen på nationell nivå och ange de mål och åtgärder som krävs för 

att utveckla en godtagbar infrastruktur. Några exempel på konkreta åtgärder som 

anges i direktivet är att medlemsländerna måste säkerställa att det finns 

tillräckligt med laddningsstationer för elfordon och att det finns tillräckligt 

många tankstationer som tillhandahåller både flytande och komprimerad naturgas 

för att underlätta vägtransporter för fordon som använder denna typ av bränslen. 

Efter det redogjorde Sören Larsen från Nordic Logistics Association (NLA), 

åkerinäringens nordiska branschorganisation, för arbetet med sociala frågor inom 

transportsektorn och regelverket på området. För att kunna påverka utformningen 



 

 

 

 

 

 

 

 

av regelverket, underströk Sören Larsen, är det viktigt att man redan i ett tidigt 

skede är med i arbetsprocessen inom EU. Sören Larsen påtalade att tillämpningen 

av gällande direktiv och förordningar är långtifrån enhetlig bland 

medlemsstaterna, vilket på nationell nivå kan vålla problem för branschen. 

Dessutom är regelverket i många avseenden otydligt. Från NLA:s sida efterlyser 

man ett större mått av samarbete mellan kommissionen, nationella 

tillsynsmyndigheter och branschaktörer. En viktig fråga för den europeiska 

transportbranschen är lastbilsförarnas arbetsvillkor och förekomsten av s.k. social 

dumpning mot bakgrund av att det gemensamma regelverket inte respekteras av 

alla aktörer i fråga om kör- och vilotider. 

Därefter informerade Lennart Pilskog och Matthias Maedge från bransch-

organisationen NGVA (Natural & bio Gas Vehicle Association) om arbetet med 

att främja naturgas som drivmedel för vägtrafiken och sjöfarten. Eftersom 

transportsektorn står för en stor del av utsläppen i Europa betonades naturgasens 

fördelar, som minskad klimatpåverkan och bättre luftkvalitet jämfört med 

traditionella fossila bränslen. Krav på lägre svavelhalter i fartygsbränsle bedöms 

av NGVA gynna efterfrågan på naturgas som bränsle inom sjöfarten. En viktig 

fråga för NGVA är en gynnsammare skattesats för att uppmuntra naturgas som 

drivmedel. Organisationen välkomnade infrastrukturdirektivet för alternativa 

drivmedel eftersom en gränsöverskridande infrastruktur för naturgasdrivna 

fordon saknas i Europa. Genom offentlig upphandling har också 

medlemsländerna möjlighet att uppmuntra en naturgasdriven fordonspark. 

Under besöket i Europaparlamentet träffade utskottet Europaparlamentarikerna 

Peter Lundgren (SD) och Jens Nilsson (S) som sitter i TRAN-utskottet där frågor 

som rör transporter och turism behandlas. I detta sammanhang diskuterades i 

synnerhet regelverk och de utmaningar som finns på yrkestrafikens område, bl.a. 

i fråga om cabotage och beställaransvar. Översiktligt behandlades även vad som 

hänt på luftfartens område, fjärde järnvägspaketet och vad Junckerplanen kan 

innebära för infrastrukturen. Utskottets ledamöter fick under eftermiddagen den 

14 juni även möjlighet att närvara vid TRAN-utskottets sammanträde. 

Trafikutskottets ledamöter hälsades särskilt välkomna av TRAN-utskottets 

ordförande, Michael Cramer. 

Utskottet besökte även kommissionen för att träffa biträdande kabinettschef 

Désirée Oen och Nikolaus von Peter på Generaldirektoratet för transport och 

rörlighet. Tyngdpunkten i genomgången låg på EU-kommissionens 

investeringsplan för Europa (den s.k. Junckerplanen), transeuropeiska nätverk 

TEN-T för transporter och behovet av samordnade infrastrukturinvesteringar 

inom unionen för att komma till rätta med de utmaningar som finns inom 

transportsektorn. I detta sammanhang behandlades även olika lösningar för 

finansiering av infrastrukturprojekt, t.ex. genom stöd från Europeiska 

investeringsbanken (EIB), Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) och 



 

 

 

 

 

 

 

 

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi). Andra frågor som 

behandlades under mötet var den s.k. energiunionen, flygtrafikpaketet 2015 och 

strategin för den inre digitala marknaden i Europa (DSM). 

Utskottets sammanfattande bedömning är att resan till Bryssel uppfyllde det syfte 

med resan som uttalats på förhand. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 1 

 

Karin Svensson Smith (MP), ordf. 

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf. 

Suzanne Svensson (S)   

Lars Mejern Larsson (S) 

Leif Pettersson (S) 

Jasenko Omanovic (S) 

Per Klarberg (SD) 

Said Abdu (FP) 

Emma Wallrup (V) 

Johan Andersson (S) 

Teres Lindberg (S) 

Erik Ottoson (M) 

Jimmy Ståhl (SD) 

Lars Tysklind (FP) 

 

Utöver dessa deltog tre tjänstemän från trafikutskottets kansli. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 

 

 

 

 

Söndagen den 14 juni 2015 
 

 

12.50 Avresa Stockholm, Bromma  

 

15.10 Ankomst Zaventem, Brussels Airport  

 

ca15.30 Transport med buss från flygplatsen till  

Renaissance Brussels Hotel    

Rue du Parnasse 19 

 

19.30 Transport med buss från Renaissance Brussels Hotel till

 svenska residenset, Av. Géo Bernier 13  

 

20.00–22.00  Middag på svenska residenset 
Värd: ambassadör Anders Ahnlid  

   

22.00 Transport med buss från residenset till Renaissance Brussels Hotel

  

 

Måndagen den 15 juni 2015 

 

08.40 Promenad till representationen 

 

09.00 Representationens arbete med berörda råd och handläggare

   

09.45–10.00 Kaffepaus 
 

10.00–11.00 Möte med José Fernandez Garcia,  

ansvarig handläggare för infrastrukturdirektivet för alternativa 

drivmedel 

Generaldirektoratet för transport och rörlighet 

Plats: representationen 

Kontaktperson: Henrik Drake 

 

11.00–12.00 Möte med Sören Larsen, CEO, Nordic Logistics Association,  

om sociala frågor inom vägtransportsektorn 

 

12.00 - 13.30   Lunch  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Gästtalare: Lennart Pilskog och Matthias Maedge, NGVA Europe 

Plats: Representationen 

kontaktperson: Erika Perez 

 

13.30 Promenad till Europaparlamentet  

 

14.00–14.25   Möte med MEP Peter Lundgren 

 Plats: Europaparlamentet 

 kontaktperson: Karin Broms 

 

14.25–15.00   Möte med MEP Jens Nilsson 
 Plats: Europaparlamentet 

 kontaktperson: Karin Broms 

 

15.00–15.45 TRAN-utskottsmöte  

Plats: Europaparlamentet 

 kontaktperson: Karin Broms 

 

15.45 Promenad till Berlaymont 

 

16.30–17.30  Möte med biträdande kabinettschef Désirée Oen 

och kabinettsmedlem Nikolaus von Peter  

Plats: Berlaymont 

 kontaktperson: Henrik Drake 

  

17.30 Promenad till Renaissance Brussels Hotel 

 

18.15 Transport med buss från Renaissance Brussels Hotel till 

flygplatsen 

 

20.30 Avresa Brussels Airport 

 

22.35 Ankomst Stockholm, Arlanda 

 

 

 

 

 

 

 

 


