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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

31. pants 31. pants 

Maksas iekasēšanas principi Maksas iekasēšanas principi 

1. Maksu par dzelzceļa infrastruktūras un 

apkalpes iekārtu  lietošanu saņem attiecīgi  

infrastruktūras pārvaldītājs un apkalpes 

iekārtu operators  un izlieto, lai finansētu 

savu uzņēmējdarbību. 

1. Maksu par dzelzceļa infrastruktūras un 

apkalpes iekārtu lietošanu saņem attiecīgi  

infrastruktūras pārvaldītājs un apkalpes 

iekārtu operators un izlieto, lai finansētu 

savu uzņēmējdarbību. 

2. Dalībvalstis prasa, lai infrastruktūras 2. Dalībvalstis prasa, lai infrastruktūras 
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pārvaldītājs un apkalpes iekārtu operators 

regulatīvajai iestādei sniegtu visu 

vajadzīgo informāciju par iekasēto maksu. 

Šajā sakarā infrastruktūras pārvaldītājam 

un apkalpes iekārtu operatoram jāspēj 

katram dzelzceļa pārvadājumu 

uzņēmumam demonstrēt, ka maksa par 

infrastruktūru un pakalpojumiem, kas 

faktiski aprēķināta dzelzceļa pārvadājumu 

uzņēmumam, ievērojot 30. līdz 37. pantu, 

ir aprēķināta atbilstīgi metodoloģijai, 

noteikumiem un, attiecīgā gadījumā, 

ierobežojumiem, kas izklāstīti tīkla 

pārskatā. 

pārvaldītājs un apkalpes iekārtu operators  

regulatīvajai iestādei sniegtu visu 

vajadzīgo informāciju par iekasēto maksu. 

Šajā sakarā infrastruktūras pārvaldītājam 

un apkalpes iekārtu operatoram jāspēj 

katram dzelzceļa pārvadājumu 

uzņēmumam demonstrēt, ka maksa par 

infrastruktūru un pakalpojumiem, kas 

faktiski aprēķināta dzelzceļa pārvadājumu 

uzņēmumam, ievērojot 30. līdz 37. pantu, 

ir aprēķināta atbilstīgi metodoloģijai, 

noteikumiem un, attiecīgā gadījumā, 

ierobežojumiem, kas izklāstīti tīkla 

pārskatā. 

3. Neskarot šā panta 4. vai 5. punktu vai 

32. pantu, maksu par minimālo piekļuves 

pakalpojumu kompleksu nosaka tādu, 

kādas ir tiešās izmaksas, kas radušās, 

sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus 

saskaņā ar VIII pielikuma 1. punktu . 

3. Neskarot šā panta 4. vai 5. punktu vai 

32. pantu, maksu par minimālo piekļuves 

pakalpojumu kompleksu nosaka tādu, 

kādas ir tiešās izmaksas, kas radušās, 

sniedzot vilcienu satiksmes pakalpojumus 

saskaņā ar VIII pielikuma 1. punktu . 

Ņemot vērā gūto pieredzi, VIII pielikuma 

1. punktu var grozīt saskaņā ar 60. pantā 

minēto procedūru. 

Ņemot vērā gūto pieredzi, VIII pielikuma 

1. punktu var grozīt saskaņā ar 60.a pantā 

minēto procedūru. 

4. Infrastruktūras maksā var ietvert 

maksājumu, kas atspoguļo jaudas 

nepietiekamību kādā skaidri nosakāmā 

infrastruktūras daļā pārslogotības laika 

posmos. 

4. Infrastruktūras maksā var ietvert 

maksājumu, kas atspoguļo jaudas 

nepietiekamību kādā skaidri nosakāmā 

infrastruktūras daļā pārslogotības laika 

posmos. 

5. Ja ar Savienības tiesību aktiem ir 

atļauts iekasēt maksu par trokšņa ietekmi 

autotransporta kravas pārvadājumos, 
infrastruktūras maksas modificē, lai ņemtu 

vērā vilciena ekspluatācijas izraisītā 

trokšņa ietekmi saskaņā ar VIII pielikuma 

2. punktu. 

5. Infrastruktūras maksas modificē, lai 

ņemtu vērā vilciena ekspluatācijas izraisītā 

trokšņa ietekmi saskaņā ar VIII pielikuma 

2. punktu. Šīs izmaiņas maksā par 

dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu 

ļauj kompensēt ieguldījumus, kas veikti, 

lai modernizētu sliežu transportlīdzekļus 

un nodrošinātu bremzēšanu ar nelielu 

troksni atbilstoši ekonomiski 

visizdevīgākajiem nosacījumiem. 

Dalībvalstis nodrošina, ka šādu 

diferencētu maksu ieviešana nerada 

negatīvu ietekmi uz infrastruktūras 

pārvaldītāja finansiālo līdzsvaru. 

Noteikumus par Eiropas līdzfinansējuma 

piešķiršanu groza tā, lai būtu iespējams 

piešķirt līdzfinansējumu sliežu 

transportlīdzekļu modernizēšanai, lai 
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pazeminātu trokšņu līmeni - kā tas jau 

izdarīts attiecībā uz ERTMS. 
Ņemot vērā gūto pieredzi, VIII pielikuma 

2. punktu var grozīt saskaņā ar 60. pantā 

minēto procedūru, lai it sevišķi precizētu 

infrastruktūras maksas diferencēšanas 

elementus. 

Ņemot vērā gūto pieredzi, VIII pielikuma 

2. punktu var grozīt saskaņā ar 60.a pantā 

minēto procedūru, lai it sevišķi precizētu 

infrastruktūras maksas diferencēšanas 

elementus, ja tādējādi netiek izkropļota 

konkurence dzelzceļa pārvadājumu 

nozarē vai konkurence ar autotransporta 

nozari, kaitējot dzelzceļa pārvadājumiem. 
Infrastruktūras maksas lielumu var mainīt, 

lai ņemtu vērā izmaksas, kas radušās citas  

vilcienu satiksmes izraisītās ietekmes uz 

vidi dēļ , kas nav minēta VIII pielikuma 

2. punktā . Jebkuras  šādas izmaiņas , kas 

var nodrošināt to ārējo izmaksu 

internalizāciju, kuras rada vilcienu 

satiksmes rezultātā emitētās gaisu 

piesārņojošās vielas, diferencē atbilstīgi 

izraisītās ietekmes apjomam. 

Infrastruktūras maksas lielumu var mainīt, 

lai ņemtu vērā izmaksas, kas radušās citas  

vilcienu satiksmes izraisītās ietekmes uz 

vidi dēļ, kas nav minēta VIII pielikuma 

2. punktā . Jebkuras šādas izmaiņas , kas 

var nodrošināt to ārējo izmaksu 

internalizāciju, kuras rada vilcienu 

satiksmes rezultātā emitētās gaisu 

piesārņojošās vielas, diferencē atbilstīgi 

izraisītās ietekmes apjomam. 

Citu vides aizsardzības izmaksu 

iekasēšanu, kas rada kopējo ieņēmumu 

pieaugumu, kuru uzkrāj infrastruktūras 

pārvaldītājs, tomēr atļauj tikai tad, ja šāda 

maksa autotransporta kravas pārvadājumos 

ir atļauta ar Savienības tiesību aktiem. Ja 

šīs  vides aizsardzības maksas piemērošana 

autotransporta kravas pārvadājumos nav 

atļauta ar Savienības tiesību aktiem , šādas 

izmaiņas nedrīkst mainīt infrastruktūras 

pārvaldītāja ieņēmumu kopējo apjomu.  

Citu vides aizsardzības izmaksu 

iekasēšanu, kas rada kopējo ieņēmumu 

pieaugumu, kuru uzkrāj infrastruktūras 

pārvaldītājs, tomēr atļauj tikai tad, ja šāda 

maksa autotransporta kravas pārvadājumos 

ir noteikta Savienības tiesību aktos. Ja šīs 

vides aizsardzības maksas piemērošana 

autotransporta kravas pārvadājumos nav 

atļauta ar Savienības tiesību aktiem , šādas 

izmaiņas nedrīkst mainīt infrastruktūras 

pārvaldītāja ieņēmumu kopējo apjomu.  

Ja vides aizsardzības maksas piemērošana 

rada papildu ieņēmumus, tad dalībvalstis 

lemj, kā izmantot šos ieņēmumus. 

Attiecīgās iestādes uzglabā informāciju, 

kas nepieciešama, lai nodrošinātu iespēju 

izsekot vides aizsardzības maksas 

izcelsmei un tās izlietojumam. Dalībvalstis 

regulāri šo informāciju sniedz Komisijai. 

Ja vides aizsardzības maksas piemērošana 

rada papildu ieņēmumus, tad dalībvalstis 

lemj, kā izmantot šos ieņēmumus 

pārvadājumu sistēmu labā. Attiecīgās 

iestādes uzglabā informāciju, kas 

nepieciešama, lai nodrošinātu iespēju 

izsekot vides aizsardzības maksas 

izcelsmei un tās izlietojumam. Dalībvalstis 

regulāri šo informāciju sniedz Komisijai. 

6. Lai izvairītos no nevēlamām 

nesamērīgām svārstībām, var ņemt 3., 4. un 

5. punktā minētās maksas vidējo vērtību, to 

aprēķinot, pamatojoties uz vilcienu 

pārvadājumu pakalpojumu pienācīgu klāstu 

un laika posmiem. Infrastruktūras maksas 

relatīvo lielumu tomēr saista ar izmaksām, 

6. Lai izvairītos no nevēlamām 

nesamērīgām svārstībām, var ņemt 3., 4. un 

5. punktā minētās maksas vidējo vērtību, to 

aprēķinot, pamatojoties uz vilcienu 

pārvadājumu pakalpojumu pienācīgu klāstu 

un laika posmiem. Infrastruktūras maksas 

relatīvo lielumu tomēr saista ar izmaksām, 
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kas attiecināmas uz konkrētajiem 

pakalpojumiem. 

kas attiecināmas uz konkrētajiem 

pakalpojumiem. 

7. Šis pants neaptver to pakalpojumu 

sniegšanu, kas minēti III pielikuma 

2. punktā. Par šādiem pakalpojumiem 

noteiktā maksa jebkurā gadījumā 

nepārsniedz to sniegšanas izmaksas, kam 

pieskaitīta samērīga peļņa. 

7. Šis pants neaptver to pakalpojumu 

sniegšanu, kas minēti III pielikuma 

2. punktā. Par šādiem pakalpojumiem 

noteiktā maksa jebkurā gadījumā 

nepārsniedz to sniegšanas izmaksas, kam 

pieskaitīta samērīga peļņa. 

8. Ja pakalpojumus, kas uzskaitīti 

III pielikuma 3. un 4. punktā, kā 

papildpakalpojumus piedāvā tikai viens 

piegādātājs, tad maksa, ko piemēro par 

šādu pakalpojumu, nepārsniedz tā 

sniegšanas izmaksas, kam pieskaitīta 

samērīga peļņa. 

8. Ja pakalpojumus, kas uzskaitīti 

III pielikuma 3. un 4. punktā, kā 

papildpakalpojumus piedāvā tikai viens 

piegādātājs, tad maksa, ko piemēro par 

šādu pakalpojumu, nepārsniedz tā 

sniegšanas izmaksas, kam pieskaitīta 

samērīga peļņa. 

9. Maksu var iekasēt par jaudu, kas 

izmantota, lai veiktu infrastruktūras 

apkopi. Šāda maksa nepārsniedz tīro 

ieņēmumu zaudējumus, ko apkopes darbu 

dēļ cieš infrastruktūras pārvaldītājs. 

9. Maksu var iekasēt par jaudu, kas 

izmantota, lai veiktu infrastruktūras 

apkopi. Šāda maksa nepārsniedz tīro 

ieņēmumu zaudējumus, ko apkopes darbu 

dēļ cieš infrastruktūras pārvaldītājs. 

10. III pielikuma 2., 3. un 4. punktā minēto 

pakalpojumu sniegšanas iekārtas operators 

sniedz infrastruktūras pārvaldītājam 

informāciju par izmaksām, kas ietverama 

tīkla pārskatā saskaņā ar 27. pantu.  

10. III pielikuma 2., 3. un 4. punktā minēto 

pakalpojumu sniegšanas iekārtas operators 

sniedz infrastruktūras pārvaldītājam 

informāciju par izmaksām, kas ietverama 

tīkla pārskatā saskaņā ar 27. pantu.  

1. Maksu par dzelzceļa infrastruktūras un 

apkalpes iekārtu  lietošanu saņem attiecīgi  

infrastruktūras pārvaldītājs un apkalpes 

iekārtu operators  un izlieto, lai finansētu 

savu uzņēmējdarbību. 

1. Maksu par dzelzceļa infrastruktūras un 

apkalpes iekārtu lietošanu saņem attiecīgi  

infrastruktūras pārvaldītājs un apkalpes 

iekārtu operators un izlieto, lai finansētu 

savu uzņēmējdarbību. 

2. Dalībvalstis prasa, lai infrastruktūras 

pārvaldītājs un apkalpes iekārtu operators 

regulatīvajai iestādei sniegtu visu 

vajadzīgo informāciju par iekasēto maksu. 

Šajā sakarā infrastruktūras pārvaldītājam 

un apkalpes iekārtu operatoram jāspēj 

katram dzelzceļa pārvadājumu 

uzņēmumam demonstrēt, ka maksa par 

infrastruktūru un pakalpojumiem, kas 

faktiski aprēķināta dzelzceļa pārvadājumu 

uzņēmumam, ievērojot 30. līdz 37. pantu, 

ir aprēķināta atbilstīgi metodoloģijai, 

noteikumiem un, attiecīgā gadījumā, 

ierobežojumiem, kas izklāstīti tīkla 

pārskatā. 

2. Dalībvalstis prasa, lai infrastruktūras 

pārvaldītājs un apkalpes iekārtu operators  

regulatīvajai iestādei sniegtu visu 

vajadzīgo informāciju par iekasēto maksu. 

Šajā sakarā infrastruktūras pārvaldītājam 

un apkalpes iekārtu operatoram jāspēj 

katram dzelzceļa pārvadājumu 

uzņēmumam demonstrēt, ka maksa par 

infrastruktūru un pakalpojumiem, kas 

faktiski aprēķināta dzelzceļa pārvadājumu 

uzņēmumam, ievērojot 30. līdz 37. pantu, 

ir aprēķināta atbilstīgi metodoloģijai, 

noteikumiem un, attiecīgā gadījumā, 

ierobežojumiem, kas izklāstīti tīkla 

pārskatā. 
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