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Pozměňovací návrh 79 zní takto: 

Návrh směrnice 

Článek 31 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 31 Článek 31 

Zásady zpoplatnění Zásady zpoplatnění 

1. Poplatky za použití železniční 

infrastruktury a dopravních 

zařízení se platí provozovateli 

infrastruktury a provozovateli dopravního 

zařízení a používají se k financování jejich  

činnosti. 

1. Poplatky za použití železniční 

infrastruktury a zařízení služeb se platí 

provozovateli infrastruktury 

a provozovateli zařízení služeb a používají 

se k financování jejich činnosti. 

2. Členské státy provozovatele 

infrastruktury a provozovatele dopravního 

zařízení požádají , aby regulačnímu 

2. Členské státy provozovatele 

infrastruktury a provozovatele zařízení 

služeb požádají, aby regulačnímu subjektu 
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subjektu  poskytl veškeré nezbytné 

informace o uložených poplatcích. 

Provozovatel infrastruktury a provozovatel 

dopravního zařízení musí být v tomto 

ohledu schopni každému železničnímu 

podniku prokázat , že poplatky 

za infrastrukturu a služby skutečně 

účtované železničnímu podniku podle 

článků 30 až 37 jsou v souladu 

s metodikou, pravidly a případně i s tarify 

stanovenými ve zprávě o síti. 

poskytl veškeré nezbytné informace 

o uložených poplatcích. Provozovatel 

infrastruktury a provozovatel 

zařízení služeb musejí být v tomto ohledu 

schopni každému železničnímu 

podniku prokázat, že poplatky 

za infrastrukturu a služby skutečně 

účtované železničnímu podniku podle 

článků 30 až 37 jsou v souladu 

s metodikou, pravidly a případně i s tarify 

stanovenými ve zprávě o síti. 

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 4 nebo  5 

tohoto článku nebo článek 32, stanoví se 

v souladu s přílohou VIII bodem 1  

poplatky za minimální přístupový balík 

ve výši nákladů přímo vynaložených 

na provoz železniční dopravy. 

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 4 nebo 5 

tohoto článku nebo článek 32, stanoví se 

v souladu s přílohou VIII bodem 1 

poplatky za minimální přístupový balík 

ve výši nákladů přímo vynaložených 

na provoz železniční dopravy. 

Bod 1 přílohy VIII může být s ohledem 

na zkušenosti změněn postupem podle 

článku 60. 

Bod 1 přílohy VIII může být s ohledem 

na zkušenosti změněn postupem podle 

článku 60a. 

4. Poplatky za infrastrukturu mohou 

zahrnovat poplatek odrážející vzácnost 

kapacity určitého úseku infrastruktury 

během období, kdy je kapacita překročena. 

4. Poplatky za infrastrukturu mohou 

zahrnovat poplatek odrážející vzácnost 

kapacity určitého úseku infrastruktury 

během období, kdy je kapacita překročena. 

5. Pokud je zpoplatňování nákladů 

působení hluku povoleno právními 

předpisy Unie pro silniční nákladní 

dopravu, změní se poplatky 

za infrastrukturu tak, aby se zohlednily 

náklady působení hluku provozováním 

železniční dopravy v souladu s přílohou 

VIII bodem 2. 

5. Poplatky za infrastrukturu se změní tak, 

aby se zohlednily náklady působení hluku 

provozováním železniční dopravy 

v souladu s přílohou VIII bodem 2. Tyto 

změny poplatků za infrastrukturu 

umožňují kompenzovat investice 

do dovybavení železničních vozů 

ekonomicky nejživotaschopnější 

dostupnou technologií nízkohlučného 

brzdění. Členské státy zajistí, aby zavedení 

takto rozlišených poplatků nemělo 

nepříznivý vliv na finanční rovnováhu 

provozovatele infrastruktury. Pravidla pro 

evropské spolufinancování se upraví tak, 

aby umožnila spolufinancování 

dovybavení kolejových vozidel za účelem 

snížení hlučnosti, jak je tomu již v případě 

ERTMS. 

Bod 2 přílohy VIII může být s ohledem 

na zkušenosti změněn postupem podle 

článku 60, zejména s cílem specifikovat 

prvky rozlišených poplatků 

Bod 2 přílohy VIII může být s ohledem 

na zkušenosti změněn postupem podle 

článku 60a, zejména s cílem specifikovat 

prvky rozlišených poplatků 
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za infrastrukturu. za infrastrukturu za podmínky, že to 

nepovede k narušení hospodářské soutěže 

v rámci odvětví železniční dopravy nebo 

silniční dopravy na úkor železniční 

dopravy. 

Poplatky za infrastrukturu lze upravit 

s ohledem na náklady jiného působení 

na životní prostředí provozováním 

železniční dopravy , které není uvedeno 

v příloze VIII bodě 2 . Každá 

taková úprava , která může zajistit 

internalizaci vnějších nákladů u látek 

znečišťujících ovzduší, jejichž emise jsou 

způsobeny provozováním železniční 

dopravy, se rozliší podle rozsahu účinků. 

Poplatky za infrastrukturu lze upravit 

s ohledem na náklady jiného působení 

na životní prostředí provozováním 

železniční dopravy, které není uvedeno 

v příloze VIII bodě 2. Každá 

taková úprava, která může zajistit 

internalizaci vnějších nákladů u látek 

znečišťujících ovzduší, jejichž emise jsou 

způsobeny provozováním železniční 

dopravy, se rozliší podle rozsahu účinků. 

Zpoplatnění ostatních nákladů na životní 

prostředí vedoucích ke zvýšení celkového 

výnosu provozovatele infrastruktury 

se však povolí, pouze pokud toto 

zpoplatnění  povolují právní předpisy Unie 

pro silniční nákladní dopravu. Pokud 

zpoplatnění těchto nákladů na životní 

prostředí pro silniční nákladní dopravu 

není právními předpisy Unie povoleno  , 

nesmějí zmíněné úpravy vést k žádné 

celkové změně výnosů provozovatelů 

infrastruktury.  

Zpoplatnění ostatních nákladů na životní 

prostředí vedoucích ke zvýšení celkového 

výnosu provozovatele infrastruktury 

se však povolí, pouze pokud toto 

zpoplatnění umožňují právní předpisy 

Unie pro silniční nákladní dopravu. Pokud 

zpoplatnění těchto nákladů na životní 

prostředí není v případě silniční nákladní 

dopravy právními předpisy Unie povoleno, 

nesmějí zmíněné úpravy vést k žádné 

celkové změně výnosů provozovatelů 

infrastruktury.  

Pokud zpoplatnění nákladů na životní 

prostředí vytváří dodatečné výnosy, záleží 

využití těchto výnosů na rozhodnutí 

členských států. Příslušné orgány 

uchovávají nezbytné informace, aby 

zajistily možnost sledování zdroje 

zpoplatnění nákladů na životní prostředí 

a jejich využití. Členské státy pravidelně 

poskytnou tyto informace Komisi. 

Pokud zpoplatnění nákladů na životní 

prostředí vytváří dodatečné výnosy, záleží 

využití těchto výnosů ve prospěch 

dopravních systémů na rozhodnutí 

členských států. Příslušné orgány 

uchovávají nezbytné informace, aby 

zajistily možnost sledování zdroje 

zpoplatnění nákladů na životní prostředí 

a jejich využití. Členské státy pravidelně 

poskytnou tyto informace Komisi. 

6. Aby nedošlo k nežádoucím 

nepřiměřeným výkyvům, je možné 

poplatky stanovené v odstavcích 3, 4 a 5 

rozprostřít v rámci železniční dopravy 

a v čase. Nicméně relativní výše poplatku 

za použití infrastruktury odpovídá 

nákladům na dopravu. 

6. Aby nedošlo k nežádoucím 

nepřiměřeným výkyvům, je možné 

poplatky stanovené v odstavcích 3, 4 a 5 

rozprostřít v rámci železniční dopravy 

a v čase. Nicméně relativní výše poplatku 

za použití infrastruktury musí odpovídat 

nákladům na dopravu. 

7. Tento článek se netýká zajišťování 

služeb uvedených v příloze III bodu 2. 

7. Tento článek se netýká zajišťování 

služeb uvedených v příloze III bodu 2. 
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V každém případě , poplatek stanovený 

za tyto služby nepřekročí náklady na jejich 

poskytnutí plus přiměřený zisk  . 

V každém případě poplatek stanovený 

za tyto služby nepřekročí náklady na jejich 

poskytnutí plus přiměřený zisk. 

8. V případě, že služby podle přílohy III 

bodů 3 a 4 jsou jako doplňkové a pomocné 

nabízeny pouze jedním dodavatelem, 

nepřekročí  poplatek stanovený za tyto 

služby nákladům  na jejich poskytnutí plus 

přiměřený zisk  . 

8. V případě, že služby podle přílohy III 

bodů 3 a 4 jsou jako doplňkové a pomocné 

nabízeny pouze jedním dodavatelem, 

nepřekročí poplatek stanovený za tyto 

služby náklady na jejich poskytnutí plus 

přiměřený zisk. 

9. Lze uložit poplatky za využití kapacity 

určené na údržbu infrastruktury. Tyto 

poplatky nepřekročí čistou ztrátu výnosů 

provozovatele infrastruktury, způsobenou 

výdaji na údržbu. 

9. Lze uložit poplatky za využití kapacity 

určené na údržbu infrastruktury. Tyto 

poplatky nepřekročí čistou ztrátu výnosů 

provozovatele infrastruktury způsobenou 

výdaji na údržbu. 

10. Provozovatel zařízení pro poskytování 

služeb podle přílohy III bodů 2, 3 a 4 

poskytne provozovateli infrastruktury 

informace o poplatcích, které mají být 

zahrnuty ve zprávě o síti podle článku 27.  

10. Provozovatel zařízení pro poskytování 

služeb podle přílohy III bodů 2, 3 a 4 

poskytne provozovateli infrastruktury 

informace o poplatcích, které mají být 

zahrnuty do zprávy o síti podle článku 27.  

 

(Týká se věech jazykových verzí.) 


