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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79 znie: 

Návrh smernice 

Článok 31 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

článok 31 článok 31 

Princípy spoplatňovania Princípy spoplatňovania 

1. Poplatky za používanie železničnej 

infraštruktúry a servisných zariadení  sa 

platia manažérovi infraštruktúry a 

prevádzkovateľovi servisného zariadenia  a 

používajú sa na financovanie ich  

podnikateľskej činnosti. 

1. Poplatky za používanie železničnej 

infraštruktúry a servisných zariadení  sa 

platia manažérovi infraštruktúry a 

prevádzkovateľovi servisného zariadenia  a 

používajú sa na financovanie ich  

podnikateľskej činnosti. 

2. Členské štáty požadujú  od manažéra 

infraštruktúry a prevádzkovateľa 

2. Členské štáty požadujú  od manažéra 

infraštruktúry a prevádzkovateľa 
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servisného zariadenia  , aby poskytli 

regulačnému orgánu  všetky potrebné 

informácie o  uložených  poplatkoch. 

Manažér infraštruktúry a prevádzkovateľ 

servisného zariadenia  musia byť v tomto 

ohľade schopní preukázať  každému 

železničnému podniku , že poplatky za 

infraštruktúru a služby  skutočne účtované 

železničnému podniku  podľa článkov 30 

až 37 zodpovedajú metodológii, pravidlám 

a prípadne rozsahu stanoveným v 

podmienkach používania siete. 

servisného zariadenia  , aby poskytli 

regulačnému orgánu  všetky potrebné 

informácie o  uložených  poplatkoch. 

Manažér infraštruktúry a prevádzkovateľ 

servisného zariadenia  musia byť v tomto 

ohľade schopní preukázať každému 

železničnému podniku, že poplatky za 

infraštruktúru a služby skutočne účtované 

železničnému podniku podľa článkov 30 až 

37 zodpovedajú metodológii, pravidlám a 

prípadne rozsahu stanoveným v 

podmienkach používania siete. 

3. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 

alebo 5 tohto článku alebo článok 32, 

poplatky za minimálny prístupový balík sa 

stanovia na základe nákladov, ktoré sú 

priamo vynaložené na prevádzku vlaku 

podľa prílohy VIII bodu 1  . 

3. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 

alebo 5 tohto článku alebo článok 32, 

poplatky za minimálny prístupový balík sa 

stanovia na základe nákladov, ktoré sú 

priamo vynaložené na prevádzku vlaku 

podľa prílohy VIII bodu 1. 

V súlade s postupom uvedeným v článku 

60 môže byť príloha VIII bod 1 zmenený a 

doplnený vzhľadom na získané skúsenosti. 

V súlade s postupom uvedeným v článku 

60a môže byť príloha VIII bod 1 zmenený 

a doplnený vzhľadom na získané 

skúsenosti. 

4.  Poplatky  za infraštruktúru môžu 

zahŕňať poplatok, ktorý odráža nedostatok 

kapacity identifikovateľného úseku 

infraštruktúry počas obdobia preťaženia. 

4.  Poplatky  za infraštruktúru môžu 

zahŕňať poplatok, ktorý odráža nedostatok 

kapacity identifikovateľného úseku 

infraštruktúry počas obdobia preťaženia. 

5. Ak sa v právnych predpisoch Únie 

týkajúcich sa cestnej nákladnej dopravy 

povoľuje účtovanie nákladov súvisiacich s 

pôsobením hluku, poplatky za 

infraštruktúru sa musia upraviť v záujme 

zohľadnenia nákladov súvisiacich s 

pôsobením hluku v dôsledku prevádzky 

vlaku v súlade s prílohou VIII bodom 2. 

5. Poplatky za infraštruktúru sa upravia 

tak, aby sa zohľadnili náklady súvisiace s 

pôsobením hluku v dôsledku prevádzky 

vlaku v súlade s prílohou VIII bodom 2. 

Táto úprava poplatkov za infraštruktúru 

umožní kompenzovať investície do 

vybavenia koľajových vozidiel dostupnou, 

ekonomicky najvhodnejšou technológiou 

využívajúcou nízko hlukové brzdy. 

Členské štáty zabezpečia, aby zavedenie 

diferencovaných poplatkov nemalo 

negatívny vplyv na finančnú rovnováhu 

manažéra infraštruktúry. Pravidlá 

európskeho spolufinancovania sa upravia 

tak, aby umožnili  spolufinancovanie 

vybavenia železničného vozového parku s 

cieľom znížiť hlučnosť, ako je to už v  

prípade ERTMS.    

V súlade s postupom uvedeným v článku 

60 môže byť príloha VIII bod 2 zmenená a 

V súlade s postupom uvedeným v článku 

60a môže byť príloha VIII bod 2 zmenená 
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doplnená vzhľadom na získané skúsenosti, 

a to najmä s cieľom určiť prvky 

diferencovaných poplatkov za 

infraštruktúru. 

a doplnená vzhľadom na získané 

skúsenosti, a to najmä s cieľom určiť prvky 

diferencovaných poplatkov za 

infraštruktúru, za predpokladu, že to 

nepovedie k narušeniu hospodárskej 

súťaže v sektore železničnej dopravy alebo 

s cestnou dopravou na úkor železničnej 

dopravy. 

Poplatky  za infraštruktúru sa môžu upraviť 

tak, aby zohľadnili ostatné  

environmentálne náklady spôsobené 

prevádzkou vlaku neuvedené v prílohe VIII 

bode 2 . Každá takáto  úprava , ktorá môže 

viesť k internalizácii externých nákladov 

vynaložených v súvislosti s uvoľňovaním 

látok znečisťujúcich ovzdušie v dôsledku 

prevádzky vlaku,  sa diferencuje  podľa 

rozsahu  spôsobených účinkov. 

Poplatky  za infraštruktúru sa môžu upraviť 

tak, aby zohľadnili ostatné  

environmentálne náklady spôsobené 

prevádzkou vlaku neuvedené v prílohe VIII 

bode 2 . Každá takáto  úprava , ktorá môže 

viesť k internalizácii externých nákladov 

vynaložených v súvislosti s uvoľňovaním 

látok znečisťujúcich ovzdušie v dôsledku 

prevádzky vlaku,  sa diferencuje  podľa 

rozsahu  spôsobených účinkov. 

Účtovanie iných  environmentálnych 

nákladov, ktorého výsledkom je zvýšenie 

celkového príjmu manažéra infraštruktúry, 

je však  povolené len vtedy, ak sa také 

spoplatnenie povoľuje v právnych 

predpisoch Únie  v prípade cestnej 

nákladnej  dopravy. Ak sa  spoplatňovanie 

týchto  environmentálnych nákladov v 

prípade cestnej nákladnej  dopravy 

nepovoľuje v právnych predpisoch Únie , 

nesmie taká úprava spôsobiť celkovú 

zmenu príjmov manažéra infraštruktúry.  

Účtovanie iných environmentálnych 

nákladov, ktorého výsledkom je zvýšenie 

celkového príjmu manažéra infraštruktúry, 

je však povolené len vtedy, ak sa také 

spoplatnenie uplatňuje v právnych 

predpisoch Únie v prípade cestnej 

nákladnej dopravy. Ak sa  spoplatňovanie 

týchto environmentálnych nákladov v 

prípade cestnej nákladnej dopravy 

nepovoľuje v právnych predpisoch Únie, 

nesmie taká úprava spôsobiť celkovú 

zmenu príjmov manažéra infraštruktúry.  

Ak spoplatňovanie environmentálnych 

nákladov vedie k dodatočným príjmom, o 

použití tohto príjmu rozhodujú členské 

štáty . Príslušné orgány uchovávajú 

informácie potrebné na to, aby bolo možné 

zistiť zdroj účtovania environmentálnych 

nákladov a jeho použitie. Členské štáty 

pravidelne poskytujú tieto informácie 

Komisii. 

Ak spoplatňovanie environmentálnych 

nákladov vedie k dodatočným príjmom, o 

použití tohto príjmu v prospech 

dopravných systémov rozhodujú členské 

štáty. Príslušné orgány uchovávajú 

informácie potrebné na to, aby bolo možné 

zistiť zdroj účtovania environmentálnych 

nákladov a jeho použitie. Členské štáty 

pravidelne poskytujú tieto informácie 

Komisii. 

6. Aby sa zabránilo nežiaducim 

neprimeraným výkyvom, poplatky uvedené 

v odsekoch 3, 4 a 5 sa môžu spriemerovať 

za primerané rozpätie vlakových služieb a 

za príslušné obdobie. Relatívna výška 

poplatku za používanie infraštruktúry 

6. Aby sa zabránilo nežiaducim 

neprimeraným výkyvom, poplatky uvedené 

v odsekoch 3, 4 a 5 sa môžu spriemerovať 

za primerané rozpätie vlakových služieb a 

za príslušné obdobie. Relatívna výška 

poplatku za používanie infraštruktúry 
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napriek tomu musí zodpovedať nákladom 

spôsobeným dopravnými službami. 

napriek tomu musí zodpovedať nákladom 

spôsobeným dopravnými službami. 

7. Tento článok sa netýka poskytovania 

služieb uvedených v bode 2 prílohy III. V 

každom prípade  , uložený poplatok za 

takéto služby nesmie presiahnuť výšku 

nákladov na ich poskytnutie plus 

primeraný zisk  . 

7. Tento článok sa netýka poskytovania 

služieb uvedených v bode 2 prílohy III. V 

každom prípade, uložený poplatok za 

takéto služby nesmie presiahnuť výšku 

nákladov na ich poskytnutie plus 

primeraný zisk. 

8. V prípade, ak služby uvedené v bodoch 

3 a 4 prílohy III ako doplnkové a vedľajšie 

služby ponúka len jeden poskytovateľ, 

potom stanovené poplatky za služby nesmú 

presiahnuť výšku  nákladov potrebných na 

ich zabezpečenie plus primeraný zisk  . 

8. V prípade, ak služby uvedené v bodoch 

3 a 4 prílohy III ako doplnkové a vedľajšie 

služby ponúka len jeden poskytovateľ, 

potom stanovené poplatky za služby nesmú 

presiahnuť výšku nákladov potrebných na 

ich zabezpečenie plus primeraný zisk  . 

9. Poplatky sa môžu vyberať za využitie 

kapacity určenej na účely údržby 

infraštruktúry. Také poplatky nesmú 

presiahnuť čistú stratu na výnosoch, ktorá 

vznikne manažérovi infraštruktúry v 

dôsledku  výdavkov na údržbu. 

9. Poplatky sa môžu vyberať za využitie 

kapacity určenej na účely údržby 

infraštruktúry. Také poplatky nesmú 

presiahnuť čistú stratu na výnosoch, ktorá 

vznikne manažérovi infraštruktúry v 

dôsledku výdavkov na údržbu. 

10. Prevádzkovateľ zariadenia 

poskytujúceho služby uvedené v prílohe III 

bodoch 2, 3 a 4 poskytuje manažérovi 

infraštruktúry informácie o poplatkoch, 

ktoré majú byť súčasťou podmienok 

používania siete podľa článku 27.  

10. Prevádzkovateľ zariadenia 

poskytujúceho služby uvedené v prílohe III 

bodoch 2, 3 a 4 poskytuje manažérovi 

infraštruktúry informácie o poplatkoch, 

ktoré majú byť súčasťou podmienok 

používania siete podľa článku 27.  

 

(Týka sa všetkých jazykov.) 


