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Artikel 13 Artikel 13 

Villkor för tillgång till tjänster Villkor för tillgång till tjänster 

1. Järnvägsföretagen ska på en icke-

diskriminerande grundval ha rätt till det 

minimipaket av tillträdestjänster som 

anges  i punkt 1 i bilaga III. 

1. Infrastrukturförvaltarna ska på en icke-

diskriminerande grundval tillhandahålla 

samtliga järnvägsföretag det minimipaket 

av tillträdestjänster som anges i punkt 1 i 

bilaga III. 

2. Tjänster enligt punkt 2 i bilaga III ska 

tillhandahållas av alla 

tjänsteleverantörer  på ett icke-

diskriminerande sätt. 

2. Tjänsteleverantörer ska på lika villkor 

tillhandahålla samtliga järnvägsföretag 

tillträde, inbegripet spårtillträde, till de 

anläggningar som anges i punkt 2 i 

bilaga III och till de tjänster som 

tillhandahålls i dessa anläggningar, 

under överinseende av regleringsorganet i 

enlighet med vad som anges i artikel 56. 

Om tjänsteleverantören tillhör ett organ 

eller företag som också är aktivt och har en 

dominerande ställning på minst en av de 

marknader för järnvägstransporttjänster för 

vilka anläggningen används, ska 

tjänsteleverantören vara organiserad på ett 

sådant sätt att den i rättsligt och 

organisatoriskt avseende samt i fråga om 

beslutfattande är oberoende i förhållande 

till detta organ eller företag.  

Om en tjänsteleverantör enligt punkt 2 i 

bilaga III tillhör ett organ eller företag som 

också är aktivt och har en dominerande 

ställning på minst en av de marknader för 

järnvägstransporttjänster för vilka 

anläggningen används, ska 

tjänsteleverantören vara organiserad på ett 

sådant sätt att den i organisatoriskt 

avseende samt i fråga om beslutfattande är 

oberoende i förhållande till detta organ 

eller företag. Tjänsteleverantören och ett 

sådant organ eller företag ska ha separat 

redovisning, bl.a. separata balans- och 

resultaträkningar. 

Järnvägsföretags begäran om tillträde till Järnvägsföretags begäran om tillträde till 
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anläggningen för tjänster får avslås endast 

om det finns livskraftiga alternativ som gör 

det möjligt för dem att bedriva den berörda 

gods- eller persontrafiken på samma linje 

under ekonomiskt godtagbara förhållanden. 

Det är tjänsteleverantören som ska bevisa 

att det finns ett livskraftigt alternativ. 

anläggningen för tjänster ska besvaras 

inom fyra veckor och får avslås endast om 

anläggningen för tjänster har otillräcklig 

reservkapacitet för att tillmötesgå en 

sådan begäran eller om det finns 

livskraftiga alternativ som gör det möjligt 

för dem att bedriva den berörda gods- eller 

persontrafiken på samma linje under 

ekonomiskt godtagbara förhållanden. 

Sådana avslag ska skriftligen motiveras 

av tjänsteleverantören, som i 

förekommande fall också ska föreslå ett 

ekonomiskt och tekniskt genomförbart 

alternativ. Avslaget ska inte innebära att 

tjänsteleverantören måste investera i 

resurser eller anläggningar för att 

tillgodose alla ansökningar från 

järnvägsföretag. 

Om intressekonflikter uppstår ska 

tjänsteleverantören sträva efter att finna 

bästa möjliga lösning på alla önskemål. 

Om inget livskraftigt alternativ är 

tillgängligt, samtidigt som det inte är 

möjligt att tillgodose alla ansökningar om 

kapacitet för den berörda anläggningen på 

grundval av påvisade behov, ska det 

regleringsorgan som avses i artikel 55 på 

eget initiativ eller på grundval av ett 

klagomål vidta lämpliga åtgärder för att 

säkerställa att en lämplig del av 

kapaciteten tilldelas andra järnvägsföretag 

än de som utgör en del av det organ eller 

företag som tjänsteleverantören också 

tillhör. Nybyggda underhållsanläggningar 

och andra tekniska anläggningar som 

utvecklats för specifik ny rullande 

materiel får emellertid reserveras för 

användning av ett järnvägsföretag för en 

period av fem år från det att de börjar tas 

i drift. 

Om intressekonflikter uppstår ska 

tjänsteleverantören använda all sin 

reservkapacitet för att föreslå bästa 

möjliga lösning på alla nya önskemål. Om 

inget livskraftigt alternativ är tillgängligt, 

samtidigt som det inte är möjligt att 

tillgodose alla nya ansökningar om 

kapacitet för den berörda anläggningen på 

grundval av påvisade behov, ska det 

regleringsorgan som avses i artikel 55 på 

eget initiativ eller på grundval av ett 

klagomål från en sökande vidta lämpliga 

åtgärder, med hänsyn tagen till samtliga 

berörda intressenters behov, för att 

säkerställa att en lämplig del av 

reservkapaciteten tilldelas andra 

järnvägsföretag än de som utgör en del av 

det organ eller företag som 

tjänsteleverantören tillhör, utan att detta 

påverkar dennes eventuella avtal om 

allmän trafikplikt.  

Om anläggningen för tjänster inte har varit 

i bruk under minst två på varandra 

följande år ska dess ägare offentliggöra att 

driften av anläggningen kan leasas eller 

hyras. 

Om anläggningen för tjänster inte har varit 

i bruk under minst ett år och 

järnvägsföretag har låtit meddela 

tjänsteleverantören sitt intresse för denna 

anläggning på grundval av påvisade 

behov, ska dess ägare offentliggöra att 

driften av anläggningen kan leasas eller 
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hyras som anläggning för järnvägstjänster, 

om inte tjänsteleverantören visar att en 

pågående omläggningsprocess hindrar att 

anläggningen används av ett 

järnvägsföretag. 

3. Om infrastrukturförvaltaren erbjuder 

några av de tjänster som beskrivs som 

tilläggstjänster i punkt 3 i bilaga III ska 

dessa på begäran tillhandahållas alla 

järnvägsföretag på ett icke-diskriminerande 

sätt . 

3. Om tjänsteleverantören erbjuder några 

av de tjänster som beskrivs som 

tilläggstjänster i punkt 3 i bilaga III ska 

dessa på begäran tillhandahållas alla 

järnvägsföretag på ett icke-diskriminerande 

sätt. 

4. Järnvägsföretagen kan begära ytterligare 

extra tjänster, som anges i punkt 4 i bilaga 

III, från infrastrukturförvaltaren eller från 

andra leverantörer. Infrastrukturförvaltaren 

är inte skyldig att tillhandahålla dessa 

tjänster. 

4. Järnvägsföretagen kan begära ytterligare 

extra tjänster, som anges i punkt 4 i bilaga 

III, från infrastrukturförvaltaren eller från 

andra tjänsteleverantörer. 

Infrastrukturförvaltaren är inte skyldig att 

tillhandahålla dessa tjänster. 

5. Bilaga III får ändras i ljuset av gjorda 

erfarenheter i enlighet med det förfarande 

som avses i artikel 60. 

 

 __________ 

1 EUT L 84, 26.3.2008, s. 132. 

Or. en 

Motivering 

Det är viktigt att säkra tillträdet till underhållsanläggningar, så att man inte riskerar att 
kvaliteten på befintlig järnvägsinfrastruktur allvarligt skadas och/eller äventyrar redan 
etablerade järnvägsföretags förmåga att fullgöra sina skyldigheter rörande allmän trafikplikt. 

 

 


