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Ændringsforslag 79 får følgende ordlyd: 

Forslag til direktiv 

Artikel 31 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 31 Artikel 31 

Afgiftsprincipper Afgiftsprincipper 

1. Afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur 

og servicefaciliteter betales til henholdsvis 

infrastrukturforvalteren og operatøren af 

servicefaciliteten og anvendes til at 

finansiere deres virksomhed. 

1. Afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur 

og servicefaciliteter betales til henholdsvis 

infrastrukturforvalteren og operatøren af 

servicefaciliteten og anvendes til at 

finansiere deres virksomhed. 

2. Medlemsstaterne kræver, at 

infrastrukturforvalteren og operatøren af 

servicefaciliteten forelægger tilsynsorganet 

2. Medlemsstaterne kræver, at 

infrastrukturforvalteren og operatøren af 

servicefaciliteten forelægger tilsynsorganet 
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den nødvendige dokumentation for de 

pålagte afgifter. Infrastrukturforvalteren og 

operatøren af servicefaciliteten skal med 

henblik herpå over for hver enkelt 

jernbanevirksomhed kunne påvise, at de 

infrastrukturafgifter og afgifter for 

tjenesteydelser, der faktureres 

jernbanevirksomheden i henhold til artikel 

30-37, er i overensstemmelse med den 

metode og de regler og, hvor det er 

relevant, afgiftsskalaer, der er fastsat i 

netvejledningen. 

den nødvendige dokumentation for de 

pålagte afgifter. Infrastrukturforvalteren og 

operatøren af servicefaciliteten skal med 

henblik herpå over for hver enkelt 

jernbanevirksomhed kunne påvise, at de 

infrastrukturafgifter og afgifter for 

tjenesteydelser, der faktureres 

jernbanevirksomheden i henhold til artikel 

30-37, er i overensstemmelse med den 

metode og de regler og, hvor det er 

relevant, afgiftsskalaer, der er fastsat i 

netvejledningen. 

3. Med forbehold af stk. 4 eller 5 i denne 

artikel eller artikel 32 fastsættes afgifterne 

for minimumsadgangsydelserne som den 

omkostning, der påløber direkte som følge 

af togtjenesten i overensstemmelse med 

bilag VIII, punkt 1. 

3. Med forbehold af stk. 4 eller 5 i denne 

artikel eller artikel 32 fastsættes afgifterne 

for minimumsadgangsydelserne som den 

omkostning, der påløber direkte som følge 

af togtjenesten i overensstemmelse med 

bilag VIII, punkt 1. 

Bilag VIII, punkt 1, kan ændres på 

baggrund af erfaringerne i 

overensstemmelse med proceduren i 

artikel 60. 

Bilag VIII, punkt 1, kan ændres på 

baggrund af erfaringerne i 

overensstemmelse med proceduren i 

artikel 60a. 

4. Infrastrukturafgifterne kan omfatte en 

afgift, som afspejler eventuel knaphed på 

kapacitet i det klart afgrænsede afsnit af 

infrastrukturen i perioder med 

overbelastning. 

4. Infrastrukturafgifterne kan omfatte en 

afgift, som afspejler eventuel knaphed på 

kapacitet i det klart afgrænsede afsnit af 

infrastrukturen i perioder med 

overbelastning. 

5. Når det i henhold til EU-lovgivningen 

er tilladt at opkræve afgifter for 

omkostninger ved støjgener fra 

vejgodstransport, skal 

infrastrukturafgifterne ændres for at tage 

hensyn til omkostningerne ved støjgener, 

der er forårsaget af togdriften i 

overensstemmelse med bilag VIII, punkt 2. 

5. Infrastrukturafgifterne ændres for at tage 

hensyn til omkostningerne ved støjgener, 

der er forårsaget af togdriften i 

overensstemmelse med bilag VIII, punkt 2. 

Denne ændring af infrastrukturafgifterne 

giver mulighed for kompensation for 

investeringer i modernisering af 

jernbanevogne med den mest økonomisk 

levedygtige bremseteknologi med lavt 

støjniveau. Medlemsstaterne sikrer, at 

indførelsen af sådanne differentierede 

afgifter ikke påvirker 

infrastrukturforvalterens finansielle 

ligevægt i negativ retning. Reglerne for 

EU-medfinansiering skal ændres, således 

at medfinansiering tillades ved 

modernisering af rullende materiel med 

henblik på at nedbringe støjemissioner 

som det allerede er tilfældet med ERTMS. 
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Bilag VIII, punkt 2, kan ændres på 

baggrund af erfaringerne i 

overensstemmelse med proceduren i 

artikel 60, navnlig for at specificere 

elementerne i de differentierede 

infrastrukturafgifter. 

Bilag VIII, punkt 2, kan ændres på 

baggrund af erfaringerne i 

overensstemmelse med proceduren i 

artikel 60a, navnlig for at specificere 

elementerne i de differentierede 

infrastrukturafgifter, forudsat at dette ikke 

fører til konkurrenceforvridning inden for 

jernbanetransportsektoren, eller i forhold 

til landevejstransport, til skade for 

jernbanetransporten. 

Infrastrukturafgifterne kan ændres for at 

tage hensyn til omkostningerne ved andre 

miljøvirkninger, der er forårsaget af 

togdriften, og som ikke er omhandlet i 

bilag VIII, punkt 2. En sådan ændring, som 

kan sikre internaliseringen af eksterne 

omkostninger ved luftforurenende stoffer, 

der er udledt som følge af togdriften, skal 

differentieres efter omfanget af den 

forårsagede virkning. 

Infrastrukturafgifterne kan ændres for at 

tage hensyn til omkostningerne ved andre 

miljøvirkninger, der er forårsaget af 

togdriften, og som ikke er omhandlet i 

bilag VIII, punkt 2. En sådan ændring, som 

kan sikre internaliseringen af eksterne 

omkostninger ved luftforurenende stoffer, 

der er udledt som følge af togdriften, skal 

differentieres efter omfanget af den 

forårsagede virkning. 

Opkrævning af afgifter for andre 

miljøomkostninger, der resulterer i en 

stigning i infrastrukturforvalterens samlede 

indtægter, er således kun tilladt, hvis 

sådanne afgifter er tilladt i EU-

lovgivningen for vejgodstransport. Hvis 

opkrævningen af afgifter for disse 

miljøomkostninger for vejgodstransport 

ikke er tilladt i EU-lovgivningen, må den 

nævnte ændring ikke resultere i, at der 

samlet sker nogen ændring i 

infrastrukturforvalterens indtægter.  

Opkrævning af afgifter for andre 

miljøomkostninger, der resulterer i en 

stigning i infrastrukturforvalterens samlede 

indtægter, er således kun tilladt, hvis 

sådanne afgifter anvendes i EU-

lovgivningen for vejgodstransport. Hvis 

opkrævningen af afgifter for disse 

miljøomkostninger for vejgodstransport 

ikke er tilladt i EU-lovgivningen, må den 

nævnte ændring ikke resultere i, at der 

samlet sker nogen ændring i 

infrastrukturforvalterens indtægter.  

Hvis opkrævningen af afgifter for 

miljøomkostninger resulterer i ekstra 

indtægter, afgør medlemsstaterne, hvordan 

indtægterne skal anvendes. De relevante 

myndigheder skal opbevare de oplysninger, 

der er nødvendige for at sikre, at 

miljøafgifternes oprindelse og deres 

anvendelse kan spores. Medlemsstaterne 

videregiver regelmæssigt disse oplysninger 

til Kommissionen. 

Hvis opkrævningen af afgifter for 

miljøomkostninger resulterer i ekstra 

indtægter, afgør medlemsstaterne, hvordan 

indtægterne skal anvendes til gavn for 

transportsystemerne. De relevante 

myndigheder skal opbevare de oplysninger, 

der er nødvendige for at sikre, at 

miljøafgifternes oprindelse og deres 

anvendelse kan spores. Medlemsstaterne 

videregiver regelmæssigt disse oplysninger 

til Kommissionen. 

6. For at undgå uønskede 

uforholdsmæssige fluktuationer kan de i 

stk. 3, 4 og 5 omhandlede afgifter beregnes 

6. For at undgå uønskede 

uforholdsmæssige fluktuationer kan de i 

stk. 3, 4 og 5 omhandlede afgifter beregnes 
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som gennemsnit for en rimelig omfattende 

togtrafik over rimeligt lange tidsrum. 

Infrastrukturafgifternes relative størrelse 

afhænger dog af de omkostninger, der kan 

tilskrives transporttjenesterne. 

som gennemsnit for en rimelig omfattende 

togtrafik over rimeligt lange tidsrum. 

Infrastrukturafgifternes relative størrelse 

afhænger dog af de omkostninger, der kan 

tilskrives transporttjenesterne. 

7. Leveringen af ydelserne i bilag III, punkt 

2, er ikke omfattet af denne artikel. Under 

alle omstændigheder må afgiften for 

sådanne tjenesteydelser ikke overstige 

omkostningen ved at levere dem samt en 

rimelig fortjeneste. 

7. Leveringen af ydelserne i bilag III, punkt 

2, er ikke omfattet af denne artikel. Under 

alle omstændigheder må afgiften for 

sådanne tjenesteydelser ikke overstige 

omkostningen ved at levere dem samt en 

rimelig fortjeneste. 

8. Hvis de tjenesteydelser, der i bilag III, 

punkt 3 og 4, er anført som ekstra ydelser 

og hjælpeydelser, kun tilbydes af én 

leverandør, må afgiften for den 

pågældende tjenesteydelse ikke overstige 

omkostningen ved at levere den. 

8. Hvis de tjenesteydelser, der i bilag III, 

punkt 3 og 4, er anført som ekstra ydelser 

og hjælpeydelser, kun tilbydes af én 

leverandør, må afgiften for den 

pågældende tjenesteydelse ikke overstige 

omkostningen ved at levere den. 

9. Der kan opkræves afgifter for kapacitet, 

der anvendes til 

infrastrukturvedligeholdelse. Sådanne 

afgifter må ikke overstige 

infrastrukturforvalterens nettoindtægtstab 

som følge af vedligeholdelsen. 

9. Der kan opkræves afgifter for kapacitet, 

der anvendes til 

infrastrukturvedligeholdelse. Sådanne 

afgifter må ikke overstige 

infrastrukturforvalterens nettoindtægtstab 

som følge af vedligeholdelsen. 

10. Operatøren af faciliteten for levering af 

de ydelser, der er anført i bilag III, punkt 2, 

3 og 4, forsyner infrastrukturforvalteren 

med de oplysninger om afgifter, der skal 

figurere i netvejledningen i henhold til 

artikel 27.  

10. Operatøren af faciliteten for levering af 

de ydelser, der er anført i bilag III, punkt 2, 

3 og 4, forsyner infrastrukturforvalteren 

med de oplysninger om afgifter, der skal 

figurere i netvejledningen i henhold til 

artikel 27.  

 

(Vedrører alle sprogversioner.) 


