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Ändringsförslag 79 ska lyda som följer: 

Förslag till direktiv 

Artikel 31 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Avgifter för utnyttjande av 

järnvägsinfrastruktur och av anläggningar 

för tjänster ska betalas till 

infrastrukturförvaltaren respektive 

tjänsteleverantören och användas för att 

finansiera deras verksamheter. 

1. Avgifter för utnyttjande av 

järnvägsinfrastruktur och av anläggningar 

för tjänster ska betalas till 

infrastrukturförvaltaren respektive 

tjänsteleverantören och användas för att 

finansiera deras verksamheter. 

2. Medlemsstaterna ska kräva att 

infrastrukturförvaltaren och 

tjänsteleverantören tillhandahåller 

regleringsorganet all nödvändig 

information om de avgifter som tas ut. 

2. Medlemsstaterna ska kräva att 

infrastrukturförvaltaren och 

tjänsteleverantören tillhandahåller 

regleringsorganet all nödvändig 

information om de avgifter som tas ut. 
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Infrastrukturförvaltaren och 

tjänsteleverantören måste i detta avseende 

kunna visa för varje järnvägsföretag att de 

avgifter för infrastrukturen och för tjänster 

som järnvägsföretaget verkligen faktureras 

enligt artiklarna 30–37 överensstämmer 

med de metoder, regler och i tillämpliga 

fall nivåer som anges i beskrivningen av 

järnvägsnätet. 

Infrastrukturförvaltaren och 

tjänsteleverantören måste i detta avseende 

kunna visa för varje järnvägsföretag att de 

avgifter för infrastrukturen och för tjänster 

som järnvägsföretaget verkligen faktureras 

enligt artiklarna 30–37 överensstämmer 

med de metoder, regler och i tillämpliga 

fall nivåer som anges i beskrivningen av 

järnvägsnätet. 

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 

punkterna 4 eller 5 i denna artikel eller 

artikel 32 ska avgiften för minimipaketet 

fastställas till den kostnad som uppstår som 

en direkt följd av den tågtrafik som bedrivs 

, i enlighet med punkt 1 i bilaga VIII . 

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 

punkterna 4 eller 5 i denna artikel eller 

artikel 32 ska avgiften för minimipaketet 

fastställas till den kostnad som uppstår som 

en direkt följd av den tågtrafik som bedrivs 

, i enlighet med punkt 1 i bilaga VIII . 

Punkt 1 i bilaga VIII får ändras i ljuset av 

gjorda erfarenheter i enlighet med det 

förfarande som avses i artikel 60.  

Punkt 1 i bilaga VIII får ändras i ljuset av 

gjorda erfarenheter i enlighet med det 

förfarande som avses i artikel 60a.  

4. En extra avgift får inbegripas i 

infrastrukturavgifterna för att visa att det 

föreligger en brist på kapacitet i fråga om 

identifierbara delar av infrastrukturen 

under perioder av överbelastning. 

4. En extra avgift får inbegripas i 

infrastrukturavgifterna för att visa att det 

föreligger en brist på kapacitet i fråga om 

identifierbara delar av infrastrukturen 

under perioder av överbelastning. 

5. När avgiftsuttag för kostnaden för 

bullereffekter tillåts i unionslagstiftningen 

för godstransport på väg ska 
infrastrukturavgifterna modifieras för att ta 

hänsyn till kostnaden för bullereffekter 

som orsakas av tågdriften i enlighet med 

punkt 2 i bilaga VIII. 

5. Infrastrukturavgifterna ska modifieras 

för att ta hänsyn till kostnaden för 

bullereffekter som orsakas av tågdriften i 

enlighet med punkt 2 i bilaga VIII. Sådana 

modifieringar av infrastrukturavgifterna 

ska tillåta kompensation för investeringar 

i eftermodifiering av järnvägsfordon med 

den mest ekonomiskt lönsamma 

bromsteknik som är tillgänglig och som 

har låga bullernivåer. Medlemsstaterna 

ska se till att införandet av sådana 

differentierade avgifter inte inverkar 

negativt på infrastrukturförvaltarens 

ekonomiska jämvikt. Reglerna för 

europeisk medfinansiering ska ändras så 

att det blir möjligt att medfinansiera 

eftermodifiering av rullande materiel för 

att minska buller, såsom redan är fallet 

när det gäller ERTMS. 

Punkt 2 i bilaga VIII får ändras i ljuset av 

gjorda erfarenheter i enlighet med det 

förfarande som avses i artikel 60, i 

synnerhet för att specificera faktorerna i 

Punkt 2 i bilaga VIII får ändras i ljuset av 

gjorda erfarenheter i enlighet med det 

förfarande som avses i artikel 60a, i 

synnerhet för att specificera faktorerna i 
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differentierade infrastrukturavgifter.  differentierade infrastrukturavgifter, 

förutsatt att detta inte snedvrider 

konkurrensen inom järnvägssektorn eller 

gentemot vägtransportsektorn till förfång 

för järnvägssektorn. 

Infrastrukturavgifterna får ändras för att ta 

hänsyn till kostnaden för annan 

miljöpåverkan som driften av tåg 

förorsakar och som inte nämns i punkt 2 i 

bilaga VIII. Varje sådan ändring, som kan 

säkerställa internaliseringen av externa 

kostnader för luftföroreningar som släpps 

ut som ett resultat av tågdriften, ska 

differentieras i enlighet med påverkans 

omfattning. 

Infrastrukturavgifterna får ändras för att ta 

hänsyn till kostnaden för annan 

miljöpåverkan som driften av tåg 

förorsakar och som inte nämns i punkt 2 i 

bilaga VIII. Varje sådan ändring, som kan 

säkerställa internaliseringen av externa 

kostnader för luftföroreningar som släpps 

ut som ett resultat av tågdriften, ska 

differentieras i enlighet med påverkans 

omfattning. 

Uttag av andra miljökostnader som 

resulterar i en ökning av de totala 

intäkterna för infrastrukturförvaltaren får 

ske endast under förutsättning att sådana 

uttag tillåts i unionslagstiftningen för 

godstransport på väg . Om fastställande 

och uttag av dessa miljökostnader för 

godstransport på väg inte tillåts i 

unionslagstiftningen får sådana ändringar 

inte resultera i någon genomgripande 

förändring av de totala intäkterna för 

infrastrukturförvaltaren. 

Uttag av andra miljökostnader som 

resulterar i en ökning av de totala 

intäkterna för infrastrukturförvaltaren får 

ske endast under förutsättning att sådana 

uttag tillämpas i unionslagstiftningen för 

godstransport på väg . Om fastställande 

och uttag av dessa miljökostnader för 

godstransport på väg inte tillåts i 

unionslagstiftningen får sådana ändringar 

inte resultera i någon genomgripande 

förändring av de totala intäkterna för 

infrastrukturförvaltaren. 

Om fastställande och uttag av 

miljökostnader leder till extra intäkter ska 

medlemsstaterna besluta hur dessa intäkter 

ska användas. De relevanta myndigheterna 

ska spara erforderliga uppgifter för att 

säkerställa att miljöavgifternas ursprung 

och användningen av dem kan spåras. 

Medlemsstaterna ska regelbundet 

informera kommissionen om detta. 

Om fastställande och uttag av 

miljökostnader leder till extra intäkter ska 

medlemsstaterna besluta hur dessa intäkter 

ska användas så att de gynnar 

transportsystemen. De relevanta 

myndigheterna ska spara erforderliga 

uppgifter för att säkerställa att 

miljöavgifternas ursprung och 

användningen av dem kan spåras. 

Medlemsstaterna ska regelbundet 

informera kommissionen om detta. 

6. För att undvika oönskade 

oproportionerliga variationer får de 

avgifter som anges i punkterna 3, 4 och 5 

fastställas på en genomsnittsnivå beräknad 

på en rimlig spridning av järnvägstrafik 

och tider. Den relativa storleken på 

infrastrukturavgifterna ska dock stå i 

proportion till de kostnader som kan 

6. För att undvika oönskade 

oproportionerliga variationer får de 

avgifter som anges i punkterna 3, 4 och 5 

fastställas på en genomsnittsnivå beräknad 

på en rimlig spridning av järnvägstrafik 

och tider. Den relativa storleken på 

infrastrukturavgifterna ska dock stå i 

proportion till de kostnader som kan 
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hänföras till tjänsterna. hänföras till tjänsterna. 

7. Det tillhandahållande av tjänster som 

avses i punkt 2 i bilaga III ska inte omfattas 

av denna artikel. Den avgift som tas ut för 

sådana tjänster får dock under inga 

förhållanden överstiga kostnaden för 

tillhandahållandet av tjänsten, plus en 

rimlig vinst. 

7. Det tillhandahållande av tjänster som 

avses i punkt 2 i bilaga III ska inte omfattas 

av denna artikel. Den avgift som tas ut för 

sådana tjänster får dock under inga 

förhållanden överstiga kostnaden för 

tillhandahållandet av tjänsten, plus en 

rimlig vinst. 

8. Om de tjänster som i punkterna 3 och 4 i 

bilaga III anges som tilläggstjänster eller 

extra tjänster endast tillhandahålls av en 

leverantör ska den avgift som tas ut för 

denna tjänst inte överstiga kostnaden för att 

tillhandahålla tjänsten, plus en rimlig vinst. 

8. Om de tjänster som i punkterna 3 och 4 i 

bilaga III anges som tilläggstjänster eller 

extra tjänster endast tillhandahålls av en 

leverantör ska den avgift som tas ut för 

denna tjänst inte överstiga kostnaden för att 

tillhandahålla tjänsten, plus en rimlig vinst. 

9. Avgifter får tas ut för kapacitet som 

används för underhåll av infrastruktur. 

Dessa avgifter ska inte överstiga den 

minskade nettointäkt för 

infrastrukturförvaltaren som förorsakas av 

underhållet. 

9. Avgifter får tas ut för kapacitet som 

används för underhåll av infrastruktur. 

Dessa avgifter ska inte överstiga den 

minskade nettointäkt för 

infrastrukturförvaltaren som förorsakas av 

underhållet. 

10. Tjänsteleverantören vid anläggningen 

för tillhandahållande av de tjänster som 

anges i punkterna 2, 3 och 4 i bilaga III ska 

förse infrastrukturförvaltaren med den 

information om avgifter som ska 

inkluderas i beskrivningen av järnvägsnätet 

enligt artikel 27.  

10. Tjänsteleverantören vid anläggningen 

för tillhandahållande av de tjänster som 

anges i punkterna 2, 3 och 4 i bilaga III ska 

förse infrastrukturförvaltaren med den 

information om avgifter som ska 

inkluderas i beskrivningen av järnvägsnätet 

enligt artikel 27.  

 

 

(Berör samtliga språkversioner.) 


