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Изменение 33
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) През последното десетилетие, 
нарастването в железопътните 
пътнически превози е било 
недостатъчно, за да се увеличи неговия
дял спрямо автомобилния и въздушния 
транспорт. Железопътният пътнически 
превоз запазва относително стабилен 
дял от 6 % от общия превоз на пътници 
в Европейския съюз. Услугите в 
железопътния превоз на пътници 
изостават спрямо актуалните 
изисквания за разнообразие и качество.

(1) През последното десетилетие, 
нарастването в железопътните 
пътнически превози е било 
недостатъчно, за да се увеличи
неговият дял спрямо автомобилния и 
въздушния транспорт. Железопътният 
пътнически превоз запазва относително 
стабилен дял от 6 % от общия превоз на 
пътници в Европейския съюз. Услугите 
в железопътния превоз на пътници 
изостават спрямо актуалните 
изисквания за разнообразие и качество. 
Въпреки това в държавите, отворили 
своите пазари за конкуренцията, 
съчетавайки права на отворен достъп 
със задължения за обществена услуга, 
се отчита нарастване на заетостта 
в железопътния сектор и увеличение 
в броя на пътникокилометрите, 
което създава нови възможности за 
заетост в железопътния сектор.

Or. en

Изменение 34
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Пазарът на ЕС на услуги за 
международен железопътен превоз на 
пътници е отворен за конкуренция от 
2010 г. Освен това някои държави 

(2) Пазарът на ЕС на услуги за 
международен железопътен превоз на 
пътници е отворен за конкуренция от 
2010 г. Освен това някои държави 
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членки отвориха за конкуренция своите 
услуги за вътрешен превоз на пътници 
чрез въвеждането на права за свободен 
достъп или чрез тръжни процедури за 
възлагане на обществени поръчки, или 
чрез двете.

членки отвориха за конкуренция своите 
услуги за вътрешен превоз на пътници 
чрез въвеждането на права за свободен 
достъп или чрез тръжни процедури за 
възлагане на обществени поръчки, или 
чрез двете, при спазване на Протокол 
№ 26 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 35
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) За да се гарантира високо 
качество на услугите за пътниците 
при постигане на целите на 
политиката за обществения превоз 
на пътници, правилото, което трябва 
да се следва, е да се координират 
правата за свободен достъп със 
задължителните тръжни процедури 
за възлагане на обществените 
поръчки.

Or. en

Обосновка

Свободният достъп се основава единствено на пазарните резултати и на 
удовлетвореността на пътуващите, като така може да се осигури високо качество 
на услугата по най-добрия начин.

Изменение 36
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Съображение 2б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Прякото възлагане на 
обществени поръчки за услуги следва 
да се ограничи до специфични условия, 
като например риска от прекъсване 
на предоставянето на услугите, 
поради което тези договори следва да 
имат ограничен срок.

Or. en

Обосновка

Прякото възлагане на поръчки следва да бъде изключение, а не правило.

Изменение 37
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Когато компетентните органи 
организират своите обществени услуги 
за пътнически превоз, те трябва да 
гарантират, че задълженията за 
предоставяне на обществени услуги и 
географският обхват на договорите за 
обществени услуги са подходящи, 
необходими и пропорционални по 
отношение на целите на публичната 
политика за превоз на пътници на тяхна 
територия. Тази политика следва да 
бъде отразена в плановете за 
обществен транспорт на държавите 
членки и да се осигури възможност за 
транспортни решения въз основа на 
пазарните принципи. Процесът на 
изготвяне на плановете за обществен 
транспорт и на задълженията за 
обществени услуги следва да е 
прозрачен за съответните 
заинтересовани страни, включително за 

(4) Когато компетентните органи 
организират своите обществени услуги 
за пътнически превоз, те трябва да 
гарантират, че задълженията за 
предоставяне на обществени услуги и 
географският обхват на договорите за 
обществени услуги са подходящи, 
необходими и пропорционални по 
отношение на целите на публичната 
политика за превоз на пътници на тяхна 
територия, и че са спазени социалните 
цели на ДЕС, Хартата на основните 
права, Протокол № 26 от ДФЕС, 
както и Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания. Тази 
политика следва да бъде отразена в 
мултимодалните планове за 
обществен транспорт на държавите 
членки и да се осигури възможност за 
транспортни решения въз основа на 
нуждите на потребителите, 
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потенциалните участници на пазара. включително семейства, възрастни 
хора и хора с увреждания. Процесът на 
изготвяне на тези мултимодални 
планове за обществен транспорт и на 
задълженията за обществени услуги 
следва да включва икономическо, 
социално и екологично измерение и да 
е прозрачен за съответните 
заинтересовани страни, включително за 
потенциалните участници на пазара.

Or. en

Изменение 38
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С оглед осигуряването на стабилно 
финансиране за изпълнението на 
заложените в плановете за обществен 
транспорт цели в разработваните от 
компетентните органи задължения за 
обществени услуги е необходимо да се 
предвиди икономически ефективно 
постигане на целите на обществения 
транспорт с отчитане на компенсацията 
за нетния финансов ефект от тези 
задължения. Необходимо е също така 
компетентните органи да осигурят 
дългосрочна финансова устойчивост на 
услугите по обществен транспорт, 
предоставяни по договори за 
обществени услуги.

(5) С оглед осигуряването на стабилно 
финансиране за изпълнението на 
заложените в плановете за обществен 
транспорт цели в разработваните от 
компетентните органи задължения за 
обществени услуги е необходимо да се 
предвиди висококачествено и 
икономически ефективно постигане на 
целите на обществения транспорт с 
отчитане на компенсацията за нетния 
финансов ефект от тези задължения. 
Необходимо е също така компетентните 
органи да осигурят дългосрочна 
финансова устойчивост на услугите по 
обществен транспорт, предоставяни по 
договори за обществени услуги.

Or. en

Изменение 39
Юта Щайнрук
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Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Тръжни процедури, основаващи се 
на принципа за най-ниската цена, 
насърчават социалния дъмпинг, 
който често се свързва с по-евтините 
оферти. При това се постигат 
спестявания за сметка на 
работниците и служителите: по-
ниски заплати, по-дълго работно 
време, по-малоброен персонал. С цел
гарантиране на тръжна процедура, 
основаваща се на качествени аспекти, 
а не на най-ниската цена, и с цел да се 
вземат предвид националните 
особености, определянето на 
формата на тръжната процедура 
трябва да бъде предоставено на 
държавите членки.

Or. de

Обосновка

Свободата на избор на компетентните органи по отношение на пряко възлагане на 
обществени поръчки или тръжна процедура следва да се запази.

Изменение 40
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Трябва да се гарантира, че 
икономическата ефективност няма 
да бъде постигана за сметка на 
качеството на предоставяната услуга 
или условията на труд на 
служителите; за да се гарантира 
това, в тръжната процедура трябва 
да се включат социални критерии.
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Or. en

Изменение 41
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) От особено значение е 
компетентните органи да се съобразяват 
с тези критерии за задълженията за 
обществени услуги и с обхвата на 
договорите за обществени услуги, за да 
се осигури безпроблемното 
функциониране на пазара на обществен 
железопътен пътнически превоз, тъй 
като свободният достъп по отношение 
на предоставянето на транспортни 
услуги трябва да се съгласува тясно с 
услугите, предоставяни по договори за 
обществени услуги. Поради това 
независимите регулаторни органи в 
областта на железопътния превоз следва 
да гарантират, че този процес протича 
по правилата и прозрачно.

(6) От особено значение е 
компетентните органи да се съобразяват 
с тези критерии за задълженията за 
обществени услуги и с обхвата на 
договорите за обществени услуги, за да 
се осигури безпроблемното 
функциониране на пазара на обществен 
железопътен пътнически превоз и 
посрещането на нуждите на неговите 
потребители, като същевременно се 
спазват правата на служителите в 
сектора, тъй като свободният достъп по 
отношение на предоставянето на 
транспортни услуги трябва да се 
съгласува тясно с услугите, 
предоставяни по договори за 
обществени услуги. Поради това 
независимите регулаторни органи в 
областта на железопътния превоз следва 
да гарантират, че този процес протича 
по правилата и прозрачно.

Or. en

Изменение 42
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Някои горни граници за прякото 
възлагане на обществени поръчки за 

(9) Някои горни граници за прякото 
възлагане на обществени поръчки за 
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услуги трябва да бъдат изменени според 
особеностите на железопътния 
транспорт предвид специфичните
икономически условия, при които 
протичат процедурите за възлагане на 
обществени поръчки в този сектор.

услуги трябва да бъдат изменени според 
особеностите на железопътния 
транспорт предвид социалните и 
териториалните изисквания на 
услугите от общ интерес и
икономическите условия, при които 
протичат процедурите за възлагане на 
обществени поръчки в този сектор.

Or. en

Изменение 43
Сари Есаях

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Принципът на реципрочност е 
важно средство за противодействие 
на нарушаването на конкуренцията; 
този принцип следва да се прилага 
спрямо дружества от трети 
държави, които желаят да участват 
в тръжни процедури в рамките на 
Съюза.

Or. en

Изменение 44
Жорж Бах

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Принципът на реципрочност, т.е. 
участието на пазара за обществен 
транспорт, е важно средство за 
противодействие на нарушаването на 
конкуренцията; този принцип не 
следва да се прилага само спрямо 
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лицензирани железопътни 
предприятия и техните дъщерни 
предприятия в държавите членки, но 
и по отношение на дружествата от 
трети държави, които желаят да 
участват в тръжни процедури в 
рамките на Съюза.

Or. de

Изменение 45
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Създаването на вътрешен пазар за 
железопътни пътнически транспортни 
услуги изисква наличието на общи 
правила за конкурентните тръжни 
процедури за възлагането на 
обществени поръчки за услуги в този 
сектор, които да се прилагат по 
хармонизиран начин във всички 
държави членки.

(10) Създаването на вътрешен пазар за 
железопътни пътнически транспортни 
услуги изисква наличието на общи 
правила за конкурентните тръжни 
процедури за възлагането на 
обществени поръчки за услуги в този 
сектор, които да се прилагат по 
хармонизиран начин във всички 
държави членки, за да се гарантира 
лоялна конкуренция между всички 
потенциални участници в тръжните 
процедури.

Or. en

Обосновка

Необходими са общи правила за конкурентно участие в тръжните процедури, за да се
изгради рамка, която да стимулира малките предприятия и новите участници да се 
конкурират.

Изменение 46
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Създаването на вътрешен пазар за 
железопътни пътнически транспортни 
услуги изисква наличието на общи 
правила за конкурентните тръжни 
процедури за възлагането на 
обществени поръчки за услуги в този 
сектор, които да се прилагат по 
хармонизиран начин във всички 
държави членки.

(10) Създаването на вътрешен пазар за 
железопътни пътнически транспортни 
услуги изисква наличието на общи 
правила за конкурентните тръжни 
процедури за възлагането на 
обществени поръчки за услуги в този 
сектор, съобразени също и със 
социалните цели, и със задълженията 
за услуги от общ интерес, заложени в 
ДЕС и в ДФЕС, които да се прилагат по 
хармонизиран начин във всички 
държави членки.

Or. en

Изменение 47
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед създаването на рамкови 
условия, които осигуряват на 
обществото максимални ползи от 
действителното отваряне на пазара 
на вътрешни услуги за железопътни 
пътнически превози, е важно държавите 
членки да гарантират подходящо 
равнище на социална защита за 
персонала на предоставящите 
обществени услуги.

(11) С оглед създаването на рамкови 
условия, които осигуряват на всички 
членове на обществото максимални 
ползи от висококачествен набор от
вътрешни услуги за железопътни 
пътнически превози, които са 
съобразени със социалните цели, 
определени в ДЕС, и с целите, 
свързани с услугите от общ интерес, 
определени в Протокол № 26 от ДЕС, 
е важно държавите членки да 
гарантират високо равнище на социална 
защита и добри условия на труд за 
персонала на предоставящите 
обществени услуги, при спазване на 
колективните трудови договори в 
сектора.

Or. en
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Изменение 48
Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед създаването на рамкови 
условия, които осигуряват на 
обществото максимални ползи от 
действителното отваряне на пазара на 
вътрешни услуги за железопътни 
пътнически превози, е важно държавите 
членки да гарантират подходящо 
равнище на социална защита за 
персонала на предоставящите 
обществени услуги.

(11) С оглед създаването на рамкови 
условия, които осигуряват на 
обществото максимални ползи от 
действителното отваряне на пазара на 
вътрешни услуги за железопътни 
пътнически превози, е важно държавите 
членки да гарантират

1) подходящо равнище на социална 
защита за персонала на предоставящите 
обществени услуги.

2) минимално равнище на услугата по 
време на стачки в обществения 
транспорт.

Or. en

Обосновка

Услугите, предоставени по договори за обществени услуги, се финансират с публични 
средства. За да е сигурно, че пътниците ще могат винаги да разчитат на тези услуги, 
държавите членки трябва да гарантират минимално равнище на услугата по време на 
стачки.

Изменение 49
Фредерик Дарден

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед създаването на рамкови 
условия, които осигуряват на 

(11) С оглед създаването на рамкови 
условия, които осигуряват на 
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обществото максимални ползи от 
действителното отваряне на пазара на 
вътрешни услуги за железопътни 
пътнически превози, е важно държавите 
членки да гарантират подходящо 
равнище на социална защита за 
персонала на предоставящите 
обществени услуги.

обществото максимални ползи от 
действителното отваряне на пазара на 
вътрешни услуги за железопътни 
пътнически превози, е важно държавите 
членки да гарантират при всяко 
положение подходящо равнище на 
социална защита за персонала на 
предоставящите обществени услуги на 
национално, регионално или местно 
равнище. Адекватното равнище 
следва да се гарантира най-късно при 
отварянето на вътрешния 
железопътен пазар посредством 
националното право и/или 
колективни трудови договори за целия 
сектор, които налагат социални 
стандарти и/или прехвърляне на 
персонала за съответния сектор.

Or. en

Обосновка

Конкуренцията следва да се осъществява при равнопоставени социални условия и 
следователно всяка държава членка следва да предоставя адекватната защита на 
персонала на национално, регионално или местно равнище, следвайки собствените си 
правила и практики в тази област. Трябва да се намерят специални решения и за 
държавните служители или персонала със специален статут, подобен на този на 
държавните служители, които все още представляват значителна част от всички 
служители в железопътния сектор.

Изменение 50
Жорж Бах

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Когато сключването на договор 
за предоставяне на обществена услуга 
може да доведе до смяната на 
изпълнител на обществена услуга, 
компетентните органи трябва да 
изискат от избрания изпълнител на 
обществена услуга да прилага 
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разпоредбите на 
Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 
12 март 2001 г. относно 
сближаването на законодателствата 
на държавите членки във връзка с 
гарантирането на правата на 
работниците и служителите при 
прехвърляне на предприятия, 
стопански дейности или части от
предприятия или стопански 
дейности. Посочената директива не 
възпрепятства държавите членки да 
запазят условията за прехвърляне на 
права на заетите лица, различни от 
тези, които попадат в приложното 
поле на Директива 2001/23/ЕО, и 
следователно, ако е необходимо, да 
отчитат трудовите и социалните 
стандарти, които са по-
благоприятни за работниците и 
служителите, установени от 
националните законови, подзаконови 
или административни разпоредби, от 
колективни трудови договори или 
други споразумения, сключени между 
социалните партньори.

Or. de

Изменение 51
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Когато сключването на договор 
за изпълнение на обществена услуга 
може да доведе до смяната на 
изпълнител на обществена услуга, 
компетентните органи следва да 
изискат от избрания изпълнител на 
обществена услуга да прилага 
разпоредбите на 
Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 
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12 март 2001 г. относно 
сближаването на законодателствата 
на държавите членки във връзка с 
гарантирането на правата на 
работниците и служителите при 
прехвърляне на предприятия, 
стопански дейности или части от 
предприятия или стопански 
дейности. Посочената директива не 
възпрепятства държавите членки да 
запазят условията за прехвърляне на 
права на заетите лица, различни от 
тези, които попадат в приложното 
поле на Директива 2001/23/ЕО. 
Държавите членки са задължени да 
спазват трудовите и социалните 
стандарти, които са по-
благоприятни за работниците и 
служителите, установени от 
националните законови, подзаконови 
или административни разпоредби, от 
колективни трудови договори или 
други споразумения, сключени между 
социалните партньори.

Or. de

Изменение 52
Жорж Бах

Предложение за регламент
Съображение 11б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) При спазване на принципа на 
субсидиарност, компетентните 
органи трябва да определят социални 
критерии и критерии за качество, за 
да запазят и повишат стандартите 
за качество относно задълженията за 
извършване на обществени услуги, 
например що се отнася до 
минималните работни условия, 
правата на пътниците, нуждите на 
хората с ограничена мобилност, 
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опазването на околната среда, 
здравето и сигурността на 
пътниците и служителите, както и 
задълженията по колективните 
трудови договори и други правила и 
споразумения относно работното 
място и социалната закрила на 
мястото, където се предоставя 
услугата.

Or. de

Изменение 53
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Съображение 11б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) При спазване на принципа на 
субсидиарност компетентните 
органи следва да определят социални 
критерии и критерии за качество, за 
да запазят и повишат стандартите 
за качество относно задълженията за 
извършване на обществени услуги, 
например що се отнася до 
минималните работни условия, 
правата на пътниците, нуждите на 
хората с ограничена двигателна 
способност, опазването на околната 
среда, здравето и сигурността на 
пътниците и служителите, както и 
задълженията по колективните 
трудови договори и други правила и 
споразумения относно работното 
място и социалната закрила на 
мястото, където се предоставя 
услугата. За да се осигурят прозрачни 
и съпоставими условия на 
конкуренция между операторите на 
обществени услуги и за да се избегне 
рискът от социален дъмпинг, 
компетентните органи следва да 
имат възможността да налагат 
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спазването на конкретни социални 
стандарти и на стандарти за 
качество на обслужването.

Or. de

Изменение 54
Юта Щайнрук, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) С оглед намаляване на 
злоупотребите при подизпълнение и с 
оглед защита на правата на 
работниците и служителите в 
железопътния транспорт, следва да 
се гарантира по недискриминиращ
начин, че подизпълнителите могат да 
бъдат задължавани да заплащат на 
работниците и служителите всички 
дължими надбавки и/или дължими 
вноски към договорни фондове или 
институции на социалните 
партньори, регулирани от закона или 
от колективно споразумение. Във 
всеки един случай държавите членки 
следва да бъдат свободни да въвеждат 
и/или да прилагат по-строги правила 
за отговорност съгласно 
националното законодателство.

Or. de

Изменение 55
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) В съответствие с духа на Регламент 
(ЕО) № 1370/2007 следва ясно да се 
отбележи, че преходният период до 2 
декември 2019 г. се отнася единствено 
до задължението да се организират 
конкурентни тръжни процедури за 
възлагането на обществени поръчки за 
услуги.

(14) В съответствие с духа на Регламент 
(ЕО) № 1370/2007 следва ясно да се 
отбележи, че преходният период до 2 
декември 2019 г. се отнася единствено 
до задължението да се организират 
конкурентни тръжни процедури за 
възлагането на обществени поръчки за 
услуги. Преходният период ще 
позволи на държавите членки да 
гарантират, че тръжните процедури 
са съобразени със социалните цели, 
както и да осигурят социално и 
териториално сближаване, както е 
посочено в ДЕС и Протокол № 26 от 
ДФЕС.

Or. en

Изменение 56
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Подготовката на железопътните 
предприятия за задължителните 
конкурентни тръжни процедури за 
възлагането на обществени поръчки за 
услуги изисква известно допълнително 
време, за да се осигури възможност за 
ефективно и трайно вътрешно 
преструктуриране на дружествата, на 
които подобни поръчки са били пряко 
възлагани в миналото. Налице е 
необходимост от преходни мерки за 
поръчките, които ще бъдат 
възложени пряко между датата на 
влизане в сила на настоящия регламент 
и 3 декември 2019 г.

(15) Подготовката на железопътните 
предприятия за задължителните 
конкурентни тръжни процедури за 
възлагането на обществени поръчки за 
услуги изисква известно допълнително 
време, за да се осигури възможност за 
ефективно и трайно вътрешно 
преструктуриране на дружествата, на 
които подобни поръчки са били пряко 
възлагани в миналото. Тръжната 
процедура за такива поръчки следва да 
се осъществява на етапи между датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент и 3 декември 2019 г.

Or. en
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Обосновка

Съществува необходимост от етапност на тръжните процедури, като се започне от 
датата на влизане в сила на настоящия регламент, тъй като след 3 декември 2019 г.
пряко възложените в миналото поръчки ще трябва да бъдат включени в тръжна 
процедура.

Изменение 57
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Подготовката на железопътните 
предприятия за задължителните 
конкурентни тръжни процедури за 
възлагането на обществени поръчки за 
услуги изисква известно допълнително 
време, за да се осигури възможност за 
ефективно и трайно вътрешно 
преструктуриране на дружествата, на 
които подобни поръчки са били пряко 
възлагани в миналото. Налице е 
необходимост от преходни мерки за 
поръчките, които ще бъдат възложени 
пряко между датата на влизане в сила на 
настоящия регламент и 3 декември 
2019 г.

(15) Подготовката на железопътните 
предприятия за незадължителните
конкурентни тръжни процедури за 
възлагането на обществени поръчки за 
услуги и гарантирането на подходящо 
равнище на социална защита и добри 
условия на труд за персонала на 
предоставящите обществени услуги в 
съответната държава членка
изискват известно допълнително време, 
за да се осигури възможност за 
ефективно и трайно вътрешно 
преструктуриране на дружествата, на 
които подобни поръчки са били пряко 
възлагани в миналото. Във всички 
случаи са необходими преходни мерки 
за поръчките, които ще бъдат възложени 
пряко между датата на влизане в сила на 
настоящия регламент и 3 декември 
2019 г.

Or. en

Изменение 58
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) След отварянето на пазара на 
вътрешни услуги за железопътни 
пътнически превози е възможно 
компетентните органи да сметнат за 
необходимо да приемат мерки, с които 
да гарантират високо равнище на 
конкуренция, ограничавайки броя на 
поръчките, възлагани на едно 
железопътно предприятие. Прочее за 
това следва да бъдат предвидени 
адекватни разпоредби.

(16) След отварянето на пазара на 
вътрешни услуги за железопътни 
пътнически превози е възможно 
компетентните органи да сметнат за 
необходимо да приемат мерки, с които 
да гарантират адекватно равнище на 
конкуренция, ограничавайки броя на 
поръчките, възлагани на едно 
железопътно предприятие. Прочее за 
това следва да бъдат предвидени 
адекватни разпоредби.

Or. en

Изменение 59
Фредерик Дарден

Предложение за регламент
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16а) С оглед създаването на рамкови 
условия, които осигуряват на 
обществото максимални ползи от 
действителното отваряне на пазара 
на вътрешни услуги за железопътни 
пътнически превози, е важно 
държавите членки да гарантират при 
всяко положение подходящо равнище 
на социална защита за персонала на 
предоставящите обществени услуги 
на национално, регионално или 
местно равнище. Адекватното 
равнище следва да се гарантира най-
късно при отварянето на вътрешния 
железопътен пазар посредством 
националното право и/или 
колективни трудови договори за целия 
сектор, които налагат социални 
стандарти и/или прехвърляне на 
персонала за съответния сектор.
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Or. en

Обосновка

Конкуренцията следва да се осъществява при равнопоставени социални условия и 
следователно всяка държава членка следва да предоставя адекватната защита на 
персонала на национално, регионално или местно равнище, следвайки собствените си 
правила и практики в тази област. Трябва да се намерят специални решения и за 
държавните служители или персонала със специален статут, подобен на държавни 
служители, които все още представляват значителна част от всички служители в 
железопътния сектор.

Изменение 60
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) С цел да се извлекат напълно 
ползите от лоялната и 
равнопоставена конкуренция в 
пътническия транспорт и в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, от съществено 
значение е държавите членки да 
гарантират, че социалното измерение 
на предлаганите железопътни услуги 
се взема предвид, така че да се 
изкорени наличието на какъвто и да 
било социален дъмпинг, който би 
могъл да застраши качеството на 
железопътните услуги, предлагани на 
тяхната територия. Като въведат 
национални колективни споразумения 
за железопътния сектор, но също и 
като гарантират, че персоналът се 
наема съгласно процедури за възлагане 
на договори за поръчки, 
компетентните органи ще дадат 
възможност за въвеждането на 
висококачествена социална рамка.

Or. fr
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Изменение 61
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „компетентен местен орган“ означава 
всеки компетентен орган, чийто 
географски район на компетентност 
няма национален обхват и който е 
компетентен по въпросите на 
транспорта в определена градска 
агломерация или селски район;

в) „компетентен местен орган“ означава 
всеки компетентен орган, чийто 
географски район на компетентност не е 
с обхвата на дадената държава 
членка и който е компетентен по 
въпросите на транспорта в определена 
градска агломерация или селски район;

Or. fr

Изменение 62
Данута Язловецка, Йоанна Катажина Скшидлевска

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

„компетентен местен орган“ означава 
всеки компетентен орган, чийто 
географски район на компетентност 
няма национален обхват и който е 
компетентен по въпросите на 
транспорта в определена градска 
агломерация или селски район;

„компетентен местен орган“ означава 
всеки компетентен орган, чийто 
географски район на компетентност 
няма национален обхват и който е 
компетентен по въпросите на 
транспорта, например в определен 
район или определена градска 
агломерация или селски район;

Or. pl

Обосновка

Общественият транспорт често е организиран въз основа на региони и други 
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административни единици в държавите — членки на ЕС. Следователно е необходимо 
да се разшири определението.

Изменение 63
Данута Язловецка, Йоанна Катажина Скшидлевска

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи изготвят и 
редовно актуализират планове за 
обществен транспорт, обхващащи 
всички съответни видове транспорт
за територията, за която са компетентни. 
В тези планове се определят целите на 
политиката в областта на обществения 
транспорт и начините за постигането 
им, като се разглеждат всички видове 
транспорт на територията, за която 
тези органи са компетентни. Плановете 
следва да включват най-малкото:

Компетентните органи изготвят и 
редовно актуализират планове за 
пътнически транспорт за територията, 
за която са компетентни. В тези планове 
се определят целите на политиката в 
областта на обществения транспорт и 
начините за постигането им на 
територията, за която тези органи са 
компетентни. Плановете следва да 
включват най-малкото:

Or. pl

Обосновка

Излишен текст. Според предложението за регламент транспортните планове ще 
бъдат разширени, за да обхванат всички основни видове транспорт. Освен това 
изготвянето на планове в областите, посочени в члена, би могло да генерира за 
компетентните органи разходи, които са несъразмерни с ползите. Компетентните 
органи следва да бъдат свободни да определят видовете транспорт.

Изменение 64
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2а – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

основните изисквания към обществения 
транспорт, като например достъпност, 
териториална свързаност, сигурност, 
модални и интермодални връзки в 
основни свързващи центрове; 
характеристики на предлагания превоз, 
като например време и честота на 
услугите и минимална степен на 
използване на капацитета;

основните изисквания към обществения 
транспорт, като например наличност, 
достъпност, приемливи цени, 
териториална свързаност, сигурност, 
модални и интермодални връзки в 
основни свързващи центрове; 
характеристики на предлагания превоз, 
като например време и честота на 
услугите и минимална степен на 
използване на капацитета;

Or. en

Изменение 65
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 4а – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

стандарти за качество, свързани с 
въпроси като оборудване на гарите и на 
подвижния състав, точност и 
надеждност, чистота, обслужване на 
клиентите и информация, обработка на 
жалби и обезщетяване, контрол на 
качеството на услугите;

стандарти за качество, свързани с 
въпроси като оборудване на гарите и на 
подвижния състав, точност и 
надеждност, чистота, обслужване на 
клиентите, включително услуги за 
деца, семейства и възрастни хора, 
подкрепа и информация, обработка на 
жалби и обезщетяване, контрол на 
качеството на услугите и всички 
необходими услуги за гарантиране на 
достъпността в съответствие с 
Конвенцията на ООН за хората с 
увреждания;

Or. en

Изменение 66
Елизабет Шрьотер
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2а – параграф 1 –буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

принципите на ценовата политика; стандартите за ценовата политика и 
стандартите за здраве и безопасност
на работното място;

Or. en

Изменение 67
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2а – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) принципите на ценовата политика; г) принципите на ценовата политика; 
както и приложимите правила 
относно социалната закрила и 
закрилата на заетостта;

Or. de

Изменение 68
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 6а – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

експлоатационните изисквания, като 
например превоз на велосипеди, 
управление на движението, план за 

експлоатационните изисквания, като 
например превоз на велосипеди, детски 
колички, инвалидни колички, багаж, 
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действие в извънредни ситуации в 
случай на смущения в предоставяните 
услуги.

както и управление на движението, 
план за действие в извънредни ситуации 
в случай на смущения в предоставяните 
услуги.

Or. en

Изменение 69
Данута Язловецка, Йоанна Катажина Скшидлевска

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2а – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

експлоатационните изисквания, като 
например превоз на велосипеди, 
управление на движението, план за 
действие в извънредни ситуации в 
случай на смущения в предоставяните 
услуги.

други експлоатационни изисквания.

Or. pl

Изменение 70
Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2а – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

рамка, която установява минимално 
равнище на услугите по време на 
стачки в обществения транспорт.

Or. en
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Обосновка

Услугите, предоставени по договори за обществени услуги, се финансират с публични 
средства. За да е сигурно, че пътниците ще могат винаги да разчитат на тези услуги, 
държавите членки трябва да гарантират минимално равнище на услугата по време на 
стачки.

Изменение 71
Юта Щайнрук, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2а – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изготвянето на плановете за 
обществен транспорт компетентните 
органи отчитат по-специално 
приложимите правила за правата на 
пътниците, социалната защита и 
защитата на заетостта и околната 
среда.

За да се осигурят прозрачни и 
съпоставими условия на конкуренция 
между операторите на обществени 
услуги и за да се избегне рискът от 
социален дъмпинг, компетентните 
органи могат да налагат спазването 
на конкретни социални стандарти и 
на стандарти за качество на 
обслужването.

Or. de

Изменение 72
Оле Лудвигсон

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2a – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи приемат 
плановете за обществен транспорт след 
консултация със съответните 
заинтересовани страни, след което ги 
публикуват. За целите на настоящия 

Компетентните органи приемат 
плановете за обществен транспорт след 
консултация със съответните 
заинтересовани страни, след което ги 
публикуват. За целите на настоящия 
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регламент сред заинтересованите 
страни, чието становище трябва да бъде 
взето предвид, присъстват най-малкото 
превозвачи, управители на 
инфраструктура, ако това е 
целесъобразно, и представителни
организации на пътниците и на 
работниците.

регламент сред заинтересованите 
страни, чието становище трябва да бъде 
взето предвид, присъстват най-малкото 
превозвачи, управители на 
инфраструктура, ако това е 
целесъобразно, и организации на 
пътниците и на работниците.

Or. sv

Изменение 73
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2a – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Компетентните органи приемат 
плановете за обществен транспорт след 
консултация със съответните 
заинтересовани страни, след което ги 
публикуват. За целите на настоящия 
регламент сред заинтересованите 
страни, чието становище трябва да бъде 
взето предвид, присъстват най-малкото 
превозвачи, управители на 
инфраструктура, ако това е 
целесъобразно, и представителни 
организации на пътниците и на 
работниците.

Компетентните органи приемат 
плановете за обществен транспорт след 
консултация със съответните 
заинтересовани страни, след което ги 
публикуват. За целите на настоящия 
регламент сред заинтересованите 
страни, чието становище трябва да бъде 
взето предвид, присъстват най-малкото 
превозвачи, управители на 
инфраструктура и представителни 
организации на пътниците и на 
работниците и организации, 
представляващи хора с увреждания и 
възрастни хора.

Or. en

Изменение 74
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
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Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спецификациите на задълженията за 
предоставяне на обществена услуга за 
обществен пътнически транспорт и 
обхвата на тяхното прилагане се 
определят, както следва:

заличава се

а) в съответствие с член 2, буква д);
б) те трябва да бъдат подходящи за 
постигане на целите на плана за 
обществен транспорт;
в) те трябва да бъдат 
пропорционални и да не надхвърлят 
необходимото за постигането на 
целите на плана за обществен 
транспорт.
Оценката на целесъобразността, 
посочена в буква б), следва да взема 
предвид дали намесата на публични 
субекти в предоставянето на 
пътнически превози е подходящо 
средство за постигане на целите на 
плановете за обществен транспорт.
За обществения пътнически 
железопътен превоз оценката на 
необходимостта и 
пропорционалността, посочена в 
буква в), трябва да взема предвид 
транспортните услуги, предоставяни 
по член 10, параграф 2 от Директива 
№ 2012/34/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 ноември 
2012 година за създаване на единно 
европейско железопътно 
пространство (преработена)12 и да 
отчита цялата информация, 
предоставена на управителите на 
инфраструктура и регулаторните 
органи съгласно член 38, параграф 4, 
първо изречение от посочената 
директива.
__________________
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12 OВ L 343, 13.04.2012 г., стp. 32

Or. en

Обосновка

За да се запази необходимата гъвкавост, следва да се избягват твърде подробните 
спецификации.

Изменение 75
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2а – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) те трябва да бъдат подходящи за 
постигане на целите на плана за 
обществен транспорт;

б) те трябва да бъдат подходящи за 
постигане на целите на плана за 
обществен транспорт, т.е. да 
определят процедурата по възлагане 
по отношение на желаните 
стандарти за качество и 
подходящите средства, за да се 
постигнат целите на плана за 
обществения транспорт;

Or. de

Изменение 76
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2а – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на целесъобразността, 
посочена в буква б), следва да взема 
предвид дали намесата на публични 

заличава се
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субекти в предоставянето на 
пътнически превози е подходящо 
средство за постигане на целите на 
плановете за обществен транспорт.

Or. de

Изменение 77
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2a – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) постигане на целите на плана за 
обществен транспорт по най-
ефективен икономически начин;

а) постигане на целите на плана за 
обществен транспорт по най-
ефективния начин и при високо 
качество;

Or. de

Изменение 78
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2а – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

постигане на целите на плана за 
обществен транспорт по най-
ефективен икономически начин;

постигане на целите на плана за 
обществен транспорт по най-
ефективния начин при високо 
качество, включително достъпност 
от социална и териториална гледна 
точка;

Or. en
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Изменение 79
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2а – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

финансова подкрепа в дългосрочен план 
за предоставянето на услуги по 
обществен пътнически транспорт в 
съответствие с изискванията, 
установени в плана за обществен 
транспорт.

финансова подкрепа в дългосрочен план 
за предоставянето на услуги по 
обществен пътнически транспорт в 
съответствие с изискванията, 
установени в плана за обществен 
транспорт, и чрез интегриран подход.

Or. en

Изменение 80
Оле Лудвигсон

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2a – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган се консултира по 
подходящ начин със съответните 
заинтересовани страни, сред които 
присъстват най-малкото превозвачи, 
управители на инфраструктура, ако това 
е целесъобразно, и представителни 
организации на пътниците и на 
работниците, относно тези 
спецификации и взема предвид техните 
становища.

Компетентният орган се консултира по 
подходящ начин със съответните 
заинтересовани страни, сред които 
присъстват най-малкото превозвачи, 
управители на инфраструктура, ако това 
е целесъобразно, и организации на 
пътниците и на работниците, относно 
тези спецификации и взема предвид 
техните становища.

Or. sv

Изменение 81
Елизабет Шрьотер
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2a – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган се консултира по 
подходящ начин със съответните 
заинтересовани страни, сред които 
присъстват най-малкото превозвачи, 
управители на инфраструктура, ако това 
е целесъобразно, и представителни 
организации на пътниците и на 
работниците, относно тези 
спецификации и взема предвид техните 
становища.

Компетентният орган се консултира по 
подходящ начин със съответните 
заинтересовани страни, сред които 
присъстват най-малкото превозвачи, 
управители на инфраструктура, ако това 
е целесъобразно, и представителни 
организации на пътниците и на 
работниците и организации, 
представляващи хора с увреждания и 
възрастни хора, относно тези 
спецификации и взема предвид техните 
становища.

Or. en

Изменение 82
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2а – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

максималният годишен обем на даден 
договор за обществени услуги, изразен 
във влак-километри, е по-високата 
стойност от следните две: 
10 милиона влак–километра или една 
трета от общия обем национални 
обществени пътнически 
железопътни превози, предоставяни 
по договори за обществени услуги.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Посочените стойности следва да отчитат разликите между държавите членки.

Изменение 83
Фредерик Дарден

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2а – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

максималният годишен обем на даден 
договор за обществени услуги, изразен 
във влак-километри, е по-високата 
стойност от следните две: 
10 милиона влак-километра или една 
трета от общия обем национални 
обществени пътнически 
железопътни превози, предоставяни 
по договори за обществени услуги.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ограничението до 10 милиона влакокилометра или една трета от общото количество 
по договора за извършване на обществена услуга застрашава едно от най-големите 
постижения особено в по-малките държави членки: интегриран тактов график, 
ориентиран към основната мрежа. Държавите членки следва да имат
възможността да възлагат основната мрежа само на един оператор, за да избегнат 
конкурентни съревнования за сметка на тактовия график. Следователно 
ограниченията следва да се премахнат — държавите членки следва да имат 
възможността да определят сами праговете според своите нужди.

Изменение 84
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – буква б)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 4 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При обществени поръчки за услуги, 
които не са възложени в съответствие с 
член 5, параграф 3, тези параметри се 
определят така, че да не е възможно 
изплащаната компенсация да надвиши 
сумата, необходима за покриване на 
нетния финансов ефект върху 
извършените разходи и реализираните 
приходи при изпълнение на 
задълженията за обществени услуги, 
като се отчитат приходите от тази 
дейност, които остават в оператора, и 
разумната печалба;

При обществени поръчки за услуги, 
които не са възложени в съответствие с 
член 5, параграф 3, тези параметри се 
определят така, че да не е възможно 
изплащаната компенсация да надвиши 
сумата, необходима за покриване на 
нетния финансов ефект върху 
извършените разходи и реализираните 
приходи при изпълнение на 
задълженията за обществени услуги, 
като се отчитат приходите от тази 
дейност, които остават в оператора, и 
разумната печалба, както и сумата, 
необходима за инвестициите, нужни 
за подобряване на наличността, 
достъпността и качеството на 
услугите за пътници;

Or. en

Изменение 85
Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – буква ба) (нова)
 Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Параграф 5 се заменя със следното:
„Без да се засяга действието на 
националното и общностното право, 
включително колективни 
споразумения между социални 
партньори, компетентните органи 
изискват от избрания оператор на 
обществени услуги да предостави на 
персонала, нает по-рано за 
извършване на услугите, правата, с 
които същият персонал би се ползвал 
в случай на прехвърляне по смисъла на 
Директива 2001/23/ЕО. Когато 
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компетентните органи изискват 
операторите на обществени услуги да 
спазват определени социални 
стандарти, тръжните документи и 
обществените поръчки за услуги 
изброяват засегнатия персонал и 
дават прозрачни подробности за 
договорните му права и условията, 
при които заетите лица се смятат за 
свързани с услугите.“

Or. de

Изменение 86
Юта Щайнрук, Евелин Регнер

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – буква ба) (нова)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Параграф 5 се заменя със следното:
„Без да се засяга действието на 
националното и общностното право, 
включително колективни 
споразумения между социални 
партньори, компетентните органи 
изискват от избрания оператор на 
обществени услуги да предостави на 
персонала, нает по-рано за 
извършване на услугите, правата, с 
които същият персонал би се ползвал 
в случай на прехвърляне по смисъла на 
Директива 2001/23/ЕО. Посочената 
директива не възпрепятства 
държавите членки да запазят 
условията за прехвърляне на права на 
заетите лица, различни от тези, 
които попадат в приложното поле на 
Директива 2001/23/ЕО. Държавите 
членки са задължени да спазват 
трудовите и социалните стандарти, 
които са по-благоприятни за 
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работниците и служителите, 
установени от националните 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби, от 
колективни трудови договори или 
други споразумения, сключени между 
социални партньори.“

Or. de

Изменение 87
Фредерик Дарден

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Когато в съответствие с 
националното право компетентните 
органи изискват от операторите на 
обществени услуги да спазват 
определени норми за качество и 
социални норми или да въведат норми 
за качество или социални критерии, тези 
норми и критерии се включват в 
тръжната документация и в договорите 
за обществени услуги.“

Компетентните органи определят, без 
да се засяга националното и 
общностното право, в това число 
колективните трудови договори, 
сключени между социалните 
партньори, норми за качество и 
социални норми, определят подходящи
норми за качество или социални 
критерии и включват тези норми и 
критерии в тръжната документация и в 
договорите за обществени услуги, 
независимо от вида на процедурата 
по възлагане, освен ако за въпросния 
персонал не съществува на 
национално, регионално или местно 
равнище закон, регламент или 
задължителен за целия сектор 
колективен трудов договор, 
включително задължителни 
социални норми и/или задължително 
прехвърляне на персонал в случай на 
промяна на оператор.

Or. en
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Обосновка

Предизвикателството пред четвъртия железопътен проект е създаването на 
подобна ситуация от гледна точка на социалните условия във всички държави членки, 
като същевременно трябва да се гарантира принципът на субсидиарност. Това следва 
да важи по еднакъв начин за държавите, наближаващи или достигнали прага на 
отваряне на вътрешния железопътен пазар, както и за редица държави — членки на 
ЕС, с отворени железопътни пазари, където вече са налице закони, регламенти или 
колективни трудови договори относно социалните условия в случай на тръжна 
процедура (социални стандарти и/или прехвърляне на персонал в случай на промяна на 
оператор), които работят добре и не следва да се променят. Въпросният персонал са 
служителите на железопътните предприятия, включително персоналът със 
специален статут, подобен на този на държавните служители.

Изменение 88
Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в съответствие с 
националното право компетентните 
органи изискват от операторите на 
обществени услуги да спазват 
определени норми за качество и 
социални норми или да въведат норми
за качество или социални критерии, 
тези норми и критерии се включват в 
тръжната документация и в договорите 
за обществени услуги.

Компетентните органи определят, без 
да се засяга националното и 
общностното право, в това число 
колективните договори, сключени 
между социалните партньори, 
нормите за качество и социалните
норми, и включват тези норми и
критерии в тръжната документация и в 
договорите за обществени услуги, 
независимо от вида на процедурата 
по възлагане.

Or. de

Изменение 89
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – буква в)
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Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в съответствие с националното 
право компетентните органи изискват 
от операторите на обществени услуги да 
спазват определени норми за качество и 
социални норми или да въведат норми 
за качество или социални критерии, тези 
норми и критерии се включват в
тръжната документация и в договорите 
за обществени услуги.

Когато в съответствие с правото на 
държавата членка компетентните 
органи изискват от операторите на 
обществени услуги да спазват 
определени норми за качество и 
социални норми или да въведат норми 
за качество или социални критерии, тези 
норми и критерии се включват в 
тръжната документация и в договорите 
за обществени услуги.

Or. fr

Изменение 90
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Когато в съответствие с националното 
право компетентните органи изискват от 
операторите на обществени услуги да 
спазват определени норми за качество и
социални норми или да въведат норми
за качество или социални критерии, 
тези норми и критерии се включват в 
тръжната документация и в договорите 
за обществени услуги.“

Когато в съответствие с националното 
право компетентните органи изискват от 
операторите на обществени услуги да 
спазват определени норми за качество, 
социални и екологични норми. 
Съгласно националното право 
нормите или критериите за качество
и социалните и екологичните норми и 
критерии се включват в тръжната 
документация и в договорите за 
обществени услуги.

Or. en

Изменение 91
Фредерик Дарден
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – буква ва) (нова)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 4 – параграф 6а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако за въпросния персонал не 
съществува закон, регламент или 
задължителен за целия сектор 
колективен трудов договор, 
включително една от опциите по 
параграфи 5 и 6 от настоящия член 
(задължително прехвърляне на 
персонал и/или задължителни 
социални стандарти) на национално 
или местно равнище, 
компетентният орган трябва да се 
увери, че най-късно при отварянето 
на вътрешния железопътен пазар е 
налице изискване за включване на 
социални норми и/или трансфер на 
персонал в тръжната процедура.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се изяснят въпросите, свързани с персонала. Предложението 
осигурява минимално равнище на защита на персонала и лоялна конкуренция, дори и 
ако по-добрият начин е да се използва една от опциите по член 4, параграфи 5 или 6,
заедно със съображения 16 и 17 посредством национални колективни трудови 
договори за целия сектор, регламенти или право. Единствено с този допълнителен 
параграф ще се постигне защита на персонала в процеса на допълнителна 
либерализация във всички държави — членки на ЕС.

Изменение 92
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4a (нова)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 5 – параграф 3a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Вмъква се следният параграф:
„3a. Компетентният орган може да 
изключи от участието в тръжни 
процедури стопански субекти от 
трети държави, когато тези трети 
държави не отварят своите тръжни 
процедури за предприятия от 
държавите членки.“

Or. de

Изменение 93
Фредерик Дарден

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Параграф 4 се заменя със следното: заличава се
„4. Ако националното право не 
забранява това, компетентните 
органи могат да решат да възложат 
пряко обществени поръчки за услуги:
а) когато средната им годишна 
стойност възлиза на: по-малко от 1 
000 000 EUR или по-малко от 5 000 
000 EUR в случай на обществена 
поръчка, включваща услуги за 
обществен железопътен превоз, или
б) когато се отнасят до 
предоставянето на годишна основа на 
по-малко от 300 000 километра 
обществени услуги за пътнически 
превоз или по-малко от 
150 000 километра в случай на 
обществена поръчка, включваща 
железопътен обществен транспорт.
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Когато обществена поръчка за услуги 
се възлага пряко на малко или средно 
предприятие, работещо с не повече 
от 23 пътни превозни средства, тези 
прагове могат да се увеличат или до 
средна годишна стойност, оценявана 
на по-малко от 2.000.000 EUR, или до 
предоставяне на обществени услуги за 
пътнически превоз, възлизащи на по-
малко от 600.000 километра 
годишно.“

Or. en

Обосновка

Докладчикът предлага да се отхвърли предложението на Комисията и да се 
възстанови оригиналният параграф 4 от член 5 (Директива 2012/34/ЕС). Държавите 
трябва да могат да избират според това кой инструмент е по-подходящ за 
конкретните им нужди — които са различни в различните държави членки. 
Отнемането на правото на избор от страна на Европейската комисия показва липса 
на доверие и желание да ръководи държавните решения на държавите членки, 
каквато критика вече беше отправена от редица национални парламенти във връзка с 
принципа на субсидиарност — и следователно следва да се отхвърли от Европейския 
парламент.

Изменение 94
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако националното право не забранява 
това, компетентните органи могат да 
решат да възложат пряко обществени 
поръчки за услуги:

Ако националното право не забранява 
това, компетентните органи могат да 
решат да възложат пряко обществени 
поръчки за услуги за максимален срок 
от пет години:

Or. en
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Обосновка

Продължителността на пряко възложените обществени поръчки не следва да 
надвишава пет години.

Изменение 95
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако националното право не забранява 
това, компетентните органи могат да 
решат да възложат пряко обществени 
поръчки за услуги:

Ако правото на държавата членка не 
забранява това, компетентните органи 
могат да решат да възложат пряко 
обществени поръчки за услуги:

Or. fr

Изменение 96
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква ба) (нова)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 5 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) въз основа на подробен технически 
доклад, който е изготвен не по-късно 
от 24 месеца преди изтичането на 
текущия договор, изпратен е на 
независимия национален регулаторен 
орган и обхваща следните критерии:
- сложността на мрежата, 
изискваща глобален мултимодален 
подход поради плътността на 
железопътната система в 
съответния географски район и 
честотата на услугите, или поради 
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това, че железопътната система има 
технически спецификации, които 
значително се различават от 
традиционните стандарти;
- икономическо измерение, което дава 
възможност жизнеспособността на 
даден договор за обществени услуги да 
бъде обоснована чрез балансиране на 
печелившите области спрямо 
непечелившите и/или чрез 
повишаване на производителността 
и подобряване на работата на 
оператора в съответствие с 
очакванията на компетентния орган;
- по-голяма удовлетвореност на 
клиентите от услугите, 
предоставяни с текущата 
обществена поръчка, съгласно 
определеното в годишния доклад, 
посочен в член 7, параграф 1 от 
настоящия регламент.
При получаването на този доклад 
независимият национален 
регулаторен орган се произнася 
относно обосноваността на искането 
на компетентния орган. 
Становището на независимия 
национален регулаторен орган има 
задължителна сила и е незабавно 
приложимо.

Or. fr

Изменение 97
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква aа) (нова)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 5 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да 
изключват от тръжните процедури 
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оператори или предприятия, в които 
контролът принадлежи пряко или 
непряко на лице или лица от трета 
държава или трети държави, ако 
тези държави нямат разпоредби, 
които дават възможност за участие 
чрез конкурентни тръжни оферти на 
предприятията от държавите —
членки на Съюза, или не предоставят 
ефективен достъп до своите пазари. 
За целите на настоящия параграф 
контролът се изразява в права, 
договори или други средства, които 
самостоятелно или в комбинация, 
като се вземат предвид съответните 
фактически и правни обстоятелства, 
предоставят възможността за 
упражняване на решаващо влияние по 
отношение на дадено предприятие, 
по-специално чрез:
a) собственост или право на ползване 
на всички или на част от активите 
на дадено предприятие;
б) права или договори, които 
предоставят решаващо влияние върху 
състава, гласуването или решенията 
на органите на предприятието.

Or. en

Изменение 98
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква б)Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Параграф 6 се заменя със следното: заличава се
„Компетентните органи могат да 
решат, с цел засилване на 
конкуренцията между 
железопътните предприятия, 
поръчките за обществен пътнически 
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железопътен транспорт, обхващащи 
части от една и съща мрежа или 
съвкупност от маршрути, да се 
възлагат на различни железопътни 
предприятия. За тази цел 
компетентните органи могат да 
решат преди началото на тръжната 
процедура да ограничат броя на 
поръчките, които ще бъдат 
възложени на едно и също 
железопътно предприятие.“

Or. de

Изменение 99
Сари Есаях

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква б)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) Параграф 6 се заменя със 
следното:

заличава се

„Компетентните органи могат да 
решат, с цел засилване на 
конкуренцията между 
железопътните предприятия, 
поръчките за обществен пътнически 
железопътен транспорт, обхващащи 
части от една и съща мрежа или 
съвкупност от маршрути, да се 
възлагат на различни железопътни 
предприятия. За тази цел 
компетентните органи могат да 
решат преди началото на тръжната 
процедура да ограничат броя на 
поръчките, които ще бъдат 
възложени на едно и също 
железопътно предприятие.“

Or. en
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Обосновка

Това би могло да създаде условия на неравнопоставеност между потенциалните 
кандидати. Настоящият текст на член 5, параграф 6 е по-добър.

Изменение 100
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква б)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи могат да решат, с 
цел засилване на конкуренцията между 
железопътните предприятия, поръчките 
за обществен пътнически железопътен 
транспорт, обхващащи части от една и 
съща мрежа или съвкупност от 
маршрути, да се възлагат на различни 
железопътни предприятия. За тази цел 
компетентните органи могат да решат 
преди началото на тръжната процедура 
да ограничат броя на поръчките, които 
ще бъдат възложени на едно и също 
железопътно предприятие.

Компетентните органи могат да решат, с 
цел засилване на конкуренцията между 
железопътните предприятия, поръчките 
за обществен пътнически железопътен 
транспорт, обхващащи части от една и 
съща мрежа или съвкупност от 
маршрути, да се възлагат на различни 
железопътни предприятия. За тази цел 
компетентните органи могат да решат 
преди началото на тръжната процедура 
да ограничат броя на поръчките, които 
ще бъдат възложени на едно и също 
железопътно предприятие. Това обаче 
не трябва да води до ограничаване на 
безпрепятствения достъп до 
предлаганите услуги, както и на 
обхвата им за пътниците.

Or. de

Изменение 101
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 5а – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с правилата за 
държавните помощи държавите 
членки вземат необходимите мерки за 
осигуряване на ефективен и 
недискриминационен достъп до 
подходящ подвижен състав за 
обществени услуги за пътнически 
железопътен превоз за оператори, които 
желаят да предоставят обществени 
услуги за пътнически превоз с 
железопътен транспорт по договор за 
обществени услуги.

В съответствие с правилата за 
държавните помощи компетентните 
органи вземат необходимите мерки за 
осигуряване на ефективен и 
недискриминационен достъп до 
подходящ подвижен състав за 
обществени услуги за пътнически 
железопътен превоз за оператори, които 
желаят да предоставят обществени 
услуги за пътнически превоз с 
железопътен транспорт по договор за 
обществени услуги.

Or. en

Изменение 102
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 – параграф 2 – алинея 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 5a – параграф 2 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, посочени в букви б) и в), 
компетентният орган има право да 
изиска от оператора на обществена 
услуга да прехвърли подвижния състав 
след изтичането на договора за 
обществена услуга на оператора, на 
когото е възложена новата поръчка. 
Компетентният орган може да задължи 
новия оператор на обществената услуга 
да закупи подвижния състав. 
Прехвърлянето се извършва по пазарни 
цени.

(Не се отнася до българския текст)

Or. fr
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Изменение 103
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 – параграф 4
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 5а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [18 месеца след датата на влизане 
в сила на настоящия регламент] 
Комисията ще приеме мерки, 
определящи подробностите относно 
процедурата, която да бъде следвана 
за прилагането на параграфи 2 и 3 от 
настоящия член. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 9а, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 104
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки компетентен орган оповестява 
веднъж годишно подробен доклад 
относно задълженията за предоставяне
на обществени услуги, за които 
отговаря, началната дата и срока на 
договорите за обществени услуги, 
избраните оператори на обществени 
услуги и компенсационните плащания и 
изключителните права, предоставени на 
тези оператори чрез възстановяване на 
разходите. Докладът прави 
разграничение между автобусен 

Всеки компетентен орган оповестява 
веднъж годишно подробен доклад 
относно задълженията за предоставяне 
на обществени услуги, за които 
отговаря, началната дата и срока на 
договорите за обществени услуги, 
избраните оператори на обществени 
услуги и компенсационните плащания и 
изключителните права, предоставени на 
тези оператори чрез възстановяване на 
разходите. Докладът прави 
разграничение между автобусен 
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транспорт и железопътен транспорт, 
позволява да бъдат контролирани и 
оценени работата, качеството и 
финансирането на мрежата за 
обществен транспорт и ако е 
необходимо, предоставя информация 
относно естеството и обема на всички 
предоставени изключителни права. 
Държавите членки улесняват 
централния достъп до тези доклади, 
например посредством публикуването 
им на обща интернет страница.

транспорт и железопътен транспорт, 
позволява да бъдат контролирани и 
оценени работата, качеството и 
финансирането на мрежата за 
обществен транспорт и ако е 
необходимо, предоставя информация 
относно естеството и обема на всички 
предоставени изключителни права. 
Държавите членки улесняват 
централния достъп до тези доклади, 
например посредством публикуването 
им на обща интернет страница. 
Комисията изготвя обобщение на 
тези доклади и го представя на 
Съвета и на Парламента на всички 
работни езици.

Or. fr

Изменение 105
Елизабет Шрьотер

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Всеки компетентен орган оповестява 
веднъж годишно подробен доклад 
относно задълженията за предоставяне 
на обществени услуги, за които 
отговаря, началната дата и срока на 
договорите за обществени услуги, 
избраните оператори на обществени 
услуги и компенсационните плащания и 
изключителните права, предоставени на 
тези оператори чрез възстановяване на 
разходите. Докладът прави 
разграничение между автобусен 
транспорт и железопътен транспорт, 
позволява да бъдат контролирани и 
оценени работата, качеството и 
финансирането на мрежата за 
обществен транспорт и ако е 

Всеки компетентен орган оповестява 
веднъж годишно подробен доклад 
относно задълженията за предоставяне 
на обществени услуги, за които 
отговаря, началната дата и срока на 
договорите за обществени услуги, 
избраните оператори на обществени 
услуги и компенсационните плащания и 
изключителните права, предоставени на 
тези оператори чрез възстановяване на 
разходите. В доклада се оценява 
работата от гледна точка на 
съответствието и се посочват 
всички показатели за транспортните 
услуги, включително точността, 
надеждността, чистотата, 
удовлетвореността на ползвателите,
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необходимо, предоставя информация 
относно естеството и обема на всички 
предоставени изключителни права. 
Държавите членки улесняват 
централния достъп до тези доклади, 
например посредством публикуването 
им на обща интернет страница.

измерена чрез проучвания на 
общественото мнение, както и 
минималната степен на използване 
на капацитета. Докладът прави 
разграничение между автобусен 
транспорт и железопътен транспорт, 
позволява да бъдат контролирани и 
оценени работата, качеството и 
финансирането на мрежата за 
обществен транспорт и ако е 
необходимо, предоставя информация 
относно естеството и обема на всички 
предоставени изключителни права. 
Държавите членки улесняват 
централния достъп до тези доклади, 
например посредством публикуването 
им на обща интернет страница.

Or. fr

Изменение 106
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Договорите за обществени услуги за 
обществен пътнически железопътен 
превоз, които са сключени пряко между 
1 януари 2013 г. и 2 декември 2019 г., 
могат да останат в сила до 
изтичането на срока им. Те в никакъв 
случай обаче не могат да останат в сила 
след 31 декември 2022 г.

Договорите за обществени услуги за 
обществен пътнически железопътен 
превоз, които са сключени пряко след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, не могат да останат в сила
след 3 декември 2019 г.

Or. en

Изменение 107
Жан-Пиер Оди
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила в 
деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила в 
деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. Той се предоставя в 
консолидиран вид в срок от три 
месеца след влизането му в сила.

Or. fr


