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Teenustele juurdepääsu tingimused Teenustele juurdepääsu tingimused 

1. Raudteeveo-ettevõtjatel on 
diskrimineerimata õigus III lisa punktis 1 
sätestatud minimaalset juurdepääsupaketti 
kasutada. 

1. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad 
võimaldavad kõigil raudteeveo-ettevõtjatel 
kedagi diskrimineerimata III lisa punktis 1 
sätestatud minimaalset juurdepääsupaketti 
kasutada. 

2. Kõik teenindusrajatiste käitajad 
osutavad III lisa punktis 2 nimetatud 
teenuseid diskrimineerimata. 

2. Teenindusrajatiste käitajad annavad 
kõigile raudteeveo-ettevõtjatele 

juurdepääsu III lisa punktis 2 nimetatud 
rajatistele, sealhulgas raudteedele, ja 

nendes rajatistes osutatavatele teenustele 
diskrimineerimata ning artiklis 56 
osutatud reguleeriva asutuse järelevalve 

all. 

Kui teenindusrajatise käitaja kuulub 
asutusse või ettevõtjasse, kes samuti on 
aktiivne ja kes domineerib vähemalt ühel 
sellisel raudteeveoteenuste turul, kus 
kõnealust rajatist kasutatakse, 
korraldatakse kõnealuse käitaja töö 
niimoodi, et ta on õiguslikult, 
organisatsiooniliselt ja otsuste tegemisel 
sellest asutusest või ettevõtjast sõltumatu.  

Kui III lisa punktis 2 osutatud 
teenindusrajatise käitaja kuulub asutusse 
või ettevõtjasse, kes samuti on aktiivne ja 
kes domineerib vähemalt ühel sellisel 
raudteeveoteenuste turul, kus kõnealust 
rajatist kasutatakse, korraldatakse 
kõnealuse käitaja töö niimoodi, et ta on 
organisatsiooniliselt ja otsuste tegemisel 
sellest asutusest või ettevõtjast sõltumatu. 
Teenindusrajatise käitajal ja nimetatud 

asutusel või ettevõtjal on eraldi 

raamatupidamisarvestus, sealhulgas 

eraldi bilanss ja kasumiaruanne. 

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavad 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlused 

Raudteeveo-ettevõtjate esitatavatele 
teenindusrajatisele juurdepääsu taotlustele 
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võib tagasi lükata üksnes juhul, kui on 
olemas muud otstarbekad võimalused, 
kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. Muude otstarbekate võimaluste 

olemasolu peab tõendama 

teenindusrajatise käitaja. 

tuleb vastata nelja nädala jooksul ning 

need võib tagasi lükata üksnes juhul, kui 
teenindusrajatisel ei piisa vaba 

läbilaskevõimet taotluse rahuldamiseks 

või on olemas muud otstarbekad 
võimalused, kuidas asjaomaseid kauba- ja 
reisijateveoteenuseid samal marsruudil 
majanduslikult vastuvõetavates tingimustes 
osutada. Teenindusrajatisele juurdepääsu 
andmisest keeldumise korral peab selle 

käitaja pakkuma välja muu 

majanduslikult ja tehniliselt otstarbeka 

võimaluse ning keeldumist kirjalikult 

põhjendama. Keeldumine ei kohusta 

teenindusrajatise käitajat investeerima 

vahenditesse või rajatistesse, et kõiki 

raudteeveo-ettevõtjate taotlusi rahuldada. 

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta leida võimalikult hea lahenduse kõikide 
taotluste jaoks. Kui otstarbekat lahenduste 
ei leita ja kui tõendatud vajaduste alusel ei 
ole võimalik rahuldada kõiki seoses 
asjaomase rajatisega esitatud 
läbilaskevõime taotlusi, võtab artiklis 55 
nimetatud reguleeriv asutus omal algatusel 
või kaebuse alusel sobivaid meetmeid selle 
tagamiseks, et asjakohane läbilaskevõime 
osa jaotatakse mõnele teisele raudteeveo-
ettevõtjale kui need, kes kuuluvad 
teenindusrajatise käitajaga ühte ja samasse 
asutusse või ettevõtjasse. Uue konkreetse 
veeremi jaoks äsja ehitatud hooldus- ja 

muud tehnilised rajatised võib jätta 

üksnes ühe raudteeveo-ettevõtja käsutusse 

viieks aastaks alates nende käitamise 

algusest. 

Kui teenindusrajatise käitaja leiab, et eri 
taotlused ei ole omavahel kooskõlas, püüab 
ta kogu oma vaba läbilaskevõime baasil 

pakkuda võimalikult head lahendust 
kõikide uute taotluste jaoks. Kui 
otstarbekat lahenduste ei leita ja kui 
tõendatud vajaduste alusel ei ole võimalik 
rahuldada kõiki seoses asjaomase 
rajatisega esitatud uusi läbilaskevõime 
taotlusi, võtab artiklis 55 nimetatud 
reguleeriv asutus omal algatusel või 
taotleja kaebuse alusel ning kõigi 
asjaomaste sidusrühmade vajadusi silmas 

pidades sobivaid meetmeid selle 
tagamiseks, et asjakohane vaba 
läbilaskevõime osa jaotatakse mõnele 
teisele raudteeveo-ettevõtjale kui need, kes 
kuuluvad teenindusrajatise käitajaga ühte 
ja samasse asutusse või ettevõtjasse, nii et 
see ei kahjustaks tema võimalikke avaliku 

teenindamise kohustusi.  

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt kaks 
aastat järjest kasutatud, avaldab selle 
omanik teate, et kõnealuse rajatise 
käitamine liisitakse või antakse rendile. 

Kui teenindusrajatist ei ole vähemalt üks 
aasta kasutatud ja raudteeveo-ettevõtjad 
on väljendanud kõnealuse rajatise 

käitajale tõendatud vajaduste alusel huvi 

juurdepääsu vastu kõnealusele rajatisele, 
avaldab selle omanik teate, et kõnealuse 
rajatise käitamine liisitakse või antakse 
rendile raudteesektoritega seotud 
tegevuste jaoks, välja arvatud juhul, kui 
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teenindusrajatise käitaja tõestab, et kestev 

ümberkorraldusprotsess takistab selle 

kasutamist raudteeveo-ettevõtjate poolt. 

3. Kui raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja 
pakub mõnd III lisa punktis 3 nimetatud 
teenust lisateenusena, osutab ta seda 
taotluse korral raudteeveo-ettevõtjatele 
mittediskrimineerivalt. 

3. Kui teenindusrajatise käitaja pakub 
mõnd III lisa punktis 3 nimetatud teenust 
lisateenusena, osutab ta seda taotluse korral 
raudteeveo-ettevõtjatele 
mittediskrimineerivalt. 

4. Raudteeveo-ettevõtjad võivad 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt või 
teistelt teenindajatelt taotleda III lisa 
punktis 4 loetletud täiendavaid 
lisateenuseid. Raudteeinfrastruktuuri-
ettevõtja ei ole kohustatud neid teenuseid 
osutama. 

4. Raudteeveo-ettevõtjad võivad 
raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjalt või 
teistelt teenindusrajatise käitajatelt 
taotleda III lisa punktis 4 loetletud 
täiendavaid lisateenuseid. 
Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ei ole 
kohustatud neid teenuseid osutama. 

5. III lisa võib saadud kogemustest 

lähtuvalt muuta kooskõlas artiklis 60 

nimetatud menetlusega. 
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Or. en 

Selgitus 

Oluline on kaitsta hooldusrajatiste kättesaadavust, et ei tekiks olukorda, kus võib tõsiselt 

kannatada olemasolevate raudteeveoteenuste kvaliteet ja/või turgu valitsevate ettevõtjate 

suutlikkus täita avaliku teenindamise kohustusi. 

 
 


