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Artikel 13 Artikel 13 

Betingelser for adgang til tjenesteydelser Betingelser for adgang til tjenesteydelser 

1. Jernbanevirksomheder er uden 

forskelsbehandling berettigede til de 

minimumsadgangsydelser, der er fastlagt i 

bilag III, punkt 1. 

1. Infrastrukturforvaltere skal uden 

forskelsbehandling levere de 

minimumsadgangsydelser til alle 

jernbanevirksomhederne, der er fastlagt i 

bilag III, punkt 1. 

2. Ydelserne i bilag III, punkt 2, leveres af 

alle operatører af servicefaciliteter uden 

forskelsbehandling. 

2. Faciliteterne i bilag III, punkt 2, 

herunder sporadgang, samt tjenesterne i 

disse faciliteter leveres til alle 

jernbanevirksomheder af operatører af 

servicefaciliteter uden forskelsbehandling, 

under overvågning af tilsynsorganet, jf. 

artikel 56. 

Hvis operatøren af servicefaciliteten 

tilhører et organ eller en virksomhed, som 

også er aktiv(t) og har en dominerende 

stilling på mindst et af de 

jernbanetransportmarkeder, hvor faciliteten 

benyttes, skal operatøren være organiseret 

på en sådan måde, at den er uafhængig af 

det pågældende organ eller den 

pågældende virksomhed med hensyn til 

retlig status, organisation og 

beslutningstagning.  

Hvis operatøren af en af de i bilag III, 

punkt 2, nævnte servicefaciliteter tilhører 

et organ eller en virksomhed, som også er 

aktiv(t) og har en dominerende stilling på 

mindst et af de jernbanetransportmarkeder, 

hvor faciliteten benyttes, skal operatøren 

være organiseret på en sådan måde, at den 

er uafhængig af det pågældende organ eller 

den pågældende virksomhed med hensyn 

til organisation og beslutningstagning. 

Operatøren af en servicevirksomhed og 

dette organ/denne virksomhed skal have 

særskilte regnskaber, herunder separate 

balancer og driftsregnskaber. 

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 

adgang til servicefaciliteten må kun 

Ansøgninger fra jernbanevirksomheder om 

adgang til servicefaciliteten skal besvares 
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afvises, hvis der findes levedygtige 

alternativer, der gør det muligt at udføre 

den pågældende gods- eller 

passagertransport på samme rute på 

økonomisk acceptable vilkår. Det er 

operatøren af servicefaciliteten, som skal 

bevise, at der findes et levedygtigt 

alternativ. 

inden 4 uger og må kun afvises, hvis 

servicefaciliteten ikke har tilstrækkelig 

ledig kapacitet til at imødekomme disse 

anmodninger, eller hvis der findes 

levedygtige alternativer, der gør det muligt 

at udføre den pågældende gods- eller 

passagertransport på samme rute på 

økonomisk acceptable vilkår. Hvis 

operatøren af servicefaciliteten afviser at 

give adgang til servicefaciliteten, skal han 

foreslå et økonomisk og teknisk 

levedygtigt alternativ, hvis det findes, og 

begrunde sit afslag skriftligt. Afslaget 

forpligter ikke operatøren af faciliteten til 

at foretage investeringer i ressourcer eller 

faciliteter for at imødekomme alle 

ansøgninger fra jernbanevirksomheder. 

Når operatøren af servicefaciliteten støder 

på konflikter mellem forskellige 

ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at 

imødekomme alle krav. Hvis der ikke 

findes noget levedygtigt alternativ og det 

ikke er muligt at imødekomme alle 

ansøgninger om kapacitet for den relevante 

facilitet på grundlag af påviste behov, skal 

tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget 

initiativ eller på grundlag af en klage træffe 

hensigtsmæssige foranstaltninger for at 

sikre, at en passende del af kapaciteten 

forbeholdes andre jernbanevirksomheder 

end dem, der udgør en del af det organ 

eller den virksomhed, som 

facilitetsoperatøren tilhører. Imidlertid kan 

nybyggede vedligeholdelsesfaciliteter eller 

andre tekniske faciliteter, som er udviklet 

til specifikt nyt rullende materiel, 

forbeholdes en enkelt 

jernbanevirksomhed i en periode på fem 

år fra det tidspunkt, hvor deres drift 

startes. 

Når operatøren af servicefaciliteten støder 

på konflikter mellem forskellige 

ansøgninger, skal den bruge al sin 

overskydende kapacitet til at foreslå den 

bedste måde til at imødekomme alle nye 

krav på. Hvis der ikke findes noget 

levedygtigt alternativ og det ikke er muligt 

at imødekomme alle nye ansøgninger om 

kapacitet for den relevante facilitet på 

grundlag af påviste behov, skal 

tilsynsorganet, jf. artikel 55, på eget 

initiativ eller på grundlag af en klage fra 

en ansøger træffe hensigtsmæssige 

foranstaltninger, under hensyntagen til 

behovene hos alle berørte parter, for at 

sikre, at en passende del af den 

overskydende kapacitet forbeholdes andre 

jernbanevirksomheder end dem, der udgør 

en del af det organ eller den virksomhed, 

som facilitetsoperatøren tilhører, uden at 

dette berører dens potentielle offentlige 

serviceforpligtelser.  

Når servicefaciliteten ikke har været 

benyttet i mindst to på hinanden følgende 

år, skal ejeren offentliggøre, at driften af 

faciliteten kan leases eller lejes. 

Når servicefaciliteten ikke har været 

benyttet i mindst ét år, og der over for 

operatøren af en sådan facilitet har været 

udvist interesse fra 

jernbanevirksomheders side for at få 

adgang til denne facilitet med grundlag i 

påviste behov, skal ejeren offentliggøre, at 
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driften af faciliteten i sin helhed eller 

delvist kan leases eller lejes til anvendelse i 

forbindelse med aktiviteter med relation til 

jernbanesektoren, medmindre operatøren 

af en sådan facilitet påviser, at en 

igangværende omstillingsproces 

forhindrer en jernbanevirksomheds 

anvendelse af den. 

3. Hvis infrastrukturforvalteren tilbyder 

nogle af de tjenesteydelser, der i bilag III, 

punkt 3, er beskrevet som ekstra ydelser, 

skal han på anmodning levere dem uden 

forskelsbehandling til alle 

jernbanevirksomheder, der ansøger herom. 

3. Hvis operatøren af servicefaciliteten 

tilbyder nogle af de tjenesteydelser, der i 

bilag III, punkt 3, er beskrevet som ekstra 

ydelser, skal han på anmodning levere dem 

uden forskelsbehandling til alle 

jernbanevirksomheder, der ansøger herom. 

4. Jernbanevirksomheder kan anmode 

infrastrukturforvalteren eller andre 

leverandører om en række andre 

hjælpeydelser, der i bilag III, punkt 4, er 

anført som sådanne. 

Infrastrukturforvalteren er ikke forpligtet 

til at levere disse tjenesteydelser. 

4. Jernbanevirksomheder kan anmode 

infrastrukturforvalteren eller andre 

operatører af servicefaciliteter om en 

række andre hjælpeydelser, der i bilag III, 

punkt 4, er anført som sådanne. 

Infrastrukturforvalteren er ikke forpligtet 

til at levere disse tjenesteydelser. 

5. Bilag III kan ændres på baggrund af 

erfaringerne i overensstemmelse med 

proceduren i artikel 60. 

 

 1 EUT L 84 af 26.3.2008, s. 132. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt at sikre adgangen til vedligeholdelsesfaciliteter for ikke at løbe risikoen for 

alvorligt at forstyrre kvaliteten af den eksisterende jernbanetransport og/eller true de 

etablerede operatørers evne til at opfylde deres offentlige serviceforpligtelser. 

 

 


