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Amendment 79 wordt als volgt gelezen: 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 31 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 31 Artikel 31 

Heffingsbeginselen Heffingsbeginselen 

1. De rechten voor het gebruik van de 

spoorweginfrastructuur en de 

dienstvoorzieningen worden aan de 

infrastructuurbeheerder en de exploitant 

van de voorziening betaald, die ze 

aanwenden om hun ondernemingen van 

middelen te voorzien. 

1. De rechten voor het gebruik van de 

spoorweginfrastructuur en de 

dienstvoorzieningen worden aan de 

infrastructuurbeheerder en de exploitant 

van de voorziening betaald, die ze 

aanwenden om hun ondernemingen van 

middelen te voorzien. 

2. De lidstaten verlangen, dat de 2. De lidstaten verlangen, dat de 
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infrastructuurbeheerder en de exploitanten 

van de dienstvoorzieningende 

toezichthoudende instantie alle nodige 

gegevens over de opgelegde heffingen 

verstrekken. De infrastructuurbeheerder en 

de exploitanten van de dienstvoorzieningen 

moeten daartoe aan elke 

spoorwegonderneming kunnen aantonen, 

dat de rechten voor het gebruik van de 

infrastructuur en de dienstvoorzieningen 

daadwerkelijk, overeenkomstig de 

artikelen 30 tot en met 37, aan de 

spoorwegondernemingen in rekening 

worden gebracht, voldoen aan de methode 

en, voorschriften en, indien van toepassing, 

schalen van de netverklaring. 

infrastructuurbeheerder en de exploitanten 

van de dienstvoorzieningende 

toezichthoudende instantie alle nodige 

gegevens over de opgelegde heffingen 

verstrekken. De infrastructuurbeheerder en 

de exploitanten van de dienstvoorzieningen 

moeten daartoe aan elke 

spoorwegonderneming kunnen aantonen, 

dat de rechten voor het gebruik van de 

infrastructuur en de dienstvoorzieningen 

daadwerkelijk, overeenkomstig de 

artikelen 30 tot en met 37, aan de 

spoorwegondernemingen in rekening 

worden gebracht, voldoen aan de methode 

en, voorschriften en, indien van toepassing, 

schalen van de netverklaring. 

3. Onverminderd de leden 4 en 5 van dit 

artikel en artikel 32, wordt, 

overeenkomstig bijlage VIII, punt 1, voor 

het minimumtoegangspakket een heffing 

vastgesteld die gelijk is aan de kosten die 

rechtstreeks uit de exploitatie van de 

treindienst voortvloeien. 

3. Onverminderd de leden 4 en 5 van dit 

artikel en artikel 32, wordt, 

overeenkomstig bijlage VIII, punt 1, voor 

het minimumtoegangspakket een heffing 

vastgesteld die gelijk is aan de kosten die 

rechtstreeks uit de exploitatie van de 

treindienst voortvloeien. 

Bijlage VIII, punt 1, kan in het licht van de 

opgedane ervaring worden gewijzigd 

overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 

procedure. 

Bijlage VIII, punt 1, kan in het licht van de 

opgedane ervaring worden gewijzigd 

overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 

procedure. 

4. De heffing van infrastructuurrechten 

kunnen een heffing omvatten voor het 

capaciteitsgebrek van gespecificeerde 

infrastructuursegmenten tijdens periodes 

van overbelasting. 

4. De heffing van infrastructuurrechten 

kunnen een heffing omvatten voor het 

capaciteitsgebrek van gespecificeerde 

infrastructuursegmenten tijdens periodes 

van overbelasting. 

5. Wanneer de Uniewetgeving voor het 

vrachtvervoer over de weg heffingen 

mogelijk maakt voor de kosten van 

geluidshinder, worden de 

infrastructuurrechten overeenkomstig 

bijlage VIII, punt 2, gewijzigd, teneinde 

rekening te houden met de door de 

exploitatie van treinen veroorzaakte kosten 

van geluidshinder. 

5. De infrastructuurrechten worden 

overeenkomstig bijlage VIII, punt 2, 

gewijzigd, teneinde rekening te houden 

met de door de exploitatie van treinen 

veroorzaakte kosten van geluidshinder. 

Met deze wijziging van de rechten voor 

het gebruik van de infrastructuur kunnen 

de investeringen worden gecompenseerd 

die zijn gedaan om de spoorrijtuigen uit te 

rusten met de vanuit economisch oogpunt 

meest haalbare geluidsarme remmen. De 

lidstaten zorgen ervoor dat de invoering 

van deze gedifferentieerde heffingen geen 

negatieve gevolgen heeft voor het 



 

RR\881035NL.doc 3/5 PE456.628v02-00 

 NL 

financiële evenwicht van de 

infrastructuurbeheerder. De regels voor 

Europese co-financiering moeten zodanig 

worden gewijzigd, dat ook de co-

financiering voor het opnieuw uitrusten 

van rollend materieel om geluidshinder te 

verminderen wordt toegestaan zoals dat 

reeds het geval is voor ERTMS. 

Bijlage VIII, punt 2, kan in het licht van de 

opgedane ervaring worden gewijzigd, 

overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 

procedure, met name wat de differentiëring 

van de infrastructuurheffingen betreft. 

Bijlage VIII, punt 2 kan in het licht van de 

opgedane ervaring worden gewijzigd, 

overeenkomstig de in artikel 60 bedoelde 

procedure, met name wat de differentiëring 

van de infrastructuurheffingen betreft, mits 

dit niet leidt tot concurrentievervalsing 

binnen de spoorvervoersector of met de 

wegvervoersector in het nadeel van het 

spoorwegvervoer. 

De heffingen van rechten voor het gebruik 

van de infrastructuur kunnen worden 

gewijzigd in verband met de kosten van 

andere dan de in bijlage VIII, punt 2, 

bedoelde milieueffecten van de 

treinexploitatie. Deze wijzigingen, waarbij 

de externe kosten van door de exploitatie 

van treinen veroorzaakte 

luchtverontreiniging kunnen worden 

geïnternaliseerd, variëren naargelang de 

omvang van het veroorzaakte effect. 

De heffingen van rechten voor het gebruik 

van de infrastructuur kunnen worden 

gewijzigd in verband met de kosten van 

andere dan de in bijlage VIII, punt 2, 

bedoelde milieueffecten van de 

treinexploitatie. Deze wijzigingen, waarbij 

de externe kosten van door de exploitatie 

van treinen veroorzaakte 

luchtverontreiniging kunnen worden 

geïnternaliseerd, variëren naargelang de 

omvang van het veroorzaakte effect. 

Een heffing voor de andere milieukosten 

waaruit een verhoging van de totale 

inkomsten van de infrastructuurbeheerder 

resulteert, wordt echter uitsluitend 

toegestaan indien deze in de 

Uniewetgeving ook is toegestaan voor het 

goederenvervoer over de weg. Wanneer de 

Uniewetgeving niet toestaat deze 

milieukosten ten aanzien van het 

goederenvervoer over de weg in rekening 

te brengen, mogen dergelijke wijzigingen 

geen gevolgen hebben voor de totale 

inkomsten van de infrastructuurbeheerder.  

Een heffing voor de andere milieukosten 

waaruit een verhoging van de totale 

inkomsten van de infrastructuurbeheerder 

resulteert, wordt echter uitsluitend 

toegestaan indien deze op basis van de 

Uniewetgeving ook wordt toegepast in het 

goederenvervoer over de weg. Wanneer de 

Uniewetgeving niet toestaat deze 

milieukosten ten aanzien van het 

goederenvervoer over de weg in rekening 

te brengen,  mogen dergelijke wijzigingen 

geen gevolgen hebben voor de totale 

inkomsten van de infrastructuurbeheerder.  

Indien milieuheffingen extra inkomsten 

opleveren, bepalen de lidstaten voor welke 

doeleinden deze inkomsten moeten worden 

gebruikt. De bevoegde autoriteiten houden 

de nodige gegevens bij, om ervoor te 

Indien milieuheffingen extra inkomsten 

opleveren, bepalen de lidstaten voor welke 

doeleinden deze inkomsten moeten worden 

gebruikt ten gunste van de 

vervoerssystemen. De bevoegde 
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zorgen, dat de oorsprong van de 

milieuheffingen en het gebruik ervan, 

kunnen worden achterhaald. De lidstaten 

delen de Commissie die gegevens op 

regelmatige tijdstippen mee. 

autoriteiten houden de nodige gegevens bij, 

om ervoor te zorgen, dat de oorsprong van 

de milieuheffingen en het gebruik ervan, 

kunnen worden achterhaald. De lidstaten 

delen de Commissie die gegevens op 

regelmatige tijdstippen mee. 

6. De in de leden 3, 4 en 5, bedoelde 

gebruiksrechten mogen worden uitgedrukt 

als gemiddelde, berekend over een 

voldoende aantal treindiensten en tijden, 

teneinde ongewenste onevenredige 

schommelingen te vermijden. Toch dient 

de relatieve omvang van de 

infrastructuurrechten te worden gerelateerd 

aan de kosten die aan de diensten moeten 

worden toegeschreven. 

6. De in de leden 3, 4 en 5, bedoelde 

gebruiksrechten mogen worden uitgedrukt 

als gemiddelde, berekend over een 

voldoende aantal treindiensten en tijden, 

teneinde ongewenste onevenredige 

schommelingen te vermijden. Toch dient 

de relatieve omvang van de 

infrastructuurrechten te worden gerelateerd 

aan de kosten die aan de diensten moeten 

worden toegeschreven. 

7. Dit artikel is niet van toepassing op de 

levering van de in bijlage III, punt 2, 

genoemde diensten. In geen geval mogen 

de voor deze diensten geïnde heffingen 

hoger liggen dan de kosten voor de 

levering daarvan, vermeerderd met een 

redelijke winst. 

7. Dit artikel is niet van toepassing op de 

levering van de in bijlage III, punt 2, 

genoemde diensten. In geen geval mogen 

de voor deze diensten geïnde heffingen 

hoger liggen dan de kosten voor de 

levering daarvan, vermeerderd met een 

redelijke winst. 

8. Indien diensten die in bijlage III, punten 

3 en 4, als "aanvullende" of 

"ondersteunende" diensten zijn 

opgenomen, slechts door één leverancier 

worden aangeboden, mogen de voor deze 

diensten geheven rechten niet hoger zijn 

dan de kosten die nodig zijn om de 

diensten te verrichten, vermeerderd met 

een redelijke winst 

8. Indien diensten die in bijlage III, punten 

3 en 4, als "aanvullende" of 

"ondersteunende" diensten zijn 

opgenomen, slechts door één leverancier 

worden aangeboden, mogen de voor deze 

diensten geheven rechten niet hoger zijn 

dan de kosten die nodig zijn om de 

diensten te verrichten, vermeerderd met 

een redelijke winst 

9. Voor capaciteit die voor 

infrastructuuronderhoud wordt gebruikt, 

kunnen rechten worden geheven. Deze 

rechten mogen niet hoger zijn dan het als 

gevolg van het onderhoud door de 

infrastructuurbeheerder geleden netto-

inkomensverlies. 

9. Voor capaciteit die voor 

infrastructuuronderhoud wordt gebruikt, 

kunnen rechten worden geheven. Deze 

rechten mogen niet hoger zijn dan het als 

gevolg van het onderhoud door de 

infrastructuurbeheerder geleden netto-

inkomensverlies. 

10. De exploitant van de voorziening voor 

het verrichten van de in bijlage III, punten 

2, 3 en 4, bedoelde diensten deelt de 

infrastructuurbeheer de inlichtingen 

betreffende de heffingen mee, die 

ingevolge artikel 27 in de netverklaring 

moeten worden opgenomen.  

10. De exploitant van de voorziening voor 

het verrichten van de in bijlage III, punten 

2, 3 en 4, bedoelde diensten deelt de 

infrastructuurbeheer de inlichtingen 

betreffende de heffingen mee, die 

ingevolge artikel 27 in de netverklaring 

moeten worden opgenomen.  
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(Betreft alle taalversies.) 


