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Artykuł 31 

 

Artykuł 31 

 

Zasady pobierania opłat Zasady pobierania opłat 

1. Opłaty za użytkowanie infrastruktury 

kolejowej i obiektów infrastruktury 

1. Opłaty za użytkowanie infrastruktury 

kolejowej i obiektów infrastruktury 
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usługowej są wpłacane odpowiednio 

zarządcy infrastruktury oraz operatorowi 

obiektów infrastruktury usługowej i 

wykorzystywane do finansowania ich 

działalności gospodarczej. 

usługowej są wpłacane odpowiednio 

zarządcy infrastruktury oraz operatorowi 

obiektów infrastruktury usługowej i 

wykorzystywane do finansowania ich 

działalności gospodarczej. 

2. Państwa członkowskie wymagają od 

zarządcy infrastruktury i operatora 

obiektów infrastruktury usługowej 

dostarczenia organowi 

regulacyjnemu wszystkich koniecznych 

informacji na temat nałożonych opłat. 

Zarządca infrastruktury i operator 

obiektów infrastruktury usługowej muszą 

w związku z tym być w stanie wykazać 

wobec każdego przedsiębiorstwa 

kolejowego, że opłaty za infrastrukturę i 

usługi, na które faktycznie wystawiono 

faktury przedsiębiorstwu kolejowemu, 

zgodnie z art. 30 - 37, stosują się do 

metodyki, zasad, a jeśli to ma 

zastosowanie, tabel ustalonych w 

regulaminie sieci. 

2. Państwa członkowskie wymagają od 

zarządcy infrastruktury i operatora 

obiektów infrastruktury usługowej 

dostarczenia organowi 

regulacyjnemu wszystkich koniecznych 

informacji na temat nałożonych opłat. 

Zarządca infrastruktury i operator 

obiektów infrastruktury usługowej muszą 

w związku z tym być w stanie wykazać 

wobec każdego przedsiębiorstwa 

kolejowego, że opłaty za infrastrukturę i 

usługi, na które faktycznie wystawiono 

faktury przedsiębiorstwu kolejowemu, 

zgodnie z art. 30 - 37, stosują się do 

metodyki, zasad, a jeśli to ma 

zastosowanie, tabel ustalonych w 

regulaminie sieci. 

3. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 lub 

5 niniejszego artykułu lub dla przepisów 

art. 32 opłaty za minimalny pakiet dostępu 

ustala się po koszcie, który jest 

bezpośrednio ponoszony jako rezultat 

wykonywania przewozów pociągami 

zgodnie z przepisami załącznika VIII pkt 1. 

3. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 lub 

5 niniejszego artykułu lub dla przepisów 

art. 32 opłaty za minimalny pakiet dostępu 

ustala się po koszcie, który jest 

bezpośrednio ponoszony jako rezultat 

wykonywania przewozów pociągami 

zgodnie z przepisami załącznika VIII pkt 1. 

Punkt 1 załącznika VIII, może zostać 

zmieniony na podstawie zebranych 

doświadczeń zgodnie z procedurą, o której 

mowa w art. 60. 

Punkt 1 załącznika VIII, może zostać 

zmieniony na podstawie zebranych 

doświadczeń zgodnie z procedurą, o której 

mowa w art. 60a. 

4. Opłaty za infrastrukturę mogą zawierać 

pewną opłatę, która odzwierciedla 

niedobór zdolności przepustowej w 

możliwej do wskazania części 

infrastruktury w czasie okresów 

przepełnienia. 

4. Opłaty za infrastrukturę mogą zawierać 

pewną opłatę, która odzwierciedla 

niedobór zdolności przepustowej w 

możliwej do wskazania części 

infrastruktury w czasie okresów 

przepełnienia. 

5. W przypadku gdy na mocy przepisów 

unijnych dotyczących drogowego 

przewozu towarów dopuszcza się 

pobieranie opłat za koszty skutków 

hałasu, opłaty za infrastrukturę modyfikuje 

się w celu uwzględnienia kosztów hałasu 

powodowanego przez prowadzenie ruchu 

5. Opłaty za infrastrukturę modyfikuje się 

w celu uwzględnienia kosztów hałasu 

powodowanego przez prowadzenie ruchu 

pociągów zgodnie z załącznikiem VIII pkt 

2. Taka modyfikacja opłat za korzystanie z 

infrastruktury umożliwia zwrot inwestycji 

w wyposażenie wagonów w system 
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pociągów zgodnie z załącznikiem VIII pkt 

2. 
hamowania powodujący mniejszy hałas i 

najbardziej rentowny z możliwych 

systemów. Państwa członkowskie 

dopilnowują, by wprowadzenie takich 

zróżnicowanych opłat nie miało 

negatywnych skutków dla równowagi 

finansowej zarządcy infrastruktury. 

Zasady europejskiego współfinansowania 

będą zmienione tak, aby umożliwić 

współfinansowanie wyposażenia taboru 

kolejowego w celu zmniejszenia hałasu, 

jak ma to już miejsce w przypadku 

europejskiego systemu zarządzania 

ruchem kolejowym. 

Załącznik VIII pkt 2 może zostać 

zmieniony na podstawie zebranych 

doświadczeń zgodnie z procedurą, o której 

mowa w art. 60, w szczególności w celu 

określenia elementów zróżnicowanych 

opłat za infrastrukturę. 

Załącznik VIII pkt 2 może zostać 

zmieniony na podstawie zebranych 

doświadczeń zgodnie z procedurą, o której 

mowa w art. 60a, w szczególności w celu 

określenia elementów zróżnicowanych 

opłat za infrastrukturę pod warunkiem, że 

nie spowoduje to zakłócenia konkurencji 

w sektorze transportu kolejowego lub 

transportu drogowego, niekorzystnego dla 

transportu kolejowego. 

Opłaty za infrastrukturę mogą być 

modyfikowane, aby uwzględnić koszty 

innych skutków dla środowiska 

spowodowane przez prowadzenie ruchu 

pociągów, niewymienione w załączniku 

VIII pkt 2. Wszelkie tego rodzaju 

modyfikacje, które mogą zapewnić 

internalizację kosztów zewnętrznych 

czynników zanieczyszczenia powietrza 

emitowanych w wyniku prowadzenia 

ruchu pociągów, różnicuje się w 

powiązaniu z wielkością spowodowanego 

skutku. 

Opłaty za infrastrukturę mogą być 

modyfikowane, aby uwzględnić koszty 

innych skutków dla środowiska 

spowodowane przez prowadzenie ruchu 

pociągów, niewymienione w załączniku 

VIII pkt 2. Wszelkie tego rodzaju 

modyfikacje, które mogą zapewnić 

internalizację kosztów zewnętrznych 

czynników zanieczyszczenia powietrza 

emitowanych w wyniku prowadzenia 

ruchu pociągów, różnicuje się w 

powiązaniu z wielkością spowodowanego 

skutku. 

Pobieranie opłaty za inne koszty 

środowiska, których wynikiem jest wzrost 

ogólnej wielkości przychodów 

przysługujących zarządcy infrastruktury, 

jest dozwolone tylko wtedy, jeżeli takie 

pobieranie opłaty jest dozwolone na mocy 

przepisów unijnych dla drogowego 

przewozu towarów. Jeżeli pobieranie 

opłaty za te koszty środowiska dla 

drogowego przewozu towarów nie jest 

Pobieranie opłaty za inne koszty 

środowiska, których wynikiem jest wzrost 

ogólnej wielkości przychodów 

przysługujących zarządcy infrastruktury, 

jest dozwolone tylko wtedy, jeżeli stosuje 

się takie opłaty na mocy przepisów 

unijnych dla drogowego przewozu 

towarów. Jeżeli pobieranie opłaty za te 

koszty środowiska dla drogowego 

przewozu towarów nie jest dozwolone 
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dozwolone przepisami unijnymi, taka 

modyfikacja nie powoduje żadnej ogólnej 

zmiany przychodów zarządcy 

infrastruktury.  

przepisami unijnymi, taka modyfikacja nie 

powoduje żadnej ogólnej zmiany 

przychodów zarządcy infrastruktury.  

Jeśli pobieranie opłat za koszty środowiska 

powoduje powstanie dodatkowych 

przychodów, decyzja co do ich 

wykorzystania pozostaje w gestii państw 

członkowskich. Odpowiednie organy 

przechowują niezbędne informacje 

pozwalające na prześledzenie pochodzenia 

i przeznaczenia pobieranych opłat za 

koszty środowiska. Informacje o tym 

państwa członkowskie przekazują 

regularnie Komisji. 

Jeśli pobieranie opłat za koszty środowiska 

powoduje powstanie dodatkowych 

przychodów, decyzja co do ich 

przeznaczenia na rzecz systemów 

transportu pozostaje w gestii państw 

członkowskich. Odpowiednie organy 

przechowują niezbędne informacje 

pozwalające na prześledzenie pochodzenia 

i przeznaczenia pobieranych opłat za 

koszty środowiska. Informacje o tym 

państwa członkowskie przekazują 

regularnie Komisji. 

6. Aby uniknąć niepożądanych, 

nieproporcjonalnych przepływów, opłaty 

określone w ust. 3, 4 i 5 mogą być 

wyrażone za pomocą średnich obliczanych 

w stosunku do racjonalnego zasięgu 

przewozów pociągami i czasu. Jednakże 

względna wielkość opłat za infrastrukturę 

jest związana z kosztami, które można 

przypisać danym przewozom. 

6. Aby uniknąć niepożądanych, 

nieproporcjonalnych przepływów, opłaty 

określone w ust. 3, 4 i 5 mogą być 

wyrażone za pomocą średnich obliczanych 

w stosunku do racjonalnego zasięgu 

przewozów pociągami i czasu. Jednakże 

względna wielkość opłat za infrastrukturę 

jest związana z kosztami, które można 

przypisać danym przewozom. 

7. Podaż usług określonych w załączniku 

III pkt 2 nie jest objęta tym artykułem. W 

każdym przypadku opłaty pobierane za 

takie usługi nie przekraczają kosztów ich 

świadczenia powiększonych o uzasadniony 

zysk. 

7. Podaż usług określonych w załączniku 

III pkt 2 nie jest objęta tym artykułem. W 

każdym przypadku opłaty pobierane za 

takie usługi nie przekraczają kosztów ich 

świadczenia powiększonych o uzasadniony 

zysk. 

8. Jeżeli usługi wyszczególnione w 

załączniku III pkt 3 i 4 jako usługi 

dodatkowe i pomocnicze są oferowane 

tylko przez jednego dostawcę, nałożona 

opłata za taką usługę nie przekracza 

kosztów jej świadczenia powiększonych o 

uzasadniony zysk. 

8. Jeżeli usługi wyszczególnione w 

załączniku III pkt 3 i 4 jako usługi 

dodatkowe i pomocnicze są oferowane 

tylko przez jednego dostawcę, nałożona 

opłata za taką usługę nie przekracza 

kosztów jej świadczenia powiększonych o 

uzasadniony zysk. 

9. Opłaty mogą być pobierane za 

wykorzystaną zdolność przepustową z 

przeznaczeniem na utrzymanie 

infrastruktury. Takie opłaty nie 

przekraczają straty w przychodach netto 

zarządcy infrastruktury spowodowanej 

przez utrzymanie. 

9. Opłaty mogą być pobierane za 

wykorzystaną zdolność przepustową z 

przeznaczeniem na utrzymanie 

infrastruktury. Takie opłaty nie 

przekraczają straty w przychodach netto 

zarządcy infrastruktury spowodowanej 

przez utrzymanie. 
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10. Operator obiektów służących 

świadczeniu usług, o których mowa w 

załączniku III pkt 2, 3 i 4, przekazuje 

zarządcy infrastruktury informacje o 

opłatach, które należy uwzględnić w 

regulaminie sieci zgodnie z art. 27.  

10. Operator obiektów służących 

świadczeniu usług, o których mowa w 

załączniku III pkt 2, 3 i 4, przekazuje 

zarządcy infrastruktury informacje o 

opłatach, które należy uwzględnić w 

regulaminie sieci zgodnie z art. 27.  

(Dotyczy wszystkich wersji językowych.) 


