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Komission teksti Tarkistus 

1. Rautateiden infrastruktuurin 

käyttömaksut on maksettava 

infrastruktuurin haltijalle ja palvelujen 

käyttömaksut palvelun harjoittajalle, ja 

maksut on käytettävä niiden liiketoimien 

rahoittamiseen. 

1. Rautateiden infrastruktuurin 

käyttömaksut on maksettava 

infrastruktuurin haltijalle ja palvelujen 

käyttömaksut palvelun harjoittajalle, ja 

maksut on käytettävä niiden liiketoimien 

rahoittamiseen. 

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 

infrastruktuurin haltija ja palvelun 

harjoittaja toimittavat sääntelyelimelle 

kaikki tarvittavat tiedot asetetuista 

maksuista. Infrastruktuurin haltijan ja 

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 

infrastruktuurin haltija ja palvelun 

harjoittaja toimittavat sääntelyelimelle 

kaikki tarvittavat tiedot asetetuista 

maksuista. Infrastruktuurin haltijan ja 
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palvelun harjoittajan on tässä suhteessa 

voitava osoittaa kullekin 

rautatieyritykselle, että rautatieyritykseltä 

30–37 artiklan mukaisesti tosiasiallisesti 

laskutettavat infrastruktuuri- ja 

palvelumaksut noudattavat 

verkkoselostuksessa määrättyä menettelyä, 

sääntöjä ja tapauskohtaisesti taulukoita. 

palvelun harjoittajan on tässä suhteessa 

voitava osoittaa kullekin 

rautatieyritykselle, että rautatieyritykseltä 

30–37 artiklan mukaisesti tosiasiallisesti 

laskutettavat infrastruktuuri- ja 

palvelumaksut noudattavat 

verkkoselostuksessa määrättyä menettelyä, 

sääntöjä ja tapauskohtaisesti taulukoita. 

3. Vähimmäiskäyttömahdollisuuksista 

perittävät maksut on vahvistettava niiden 

kustannusten perusteella, jotka aiheutuvat 

suoraan junaliikenteen harjoittamisesta 

liitteessä VIII olevan 1 kohdan mukaisesti, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 

artiklan 4 tai 5 kohdan tai 32 artiklan 

soveltamista. 

3. Vähimmäiskäyttömahdollisuuksista 

perittävät maksut on vahvistettava niiden 

kustannusten perusteella, jotka aiheutuvat 

suoraan junaliikenteen harjoittamisesta 

liitteessä VIII olevan 1 kohdan mukaisesti, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 

artiklan 4 tai 5 kohdan tai 32 artiklan 

soveltamista. 

Liitteessä VIII olevaa 1 kohtaa voidaan 

muuttaa kokemuksen perusteella 

60 artiklassa tarkoitettua menettelyä 

noudattaen. 

Liitteessä VIII olevaa 1 kohtaa voidaan 

muuttaa kokemuksen perusteella 60 a 

artiklassa tarkoitettua menettelyä 

noudattaen. 

4. Infrastruktuurimaksuihin voi sisältyä 

maksu, jossa otetaan huomioon 

kapasiteetin niukkuus määriteltävällä 

infrastruktuurin osalla aikoina, jolloin se 

on ylikuormitettu. 

4. Infrastruktuurimaksuihin voi sisältyä 

maksu, jossa otetaan huomioon 

kapasiteetin niukkuus määriteltävällä 

infrastruktuurin osalla aikoina, jolloin se 

on ylikuormitettu. 

5. Kun melun vaikutusten hinnoittelu 

tulee unionin lainsäädännössä 

mahdolliseksi maanteiden 

tavaraliikenteen osalta, 
infrastruktuurimaksuja on muutettava 

junan toiminnan meluvaikutuksista 

aiheutuvien kustannusten huomioon 

ottamiseksi liitteessä VIII olevan 2 kohdan 

mukaisesti. 

5. Infrastruktuurimaksuja on muutettava 

junan toiminnan meluvaikutuksista 

aiheutuvien kustannusten huomioon 

ottamiseksi liitteessä VIII olevan 2 kohdan 

mukaisesti. Tällaisen 

infrastruktuurimaksujen muutoksen on 

mahdollistettava niiden investointien 

korvaaminen, jotka tehdään 

taloudellisesti toteuttamiskelpoisimman 

saatavilla olevan melua rajoittavan 

jarruteknologian jälkiasentamiseen 

raideliikenteen kulkuneuvoihin. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 

tällaisten eriytettyjen maksujen 

käyttöönotto aiheuta mitään 

infrastruktuurin haltijan taloudelliseen 

tasapainoon kohdistuvia kielteisiä 

vaikutuksia. Unionin osarahoitusta 

koskevia sääntöjä on muutettava, jotta 

osarahoitusta voidaan myöntää 

vaunukaluston jälkivarustukseen 
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melupäästöjen vähentämiseksi, kuten jo 

tapahtuu ERTMS-järjestelmän kohdalla.  

Liitteessä VIII olevaa 2 kohtaa voidaan 

muuttaa kokemuksen perusteella 

60 artiklassa tarkoitettua menettelyä 

noudattaen erityisesti eriytettyjen 

infrastruktuurimaksujen osatekijöiden 

täsmentämiseksi. 

Liitteessä VIII olevaa 2 kohtaa voidaan 

muuttaa kokemuksen perusteella 60 a 

artiklassa tarkoitettua menettelyä 

noudattaen erityisesti eriytettyjen 

infrastruktuurimaksujen osatekijöiden 

täsmentämiseksi, edellyttäen että tämä ei 

johda kilpailun vääristymiseen 

rautatieliikenteessä tai rautatieliikenteen 

vahingoksi maantieliikenteeseen nähden. 

Infrastruktuurimaksuja voidaan tarkistaa 

junan toiminnasta aiheutuvien muiden kuin 

liitteessä VIII olevassa 2 kohdassa 

tarkoitettujen ympäristövaikutusten 

kustannusten huomioon ottamiseksi. 

Tällainen tarkistus, jolla voidaan varmistaa 

junaliikenteen harjoittamisesta ilmaan 

tulevista epäpuhtauspäästöistä aiheutuvien 

ulkoisten kustannusten sisällyttäminen 

hintoihin, on suhteutettava aiheutetun 

vaikutuksen suuruuteen. 

Infrastruktuurimaksuja voidaan tarkistaa 

junan toiminnasta aiheutuvien muiden kuin 

liitteessä VIII olevassa 2 kohdassa 

tarkoitettujen ympäristövaikutusten 

kustannusten huomioon ottamiseksi. 

Tällainen tarkistus, jolla voidaan varmistaa 

junaliikenteen harjoittamisesta ilmaan 

tulevista epäpuhtauspäästöistä aiheutuvien 

ulkoisten kustannusten sisällyttäminen 

hintoihin, on suhteutettava aiheutetun 

vaikutuksen suuruuteen. 

Infrastruktuurin haltijan kokonaistuloja 

kartuttavien muiden ympäristömaksujen 

sisällyttäminen hintoihin on kuitenkin 

sallittua ainoastaan siinä tapauksessa, että 

unionin lainsäädäntö mahdollistaa 

tällaisten maksujen soveltamisen 
maanteiden tavaraliikenteeseen. Jos 

unionin lainsäädäntö ei mahdollista 

tällaisten ympäristökustannuksiin 

perustuvien maksujen perimistä 

maanteiden tavaraliikenteeltä, tällainen 

tarkistus ei saa vaikuttaa infrastruktuurin 

haltijan saamien kokonaistulojen määrään. 

Infrastruktuurin haltijan kokonaistuloja 

kartuttavien muiden ympäristömaksujen 

sisällyttäminen hintoihin on kuitenkin 

sallittua ainoastaan siinä tapauksessa, että 

unionin lainsäädännön mukaisesti 

tällaisia maksuja sovelletaan maanteiden 

tavaraliikenteeseen. Jos unionin 

lainsäädäntö ei mahdollista tällaisten 

ympäristökustannuksiin perustuvien 

maksujen perimistä maanteiden 

tavaraliikenteeltä, tällainen tarkistus ei saa 

vaikuttaa infrastruktuurin haltijan saamien 

kokonaistulojen määrään. 

Jos ympäristökustannuksiin perustuvista 

maksuista aiheutuu ylimääräisiä tuloja, 

jäsenvaltioiden on päätettävä, kuinka 

kyseiset tulot käytetään. Asianomaisten 

viranomaisten on säilytettävä tiedot, jotka 

ovat tarpeen ympäristökustannuksista 

aiheutuvien maksujen alkuperän ja käytön 

jäljittämiseksi. Jäsenvaltioiden on 

toimitettava nämä tiedot säännöllisesti 

komissiolle. 

Jos ympäristökustannuksiin perustuvista 

maksuista aiheutuu ylimääräisiä tuloja, 

jäsenvaltioiden on päätettävä, kuinka 

kyseiset tulot käytetään 

liikennejärjestelmiä hyödyttävällä tavalla. 

Asianomaisten viranomaisten on 

säilytettävä tiedot, jotka ovat tarpeen 

ympäristökustannuksista aiheutuvien 

maksujen alkuperän ja käytön 

jäljittämiseksi. Jäsenvaltioiden on 

toimitettava nämä tiedot säännöllisesti 
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komissiolle. 

6. Epäsuotuisien ja suhteettomien 

vaihtelujen välttämiseksi 3, 4 ja 5 kohdassa 

tarkoitetut maksut voidaan laskea 

keskimääräisinä kohtuulliselta 

junaliikenteen määrältä ja aikaväliltä. 

Infrastruktuurimaksujen suuruus on 

kuitenkin suhteutettava liikenteen osuuteen 

kustannuksista. 

6. Epäsuotuisien ja suhteettomien 

vaihtelujen välttämiseksi 3, 4 ja 5 kohdassa 

tarkoitetut maksut voidaan laskea 

keskimääräisinä kohtuulliselta 

junaliikenteen määrältä ja aikaväliltä. 

Infrastruktuurimaksujen suuruus on 

kuitenkin suhteutettava liikenteen osuuteen 

kustannuksista. 

7. Tätä artiklaa ei sovelleta liitteessä III 

olevassa 2 kohdassa tarkoitettuun 

palvelujen tarjontaan. Kyseisistä 

palveluista perittävät maksut eivät 

kuitenkaan saa ylittää niiden tarjoamisesta 

aiheutuvia kustannuksia ja kohtuullista 

voittoa. 

7. Tätä artiklaa ei sovelleta liitteessä III 

olevassa 2 kohdassa tarkoitettuun 

palvelujen tarjontaan. Kyseisistä 

palveluista perittävät maksut eivät 

kuitenkaan saa ylittää niiden tarjoamisesta 

aiheutuvia kustannuksia ja kohtuullista 

voittoa. 

8. Jos liitteessä III olevassa 3 ja 4 kohdassa 

luetellut lisäpalvelut ja oheispalvelut 

tarjoaa ainoastaan yksi palveluntarjoaja, 

palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää 

sen tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia 

ja kohtuullista voittoa. 

8. Jos liitteessä III olevassa 3 ja 4 kohdassa 

luetellut lisäpalvelut ja oheispalvelut 

tarjoaa ainoastaan yksi palveluntarjoaja, 

palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää 

sen tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia 

ja kohtuullista voittoa. 

9. Kapasiteetista, jota käytetään 

infrastruktuurin kunnossapitoon, voidaan 

periä maksu. Kyseiset maksut eivät saa 

ylittää kunnossapidosta infrastruktuurin 

haltijalle aiheutuvaa tulojen 

nettomenetystä. 

9. Kapasiteetista, jota käytetään 

infrastruktuurin kunnossapitoon, voidaan 

periä maksu. Kyseiset maksut eivät saa 

ylittää kunnossapidosta infrastruktuurin 

haltijalle aiheutuvaa tulojen 

nettomenetystä. 

10. Liitteessä III olevassa 2, 3 ja 

4 kohdassa tarkoitettujen palvelujen 

tarjoamisen varusteiden käyttäjän on 

annettava infrastruktuurin haltijalle 

maksuja koskevat tiedot, jotka sisällytetään 

verkkoselostukseen 27 artiklan mukaisesti. 

10. Liitteessä III olevassa 2, 3 ja 

4 kohdassa tarkoitettujen palvelujen 

tarjoamisen varusteiden käyttäjän on 

annettava infrastruktuurin haltijalle 

maksuja koskevat tiedot, jotka sisällytetään 

verkkoselostukseen 27 artiklan mukaisesti. 

 


