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Tyhjennä lomake

Turvallisuustodistushakemus
Hakemus turvallisuustodistusta varten, jolla vahvistetaan rautatieyrityksen
turvallisuusjohtamisjärjestelmän hyväksyntä koko yhteisössä (A-osa) ja/tai
jolla vahvistetaan asianomaisen verkon turvallisen käytön kannalta
välttämättömien erityisvaatimusten täyttämistä koskevien rautatieyrityksen
antamien määräysten hyväksyntä (B-osa) direktiivin 2004/49/EY ja
sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Turvallisuusviranomaisen viitenumero

1. Turvallisuusviranomaisen yhteystiedot
1.1 Turvallisuusviranomainen, jolle pyyntö on osoitettu

Liikenne- ja viestintävirasto
1.2 Täydellinen postiosoite (katu, postinumero, kaupunki, maa)
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2.1. Tämä hakemus koskee TODISTUKSEN A-OSAA
2.2 Uusi todistus

2.4 Ajantasaistettu/muutettu todistus

2.3 Uusittu todistus

2.5 Edellisen todistuksen A-osan EU-tunnistenumero

Liikennelaji(t), jo(i)ta hakemus koskee (valitse yksi tai useampi) ja rahdin/matkustajien arvioitu kokonaismäärä

Henkilöliikenne
2.6 myös suurnopeusliikennettä

2.8 Alle 200 miljoonaa matkustajakm vuodessa

2.7 ei suurnopeusliikennettä

2.9 Vähintään 200 miljoonaa matkustajakm vuodessa

Tavaraliikenne
2.10 myös vaarallisten aineiden kuljetuksia

2.12 Alle 500 miljoonaa tonnikm vuodessa

2.11 ei vaarallisten aineiden kuljetuksia

2.13 Vähintään 500 miljoonaa tonnikm vuodessa

2.14 Vain vaihtotyö
2.15 Liikenne alkaa (pvm)
Hakemuksen tehnyt rautatieyritys kuuluu arvioidun henkilöstömäärän perusteella seuraavaan luokkaan

2.16 Mikroyritys

2.17 Pienyritys

2.18 Keskisuuri yritys

2.19 Suuryritys

3.1. Tämä hakemus koskee TODISTUKSEN B-OSAA
3.2 Uusi todistus

3.4 Ajantasaistettu/muutettu todistus

3.3 Uusittu todistus

3.5 Edellisen todistuksen B-osan EU-tunnistenumero

Liikennelaji(t), jo(i)ta hakemus koskee, ja arvioitu rahdin/matkustajien määrä verkolla, jota B-osa koskee (valitse yksi tai useampi)

Henkilöliikenne
3.6 myös suurnopeusliikennettä

3.8 Alle 200 miljoonaa matkustajakm vuodessa

3.7 ei suurnopeusliikennettä

3.9 Vähintään 200 miljoonaa matkustajakm vuodessa

Tavaraliikenne
3.10 myös vaarallisten aineiden kuljetuksia

3.12 Alle 500 miljoonaa tonnikm vuodessa

3.11 ei vaarallisten aineiden kuljetuksia

3.13 Vähintään 500 miljoonaa tonnikm vuodessa

3.14 Vain vaihtotyö
3.15 Liikenne alkaa (pvm)
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3.16 Radat, joita on tarkoitus käyttää
Jos hakijalla on jo voimassa oleva todistuksen A-osa (turvallisuusjohtamisjärjestelmän hyväksyntä), sen on annettava seuraavat tiedot:
3.17 Todistuksen A-osan EU-tunnistenumero

3.18 Todistuksen A-osan myöntänyt valtio
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JOS HAKIJALLA ON JO YKSI (TAI USEAMPI) VOIMASSA OLEVA TODISTUKSEN B-OSA, SEN ON ANNETTAVA SEURAAVAT TIEDOT:
4.1 Todistuksen (todistusten) B-osan EU-tunnistenumero(t)

JOS HAKIJALLA ON TOIMILUPA JA SE HAKEE TODISTUKSEN (TODISTUSTEN) A- JA/TAI B-OSAA, SEN ON ANNETTAVA SEURAAVAT TIEDOT:
4.2 Toimiluvan EU-ilmoitusnumero

4.3 Toimiluvan myöntänyt valtio

Hakijan tiedot
5.1 Virallinen nimi
5.2 Rautatieyrityksen nimi

5.3 Lyhenne

5.4 Täydellinen postiosoite (katu, postinumero, kaupunki, maa)

5.5 Laskutusosoite

5.6 Puhelinnumero

5.7 Faksinumero

5.8 Sähköpostiosoite

5.9 Internet-sivun osoite

5.10 Kansallinen rekisterinumero

5.11 Alv-tunnus

5.12 Muita tietoja

Yhteyshenkilö
6.1 Suku- ja etunimi
6.2 Täydellinen postiosoite (katu, postinumero, kaupunki, maa)

6.3 Puhelinnumero

6.4 Faksinumero

6.5 Sähköpostiosoite

Allekirjoitus
Hakijan nimi (etunimi, sukunimi)
Paikka ja päivämäärä

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Viranomainen täyttää saapumispäivän ja sisäisen viitenumeron
Hakemuksen saapumispäivä

Hakemuksen sisäinen viitenumero

Seuraava sivu

Lomakkeen alkuun

Hakemuslomakkeen liitteiden kansisivu

Toimitetut asiakirjat
A-OSA
7.1 Yhteenveto direktiivin 2004/49/EY 9 artiklassa ja liitteessä III tarkoitetun turvallisuusjohtamisjärjestelmän käsikirjasta
7.2 Toimiluvan jäljennös (tarvittaessa)
7.3 Ei sovelleta
B-OSA
8.1 Todistuksen A-osan jäljennös
8.2 Toimiluvan jäljennös (tarvittaessa)
8.3 Ei sovelleta
8.4 Toimilupaan liitetyn vakuutustodistuksen tai vastaavan vahingonkorvausvakuuden jäljennös
8.5 Luettelo sovellettavista säännöistä ja YTE:istä sekä niiden soveltamisesta turvallisuusjohtamisjärjestelmässä ja
asiakirjat sääntöjen toteuttamisesta
8.6 Luettelo eri henkilöstöryhmistä, sekä vakituisesta että sopimussuhteisesta henkilöstöstä
8.7 Kuvaus turvallisuusjohtamisjärjestelmän henkilöstöön liittyvistä prosesseista, joita kansalliset säännöt tai YTE:t edellyttävät,
ja tarvittaessa viittaus asianomaisiin kansallisiin todistuksiin
8.8 Luettelo liikkuvan kaluston eri lajeista
8.9 Kuvaus turvallisuusjohtamisjärjestelmän liikkuvaan kalustoon liittyvistä prosesseista, joita kansalliset säännöt tai YTE:t
edellyttävät, ja tarvittaessa viittaus asianomaisiin kansallisiin todistuksiin
8.10 Muu (täsmennettävä)

Viranomainen täyttää saapumispäivän ja sisäisen viitenumeron
Hakemuksen saapumispäivä

Hakemuksen sisäinen viitenumero

Tulosta
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Lomakkeen alkuun
Turvallisuustodistusten A- ja B-osaa koskevien hakemusten täyttöohjeet
JOHDANTO
Rautatieyrityksen (jäljempänä myös ”hakija”) on käytettävä tätä hakulomaketta hakiessaan direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun turvallisuustodistuksen A- ja/tai B-osaa. Tämän asiakirjan viittaukset koskevat direktiivin 2004/49/EY artiklaosaa, ellei toisin mainita.
Rautatieyritys voi käyttää tätä hakulomaketta hakeakseen toimivaltaiselta viranomaiselta jompaakumpaa tai molempia näistä todistuksista.
Lomakkeen käytön avulla viranomainen voi käsitellä hakemuksen ilman tarpeettomia viivytyksiä ja kuitenkin 12 artiklan 1 kohdassa
säädetyin edellytyksin.
Rautatieyrityksen on täytettävä kaikki lomakkeen kentät ja annettava pyydetyt tiedot soveltuvin osin.
Turvallisuustodistusten A- ja B-osa
Asiakirjan avulla rautatieyritys voi hakea samanaikaisesti sekä todistuksen A- että B-osaa tai vain toista niistä samaa lomaketta käyttäen.
Lomaketta voidaan käyttää uuden, uusittavan tai ajantasaistettavan/muutettavan todistuksen A- ja/tai B-osan hakemiseen (10 artiklan 5
kohdan määritelmän mukaisesti).
On mahdollista hakea vain uutta todistuksen A-osaa ja hakea myöhemmin toisella hakemuksella ensimmäistä todistuksen B-osaa.
Pelkkää todistuksen B-osaa voi hakea vain yritys, jolla on voimassa oleva todistuksen A-osa.
Rautatietoiminnan laji ja laajuus
Direktiivin 10 artiklan 5 kohdan mukaan turvallisuustodistus on saatettava kokonaan tai osittain ajan tasalle aina, kun toiminnan laji tai
laajuus muuttuu olennaisesti, ja haltijan on viipymättä ilmoitettava toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle kaikista turvallisuustodistuksen
asianomaisen osan ehtojen merkittävistä muutoksista. Tästä syystä turvallisuusviranomaisen on tiedettävä ja rautatieyrityksen on ilmoitettava rautatieliikenteen ”laji” ja ”laajuus”.
Laji ja laajuus muodostavat todistuksen A-osan yhteisön laajuisen voimassaolon perustan, ja ne muodostavat viitepohjan, jonka perusteella
”vastaavat rautatieliikenneoperaatiot” (10 artiklan 3 kohta) määritellään koko yhteisössä.
Liikennelajeja ovat henkilöliikenne, suurnopeusliikenne mukaan luettuina tai ilman sitä, tavaraliikenne, vaarallisten aineiden kuljetukset
mukaan luettuina tai ilman niitä, sekä vain vaihtotyö.
Liikenteen ja rautatieyrityksen laajuutta määrittävät matkustajien/rahdin määrä ja rautatieyrityksen arvioitu koko rautatiealalla työskentele-vien työntekijöiden määrällä mitattuna (mikroyritys, pienyritys, keskisuuri yritys, suuryritys).
Sen todistuksen A-osaan sisältyvän liikenteen laji ja laajuus, jota sama rautatieyritys harjoittaa yhdessä tai useammassa valtiossa,
on katettava kaiken todistuksen B-osia varten ilmoitettava liikenteen laji ja laajuus.
Kaikki kenttien [2.6]–[2.19] ja[3.6]–[3.16] sisältämät tiedot tarvitaan, jotta voidaan vahvistaa, vastaavatko toiminnat, joita turvallisuustodistuksella on tarkoitus toteuttaa, muita rautatieoperaatioita, joita sama hakija jo toteuttaa aiempien voimassa olevien todistusten perusteella.
LISÄTIETOJA
Hakulomakkeen sivu 3 on muistutus asiakirjoista, jotka on liitettävä jokaiseen hakemukseen. Se on tarkoitettu viiteluetteloksi sekä hakijalle
että todistuksen myöntävälle viranomaiselle, ja siitä syystä sitä on käytettävä hakulomakkeen liitteiden kansilehtenä (ruudut on rastitettava
tilanteen mukaan).
Viittausten ja ohjeiden helpottamiseksi kaikki hakulomakkeen kentät on numeroitu, ja ne selitetään seuraavilla sivuilla.
Henkilön, joka on valtuutettu hyväksymään hakulomakkeella tehty hakemus, on kirjoitettava turvallisuusviranomaiselle lähetettävään
asiakirjaan allekirjoituksensa sille varattuun tilaan. Allekirjoitukseen on liitettävä nimen selvennys.
SELITYKSET JA KÄYTTÖOHJEET
1.1–1.2
Sen turvallisuusviranomaisen nimi ja osoite, jolle hakemus lähetetään. Ajantasaista tietoa saa muun muassa Euroopan rautatieviraston sivustolta (www.era.europa.eu) tai todistuksen myöntävän turvallisuusviranomaisen sivustolta (www.traficom.fi).
2.1
Tässä kentässä täsmennetään, koskeeko hakemus turvallisuustodistuksen A-osaa. Siinä tapauksessa on annettava lisätietoja
valitsemalla seuraavista ruuduista rautatieyrityksen harjoittaman liikenteen lajia ja laajuutta vastaavat vaihtoehdot.
2.2
Hakijan on rastittava tämä ruutu seuraavissa tapauksissa:
A) jos haetaan ensimmäistä kertaa turvallisuustodistuksen A-osaa
B) jos edellinen, laajuudeltaan ja lajiltaan samaan toimintaan myönnetty turvallisuustodistus on kumottu
C) kaikissa muissa tapauksissa, jotka eivät sisälly kentissä [2.3] ja [2.4] tarkoitettuihin tapauksiin.
2.3
Rautatieyrityksen on haettava turvallisuustodistuksen uusimista ainakin joka viides vuosi (10 artiklan 5 kohta).
2.4
Jos rautatieyrityksen toiminnan laji tai laajuus muuttuu olennaisesti, turvallisuustodistus on saatettava kokonaan tai osittain ajan
tasalle. Siitä syystä on haettava ajantasaistettua/muutettua todistusta. Sen lisäksi turvallisuustodistuksen haltijan on viipymättä
ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista merkittävistä muutoksista turvallisuustodistuksen asiaankuuluvan osan
edellytyksissä ja aina, kun otetaan käyttöön uusia henkilöstöryhmiä tai uudenlaista liikkuvaa kalustoa (10 artiklan 5 kohta).
2.5
Tarvittaessa on ilmoitettava täydellinen EU-tunnistenumero aiemmasta todistuksen A-osasta, johon kentissä [1.1] ja [1.2]
tarkoitetulle turvallisuusviranomaiselle osoitettu hakemus liittyy.
2.6–2.7
Kun hakemus koskee myös/vain henkilöliikennettä, on asianomaiset ruudut rastittamalla ilmoitettava, sisältyykö toimintaan
myös suurnopeusliikenne. Vain yksi vaihtoehto voidaan valita. Kentissä [2.6 tai 2.7] tarkoitettu liikenne sisältää kuitenkin myös
muunlaisen henkilöliikenteen (ts. alueellisen, lyhyen, keskipitkän ja pitkän matkan liikenteen jne.) sekä muut palvelut, joita
tarvitaan hakemuksessa tarkoitetun henkilöliikenteen toteuttamiseen (vaihtotyön jne.). Suurnopeusliikenteen määritelmän
osalta viitataan direktiivin 96/48/EY liitteeseen I.
2.8–2.9
Kun hakemus koskee henkilöliikennettä [2.6 tai 2.7], liikenteen arvioitu nykyinen tai suunniteltu määrä matkustajakilometreinä
vuodessa on täsmennettävä rastittamalla asianomaiset ruudut. Vain yksi vaihtoehto voidaan valita. Valittavat luokat ovat
rautatieliikenteen tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1192/2003 mukaisia ja yhteensopivia sen kanssa.
2.10–2.11 Kun hakemus koskee myös/vain tavaraliikennepalveluita, on asianomaiset ruudut rastittamalla ilmoitettava, sisältyykö toimintaan myös vaarallisten aineiden kuljetus. Vain yksi vaihtoehto voidaan valita. Kentissä [2.10 tai 2.11] tarkoitettu liikenne sisältää
kuitenkin myös muun kuin erikseen mainitun tavaraliikenteen sekä muut palvelut, joita tarvitaan hakemuksessa tarkoitetun
tavaraliikenteen toteuttamiseen (vaihtotyö jne.). Vaarallisia aineita koskevien määritelmien osalta viitataan direktiiviin 96/49/EY
ja sen liitteisiin.
2.12-2.13 Kun hakemus koskee tavaraliikennettä [2.10 tai 2.11], liikenteen arvioitu nykyinen tai suunniteltu määrä tonnikilometreinä
vuodessa on täsmennettävä rastittamalla asianomaiset ruudut. Vain yksi vaihtoehto voidaan valita. Valittavat luokat ovat
rautatieliikenteen tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1192/2003 mukaisia ja yhteensopivia sen kanssa.
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2.14
2.15

Jos hakija aikoo toteuttaa vain vaihtotyötä eikä henkilö- tai tavaraliikennettä, valitaan tämä ruutu.
Ilmoitetaan hakemuksessa tarkoitetun liikenteen (henkilö- tai tavaraliikenne tai vain vaihtotyö) aloituspäivämäärä, tai jos
kyseessä on uusittava tai ajantasaistettava/muutettava todistus, päivämäärä, jona todistuksen olisi tultava voimaan ja korvattava
edellinen todistus.
2.16
Jos rautatiealalla tai rautatietoiminnassa ja sen oheistoiminnoissa työskentelevien työntekijöiden määrä, alihankkijat mukaan
luettuina, on nollan (jolloin työtä on vain yrittäjälle) ja yhdeksän työssä olevan henkilön välillä, valitaan vaihtoehto ”mikroyritys”.
Yrityskokojen määritelmä vastaa Yritystoiminnan pääosaston käyttämää määritelmää.
Eri vaihtoehdoista [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19] voidaan valita vain yksi.
2.17
Jos rautatiealalla tai rautatietoiminnassa ja sen oheistoiminnoissa työskentelevien työntekijöiden määrä, alihankkijat mukaan
luettuina, on 10–49 työssä olevaa henkilöä, valitaan vaihtoehto ”pienyritys”. Yrityskokojen määritelmä vastaa Yritystoiminnan
pääosaston käyttämää määritelmää. Eri vaihtoehdoista [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19] voidaan valita vain yksi.
2.18
Jos rautatiealalla tai rautatietoiminnassa ja sen oheistoiminnoissa työskentelevien työntekijöiden määrä, alihankkijat mukaan
luettuina, on 50–249 työssä olevaa henkilöä, valitaan vaihtoehto ”keskisuuri yritys”. Yrityskokojen määritelmä vastaa Yritystoiminnan pääosaston käyttämää määritelmää. Eri vaihtoehdoista [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19] voidaan valita vain yksi.
2.19
Jos rautatiealalla tai rautatietoiminnassa ja sen oheistoiminnoissa työskentelevien työntekijöiden määrä, alihankkijat mukaan
luettuina, on yli 250 työssä olevaa henkilöä, valitaan vaihtoehto ”suuryritys”. Yrityskokojen määritelmä vastaa Yritystoiminnan
pääosaston käyttämää määritelmää. Eri vaihtoehdoista [2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19] voidaan valita vain yksi.
3.1
Tässä kentässä täsmennetään, koskeeko hakemus turvallisuustodistuksen B-osaa. Siinä tapauksessa on annettava lisätietoja
valitsemalla seuraavista ruuduista rautatieyrityksen harjoittaman liikenteen lajia ja laajuutta vastaavat vaihtoehdot.
3.2
Hakijan on rastittava tämä ruutu seuraavissa tapauksissa:
A) jos haetaan ensimmäistä kertaa tai muutoin uutta turvallisuustodistuksen B-osaa
B) jos edellinen, laajuudeltaan ja lajiltaan samaan toimintaan myönnetty turvallisuustodistus on kumottu
C) kaikissa muissa tapauksissa, jotka eivät sisälly kentissä 3.3 ja 3.4 tarkoitettuihin tapauksiin.
3.3
Rautatieyrityksen on haettava turvallisuustodistuksen uusimista ainakin joka viides vuosi (10 artiklan 5 kohta).
3.4
Jos rautatieyrityksen toiminnan laji tai laajuus muuttuu olennaisesti, turvallisuustodistus on saatettava kokonaan tai osittain ajan
tasalle. Siitä syystä on haettava ajantasaistettua/muutettua todistusta. Sen lisäksi turvallisuustodistuksen haltijan on viipymättä
ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista merkittävistä muutoksista turvallisuustodistuksen asiaankuuluvan osan
edellytyksissä ja aina, kun otetaan käyttöön uusia henkilöstöryhmiä tai uudenlaista liikkuvaa kalustoa (10 artiklan 5 kohta).
3.5
Tarvittaessa on ilmoitettava täydellinen EU-tunnistenumero aiemmasta todistuksen B-osasta, johon kentissä [1.1] ja [1.2]
tarkoitetulle turvallisuusviranomaiselle osoitettu hakemus liittyy.
3.6–3.7
Sama kuin [2.6]–[2.7] (katso edellä).
3.8–3.9
Sama kuin [2.8]–[2.9] (katso edellä).
3.10–3.11 Sama kuin [2.10]–[2.11] (katso edellä).
3.12–3.13 Sama kuin [2.12]–[2.13] (katso edellä).
3.14
Sama kuin [2.14] (katso edellä).
3.15
Sama kuin [2.15] (katso edellä).
3.16
Turvallisuustodistuksen B-osa voi koskea jäsenvaltion koko rautatieverkkoa tai vain tiettyä osaa siitä (10 artiklan 1 kohta), joten
on tarpeen täsmentää selvästi kaikki radat, joilla liikennettä (henkilö- tai tavaraliikenne tai vain vaihtotyö) on tarkoitus harjoittaa.
Ratojen nimityksen/nimen on vastattava verkkoselostuksessa käytettyä (katso direktiivin 2001/14/EY 3 artikla ja liite I):
rautatieyritysten on viitattava ratoihin näitä nimityksiä/nimiä käyttäen. Jos käytettävissä oleva tila ei riitä, hakijan on liitettävä
hakemukseen liitteitä ja käytettävä tätä kenttää niistä ilmoittamiseen.
3.17
Nämä tiedot annetaan vain, jos hakija hakee uutta, uusittavaa tai ajantasaistettavaa/muutettavaa turvallisuustodistuksen B-osaa
ja hakijalla on jo voimassa oleva turvallisuustodistuksen A-osa. Todistusviranomainen antaa EU-tunnistenumeron vakiosääntöjen perusteella käyttäen Euroopan rautatieviraston laatimaa koodausjärjestelmää. Tässä annettavat tiedot eivät vapauta hakijaa
velvoitteesta toimittaa hakemuksen mukana jäljennös turvallisuustodistuksen A-osasta [8.1]. Jos EU-tunnistenumeroa ei vielä
ole, ruutuun kirjoitetaan ”EI SOVELLETA”.
3.18
Tässä ilmoitetaan turvallisuustodistuksen A-osan myöntänyt valtio (eli valtio, johon myöntävä viranomainen kuuluu). Tässä
annettavat tiedot eivät vapauta hakijaa velvoitteesta toimittaa hakemuksen mukana jäljennös turvallisuustodistuksen A-osasta [8.1].
4.1
Nämä tiedot annetaan vain, jos hakijalla on yksi tai useampi voimassa oleva turvallisuustodistuksen B-osa. Jo myönnetyn
B-osan EU-tunnistenumero(t) on ilmoitettava. Numerot erotetaan tarpeen mukaan vinoviivalla ( / ). Hakemuksen mukana ei
tarvitse toimittaa turvallisuustodistuksen (turvallisuustodistusten) B-osan jäljennöstä.
4.2
Nämä tiedot annetaan vain, jos hakemus koskee A- ja/tai B-osaa ja hakijalla on jo voimassa oleva toimilupa (neuvoston
direktiivi 95/18/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2001/13/EY). Tässä annettavat tiedot eivät vapauta hakijaa
velvoitteesta toimittaa hakemuksen mukana jäljennös toimiluvasta [7.2 ja 8.2].
HUOMAUTUS: Direktiivin 2001/14/EY määritelmän mukaisella rautatieyrityksellä on sovellettavan yhteisön lainsäädännön
mukaan oltava toimilupa, kun taas direktiivin 2004/49/EY määritelmän mukaiselta rautatieyritykseltä ei aina edellytetä toimilupaa.
4.3
Tässä ilmoitetaan toimiluvan myöntänyt valtio (eli valtio, johon myöntävä viranomainen kuuluu). Tässä annettavat tiedot eivät
vapauta hakijaa velvoitteesta toimittaa hakemuksen mukana jäljennös toimiluvasta [7.2 ja 8.2].
5.1
Jos yrityksen virallinen nimi ja rautatieyrityksen nimi eroavat, tässä on annettava molemmat.
5.2–5.8
Hakijan on annettava myöntävälle viranomaiselle sen tarvitsemat yhteystiedot (puhelinnumero tarvittaessa keskukseen eikä
todistuksenhakuprosessia hoitavalle henkilölle; puhelin- ja faksinumeroihin on sisällytettävä maakoodi; sähköpostiosoitteeksi
annetaan rautatieyrityksen yleinen sähköpostiosoite). Rautatieyrityksen yhteystiedoissa on annettava yleinen osoite ja vältettävä
viittauksia tiettyihin henkilöihin. Nämä tiedot voidaan antaa kohdissa [6.1]–[6.5]. Internet-sivun osoite [5.8] ei ole pakollinen.
5.9–5.10 Jos hakemuksen tekevälle rautatieyritykselle on kansallisen lain mukaan annettu useita rekisterinumeroita, hakemuslomakkeessa on mahdollista ilmoittaa sekä alv-tunnus [5.10] että toinen rekisterinumero [5.9] (esim. kaupparekisterinumero).
5.11
Tarvittaessa voidaan antaa muitakin tietoja kuin kentissä nimenomaan pyydetyt.
6.1–6.5
Yhteyshenkilö toimii koko todistuksenhakuprosessin ajan linkkinä hakemuksen tekevän rautatieyrityksen ja myöntävän
viranomaisen välillä. Hän antaa tarvittaessa tukea, apua, tietoja ja lisäselvityksiä ja toimii hakemusta käsittelevän viranomaisen
viitehenkilönä. Puhelin- ja faksinumeroihin on sisällytettävä maakoodi. Sähköpostiosoite ei ole pakollinen.

Seuraava sivu
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Tämä asiakirja on toimitettava haettaessa turvallisuustodistuksen A-osaa (uutta, uusittavaa tai ajantasaistettavaa/muutettavaa
todistusta). Turvallisuusjohtamisjärjestelmän käsikirjan yhteenvedolla tarkoitetaan asiakirjaa, jossa tarkastellaan ja korostetaan
rautatieyrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän pääosia. Siinä on annettava yksityiskohtaiset tiedot ja näytöt eri prosesseista
tai yrityksen toteutetuista (tai parhaillaan toteutettavista) normeista/säännöistä, joiden osalta viitataan tai jotka yhdistetään 9
artiklassa tai liitteessä III nimettyihin kohtiin.
Direktiivin 2001/14/EY määritelmän mukaisella rautatieyrityksellä on sovellettavan yhteisön lainsäädännön mukaan oltava
toimilupa, kun taas direktiivin 2004/49/EY määritelmän mukaiselta rautatieyritykseltä ei aina edellytetä toimilupaa. Tältä osin
toimiluvan jäljennös onkin toimitettava vain tarvittaessa. Jos toimilupaa ei edellytetä, on valittava vaihtoehto ”Ei sovelleta” [7.3
ja/tai 8.3].
Katso kohta [7.2].
Jos hakemus koskee vain turvallisuustodistuksen B-osaa (uutta, uusittavaa tai ajantasaistettavaa/muutettavaa todistusta) eikä
myös turvallisuustodistuksen A-osaa, on toimitettava voimassa olevan turvallisuustodistuksen A-osan jäljennös.
Sama kuin [7.2] (katso edellä).
Sama kuin [7.3] (katso edellä).
Direktiivin 95/18/EY 9 artiklan mukaan rautatieyrityksellä on oltava riittävät vakuutukset tai sen on tehtävä vastaavat järjestelyt
(esim. rahoitusvakuus) kattaakseen kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti korvausvelvollisuutensa onnettomuustilanteissa. Todiste siitä, että toimiluvan saaneella rautatieyrityksellä on riittävät vakuutukset tai vastaavat järjestelyt
korvausvelvollisuutensa kattamiseen, on liitettävä toimilupaan (komission suositus 2004/358/EY). Toimilupaan liitetyn
vakuutustodistuksen tai vastaavan korvausvelvollisuuden kattavan vakuuden jäljennös on toimitettava hakemuslomakkeen
mukana.
Hakijan on lueteltava henkilöstöön, liikkuvaan kalustoon ja siihen liikenteeseen yleensä, jota haettavalla todistuksella on
tarkoitus harjoittaa, sovellettavat YTE:t tai niiden osat ja tarvittaessa kansalliset turvallisuus- ja muut säännöt tai toimitettava
edellä mainittuja YTE:ä ja sääntöjä koskevat asiakirjat. Ne prosessit ja asiakirjat, joihin YTE:ä sovelletaan ja joissa niitä toteutetaan, on selkeästi mainittava. Kaksinkertaisen työn välttämiseksi ja tietomäärän vähentämiseksi toimitetaan vain yhteenvetoasiakirjat YTE:ien sekä direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY muiden vaatimusten mukaisista osista.
Hakijan on toimitettava täydellinen luettelo vakituisesti palveluksessa olevista tai sopimussuhteessa olevista eri HENKILÖSTÖRYHMISTÄ liikenteessä, jota haettavalla todistuksella on tarkoitus harjoittaa. HENKILÖSTÖRYHMIEN luettelon on vastattava
henkilöstön luokitukseen sovellettavia kansallisia ja verkkokohtaisia sääntöjä.
Hakijan on toimitettava kuvaus tai näyttöä niistä turvallisuusjohtamisjärjestelmän prosesseista, jotka liittyvät HENKILÖSTÖÖN,
myös näyttö siitä, että ne ovat kansallisten sääntöjen ja/tai sovellettavien YTE:ien mukaisia ja että henkilöstöllä on asianmukaiset todistukset.
Hakijan on toimitettava täydellinen luettelo LIIKKUVAN KALUSTON LAJEISTA liikenteessä, jota haettavalla todistuksella on
tarkoitus harjoittaa. LIIKKUVAN KALUSTON LAJIEN on vastattava kaluston luokitukseen sovellettavia kansallisia ja verkkokohtaisia sääntöjä.
Hakijan on toimitettava kuvaus tai näyttöä niistä turvallisuusjohtamisjärjestelmän prosesseista, jotka liittyvät LIIKKUVAAN
KALUSTOON, myös näyttö siitä, että ne ovat kansallisten sääntöjen ja/tai sovellettavien YTE:ien mukaisia ja että liikkuvalla
kalustolla on asianmukaiset todistukset.
Tässä ilmoitetaan hakemuksen mukana toimitettavat muut asiakirjat. Ilmoittakaa asiakirjan numero ja laji sekä lyhyt kuvaus sen
sisällöstä.

Lomakkeen alkuun

