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Predlog spremembe 79 naj se glasi: 

Predlog direktive 

Člen 31 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 31 Člen 31 

Načela zaračunavanja uporabnin Načela zaračunavanja uporabnin 

1. Uporabnine za uporabo železniške 

infrastrukture in objektov, potrebnih za 

izvajanje železniških storitev,  se plačajo 

upravljavcu infrastrukture oziroma 

operaterju objektov, potrebnih za izvajanje 

železniških storitev , ki jih uporabita za 

financiranje svojih dejavnosti. 

1. Uporabnine za uporabo železniške 

infrastrukture in objektov, potrebnih za 

izvajanje železniških storitev,  se plačajo 

upravljavcu infrastrukture oziroma 

operaterju objektov, potrebnih za izvajanje 

železniških storitev , ki jih uporabita za 

financiranje svojih dejavnosti. 

2. Države članice od upravljavca 2. Države članice od upravljavca 
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infrastrukture in operaterja objektov, 

potrebnih za izvajanje železniških storitev,  

zahtevajo, da regulatornemu organu  

predložita vse potrebne informacije o 

zaračunanih uporabninah. V zvezi s tem 

morata biti upravljavec železniške 

infrastrukture in operater objektov, 

potrebnih za izvajanje železniških storitev,  

sposobna dokazati  vsakemu prevozniku v 

železniškem prometu , da so uporabnine za 

infrastrukturo in storitev , ki jih dejansko 

zaračunata vsakemu prevozniku v 

železniškem prometu  na podlagi členov 30 

do 37, v skladu s predvidenimi postopki, 

pravili in po potrebi z lestvicami, 

določenimi v programu omrežja. 

infrastrukture in operaterja objektov, 

potrebnih za izvajanje železniških storitev,  

zahtevajo, da regulatornemu organu  

predložita vse potrebne informacije o 

zaračunanih uporabninah. V zvezi s tem 

morata biti upravljavec železniške 

infrastrukture in operater objektov, 

potrebnih za izvajanje železniških storitev,  

sposobna dokazati  vsakemu prevozniku v 

železniškem prometu , da so uporabnine za 

infrastrukturo in storitev , ki jih dejansko 

zaračunata vsakemu prevozniku v 

železniškem prometu  na podlagi členov 30 

do 37, v skladu s predvidenimi postopki, 

pravili in po potrebi z lestvicami, 

določenimi v programu omrežja. 

3. Brez poseganja v odstavek 4 ali 5 tega 

člena ali v člen 32 so uporabnine za 

minimalni paket storitev dostopa do 

infrastrukture enake stroškom, ki nastanejo 

neposredno pri izvajanju storitve , v skladu 

s Prilogo VIII, točko 1 . 

3. Brez poseganja v odstavek 4 ali 5 tega 

člena ali v člen 32 so uporabnine za 

minimalni paket storitev dostopa do 

infrastrukture enake stroškom, ki nastanejo 

neposredno pri izvajanju storitve , v skladu 

s Prilogo VIII, točko 1 . 

Priloga VIII, točka 1, se lahko spremeni 

glede na izkušnje skladu s postopkom iz 

člena 60. 

Priloga VIII, točka 1, se lahko spremeni 

glede na izkušnje skladu s postopkom iz 

člena 60a. 

4.  Uporabnine  za infrastrukturo lahko 

vsebujejo dajatev za nezadostnost 

infrastrukturnih zmogljivosti na določenem 

odseku v obdobjih preobremenjenosti 

infrastrukture. 

4.  Uporabnine  za infrastrukturo lahko 

vsebujejo dajatev za nezadostnost 

infrastrukturnih zmogljivosti na določenem 

odseku v obdobjih preobremenjenosti 

infrastrukture. 

5. Kadar zakonodaja Unije dovoljuje 

zaračunavanje uporabnin za stroške 

učinkov hrupa za cestni prevoz blaga, se 
uporabnine za uporabo infrastrukture 

spremenijo, da bi se upoštevali stroški 

učinkov hrupa, ki jih povzroči železniški 

promet v skladu s Prilogo VIII, točko 2. 

5. Uporabnine za uporabo infrastrukture se 

spremenijo, da bi se upoštevali stroški 

učinkov hrupa, ki jih povzroči železniški 

promet v skladu s Prilogo VIII, točko 2. S 

takšno spremembo uporabnin za 

infrastrukturo bi se moralo omogočiti 

nadomestilo za naložbe v naknadno 

opremljanje obstoječih železniških vozila z 

ekonomsko najbolj vzdržno zavorno 

tehnologijo z nizkimi emisijami hrupa, ki 

je na voljo. Države članice zagotovijo, da 

uvajanje teh diferenciranih uporabnin 

nima negativnega učinka na finančno 

ravnovesje upravljavca infrastrukture. 

Pravila za evropsko sofinanciranje se 

spremenijo, tako da dopuščajo 
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sofinanciranje za naknadno opremljanje 

voznega parka, z namenom zmanjšati 

emisije hrupa, kakor že velja v primeru 

ERTMS. 

Priloga VIII, točka 2, se lahko spremeni 

glede na izkušnje v skladu s postopkom iz 

člena 60, zlasti, da bi se navedli elementi 

diferenciranih uporabnin za uporabo 

infrastrukture. 

Priloga VIII, točka 2, se lahko spremeni 

glede na izkušnje v skladu s postopkom iz 

člena 60a, zlasti, da bi se navedli elementi 

diferenciranih uporabnin za uporabo 

infrastrukture, pod pogojem, da to ne 

povzroči izkrivljanja konkurence v 

sektorju železniškega prometa ali da ne 

škodi konkurenčnosti železniškega 

prometa v primerjavi s cestnim. 

Uporabnine  za infrastrukturo se lahko 

spremenijo, da se upoštevajo stroški 

drugih  vplivov na okolje, ki jih povzroča 

železniški promet in niso navedeni v 

Prilogi VIII, točki 2 . Vsaka taka 

sprememba  , ki lahko zagotovi 

ponotranjenje zunanjih stroškov emisij 

onesnaževalcev zraka, ki nastanejo 

neposredno pri izvajanju storitve,  se 

spreminja glede na obseg povzročenih 

vplivov na okolje. 

Uporabnine  za infrastrukturo se lahko 

spremenijo, da se upoštevajo stroški 

drugih  vplivov na okolje, ki jih povzroča 

železniški promet in niso navedeni v 

Prilogi VIII, točki 2 . Vsaka taka 

sprememba  , ki lahko zagotovi 

ponotranjenje zunanjih stroškov emisij 

onesnaževalcev zraka, ki nastanejo 

neposredno pri izvajanju storitve,  se 

spreminja glede na obseg povzročenih 

vplivov na okolje. 

Zaračunavanje drugih  okoljskih stroškov, 

zaradi česar se povečajo skupni prihodki 

upravljavca železniške infrastrukture, je 

dovoljeno le, če so ti stroški dovoljeni z 

zakonodajo Unije  za cestni prevoz blaga . 

Če zakonodaja Unije ne dovoljuje  

zaračunavanja teh  okoljskih stroškov za 

cestni prevoz blaga , takšna sprememba 

uporabnine ne sme povzročiti nobene 

spremembe v skupnih prihodkih 

upravljavca železniške infrastrukture.  

Zaračunavanje drugih okoljskih stroškov, 

zaradi česar se povečajo skupni prihodki 

upravljavca železniške infrastrukture, je 

dovoljeno le, če so ti stroški predpisani z 

zakonodajo Unije za cestni prevoz blaga. 

Če zakonodaja Unije ne dovoljuje  

zaračunavanja teh okoljskih stroškov za 

cestni prevoz blaga, takšna sprememba 

uporabnine ne sme povzročiti nobene 

spremembe v skupnih prihodkih 

upravljavca železniške infrastrukture.  

Če zaračunavanje za  okoljske stroške 

prinaša dodatne prihodke, se države članice 

same odločijo o njihovi uporabi. Ustrezni 

organi hranijo potrebne podatke, ki 

omogočajo sledljivost izvora 

zaračunavanja okoljskih stroškov in 

njihove uporabe. Države članice te 

informacije redno predložijo Komisiji. 

Če zaračunavanje za okoljske stroške 

prinaša dodatne prihodke, se države članice 

same odločijo o njihovi uporabi v korist 

prometnih sistemov. Ustrezni organi 

hranijo potrebne podatke, ki omogočajo 

sledljivost izvora zaračunavanja okoljskih 

stroškov in njihove uporabe. Države 

članice te informacije redno predložijo 

Komisiji. 

6. Za izogibanje neželenim nesorazmernim 

nihanjem se za uporabnine iz odstavkov 3, 

6. Za izogibanje neželenim nesorazmernim 

nihanjem se za uporabnine iz odstavkov 3, 
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4 in 5 lahko določi srednja vrednost za 

primeren obseg železniških storitev in 

obdobij. Vsekakor pa mora biti relativna 

višina uporabnin za železniško 

infrastrukturo vezana na stroške, ki 

nastanejo pri storitvah. 

4 in 5 lahko določi srednja vrednost za 

primeren obseg železniških storitev in 

obdobij. Vsekakor pa mora biti relativna 

višina uporabnin za železniško 

infrastrukturo vezana na stroške, ki 

nastanejo pri storitvah. 

7. Ta člen ne ureja opravljanja storitev, ki 

jih navaja Priloga III, točka 2. V vsakem 

primeru  uporabnina, ki se zaračuna za take 

storitve, ne presega stroškov njihovega 

zagotavljanja, skupaj z razumnim 

dobičkom  . 

7. Ta člen ne ureja opravljanja storitev, ki 

jih navaja Priloga III, točka 2. V vsakem 

primeru  uporabnina, ki se zaračuna za take 

storitve, ne presega stroškov njihovega 

zagotavljanja, skupaj z razumnim 

dobičkom  . 

8. Kadar storitve iz Priloge III, točk 3 in 4, 

kot dodatne in pomožne zagotavlja en sam  

ponudnik, uporabnina ne presega  stroškov 

njihovega zagotavljanja, skupaj z 

razumnim dobičkom  . 

8. Kadar storitve iz Priloge III, točk 3 in 4, 

kot dodatne in pomožne zagotavlja en sam  

ponudnik, uporabnina ne presega  stroškov 

njihovega zagotavljanja, skupaj z 

razumnim dobičkom  . 

9. Stroški se lahko odmerijo zaradi 

zmogljivosti, uporabljenih za vzdrževanje 

infrastrukture. Ti stroški ne smejo presegati 

čiste izgube prihodka, ki jo ima 

upravljavec železniške infrastrukture zaradi 

vzdrževanja. 

9. Stroški se lahko odmerijo zaradi 

zmogljivosti, uporabljenih za vzdrževanje 

infrastrukture. Ti stroški ne smejo presegati 

čiste izgube prihodka, ki jo ima 

upravljavec železniške infrastrukture zaradi 

vzdrževanja. 

10. Operater objektov, potrebnih za 

izvajanje železniških storitev iz Priloge III, 

točk 2, 3 in 4, upravljavcu železniške 

infrastrukture zagotovi informacije o 

uporabninah, ki jih je treba vključiti v 

program omrežja v skladu s členom 27.  

10. Operater objektov, potrebnih za 

izvajanje železniških storitev iz Priloge III, 

točk 2, 3 in 4, upravljavcu železniške 

infrastrukture zagotovi informacije o 

uporabninah, ki jih je treba vključiti v 

program omrežja v skladu s členom 27.  

 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 


