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1. Tarifele de utilizare a infrastructurii 

feroviare și a infrastructurii de servicii se 

plătesc administratorului infrastructurii și, 

respectiv, operatorului infrastructurii de 

servicii , iar aceștia le utilizează la 

1. Tarifele de utilizare a infrastructurii 

feroviare și a infrastructurii de servicii se 

plătesc administratorului infrastructurii și, 

respectiv, operatorului infrastructurii de 

servicii , iar aceștia le utilizează la 



 

PE456.628v02-00 2/4 RR\881035RO.doc 

RO 

finanțarea activităților lor . finanțarea activităților lor . 

2. Statele membre solicită 

administratorului infrastructurii feroviare și 

operatorului infrastructurii de servicii să 

furnizeze organismului de reglementare 

toate informațiile necesare asupra tarifelor 

impuse. În acest scop, administratorul 

infrastructurii și operatorul infrastructurii 

de servicii trebuie să poată demonstra 

fiecărei întreprinderi feroviare că tarifele 

de utilizare a infrastructurii și serviciilor 

facturate în fapt întreprinderii feroviare , în 

conformitate cu articolele 30-37, respectă 

metodologia, regulile și, dacă este cazul, 

baremurile stabilite în documentul de 

referință al rețelei. 

2. Statele membre solicită 

administratorului infrastructurii feroviare și 

operatorului infrastructurii de servicii să 

furnizeze organismului de reglementare 

toate informațiile necesare asupra tarifelor 

impuse. În acest scop, administratorul 

infrastructurii și operatorul infrastructurii 

de servicii trebuie să poată demonstra 

fiecărei întreprinderi feroviare că tarifele 

de utilizare a infrastructurii și serviciilor 

facturate în fapt întreprinderii feroviare , în 

conformitate cu articolele 30-37, respectă 

metodologia, regulile și, dacă este cazul, 

baremurile stabilite în documentul de 

referință al rețelei. 

3. Fără a aduce atingere dispozițiilor 

alineatelor (4) sau (5) din prezentul articol 

sau articolului 32, tarifele pentru setul 

minim de prestații sunt stabilite la costul 

direct imputabil exploatării serviciilor de 

transport feroviar , conform anexei VIII 

punctul 1 . 

3. Fără a aduce atingere dispozițiilor 

alineatelor (4) sau (5) din prezentul articol 

sau articolului 32, tarifele pentru setul 

minim de prestații sunt stabilite la costul 

direct imputabil exploatării serviciilor de 

transport feroviar , conform anexei VIII 

punctul 1 . 

Punctul 1 al anexei VIII poate fi modificat, 

în funcție de experiența dobândită, în 

conformitate cu procedura menționată la 

articolul 60 

Punctul 1 al anexei VIII poate fi modificat, 

în funcție de experiența dobândită, în 

conformitate cu procedura menționată la 

articolul 60a 

4. Tarifele de utilizare a infrastructurii pot 

include un tarif care să reflecte deficitul de 

capacitate al secțiunii identificabile a 

infrastructurii pe durata perioadelor de 

saturare. 

4. Tarifele de utilizare a infrastructurii pot 

include un tarif care să reflecte deficitul de 

capacitate al secțiunii identificabile a 

infrastructurii pe durata perioadelor de 

saturare. 

5. Atunci când tarifarea pentru costul 

efectelor produse de zgomot este permisă 

de legislația Uniunii în materie de transport 

rutier, tarifele de utilizare a infrastructurii 

trebuie modificate pentru a se ține seama 

de costul efectelor zgomotului provocat de 

funcționarea trenului, în conformitate cu 

anexa VIII punctul 2. 

5. Tarifele de utilizare a infrastructurii 

trebuie modificate pentru a se ține seama 

de costul efectelor zgomotului provocat de 

funcționarea trenului, în conformitate cu 

anexa VIII punctul 2. Această modificare 

a tarifelor de utilizare a infrastructurii 

permite compensarea investițiilor realizate 

pentru reamenajarea vehiculelor 

feroviare cu scopul de a le echipa cu 

frâne mai silențioase, în cele mai bune 

condiții de rentabilitate. Statele membre 

se asigură că introducerea unor tarife atât 

de diferite nu va avea consecințe negative 

asupra echilibrului financiar al 
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administratorului infrastructurii. Normele 

cofinanțării europene se modifică astfel 

încât să permită cofinanțarea pentru 

retehnologizarea materialului rulant 

pentru reducerea emisiilor de zgomot, în 

mod similar cu situația ERTMS. 

Anexa VIII punctul 2 poate fi modificată, 

în funcție de experiența dobândită, în 

conformitate cu procedura menționată la 

articolul 60, în special pentru a specifica 

elementele de tarifare diferențiate pentru 

infrastructuri. 

Anexa VIII punctul 2 poate fi modificată, 

în funcție de experiența dobândită, în 

conformitate cu procedura menționată la 

articolul 60, în special pentru a specifica 

elementele de tarifare diferențiate pentru 

infrastructuri, cu condiția ca aceasta să 

nu conducă la o denaturare a concurenței 

în cadrul sectorului feroviar sau a 

acestuia cu transportul rutier în 

detrimentul transportului feroviar. 

Tarifele de utilizare a infrastructurii pot fi 

modificate pentru a ține cont de costurile 

altor efecte asupra mediului determinate de 

exploatarea feroviară și nemenționate în 

anexa VIII punctul 2 . Orice astfel de 

modificare , care poate asigura 

internalizarea costurilor externe aferente 

poluanților atmosferici emiși ca rezultat al 

exploatării feroviare, este diferențiată în 

funcție de amploarea efectelor produse. 

Tarifele de utilizare a infrastructurii pot fi 

modificate pentru a ține cont de costurile 

altor efecte asupra mediului determinate de 

exploatarea feroviară și nemenționate în 

anexa VIII punctul 2 . Orice astfel de 

modificare , care poate asigura 

internalizarea costurilor externe aferente 

poluanților atmosferici emiși ca rezultat al 

exploatării feroviare, este diferențiată în 

funcție de amploarea efectelor produse. 

Tarifarea altor costuri de mediu care 

determină o creștere a valorii globale a 

încasărilor ce revin administratorului 

infrastructurii este permisă doar dacă este 

permisă de legislația Uniunii în cazul 

transportului rutier de marfă . Dacă 

tarifarea acestor costuri de mediu , pentru 

transportul rutier de marfă nu este permisă 

de legislația Uniunii modificarea respectivă 

nu determină nicio schimbare totală a 

veniturilor administratorului infrastructurii.  

Tarifarea altor costuri de mediu care 

determină o creștere a valorii globale a 

încasărilor ce revin administratorului 

infrastructurii este permisă doar dacă este 

aplicată de legislația Uniunii în cazul 

transportului rutier de marfă . Dacă 

tarifarea acestor costuri de mediu , pentru 

transportul rutier de marfă nu este 

permisă de legislația Uniunii modificarea 

respectivă nu determină nicio schimbare 

totală a veniturilor administratorului 

infrastructurii.  

Dacă tarifarea în cazul costurilor de mediu 

determină venituri suplimentare, statele 

membre decid asupra modul de utilizare a 

acestora. Autoritățile competente păstrează 

informațiile necesare pentru a se asigura că 

se poate identifica originea tarifării 

costurilor de mediu și că utilizarea acesteia 

poate fi urmărită. Statele membre pun, în 

Dacă tarifarea în cazul costurilor de 

mediu determină venituri suplimentare, 

statele membre decid asupra modului de 

utilizare a acestora în beneficiul 

sistemelor de transport. Autoritățile 

competente păstrează informațiile 

necesare pentru a se asigura că se poate 

identifica originea tarifării costurilor de 
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mod regulat, aceste informații la dispoziția 

Comisiei. 
mediu și că utilizarea acesteia poate fi 

urmărită. Statele membre pun, în mod 

regulat, aceste informații la dispoziția 

Comisiei. 

6. Pentru evitarea fluctuațiilor 

disproporționate nedorite, tarifele 

menționate la alineatele (3), (4) și (5) pot fi 

exprimate în medii calculate pentru o gamă 

rezonabilă de servicii de transport feroviar 

și perioade. Totuși, importanța relativă a 

tarifului de utilizare a infrastructurii trebuie 

raportată la costurile imputabile diferitelor 

servicii. 

6. Pentru evitarea fluctuațiilor 

disproporționate nedorite, tarifele 

menționate la alineatele (3), (4) și (5) pot fi 

exprimate în medii calculate pentru o gamă 

rezonabilă de servicii de transport feroviar 

și perioade. Totuși, importanța relativă a 

tarifului de utilizare a infrastructurii trebuie 

raportată la costurile imputabile diferitelor 

servicii. 

7. Furnizarea serviciilor menționate în 

anexa III punctul 2 nu face obiectul 

prezentului articol. În orice caz , tariful 

perceput pentru aceste servicii nu trebuie 

să depășească costul furnizării lor, plus un 

profit rezonabil . 

7. Furnizarea serviciilor menționate în 

anexa III punctul 2 nu face obiectul 

prezentului articol. În orice caz , tariful 

perceput pentru aceste servicii nu trebuie 

să depășească costul furnizării lor, plus un 

profit rezonabil . 

8. În situația în care serviciile menționate 

în anexa III punctele 3 și 4 ca prestații 

suplimentare și auxiliare sunt oferite de un 

singur furnizor, tariful perceput pentru 

respectivul serviciu nu depășește costul 

prestației, plus un profit rezonabil . 

8. În situația în care serviciile menționate 

în anexa III punctele 3 și 4 ca prestații 

suplimentare și auxiliare sunt oferite de un 

singur furnizor, tariful perceput pentru 

respectivul serviciu nu depășește costul 

prestației, plus un profit rezonabil . 

9. Pentru capacitatea utilizată în scopul 

întreținerii infrastructurii pot fi percepute 

tarife. Respectivele tarife nu depășesc 

pierderile din venitul net al 

administratorului infrastructurii apărute în 

urma întreținerii. 

9. Pentru capacitatea utilizată în scopul 

întreținerii infrastructurii pot fi percepute 

tarife. Respectivele tarife nu depășesc 

pierderile din venitul net al 

administratorului infrastructurii apărute în 

urma întreținerii. 

10. Operatorul infrastructurii de prestare a 

serviciilor menționate în anexa III punctele 

2 , 3 și 4 prezintă administratorului 

infrastructurii informațiile referitoare la 

tarifele care urmează a fi incluse în 

documentul de referință al rețelei în 

conformitate cu articolul 27.  

10. Operatorul infrastructurii de prestare a 

serviciilor menționate în anexa III punctele 

2 , 3 și 4 prezintă administratorului 

infrastructurii informațiile referitoare la 

tarifele care urmează a fi incluse în 

documentul de referință al rețelei în 

conformitate cu articolul 27.  

(Priveşte toate versiunile lingvistice.) 


