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Изменение 79 да се чете, както следва: 

Предложение за директива 

Член 31 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 31 Член 31 

Принципи на таксуване Принципи на таксуване 

1. Таксите за използване на 

железопътната инфраструктура и 

съоръженията за услуги се плащат 

съответно на управителя на 

инфраструктура и на оператора на 

съответното съоръжение и се използват 

за финансиране на дейността им . 

1. Таксите за използване на 

железопътната инфраструктура и 

съоръженията за услуги се плащат 

съответно на управителя на 

инфраструктура и на оператора на 

съответното съоръжение и се използват 

за финансиране на дейността им . 

2. Държавите-членки изискват 2. Държавите-членки изискват 
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управителят на инфраструктура и 

операторът на съоръжения за услуги да 

предоставят на регулаторния орган 

цялата необходима информация относно 

наложените такси. В това отношение, 

управителят на инфраструктура и 

операторът на съоръжения за свързани 

със ж.п. дейността услуги трябва да 

бъдат в състояние да демонстрират пред 

всяко железопътно предприятие, че 

всички действително фактурирани на 

железопътното предприятие такси за 

инфраструктура и услугите съобразно 

членове 30 до 37 съответстват на 

методиката, правилата и, когато е 

приложимо — на таблиците, включени в 

референтния документ за мрежата. 

управителят на инфраструктура и 

операторът на съоръжения за услуги да 

предоставят на регулаторния орган 

цялата необходима информация относно 

наложените такси. В това отношение, 

управителят на инфраструктура и 

операторът на съоръжения за свързани 

със ж.п. дейността услуги трябва да 

бъдат в състояние да демонстрират пред 

всяко железопътно предприятие, че 

всички действително фактурирани на 

железопътното предприятие такси за 

инфраструктура и услугите съобразно 

членове 30 до 37 съответстват на 

методиката, правилата и, когато е 

приложимо — на таблиците, включени в 

референтния документ за мрежата. 

3. Без да се засягат разпоредбите на 

параграфи 4 или 5 от настоящия член 

или на член 32, таксите за минималния 

пакет за достъп се определят от размера 

на разходите, произтекли пряко 

вследствие на извършването на 

влаковата услуга , в съответствие с 

приложение VIII, точка 1 . 

3. Без да се засягат разпоредбите на 

параграфи 4 или 5 от настоящия член 

или на член 32, таксите за минималния 

пакет за достъп се определят от размера 

на разходите, произтекли пряко 

вследствие на извършването на 

влаковата услуга , в съответствие с 

приложение VIII, точка 1 . 

Точка 1 от приложение VIII може да 

бъде изменена на основата на 

придобития опит в съответствие с 

процедурата, посочена в член 60. 

Точка 1 от приложение VIII може да 

бъде изменена на основата на 

придобития опит в съответствие с 

процедурата, посочена в член 60а. 

4.  Таксите за инфраструктура може да 

включват такса, отразяваща недостига 

на капацитет на даден определим 

участък от инфраструктурата в периоди 

на претоварване. 

4.  Таксите за инфраструктура може да 

включват такса, отразяваща недостига 

на капацитет на даден определим 

участък от инфраструктурата в периоди 

на претоварване. 

5. В случаите, при които по 

законодателството на Съюза се 

допуска таксуване за шума при 

автомобилния товарен транспорт, 
таксите за инфраструктура се изменят, 

така че да отчитат стойността на шума, 

произтичащ от експлоатацията на влака 

в съответствие с приложение VIII, точка 

2. 

5. Таксите за инфраструктура се 

изменят, така че да отчитат стойността 

на шума, произтичащ от експлоатацията 

на влака в съответствие с приложение 

VIII, точка 2. Тази промяна на 

таксите за ползване на 

инфраструктурата позволява да се 

компенсират инвестициите за 

подмяна на железопътни превозни 

средства с най-целесъобразната от 

икономическа гледна точка налична 

нискошумова спирачна технология. 
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Държавите-членки гарантират, че 

въвеждането на тези диференцирани 

такси нямат неблагоприятно 

въздействие върху финансовото 

равновесие на управителя на 

инфраструктура. Правилата за 

европейското съфинансиране се 

променят така, че да позволяват 

съфинансирането за монтиране на 

подвижен състав да намалят 

звуковите емисии, какъвто вече е 

случаят при ERTMS. 

Приложение VIII, точка 2 може да бъде 

изменено в светлината на опита в 

съответствие с процедурата, посочена в 

член 60 и по-специално да се определят 

елементите на диференцираните такси 

за инфраструктура. 

Приложение VIII, точка 2 може да бъде 

изменено в светлината на опита в 

съответствие с процедурата, посочена в 

член 60а и по-специално да се 

определят елементите на 

диференцираните такси за 

инфраструктура, при условие че това 

не води до нарушаване на 

конкуренцията в рамките на 

железопътния сектор или с 

автомобилния транспорт в ущърб на 

железопътния транспорт. 

Таксите за инфраструктурата могат да 

бъдат изменени, така че да отразяват 

стойността на други въздействия върху 

околната среда, предизвикани от 

оперирането на влака , които не са 

посочени в приложение VIII, точка 2. 

Всяко такова изменение , което може да 

осигури преобразуването във вътрешни 

на външните разходи, произтичащи от 

отделяните в атмосферата замърсители 

в резултат от извършването на 

влаковата услуга, се диференцира 

според размера на предизвиканото 

въздействие. 

Таксите за инфраструктурата могат да 

бъдат изменени, така че да отразяват 

стойността на други въздействия върху 

околната среда, предизвикани от 

оперирането на влака , които не са 

посочени в приложение VIII, точка 2 . 

Всяко такова изменение, което може да 

осигури преобразуването във вътрешни 

на външните разходи, произтичащи от 

отделяните в атмосферата замърсители 

в резултат от извършването на 

влаковата услуга, се диференцира 

според размера на предизвиканото 

въздействие. 

Таксуването за други стойности на 

вредите върху околната среда, което 

води до увеличаване на общите 

приходи, натрупващи се при управителя 

на инфраструктура, е допустимо обаче, 

само когато такова таксуване се допуска 

от законодателството на Съюза за 

шосеен товарен транспорт. Ако 

таксуването на тези разходи за околна 

Таксуването за други стойности на 

вредите върху околната среда, което 

води до увеличаване на общите 

приходи, натрупващи се при управителя 

на инфраструктура, е допустимо обаче, 

само когато такова таксуване се прилага 

от законодателството на Съюза за 

шосеен товарен транспорт. Ако 

таксуването на тези разходи за околна 
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среда при шосейния товарен транспорт 

не се допуска от законодателството на 

Съюза , такава промяна не води до 

каквато и да била обща промяна на 

приходите на управителя на 

инфраструктура.  

среда при шосейния товарен транспорт 

не се допуска от законодателството на 

Съюза , такава промяна не води до 

каквато и да била обща промяна на 

приходите на управителя на 

инфраструктура.  

Ако таксуването за стойности на вреди 

върху околната среда води до 

генериране на допълнителен приход, 

държавата-членка решава как да се 

използва приходът. Съответните органи 

съхраняват информацията, необходима 

за проследяване на произхода на таксите 

за стойности на вреди върху околната 

среда и тяхното използване. Държавите-

членки редовно предоставят тази 

информация на Комисията. 

Ако таксуването за стойности на вреди 

върху околната среда води до 

генериране на допълнителен приход, 

държавата-членка решава как да се 

използва приходът в полза на 

транспортните системи. 

Съответните органи съхраняват 

информацията, необходима за 

проследяване на произхода на таксите за 

стойности на вреди върху околната 

среда и тяхното използване. Държавите-

членки редовно предоставят тази 

информация на Комисията. 

6. С оглед избягването на нежелателни 

несъразмерни отклонения, таксите, 

посочени в параграфи 3, 4 и 5, могат да 

бъдат усреднени върху определен 

разумен обхват от влакови услуги и 

времена. Независимо от това, 

относителният размер на 

инфраструктурните такси се свързва с 

разходите, произтичащи от услугите. 

6. С оглед избягването на нежелателни 

несъразмерни отклонения, таксите, 

посочени в параграфи 3, 4 и 5, могат да 

бъдат усреднени върху определен 

разумен обхват от влакови услуги и 

времена. Независимо от това, 

относителният размер на 

инфраструктурните такси се свързва с 

разходите, произтичащи от услугите. 

7. Настоящият член не обхваща 

извършването на услуги, посочени в 

приложение III, точка 2. Във всички 

случаи , таксата, налагана за такива 

услуги, не трябва да надхвърля 

разходите за извършването им плюс 

приемлива печалба . 

7. Настоящият член не обхваща 

извършването на услуги, посочени в 

приложение III, точка 2. Във всички 

случаи , таксата, налагана за такива 

услуги, не трябва да надхвърля 

разходите за извършването им плюс 

приемлива печалба . 

8. В случаите, когато услугите, изброени 

в приложение III, точки 3 и 4 като 

допълнителни и помощни услуги, се 

предлагат само от един доставчик, 

таксата за такава услуга не трябва да 

надхвърля разходите за предоставянето 

й плюс приемлива печалба . 

8. В случаите, когато услугите, изброени 

в приложение III, точки 3 и 4 като 

допълнителни и помощни услуги, се 

предлагат само от един доставчик, 

таксата за такава услуга не трябва да 

надхвърля разходите за предоставянето 

й плюс приемлива печалба . 

9. Могат да се събират такси за 

използване на капацитет за целите на 

поддържането на инфраструктура. Тези 

такси не следва да надвишават нетната 

9. Могат да се събират такси за 

използване на капацитет за целите на 

поддържането на инфраструктура. Тези 

такси не следва да надвишават нетната 
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загуба на приходи за управителя на 

инфраструктура, предизвикана от 

поддържането. 

загуба на приходи за управителя на 

инфраструктура, предизвикана от 

поддържането. 

10. Операторът на съоръжението за 

извършване на услугите, посочени в 

приложение III, точки 2, 3 и 4, 

предоставя на управителя на 

инфраструктура информация за таксите, 

подлежащи на включване в референтния 

документ за мрежата в съответствие с 

член 27.  

10. Операторът на съоръжението за 

извършване на услугите, посочени в 

приложение III, точки 2, 3 и 4, 

предоставя на управителя на 

инфраструктура информация за таксите, 

подлежащи на включване в референтния 

документ за мрежата в съответствие с 

член 27.  

 

(Отнася се за всички езикови версии.) 


