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Palvelujen käyttöoikeutta koskevat ehdot Palvelujen käyttöoikeutta koskevat ehdot 

1. Rautatieyrityksille on tarjottava ketään 

syrjimättömin perustein liitteessä III 

olevassa 1 kohdassa vahvistetut 

vähimmäiskäyttömahdollisuudet. 

1. Infrastruktuurin haltijoiden on 

tarjottava kaikille rautatieyrityksille ketään 

syrjimättömin perustein liitteessä III 

olevassa 1 kohdassa vahvistetut 

vähimmäiskäyttömahdollisuudet. 

2. Kaikkien palvelun harjoittajien on 

tarjottava liitteessä III olevassa 2 kohdassa 

tarkoitettuja palveluja ketään 

syrjimättömällä tavalla. 

2. Palvelun harjoittajien on tarjottava 

56 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen 

valvonnassa ja ketään syrjimättömällä 

tavalla kaikille rautatieyrityksille 

käyttöoikeus, myös radan käyttöoikeus, 

liitteessä III olevassa 2 kohdassa 

tarkoitettuihin varusteisiin ja näissä 

varusteissa tarjottaviin palveluihin. 

Jos palvelun harjoittaja kuuluu elimeen tai 

yritykseen, joka on myös aktiivinen ja 

toimii määräävässä asemassa vähintään 

yhdellä niistä rautatieliikennepalvelujen 

markkinoista, joilla palvelua käytetään, 

palvelun harjoittajan on oltava 

oikeudellisesti, organisatorisesti ja 

päätöksenteon osalta riippumaton 

kyseisestä elimestä tai yrityksestä. 

Jos liitteessä III olevassa 2 kohdassa 

tarkoitetun palvelun harjoittaja kuuluu 

elimeen tai yritykseen, joka on myös 

aktiivinen ja toimii määräävässä asemassa 

vähintään yhdellä niistä 

rautatieliikennepalvelujen markkinoista, 

joilla palvelua käytetään, palvelun 

harjoittajan on oltava organisatorisesti ja 

päätöksenteon osalta riippumaton 

kyseisestä elimestä tai yrityksestä. 

Palvelun harjoittajalla ja kyseisellä 

elimellä tai yrityksellä on oltava toisistaan 

erilliset tilit, mukaan lukien erilliset taseet 

ja tuloslaskelmat. 

Rautatieyritysten hakemukset palvelun Rautatieyritysten hakemuksiin palvelun 



 

AM\883267FI.doc  PE472.775v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

käyttöoikeuden saamiseksi voidaan evätä 

ainoastaan, jos on olemassa 

toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, jotka 

mahdollistavat niille kyseessä olevan 

tavara- tai henkilöliikennepalvelun 

harjoittamisen samalla reittiosuudella 

taloudellisesti hyväksyttävin edellytyksin. 

Toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen 

olemassaolon todistaminen kuuluu 

palvelun harjoittajalle. 

käyttöoikeuden saamiseksi on vastattava 

4 viikon kuluessa, ja ne voidaan evätä 

ainoastaan, jos palvelussa on 

riittämättömästi käyttämätöntä 

kapasiteettia hakemusten täyttämiseksi tai 

jos on olemassa toteuttamiskelpoisia 

vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat niille 

kyseessä olevan tavara- tai 

henkilöliikennepalvelun harjoittamisen 

samalla reittiosuudella taloudellisesti 

hyväksyttävin edellytyksin. Jos palvelun 

harjoittaja epää palvelunsa 

käyttöoikeuden, palvelun harjoittajan on 

esitettävä mahdollinen taloudellisesti ja 

teknisesti toteuttamiskelpoinen vaihtoehto 

ja perusteltava epäämisensä kirjallisesti. 

Epääminen ei velvoita palvelun 

harjoittajaa tekemään investointeja 

resursseihin tai varusteisiin 

rautatieyritysten kaikkien hakemusten 

täyttämiseksi. 

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 

ristiriitaisia pyyntöjä, sen on yritettävä 

sovittaa kaikki pyynnöt mahdollisimman 

hyvin yhteen. Jos toteuttamiskelpoisia 

vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 

palvelun käyttöoikeutta koskevien 

pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 

tarpeiden perusteella mahdollista, 

55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 

omasta aloitteestaan tai valituksen johdosta 

toteutettava asianmukaisia toimia 

varmistaakseen, että asianmukainen osuus 

kapasiteetista osoitetaan rautatieyrityksille, 

jotka eivät kuulu samaan elimeen tai 

yritykseen kuin palvelun harjoittaja. 

Tiettyä uutta liikkuvaa kalustoa varten 

kehitetyt uudet kunnossapitovarusteet tai 

muut tekniset varusteet voidaan kuitenkin 

varata yhden rautatieyrityksen käyttöön 

viiden vuoden ajaksi niiden 

käyttöönotosta. 

Jos palvelun harjoittaja saa keskenään 

ristiriitaisia pyyntöjä, sen on käytettävä 

kaikki käyttämätön kapasiteettinsa 

ehdottaakseen ratkaisua, jossa kaikki 

pyynnöt sovitetaan mahdollisimman hyvin 

yhteen. Jos toteuttamiskelpoisia 

vaihtoehtoja ei ole saatavilla ja kaikkien 

palvelun käyttöoikeutta koskevien uusien 

pyyntöjen toteuttaminen ei ole osoitettujen 

tarpeiden perusteella mahdollista, 

55 artiklassa tarkoitetun sääntelyelimen on 

omasta aloitteestaan tai hakijan esittämän 

valituksen johdosta toteutettava kaikkien 

asianomaisten sidosryhmien tarpeet 

huomioon ottaen asianmukaisia toimia 

varmistaakseen, että asianmukainen osuus 

käyttämättömästä kapasiteetista osoitetaan 

rautatieyrityksille, jotka eivät kuulu 

samaan elimeen tai yritykseen kuin 

palvelun harjoittaja, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta sen mahdollisten julkisen 

palvelun velvoitteiden noudattamista. 

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 

kahteen peräkkäiseen vuoteen, sen 

omistajan on ilmoitettava palvelun olevan 

vuokrattavissa. 

Jos palvelua ei ole käytetty vähintään 

vuoteen ja rautatieyritykset ovat ilmaisseet 

palvelun harjoittajalle osoitettujen 

tarpeiden perusteella kiinnostuksensa 
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palvelun käyttöön, sen omistajan on 

ilmoitettava palvelun olevan vuokrattavissa 

rautatieliikenteeseen liittyviä toimintoja 

varten, paitsi jos palvelun harjoittaja 

osoittaa, että käynnissä olevan 

käyttötarkoituksen muuttamisen vuoksi 

mikään rautatieyritys ei voi sitä käyttää. 

3. Jos infrastruktuurin haltija tarjoaa 

jotakin liitteessä III olevassa 3 kohdassa 

tarkoitetuista palveluista lisäpalveluina, sen 

on toimitettava ne syrjimättömästi 

rautatieyritysten pyynnöstä. 

3. Jos palvelun harjoittaja tarjoaa jotakin 

liitteessä III olevassa 3 kohdassa 

tarkoitetuista palveluista lisäpalveluina, sen 

on toimitettava ne syrjimättömästi 

rautatieyritysten pyynnöstä. 

4. Rautatieyritykset voivat hakea muita 

liitteessä III olevassa 4 kohdassa lueteltuja 

oheispalveluja infrastruktuurin haltijalta tai 

muilta palvelujen tarjoajilta. 

Infrastruktuurin haltija ei ole velvollinen 

toimittamaan näitä oheispalveluja. 

4. Rautatieyritykset voivat hakea muita 

liitteessä III olevassa 4 kohdassa lueteltuja 

oheispalveluja infrastruktuurin haltijalta tai 

muilta palveluntarjonnassa tarvittavien 

varusteiden tarjoajilta. Infrastruktuurin 

haltija ei ole velvollinen toimittamaan näitä 

oheispalveluja. 

5. Liitettä III voidaan muuttaa 

kokemuksen perusteella 60 artiklassa 

tarkoitettua menettelyä noudattaen. 
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Or. en 

Perustelu 

Kunnossapitovarusteiden käyttöoikeus on ehdottomasti turvattava, koska muuten nykyisten 

rautatieliikennepalvelujen laatu uhkaisi heikentyä voimakkaasti ja/tai vakiintuneiden yritysten 

kykyä täyttää julkisen palvelun velvoitteensa vaarantuisi. 

 

 


