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79 pakeitimas formuluojamas taip: 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

31 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

31 straipsnis 31 straipsnis 

Mokesčių ėmimo principai Mokesčių ėmimo principai 

1. Mokesčiai už naudojimąsi geležinkelių 

infrastruktūra ir geležinkelių 

infrastruktūros objektais mokami 

atitinkamai infrastruktūros valdytojui ir 

geležinkelių infrastruktūros objektų 

operatoriui ir naudojami jų veiklai 

finansuoti. 

1. Mokesčiai už naudojimąsi geležinkelių 

infrastruktūra ir geležinkelių 

infrastruktūros objektais mokami 

atitinkamai infrastruktūros valdytojui ir 

geležinkelių infrastruktūros objektų 

operatoriui ir naudojami jų veiklai 

finansuoti. 

2. Valstybės narės reikalauja, kad 2. Valstybės narės reikalauja, kad 
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infrastruktūros valdytojas ir geležinkelių 

infrastruktūros objektų operatorius teiktų 

reguliavimo institucijai visą reikalingą 

informaciją apie taikomus mokesčius. Dėl 

to infrastruktūros valdytojas ir geležinkelių 

infrastruktūros objektų operatorius privalo 

galėti įrodyti kiekvienai geležinkelio 

įmonei, kad infrastruktūros ir paslaugų 

mokesčiai, kuriuos geležinkelio įmonė turi 

sumokėti pagal jiems pagal 30–

37 straipsnius pateiktas sąskaitas, atitiktų 

metodologiją, taisykles ir tam tikrais 

atvejais tinklo nuostatuose nustatytas 

skaičiavimo sistemas. 

infrastruktūros valdytojas ir geležinkelių 

infrastruktūros objektų operatorius teiktų 

reguliavimo institucijai visą reikalingą 

informaciją apie taikomus mokesčius. Dėl 

to infrastruktūros valdytojas ir geležinkelių 

infrastruktūros objektų operatorius privalo 

galėti įrodyti kiekvienai geležinkelio 

įmonei, kad infrastruktūros ir paslaugų 

mokesčiai, kuriuos geležinkelio įmonė turi 

sumokėti pagal jiems pagal 30–

37 straipsnius pateiktas sąskaitas, atitiktų 

metodologiją, taisykles ir tam tikrais 

atvejais tinklo nuostatuose nustatytas 

skaičiavimo sistemas. 

3. Nepažeidžiant šio straipsnio 4 ar 5 dalies 

arba 32 straipsnio nuostatų už minimalų 

prieigos paketą nustatomi mokesčiai turi 

būti lygūs išlaidoms, tiesiogiai turėtoms dėl 

tam tikros vežimo geležinkeliais paslaugos, 

pagal VIII priedo 1 punktą. 

3. Nepažeidžiant šio straipsnio 4 ar 5 dalies 

arba 32 straipsnio nuostatų už minimalų 

prieigos paketą nustatomi mokesčiai turi 

būti lygūs išlaidoms, tiesiogiai turėtoms dėl 

tam tikros vežimo geležinkeliais paslaugos, 

pagal VIII priedo 1 punktą. 

VIII priedo 1 punktas gali būti iš dalies 

keičiamas 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 

atsižvelgiant į patirtį. 

VIII priedo 1 punktas gali būti iš dalies 

keičiamas 60a straipsnyje nurodyta tvarka, 

atsižvelgiant į patirtį. 

4. Į infrastruktūros mokesčius gali būti 

įtrauktas mokestis, atspindintis konkrečios 

perpildytos infrastruktūros dalies pajėgumo 

stoką. 

4. Į infrastruktūros mokesčius gali būti 

įtrauktas mokestis, atspindintis konkrečios 

perpildytos infrastruktūros dalies pajėgumo 

stoką. 

5. Jei ES teisės aktais dėl krovinių vežimo 

keliais leidžiama apmokestinti už 

triukšmą, infrastruktūros mokesčiai 

keičiami pagal VIII priedo 2 punktą 

siekiant atsižvelgti į eksploatuojamų 

traukinių keliamo triukšmo poveikį. 

5. Infrastruktūros mokesčiai keičiami pagal 

VIII priedo 2 punktą siekiant atsižvelgti į 

eksploatuojamų traukinių keliamo triukšmo 

poveikį. Šie infrastruktūros mokesčių 

keitimai užtikrina, kad būtų mokamos 

kompensacijos už investicijas į riedmenų 

modifikavimą, įrengiant juose 

ekonomiškai naudingiausias mažai 

triukšmo keliančias stabdymo 

technologijas. Valstybės narės užtikrina, 

kad tokių diferencijuotų mokesčių 

nustatymas neturėtų neigiamo poveikio 

finansinei infrastruktūros valdytojų 

pusiausvyrai. Taisyklės dėl Europos 

bendro finansavimo turi būti pakeistos 

taip, kad būtų leistinas bendras 

finansavimas už riedmenų modifikavimą, 

siekiant sumažinti skleidžiamą triukšmą, 

kaip tai jau yra daroma ERTMS atveju. 
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VIII priedo 2 punktas gali būti iš dalies 

keičiamas, visų pirma siekiant nurodyti 

diferencijuotų infrastruktūros mokesčių 

elementus, 60 straipsnyje nurodyta tvarka, 

atsižvelgiant į patirtį. 

VIII priedo 2 punktas gali būti iš dalies 

keičiamas, visų pirma siekiant nurodyti 

diferencijuotų infrastruktūros mokesčių 

elementus, 60a straipsnyje nurodyta 

tvarka, atsižvelgiant į patirtį, su sąlyga, 

kad tai neiškraipys konkurencijos 

geležinkelių transporto sektoriuje arba 

konkurencijos su kelių transporto 

sektoriumi geležinkelių transporto 

nenaudai. 

Infrastruktūros mokesčiai gali būti 

keičiami ne pagal VIII priedo 2 punktą 

siekiant atsižvelgti į kito poveikio aplinkai, 

atsirandančio dėl traukinių eksploatacijos, 

išlaidas. Mokesčio keitimas, kuriuo gali 

būti užtikrintas išorės išlaidų, atsirandančių 

dėl eksploatuojant traukinius išmestų 

teršalų, internalizavimas, atliekamas 

atsižvelgiant į poveikio aplinkai dydį. 

Infrastruktūros mokesčiai gali būti 

keičiami ne pagal VIII priedo 2 punktą 

siekiant atsižvelgti į kito poveikio aplinkai, 

atsirandančio dėl traukinių eksploatacijos, 

išlaidas. Mokesčio keitimas, kuriuo gali 

būti užtikrintas išorės išlaidų, atsirandančių 

dėl eksploatuojant traukinius išmestų 

teršalų, internalizavimas, atliekamas 

atsižvelgiant į poveikio aplinkai dydį. 

Tačiau imti kitus mokesčius išlaidoms 

aplinkos apsaugai padengti, kai imant 

tokius mokesčius padidėja bendros 

infrastruktūros valdytojo gaunamos 

pajamos, galima tik tuo atveju, jeigu tokį 

panašaus dydžio mokestį už krovinių 

vežimą keliais leidžiama imti pagal ES 

teisės aktus. Jei pagal ES teisės aktus tokių 

mokesčių išlaidoms aplinkos apsaugai 

padengti negalima imti už krovinių vežimą 

keliais, dėl tokio mokesčių pakeitimo 

infrastruktūros valdytojo gaunamų pajamų 

dydis pasikeisti negali. 

Tačiau imti kitus mokesčius išlaidoms 

aplinkos apsaugai padengti, kai imant 

tokius mokesčius padidėja bendros 

infrastruktūros valdytojo gaunamos 

pajamos, galima tik tuo atveju, jeigu toks 

panašaus dydžio mokestis už krovinių 

vežimą keliais taikomas pagal ES teisės 

aktus. Jei pagal ES teisės aktus tokių 

mokesčių išlaidoms aplinkos apsaugai 

padengti negalima imti už krovinių vežimą 

keliais, dėl tokio mokesčių pakeitimo 

infrastruktūros valdytojo gaunamų pajamų 

dydis pasikeisti negali. 

Jeigu iš mokesčių išlaidoms aplinkos 

apsaugai padengti gaunama papildomų 

pajamų, sprendimą dėl tų pajamų 

panaudojimo priima valstybės narės. 

Atitinkamos valdžios institucijos saugo 

informaciją, reikalingą tam, kad būtų 

galima nustatyti mokesčių išlaidoms 

aplinkos apsaugai padengti kilmę ir jų 

panaudojimą. Valstybės narės reguliariai 

teikia šią informaciją Komisijai. 

Jeigu iš mokesčių išlaidoms aplinkos 

apsaugai padengti gaunama papildomų 

pajamų, sprendimą dėl tų pajamų 

panaudojimo transporto sistemų naudai 

priima valstybės narės. Atitinkamos 

valdžios institucijos saugo informaciją, 

reikalingą tam, kad būtų galima nustatyti 

mokesčių išlaidoms aplinkos apsaugai 

padengti kilmę ir jų panaudojimą. 

Valstybės narės reguliariai teikia šią 

informaciją Komisijai. 

6. Siekiant išvengti nepageidaujamų 

neproporcingų svyravimų, šio straipsnio 3, 

4 ir 5 dalyse nurodyti mokesčiai gali būti 

6. Siekiant išvengti nepageidaujamų 

neproporcingų svyravimų, šio straipsnio 3, 

4 ir 5 dalyse nurodyti mokesčiai gali būti 
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išreikšti kaip aritmetinis vidurkis, 

apskaičiuotas remiantis pagrįstu traukinių 

reisų ir laikotarpių skaičiumi. Tačiau 

santykinis infrastruktūros mokesčio dydis 

turi būti siejamas su teikiamoms 

paslaugoms priskirtinomis išlaidomis. 

išreikšti kaip aritmetinis vidurkis, 

apskaičiuotas remiantis pagrįstu traukinių 

reisų ir laikotarpių skaičiumi. Tačiau 

santykinis infrastruktūros mokesčio dydis 

turi būti siejamas su teikiamoms 

paslaugoms priskirtinomis išlaidomis. 

7. Teikiant III priedo 2 punkte nurodytas 

paslaugas, šis straipsnis netaikomas. Bet 

kokiu atveju už tas paslaugas imamas 

mokestis negali būti didesnis už jų teikimo 

išlaidas, pridėjus pagrįstą pelną. 

7. Teikiant III priedo 2 punkte nurodytas 

paslaugas, šis straipsnis netaikomas. Bet 

kokiu atveju už tas paslaugas imamas 

mokestis negali būti didesnis už jų teikimo 

išlaidas, pridėjus pagrįstą pelną. 

8. Jei III priedo 3 ir 4 punktuose išvardytas 

papildomas ir pagalbines paslaugas teikia 

tik vienas teikėjas, už tas paslaugas imamas 

mokestis negali būti didesnis už jų teikimo 

išlaidas pridėjus pagrįstą pelną. 

8. Jei III priedo 3 ir 4 punktuose išvardytas 

papildomas ir pagalbines paslaugas teikia 

tik vienas teikėjas, už tas paslaugas imamas 

mokestis negali būti didesnis už jų teikimo 

išlaidas pridėjus pagrįstą pelną. 

9. Mokesčiai gali būti imami už 

infrastruktūros priežiūrai panaudotus 

pajėgumus. Tokie mokesčiai negali būti 

didesni negu infrastruktūros valdytojo dėl 

techninės priežiūros negautos grynosios 

pajamos. 

9. Mokesčiai gali būti imami už 

infrastruktūros priežiūrai panaudotus 

pajėgumus. Tokie mokesčiai negali būti 

didesni negu infrastruktūros valdytojo dėl 

techninės priežiūros negautos grynosios 

pajamos. 

10. Objektų, naudojamų III priedo 2, 3 ir 

4 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, 

operatoriai infrastruktūros valdytojui 

pateikia informaciją apie mokesčius, kurie 

turi būti įrašyti į tinklo nuostatus pagal 

27 straipsnį. 

10. Objektų, naudojamų III priedo 2, 3 ir 

4 punktuose nurodytoms paslaugoms teikti, 

operatoriai infrastruktūros valdytojui 

pateikia informaciją apie mokesčius, kurie 

turi būti įrašyti į tinklo nuostatus pagal 

27 straipsnį. 

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis) 


