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Muudatusettepanek 79 sõnastatakse järgmiselt: 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 31 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 31 Artikkel 31 

Tasude määramise põhimõtted Tasude määramise põhimõtted 

1. Raudtee-infrastruktuuri ja 

teenindusrajatiste kasutustasu makstakse 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale ja 

teenindusrajatise käitajale, kes rahastavad 

selle arvelt oma majandustegevust. 

1. Raudtee-infrastruktuuri ja 

teenindusrajatiste kasutustasu makstakse 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale ja 

teenindusrajatise käitajale, kes rahastavad 

selle arvelt oma majandustegevust. 

2. Liikmesriigid nõuavad, et 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ja 

teenindusrajatise käitaja esitavad 

2. Liikmesriigid nõuavad, et 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ja 

teenindusrajatise käitaja esitavad 
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reguleerivale asutusele kehtestatud tasude 

kohta kõik vajalikud andmed. 

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ja 

teenindusrajatise käitaja peavad seoses 

sellega suutma igale raudteeveo-ettevõtjale 

tõendada, et raudteeveo-ettevõtjalt 

vastavalt artiklitele 30–37 tegelikult nõutud 

infrastruktuuri ja teenuse kasutustasud 

vastavad võrguaruandes sätestatud 

meetoditele ja eeskirjadele ning 

graafikutele, kui need on ette nähtud. 

reguleerivale asutusele kehtestatud tasude 

kohta kõik vajalikud andmed. 

Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ja 

teenindusrajatise käitaja peavad seoses 

sellega suutma igale raudteeveo-ettevõtjale 

tõendada, et raudteeveo-ettevõtjalt 

vastavalt artiklitele 30–37 tegelikult nõutud 

infrastruktuuri ja teenuse kasutustasud 

vastavad võrguaruandes sätestatud 

meetoditele ja eeskirjadele ning 

graafikutele, kui need on ette nähtud. 

3. Olenemata lõigetest käesoleva artikli 

lõigetest 4 või 5 või artiklist 32 

kehtestatakse tasu minimaalsele 

teenustepaketile juurdepääsu eest lähtuvalt 

kuludest, mis kõnealuse rongiliikluse 

korraldamisega otseselt kaasnevad 

vastavalt VIII lisa punktile 1. 

3. Olenemata lõigetest käesoleva artikli 

lõigetest 4 või 5 või artiklist 32 

kehtestatakse tasu minimaalsele 

teenustepaketile juurdepääsu eest lähtuvalt 

kuludest, mis kõnealuse rongiliikluse 

korraldamisega otseselt kaasnevad 

vastavalt VIII lisa punktile 1. 

VIII lisa punkti 1 võib saadud kogemustest 

lähtuvalt muuta kooskõlas artiklis 60 

nimetatud menetlusega. 

VIII lisa punkti 1 võib saadud kogemustest 

lähtuvalt muuta kooskõlas artiklis 60 

nimetatud menetlusega. 

4. Infrastruktuuri kasutustasud võivad 

sisaldada tasu, mis kajastab 

ülekoormusperioodidel tekkivat 

läbilaskevõime nappust infrastruktuuri 

kindlaksmääratavas osas. 

4. Infrastruktuuri kasutustasud võivad 

sisaldada tasu, mis kajastab 

ülekoormusperioodidel tekkivat 

läbilaskevõime nappust infrastruktuuri 

kindlaksmääratavas osas. 

5. Kui Euroopa Liidu õigusaktide 

kohaselt on maantee-kaubaveo puhul 

lubatud lisada müraga seotud kulusid 

tasude hulka, muudetakse infrastruktuuri 

kasutustasusid, et võtta arvesse rongi 

liikumisel tekkiva müra maksumust 

kooskõlas VIII lisa punktiga 2. 

5. Infrastruktuuri kasutustasusid 

muudetakse, et võtta arvesse rongi 

liikumisel tekkiva müra maksumust 

kooskõlas VIII lisa punktiga 2. Selline 

infrastruktuuri kasutustasude muutmine 

aitab kompenseerida investeeringuid 

raudteeveeremi varustamiseks 

majanduslikult kõige tasuvamate madala 

müratasemega pidurisüsteemidega. 

Liikmesriikidel tuleb tagada, et niisugused 

diferentseeritud kasutustasud ei 

kahjustaks raudteeinfrastruktuuri-

ettevõtja finantstasakaalu. Euroopa 

kaasrahastamise eeskirju tuleks muuta 

nii, et kaasrahastamine oleks lubatud 

veeremi parendamiseks müraemissiooni 

vähendamise eesmärgil, nagu see on juba 

võimalik Euroopa raudteeliikluse 

juhtimissüsteemi (ERTMS) puhul. 

VIII lisa punkti 2 võib saadud kogemustest VIII lisa punkti 2 võib saadud kogemustest 
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lähtuvalt muuta kooskõlas artiklis 60 

nimetatud menetlusega eelkõige selleks, et 

määrata kindlaks infrastruktuuri eristatud 

kasutustasude elemendid. 

lähtuvalt muuta kooskõlas artiklis 60 

nimetatud menetlusega eelkõige selleks, et 

määrata kindlaks infrastruktuuri eristatud 

kasutustasude elemendid, tingimusel, et 

see ei põhjusta konkurentsimoonutust 

raudteetranspordisektoris ega moonuta 

konkurentsi maanteetranspordiga 

raudteetranspordi kahjuks. 

Infrastruktuuri kasutustasusid võib muuta, 

võtmaks arvesse rongi liikumisest 

tulenevate muude kui VIII lisa punktis 2 

nimetatud keskkonnamõjudega seotud 

kulusid. Iga selline muudatus, millega 

võidakse tagada rongiliikluse korraldamisel 

õhku paisatavate saasteainetega seotud 

väliskulude arvessevõtmine, on kaasneva 

mõju suurusest lähtuvalt astmestatud. 

Infrastruktuuri kasutustasusid võib muuta, 

võtmaks arvesse rongi liikumisest 

tulenevate muude kui VIII lisa punktis 2 

nimetatud keskkonnamõjudega seotud 

kulusid. Iga selline muudatus, millega 

võidakse tagada rongiliikluse korraldamisel 

õhku paisatavate saasteainetega seotud 

väliskulude arvessevõtmine, on kaasneva 

mõju suurusest lähtuvalt astmestatud. 

Muude keskkonnakulude lisamine 

kasutustasude hulka, mis toob kaasa 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kogutulu 

kasvu, on siiski lubatud üksnes juhul, kui 

selline kulude lisamine kasutustasude 

hulka on ELi õigusaktidega lubatud 

maantee-kaubaveo puhul. Kui selliste 

keskkonnakulude kasutustasude hulka 

lisamine ei ole ELi õigusaktidega lubatud 

maantee-kaubavedude puhul, ei tohi 

kõnealune muudatus kaasa tuua 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kogutulu 

kasvu.  

Muude keskkonnakulude lisamine 

kasutustasude hulka, mis toob kaasa 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kogutulu 

kasvu, on siiski lubatud üksnes juhul, kui 

sellist kulude lisamist kasutustasude hulka 

ELi õigusaktide kohaselt maantee-

kaubaveo puhul kohaldatakse. Kui selliste 

keskkonnakulude kasutustasude hulka 

lisamine ei ole ELi õigusaktidega lubatud 

maantee-kaubavedude puhul, ei tohi 

kõnealune muudatus kaasa tuua 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kogutulu 

kasvu.  

Kui keskkonnakulude kasutustasude hulka 

lisamine annab lisatulu, otsustab kõnealuse 

tulu kasutamise liikmesriik. Asjaomased 

asutused hoiavad alles vajaliku teabe selle 

tagamiseks, et keskkonnakulude 

kasutustasude hulka lisamise alus ja selle 

kasutamine oleksid jälgitavad. 

Liikmesriigid edastavad selle teabe 

korrapäraselt komisjonile. 

Kui keskkonnakulude kasutustasude hulka 

lisamine annab lisatulu, otsustab kõnealuse 

tulu kasutamise transpordisüsteemide 

jaoks liikmesriik. Asjaomased asutused 

hoiavad alles vajaliku teabe selle 

tagamiseks, et keskkonnakulude 

kasutustasude hulka lisamise alus ja selle 

kasutamine oleksid jälgitavad. 

Liikmesriigid edastavad selle teabe 

korrapäraselt komisjonile. 

6. Selleks et vältida ebasoovitavaid ja 

ebaproportsionaalseid kõikumisi, võib 

lõigetes 3, 4 ja 5 nimetatud tasusid 

rongiliiklusele ja ajavahemikele mõistlikult 

jaotada. Infrastruktuuri kasutustasu 

suhteline määr peab siiski olema seotud 

6. Selleks et vältida ebasoovitavaid ja 

ebaproportsionaalseid kõikumisi, võib 

lõigetes 3, 4 ja 5 nimetatud tasusid 

rongiliiklusele ja ajavahemikele mõistlikult 

jaotada. Infrastruktuuri kasutustasu 

suhteline määr peab siiski olema seotud 
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teenuste osutamisega seotud kuludega. teenuste osutamisega seotud kuludega. 

7. III lisa punktis 2 nimetatud teenuste 

osutamine ei kuulu käesoleva artikli 

reguleerimisalasse. Igal juhul ei ületa 

selliste teenuste eest võetav tasu teenuse 

osutamise tasu koos mõistliku kasumiga. 

7. III lisa punktis 2 nimetatud teenuste 

osutamine ei kuulu käesoleva artikli 

reguleerimisalasse. Igal juhul ei ületa 

selliste teenuste eest võetav tasu teenuse 

osutamise tasu koos mõistliku kasumiga. 

8. Kui III lisa punktides 3 ja 4 täiendavate 

ja lisateenustena loetletud teenuseid osutab 

üksnes üks teenuseosutaja, ei ületa 

asjaomase teenuse eest kehtestatav tasu 

selle osutamise kulusid koos mõistliku 

kasumiga.. 

8. Kui III lisa punktides 3 ja 4 täiendavate 

ja lisateenustena loetletud teenuseid osutab 

üksnes üks teenuseosutaja, ei ületa 

asjaomase teenuse eest kehtestatav tasu 

selle osutamise kulusid koos mõistliku 

kasumiga.. 

9. Tasu võib võtta läbilaskevõime eest ning 

seda kasutatakse infrastruktuuri 

hoolduseks. Kõnealune tasu ei või ületada 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal hoolduse 

tõttu saamata jäänud puhastulu. 

9. Tasu võib võtta läbilaskevõime eest ning 

seda kasutatakse infrastruktuuri 

hoolduseks. Kõnealune tasu ei või ületada 

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal hoolduse 

tõttu saamata jäänud puhastulu. 

10. III lisa punktides 2, 3 ja 4 nimetatud 

teenuste osutamiseks kasutatava rajatise 

käitaja esitab raudteeinfrastruktuuri-

ettevõtjale teabe selliste tasude kohta, mida 

võetakse võrguaruandes artikli 27 kohaselt 

arvesse.  

10. III lisa punktides 2, 3 ja 4 nimetatud 

teenuste osutamiseks kasutatava rajatise 

käitaja esitab raudteeinfrastruktuuri-

ettevõtjale teabe selliste tasude kohta, mida 

võetakse võrguaruandes artikli 27 kohaselt 

arvesse.  

(Puudutab kõiki keeleversioone.) 


