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Изменение 21
Фредерик Дарден

Предложение за директива
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 
достатъчно, за да се увеличи техният
усреднен дял в общия обем вътрешни 
превози на групата ЕС-15, но не и в 
държавите членки, присъединили се 
към Съюза през 2004 и 2007 г.
Измененията в дела на 
железопътните превози не са 
съгласувани с установените 
управленски структури.

Or. en

Обосновка

Евростат отчита следните данни за дела на железниците във вътрешния 
транспорт: ЕС-15: 2001: 6,7 %, 2010 г.: 7,4 % Нови държави членки: 2001: 7,4 %, 
2010 г.: 5,1 %. Също така, в много държави членки предлагането и качеството 
изостават. В някои държави членки относителният дял е спаднал, а в други се 
наблюдава значително повишение. И не на последно място, няма взаимовръзка, нито 
доказателства за причинно-следствена връзка между управленската структура и 
относителния дял.

Изменение 22
Филип Де Бакер, Фил Бениън

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Няколко проучвания и анкети 
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показват, че в държавите членки, 
които са отворили пазарите си за 
вътрешния пътнически транспорт, 
като Швеция и Обединеното 
кралство, железопътният пазар 
нараства, както и броят на 
доволните пътници и персонал.

Or. en

Изменение 23
Елизабет Шрьотер

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С Директива 2012/34/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 ноември 2012 г. за създаване на 
единно европейско железопътно 
пространство бе създадено единно 
европейско железопътно пространство с 
общи правила за управлението на 
железопътни предприятия и за 
управителите на инфраструктура, за 
финансирането на инфраструктура и 
таксуването, за условията за достъп до 
железопътната инфраструктура и 
услуги, както и за регулаторния надзор 
на железопътния пазар. Предвид всичко 
това вече е възможно да приключи 
отварянето на железопътния пазар на 
Съюза и да се реформира управлението 
на управителите на инфраструктура с 
цел осигуряване на равен достъп до 
инфраструктурата.

(3) С Директива 2012/34/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 ноември 2012 г. за създаване на 
единно европейско железопътно 
пространство бе създадено единно 
европейско железопътно пространство с 
общи правила за управлението на 
железопътни предприятия и за 
управителите на инфраструктура, за 
финансирането на инфраструктура и 
таксуването, за условията за достъп до 
железопътната инфраструктура и 
услуги, както и за регулаторния надзор 
на железопътния пазар. Предвид всичко 
това вече е възможно да приключи 
отварянето на железопътния пазар на 
Съюза и да се реформира управлението 
на управителите на инфраструктура с 
цел осигуряване на равен достъп до 
инфраструктурата, за да се подобри 
качеството на железопътните услуги 
в цяла Европа, като същевременно се 
запазят социалните стандарти и 
условията на работа.

Or. en
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Изменение 24
Филип Де Бакер, Фил Бениън

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Отварянето на пазара на 
вътрешни услуги за железопътни 
пътнически превози ще окаже 
положително въздействие върху 
функционирането на европейския 
пазар на железопътния транспорт; 
това ще доведе до по-голяма 
гъвкавост и повече възможности за 
дружествата и пътниците. 
Персоналът в сферата на 
железопътния транспорт също ще 
спечели от отварянето, тъй като 
това ще увеличи шансовете им да 
предоставят своите услуги на нови 
оператори на пазара. Опитните 
работници могат да създават 
добавена стойност на новите 
оператори, като това води до по-
добри условия на труд.

Or. en

Изменение 25
Филип Де Бакер, Фил Бениън

Предложение за директива
Съображение 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Държавите членки отговарят за 
организирането на местния пазар на 
труда за персонала, зает в сферата на 
железопътния транспорт. Те следва 
да се уверят обаче, че начинът, по 
който е организиран пазарът на 
труда, не е за сметка на качеството 
на обслужването. Правото на ЕС вече 
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предлага ясна рамка за защита на 
железопътните работници.

Or. en

Изменение 26
Фредерик Дарден

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) По-добра координация между 
управителите на инфраструктурата 
и железопътните предприятия 
трябва да се осигури със създаването 
на координационен комитет, за да се 
постигне ефикасно управление и 
използване на инфраструктурата.

заличава се

Or. en

Обосновка

Съображението не добавя стойност към окончателната версия на текста. Това е 
просто напомняне на клаузата за преразглеждане от преработената директива, 
водеща до настоящото предложение на Комисията.

Изменение 27
Данута Язловецка, Йоанна Катажина Скшидлевска
Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Държавите членки следва също така 
да гарантират, че без изключение 
всички функции, необходими за 
устойчива експлоатация, поддръжка и 
развитие на железопътната 
инфраструктура ще бъдат управлявани 
от самия управител на 
инфраструктурата.

(6) Държавите членки следва също така 
да гарантират, че без изключение 
всички функции, необходими за 
устойчива експлоатация, поддръжка и 
развитие на железопътната 
инфраструктура, ще бъдат управлявани 
от самия управител на 
инфраструктурата, което не 
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възпрепятства дадена държава 
членка да има много управители, 
които експлоатират самостоятелни 
железопътни линии или части от 
тях.

Or. pl

Обосновка

Предложената нова формулировка на определението за управител на 
инфраструктура, изложена в член 3, параграф 2 от Директива 2012/34/EС, би могла 
до доведе до възникването на съмнения във връзка с възможността за съществуване 
на няколко управители в една държава членка.

Изменение 28
Филип Де Бакер, Фил Бениън

Предложение за директива
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Вертикално интегрираните 
предприятия никога не могат да 
разполагат с необходимата 
независимост между управителя на 
инфраструктура и железопътното 
предприятие. Затова структурата 
може да доведе до кръстосано 
субсидиране, което затруднява 
равнопоставеността и води до 
нарушаване на конкуренцията.

Or. en

Изменение 29
Жорж Бах

Предложение за директива
Съображение 13a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Предвид хетерогенността по 
отношение на размера и гъстотата и 
многообразието на организационните 
структури на националните, 
местните и регионалните органи и на 
съответния им опит във връзка с 
отварянето на пазара, всяка държава 
членка трябва да разполага с 
достатъчна гъвкавост, за да 
организира своята мрежа, така че да 
може да бъде осъществена 
оптимална комбинация от услуги с 
открит достъп и услуги, извършвани 
под формата на обществени услуги, за 
да може да бъдат постигнати 
висококачествени услуги, които да са 
достъпни за всички пътници;

Or. de

Изменение 30
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Предвид хетерогенността по 
отношение на размера и гъстотата и 
многообразието на организационните 
структури на националните, 
местните и регионалните органи и на 
съответния им опит във връзка с 
отварянето на пазара, всяка държава 
членка следва да разполага с 
достатъчна гъвкавост, за да 
организира своята мрежа, така че да 
може да бъде осъществена 
оптимална комбинация от услуги с 
открит достъп и услуги, извършвани 
под формата на обществени услуги, за 
да може да бъдат постигнати 
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висококачествени услуги, които да са 
достъпни за всички пътници;

Or. de

Изменение 31
Елизабет Шрьотер

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Предоставянето на железопътните 
предприятия на правото на достъп до 
железопътната инфраструктура във 
всички държави членки с цел 
извършване на вътрешни услуги за 
превоз на пътници може да се отрази 
върху организацията и финансирането 
на услугите за железопътен превоз на 
пътници, предоставяни по договор за 
обществени услуги. Държавите членки 
следва да разполагат с възможността да 
ограничават подобно право на достъп, 
когато то би разклатило 
икономическото равновесие на такива 
договори за обществени услуги и със 
съгласието на съответния регулаторен 
орган.

(14) Предоставянето на железопътните 
предприятия на правото на достъп до 
железопътната инфраструктура във 
всички държави членки с цел 
извършване на вътрешни услуги за 
превоз на пътници може да се отрази 
върху организацията и финансирането 
на услугите за железопътен превоз на 
пътници, предоставяни по договор за 
обществени услуги. Държавите членки 
следва да разполагат с възможността да 
ограничават подобно право на достъп, 
когато то би разклатило качеството на 
услугата, нейното наличие и в 
отдалечени райони или 
икономическото равновесие на такива 
договори за обществени услуги и със 
съгласието на съответния регулаторен 
орган.

Or. en

Изменение 32
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Регулаторните органи следва да (15) Регулаторните органи следва да 
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оценят потенциалното икономическо 
въздействие на вътрешните пътнически 
услуги, предоставяни при условия на 
отворен достъп, върху съществуващите 
договори за обществени услуги по 
искане на заинтересованите страни и въз 
основа на обективен икономически 
анализ.

оценят потенциалното икономическо 
въздействие на вътрешните пътнически 
услуги, предоставяни при условия на 
отворен достъп, върху съществуващите 
договори за обществени услуги, както 
и потенциалното икономическо 
въздействие на нов или променен 
договор за обществени услуги, 
предоставяни при условия на отворен 
достъп от железопътни 
предприятия, на които е бил
предоставен достъп до 
железопътната инфраструктура 
съгласно член 10, параграф 2 от 
настоящата директива, по искане на 
заинтересованите страни и въз основа 
на обективен икономически анализ.

Or. en

Обосновка

Потенциалното икономическо въздействие на нов договор за обществени услуги или 
увеличаването на обхвата на съществуващ договор за обществени услуги за маршрут, 
по който оператор предоставя услуга при условия на отворен достъп, следва също да 
се оценява от регулаторните органи.

Изменение 33
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Оценката на това дали ще се 
наруши икономическото равновесие на 
договора за обществени услуги следва 
да е съобразена с предварително 
зададени критерии. Подобни критерии и 
подробностите по процедурата, която 
трябва да бъде следвана, могат да се 
променят във времето, по-специално 
предвид натрупвания от регулаторните 
органи, компетентните органи и 
железопътните предприятия опит и 

(17) Оценката на това дали ще се 
наруши икономическото равновесие на 
договора за обществени услуги или 
услугата, предоставяна от 
железопътните предприятия, на 
които е бил предоставен достъп до 
железопътната инфраструктура 
съгласно член 10, параграф 2 от 
настоящата директива, следва да е 
съобразена с предварително зададени 
критерии. Подобни критерии и 
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могат да отчитат специфични 
характеристики на вътрешните услуги 
за превоз на пътници.

подробностите по процедурата, която 
трябва да бъде следвана, могат да се 
променят във времето, по-специално 
предвид натрупвания от регулаторните 
органи, компетентните органи и 
железопътните предприятия опит, и 
могат да отчитат специфични 
характеристики на вътрешните услуги 
за превоз на пътници.

Or. en

Обосновка

Потенциалното икономическо въздействие на нов договор за обществени услуги или 
увеличаването на обхвата на съществуващ договор за обществени услуги за маршрут, 
по който оператор предоставя услуга при условия на отворен достъп, следва също да 
се оценява от регулаторните органи.

Изменение 34
Елизабет Шрьотер

Предложение за директива
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) За да се определи дали 
качеството на услугата, 
предоставяна в рамките на договор за 
предоставяне на обществени услуги, 
може да бъде застрашена от свободно 
предоставяне на услугата в същата 
мрежа, контролните органи трябва 
да вземат под внимание ефектите 
върху мрежата, поддържането на 
връзките, точността, наличността, 
финансовата и физическата 
достъпност на услугите, 
предоставяни в рамките на договора 
за обществени услуги.

Or. en
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Изменение 35
Елизабет Шрьотер

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С оглед привличането на повече 
интерес към железопътните пътнически 
услуги, държавите членки следва да са в 
състояние да изискват от 
железопътните предприятия, 
предоставящи вътрешни услуги за 
превоз на пътници да участват в обща 
схема за информация и интегрирана
продажба на билети за издаване на 
билети, директни билети и за 
извършване на резервации. В случай, че 
такава схема бъде въведена, следва да 
се гарантира, че тя не изкривява 
пазарните принципи или не внася 
неравнопоставеност между 
железопътните предприятия.

(19) С оглед привличането на повече 
интерес към железопътните пътнически 
услуги, държавите членки следва да 
изискват от железопътните 
предприятия, предоставящи вътрешни и 
международни услуги за превоз на 
пътници да участват в обща схема за 
информация и директна продажба на 
билети за издаване на билети, директни 
билети и за извършване на резервации, 
отчитайки всички социални 
изисквания. Билетната служба не
следва да създава пречки за хора с 
увреждания, възрастни хора, 
семейства или лица, които се
нуждаят от специална подкрепа.

Or. en

Изменение 36
Фредерик Дарден

Предложение за директива
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Комисията следва да оцени 
въздействието на настоящата 
директива върху развитието на 
пазара на труда за персонала на 
железниците.

Or. en

Обосновка

Предложеното съображение е вдъхновено от изменение 12 в проектодоклада на 
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докладчика от комисията по транспорт и туризъм, с което Комисията се 
инструктира да анализира въздействието на настоящата директива върху персонала 
на железниците. Такъв анализ обаче следва да се извърши за всички служители на 
железниците (не само за бордовия персонал) и трябва да остане гъвкав по отношение 
на последващите действия, ако има такива, които Комисията следва да се насърчи да 
предложи.

Изменение 37
Жорж Бах

Предложение за директива
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Железопътните предприятия и 
управителите на инфраструктури 
следва да установят в рамките на 
своята култура на безопасност 
„култура на справедливост“, за да 
насърчават активно персонала да 
докладва свързани с безопасността 
произшествия, инциденти и 
ситуации близки до инциденти, без да 
подлежи на наказание или 
дискриминация. „Културата на 
справедливост“ позволява на 
железопътния сектор да извлече 
поуки от произшествията, 
инцидентите и ситуациите близки до 
инциденти и по този начин да 
подобри безопасността на 
железопътната система за 
работниците и пътуващите.

Or. en

Изменение 38
Жорж Бах

Предложение за директива
Съображение 19a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Спазването на правилата за 
труд и почивка за машинистите на 
локомотиви е от съществено 
значение за безопасността на 
железопътния превоз и за 
справедливата конкуренция. На един 
отворен европейски железопътен 
пазар с нарастващи трансгранични 
сделки, спазването на времето за 
работа и почивка трябва да се 
контролира и прилага. Националните 
органи по безопасността следва да 
имат за задача проверката и 
прилагането на тези правила; 
Комисията следва да предлага 
правила и задължителни редовни 
проверки. Това обаче е възможно само 
при наличието на бордово електронно 
устройство, което да регистрира 
времето за работа и за почивка на 
машинистите на локомотивите.

Or. de

Изменение 39
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) С оглед приключването на 
изграждането на единно европейско 
железопътно пространство и предвид 
конкуренцията в сектора, Комисията 
активно подкрепя и насърчава 
социалния диалог на равнище ЕС, 
така че да гарантира, че 
железопътните работници се 
ползват от защита срещу нежелани 
ефекти от отварянето на пазара и да 
изготви общи отговори на 
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предизвикателствата в резултат от 
прилагането на четвъртия 
железопътен пакет. В тази връзка 
отражението на психо-социалния 
товар от промяната върху 
съответните служители ще следва 
да бъде обект на специално внимание.

Or. de

Изменение 40
Елизабет Шрьотер

Предложение за директива
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Отварянето на пазара за услуги 
за пътнически превоз с железопътен 
транспорт и изграждането на единно 
европейско железопътно 
пространство не следва при никакви 
обстоятелства да доведе до 
влошаване на условията на труд в 
сектора или до социален дъмпинг. 
Имайки предвид това, следва да бъдат 
установени условия относно 
отварянето на пазарите, по-
специално във връзка с изискването
държавите членки да сключват 
колективни трудови договори, 
приложими на цялата им територия.

Or. fr

Изменение 41
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Съображение 19б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) Комисията следва да гарантира 
пълното и правилно прилагане от 
държавите членки на разпоредбите 
на Директива 2004/47/ЕО на Съвета 
от 18 юли 2005 г. относно 
Споразумението между Общността 
на европейските железници (CER) и 
Европейската федерация на 
транспортните работници (ETF) 
относно определени аспекти на 
условията на труд на мобилните 
работници, които участват в 
оперативно съвместими 
трансгранични услуги в 
железопътния сектор и по-специално 
тяхната сигурност.

Or. de

Изменение 42
Юта Щайнрук, Евелин Регнер

Предложение за директива
Съображение 19в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19в) Спазването на правилата за 
труд, управление и почивка за 
машинистите на локомотиви е от 
съществено значение за 
безопасността на железопътния 
превоз и за справедливата 
конкуренция. На един отворен 
европейски железопътен пазар с 
нарастващи трансгранични сделки, 
спазването на времето за управление 
и почивка трябва да се контролира и 
прилага. Националните органи по 
безопасността следва да имат за 
задача проверката и прилагането на 
тези правила; Комисията следва да 
предлага правила и задължителни 
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редовни проверки. Това обаче е 
възможно само при наличието на 
бордово електронно устройство, 
което да регистрира времето за 
управление и за почивка на 
машинистите на локомотиви.

Or. de

Изменение 43
Юта Щайнрук, Евелин Регнер

Предложение за директива
Съображение 19г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19г) В контекста на развитието на 
единно европейско железопътно 
пространство и отварянето на 
пазара на железопътния превоз, 
държавите членки следва да ползват 
представителни колективни трудови 
договори, сключени между 
социалните партньори, без да се 
накърняват националното право и 
колективните споразумения, които 
вече са в сила, така че да се избегнат 
социалния дъмпинг и нечестната 
конкуренция.

Or. de

Изменение 44
Юта Щайнрук, Евелин Регнер

Предложение за директива
Съображение 19д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19д) Персоналът, който е на борда, е 
група от специалисти в рамките на 
железопътния сектор, която 
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извършва задачи, свързани с 
безопасността. По традиция тя 
извършва оперативни задачи, свързани 
с безопасността, в рамките на 
железопътната система и отговаря 
за комфорта на пътниците и 
безопасността на борда на влаковете. 
Сертификация, сходна със 
сертификацията на машинистите на 
локомотиви, е от полза с оглед 
гарантирането на висока степен на 
квалификация и умения, за 
признаването на съответствието на 
тези професионални групи за 
безопасни железопътни услуги, но 
също така улеснява мобилността на 
работниците и служителите.

Or. de

Изменение 45
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Съображение 19e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19е) Комисията следва да оцени 
въздействието на настоящата 
директива върху развитието на 
пазара на труда за персонала на борда 
на влаковете и да предложи нови 
законодателни мерки за 
сертифицирането на такъв персонал 
на борда на влаковете.

Or. de

Изменение 46
Данута Язловецка, Йоанна Катажина Скшидлевска
Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
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Директива 2012/34/ЕС
Член 3 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„управител на инфраструктура“ 
означава всеки орган или предприятие, 
осигуряващи развитието, 
експлоатацията и поддръжката на 
железопътна инфраструктура в мрежа; 
развитието включва планиране на 
мрежата, финансово и инвестиционно 
планиране, както и изграждане и 
модернизиране на инфраструктурата; 
експлоатацията на инфраструктурата 
включва всички елементи от процеса на 
разпределяне на влакови маршрути, 
включително посочването им, оценката 
на това доколко те са незаети и 
разпределянето на отделните маршрути, 
управлението на движението и 
инфраструктурното таксуване, 
включително определянето и 
събирането на такси; поддръжката 
включва модернизация на 
инфраструктурата и останалите 
дейности по управление на активите“;

„управител на инфраструктура“ 
означава всеки орган или предприятие, 
осигуряващи, по-специално,
развитието, експлоатацията и 
поддръжката на железопътна 
инфраструктура в мрежа; развитието 
включва планиране на мрежата, 
финансово и инвестиционно планиране, 
както и изграждане и модернизиране на 
инфраструктурата; експлоатацията на 
инфраструктурата включва всички 
елементи от процеса на разпределяне на 
влакови маршрути, включително 
посочването им, оценката на това 
доколко те са незаети и разпределянето 
на отделните маршрути, управлението 
на движението и инфраструктурното 
таксуване, включително определянето и 
събирането на такси; поддръжката 
включва модернизация на 
инфраструктурата и останалите
дейности по управление на активите;

Or. pl

Обосновка

Новата формулировка на определението за „управител на инфраструктура“ пояснява 
задълженията на управителя, като се заличават думите „по-специално“ от 
сегашната дефиниция. В резултат на това новият списък с функции на управителя ще 
стане изчерпателен.

Изменение 47
Данута Язловецка, Йоанна Катажина Скшидлевска
Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква б)
Директива 2012/34/ЕС
Член 3 – точка 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Точка 5 се заличава; заличава се

Or. pl

Обосновка

Заличаването на тази точка относно определението за международен трафик 
представлява проблем за държавите членки, които имат външна железопътна 
граница с трети държави. Съществува риск от възникване на законодателна 
празнота.

Изменение 48
Данута Язловецка, Йоанна Катажина Скшидлевска
Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 2012/34/ЕС
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 6 параграф 2 се заличава; заличава се

Or. pl

Обосновка

Заличаването на разпоредбата, която позволява организирането на услуги за 
управление и транспортни услуги в рамките на едно предприятие — въпреки факта, че 
те са разделени за счетоводни цели — е прекомерно. Заличаването на тази разпоредба 
би имало значителни, неблагоприятни ефекти (административни, финансови, правни 
и социални) за много железопътни предприятия, опериращи ефикасно и ефективно на 
европейския пазар;

Изменение 49
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2012/34/ЕС
Член 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. [...] заличава се
__________________
10 OВ L 24, 29.1.2004, стр. 1.

Or. de

Изменение 50
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – подточка 2
Директива 2012/34/ЕС
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки също така 
гарантират, че едно и също юридическо 
или физическо лице или лица няма(т) 
право:

Държавите членки също така 
гарантират, че едно и също юридическо 
или физическо лице или лица няма(т) 
право, пряко или косвено:

Or. fr

Изменение 51
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)
Директива 2012/34/ЕС
Член 7 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да посочва(т) членове на надзорния 
съвет, управителния съвет или органи, 
законно представляващи управител на 
инфраструктура, и едновременно с това 
да упражнява(т) пряко или непряко 
контрол, да има(т) каквито и да било 
финансови интереси или да 

да посочва(т) генералния директор, 
членове на надзорния съвет, 
управителния съвет, борда на 
директорите или органи, законно 
представляващи управител на 
инфраструктура, и едновременно с това 
да упражнява(т) пряко или непряко 
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упражнява(т) каквито и да било права 
върху железопътно предприятие;

контрол, да има(т) каквито и да било 
финансови интереси или да 
упражнява(т) каквито и да било права 
върху железопътно предприятие;

Or. fr

Изменение 52
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – подточка 3
Директива 2012/34/ЕС
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед прилагането на настоящия член, 
когато лицето, посочено в параграф 2, е 
държава членка или друг публичен 
орган, два публични органа, които са 
отделни и правно разграничени един от 
друг и които упражняват контрол или 
други права, посочени в параграф 2, 
спрямо управителя на инфраструктура, 
от една страна, и железопътното 
предприятие, от друга страна, не се 
смята за едно и също лице или лица.

С оглед прилагането на настоящия член, 
когато лицето, посочено в параграф 2, е 
държава членка или друг публичен 
орган, два публични органа, които са 
отделни и правно разграничени и 
независими един от друг и които 
упражняват контрол или други права, 
посочени в параграф 2, спрямо 
управителя на инфраструктура, от една 
страна, и железопътното предприятие, 
от друга страна, не се смята за едно и 
също лице или лица.

Or. fr

Изменение 53
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – подточка 4
Директива 2012/34/ЕС
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При условие че няма конфликт на 
интереси и че е гарантирана 

При условие че няма конфликт на 
интереси и че е гарантирана 
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поверителността на чувствителната 
търговска информация, управителят на 
инфраструктура може да наеме 
подизпълнител за специфични 
разработки, модернизация и поддръжка, 
по отношение на които запазва 
правомощията си за вземане на 
решения, на железопътни предприятия 
или на който и да е друг орган, 
действащ под надзора на управителя на 
инфраструктура.

поверителността на чувствителната 
търговска информация, управителят на 
инфраструктура може да наеме 
подизпълнител за специфични 
разработки, модернизация и поддръжка, 
по отношение на които запазва 
правомощията си за вземане на 
решения, на железопътни предприятия 
или на който и да е друг орган, 
действащ под надзора на управителя на 
инфраструктура. Тези споразумения за 
наемане на подизпълнители са в 
съответствие с правилата за 
конкурентна тръжна процедура и, 
когато е уместно — за обществени 
поръчки. Управителят на 
инфраструктура носи отговорност за 
възложените работи.

Or. fr

Изменение 54
Филип Де Бакер, Фил Бениън

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – подточка 5
Директива 2012/34/ЕС
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато на датата на влизане в сила 
на настоящата директива, 
управителят на инфраструктурата 
принадлежи на вертикално 
интегрирано предприятие, 
държавите членки могат да решат да 
не прилагат параграфи 2 до 4 от 
настоящия член. В такъв случай 
съответната държава членка 
гарантира, че управителят на 
инфраструктурата изпълнява всички 
функции, посочени в член 3, параграф 
2, и притежава действителна 
организационна и управленска 
независимост от всяко железопътно 

заличава се
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предприятие в съответствие с 
изискванията, определени в членове 
от 7a до 7в.

Or. en

Обосновка

Едно вертикално интегрирано предприятие не може да осигури необходимата 
независимост на железопътното предприятие от управителя на инфраструктура и 
не може да гарантира пълна прозрачност на финансовите потоци. Следователно 
институционалното разделяне е единственото решение за създаване на работещ 
европейски пазар за железопътни превози.

Изменение 55
Данута Язловецка, Йоанна Катажина Скшидлевска
Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – подточка 5
Директива 2012/34/ЕС
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато на датата на влизане в сила на 
настоящата директива, управителят 
на инфраструктурата принадлежи на 
вертикално интегрирано предприятие, 
държавите членки могат да решат да не 
прилагат параграфи 2 до 4 от настоящия 
член. В такъв случай съответната 
държава членка гарантира, че 
управителят на инфраструктурата 
изпълнява всички функции, посочени в 
член 3, параграф 2, и притежава 
действителна организационна и 
управленска независимост от всяко 
железопътно предприятие в 
съответствие с изискванията, 
определени в членове от 7a до 7в.

Когато управителят на 
инфраструктурата принадлежи на 
вертикално интегрирано предприятие, 
държавите членки могат да решат да не 
прилагат параграфи 2 до 4 от настоящия 
член. В такъв случай съответната 
държава членка гарантира, че 
управителят на инфраструктурата 
изпълнява всички функции, посочени в 
член 3, параграф 2, и притежава 
действителна организационна и 
управленска независимост от всяко 
железопътно предприятие в 
съответствие с изискванията, 
определени в членове от 7a до 7в.

Or. pl

Обосновка

Държавите членки следва също така да могат занапред да избират между разделяне 
на управителя на инфраструктура от железопътните предприятия или интегрирана 
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структура.

Изменение 56
Фредерик Дарден

Предложение за директива
Член 1 – точка 4
Директива 2012/34/ЕС
Член 7а—7д

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. [...] заличава се
__________________
12 ОВ L 51, 23.2.2012, стр. 51.

Or. en

Изменение 57
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Член 1 – точка 4 – подточка 1
Директива 2012/34/ЕС
Член 7а (нов) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
управителят на инфраструктура е част 
от субект, който е правно отделен от 
всякакво железопътно предприятие или 
холдингово дружество, с контрол над 
такива предприятия, и от други 
юридически лица в рамките на 
вертикално интегрирано предприятие.

Държавите членки гарантират, че 
управителят на инфраструктура е част 
от субект, който е правно отделен и 
независим от всякакво железопътно 
предприятие или холдингово дружество, 
с контрол над такива предприятия, и от 
други юридически лица в рамките на 
вертикално интегрирано предприятие.

Or. fr

Изменение 58
Филип Де Бакер, Фил Бениън
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Предложение за директива
Член 1 – точка 4
Директива 2012/34/ЕС
Член 7д – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
управителите на инфраструктура 
създават и организират координационни 
комитети за всяка мрежа. Членството в 
подобен комитет е отворено най-малко
за управителя на инфраструктура, за 
известни заявители по смисъла на 
член 8, параграф 3 и, по тяхно искане, за 
потенциалните заявители, техните 
представителни организации, 
представители на потребителите на 
товарните и пътническите железопътни 
транспортни услуги и, когато е уместно, 
за регионалните и местните органи. 
Представители на държавите членки и 
съответния регулаторен орган биват 
канени на срещите на координационния 
комитет като наблюдатели.

Държавите членки гарантират, че 
управителите на инфраструктура 
създават и организират координационни 
комитети за всяка мрежа. Членството в 
подобен комитет е отворено за 
управителя на инфраструктура, за 
известни заявители по смисъла на 
член 8, параграф 3 и, по тяхно искане, за 
потенциалните заявители, техните 
представителни организации, 
представители на потребителите на 
товарните и пътническите железопътни 
транспортни услуги и, когато е уместно, 
за регионалните и местните органи. 
Представители на държавите членки и 
съответния регулаторен орган биват 
канени на срещите на координационния 
комитет като наблюдатели.

Or. en

Изменение 59
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква а)
Директива 2012/34/ЕС
Член 11 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки могат да 
ограничават правото на създаване на 
нови или променени пътнически 
услуги съгласно договорите за 
предоставяне на обществени услуги, 
когато новите или изменени договори 
за предоставяне на обществени услуги 
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нарушават икономическото 
равновесие на съществуващите 
услуги, предоставени от железопътни 
предприятия, получили достъп до 
железопътна инфраструктура в 
съответствие с член 10, параграф 2 
от настоящата директива; 

Or. en

Обосновка

Държавите членки могат да ограничават правото на създаване на нов или изменен 
договор за предоставяне на обществени услуги, ако регулаторният орган докаже 
потенциалното икономическо въздействие на такива договори върху дадена услуга, 
предоставена от оператор за отворен достъп.

Изменение 60
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква б)
Директива 2012/34/ЕС
Член 11 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се определи дали икономическото 
равновесие на даден договор за 
предоставяне на обществени услуги би 
било нарушено, съответният
(съответните) регулаторен орган(и), 
посочен(и) в член 55, извършва(т) 
обективен икономически анализ и 
основава решението си на 
предварително определени критерии. Те 
определят това след отправено искане 
от някой от субектите по-долу, 
представено в срок от един месец след 
обявяването на планирана услуга за 
превоз на пътници, посочена в член 38, 
параграф 4:

За да се определи дали икономическото 
равновесие на даден договор за 
предоставяне на обществени услуги или 
на услуга, предоставяна от 
железопътни предприятия, получили 
достъп до железопътна 
инфраструктура съгласно член 10, 
параграф 2 от настоящата 
директива в случай на създаване на 
нов договор за предоставяне на 
обществени услуги или изменение на 
съществуващ такъв, би било 
нарушено, съответният (съответните) 
регулаторен орган(и), посочен(и) в 
член 55, извършва(т) обективен 
икономически анализ и основава 
решението си на предварително 
определени критерии. Те определят това 
след отправено искане от някой от 
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субектите по-долу, представено в срок 
от един месец след обявяването на 
планирана услуга за превоз на пътници, 
посочена в член 38, параграф 4:

Or. en

Обосновка

Потенциалното икономическо въздействие на нов договор за обществени услуги или 
увеличаването на обхвата на съществуващ договор за обществени услуги за маршрут, 
по който оператор предоставя услуга при условия на отворен достъп, следва също да 
се оценява от регулаторните органи.

Изменение 61
Елизабет Шрьотер

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква б)
Директива 2012/34/ЕС
Член 11 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се определи дали икономическото 
равновесие на даден договор за 
предоставяне на обществени услуги би 
било нарушено, съответният 
(съответните) регулаторен орган(и), 
посочен(и) в член 55, извършва(т) 
обективен икономически анализ и 
основава решението си на 
предварително определени критерии. Те 
определят това след отправено искане 
от някой от субектите по-долу, 
представено в срок от един месец след 
обявяването на планирана услуга за 
превоз на пътници, посочена в член 38, 
параграф 4:

За да се определи дали икономическото 
равновесие и наличието и качеството 
на даден договор за предоставяне на 
обществени услуги би било нарушено, 
съответният (съответните) регулаторен 
орган(и), посочен(и) в член 55, 
извършва(т) обективен икономически, 
социален и екологичен анализ, в това 
число на положението със 
заетостта, и основава решението си 
на предварително определени критерии. 
Те определят това след отправено 
искане от някой от субектите по-долу, 
представено в срок от един месец след 
обявяването на планирана услуга за 
превоз на пътници, посочена в член 38, 
параграф 4:

Or. en
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Изменение 62
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква б) – подточка гa) (нова)
Директива 2012/34/ЕС
Член 11 – параграф 62 – алинея 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) железопътното предприятие, 
получило достъп до железопътната 
инфраструктура в съответствие с 
член 10, параграф 2 от настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Потенциалното икономическо въздействие на нов договор за обществени услуги или 
увеличаването на обхвата на съществуващ договор за обществени услуги за маршрут, 
по който оператор предоставя услуга при условия на отворен достъп, следва също да 
се оценява от регулаторните органи.

Изменение 63
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква в) – подточка г) (нова)
Директива 2012/34/ЕС
Член 11 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

железопътното предприятие, което иска 
достъп.

железопътното предприятие, което иска 
достъп, или което е получило достъп 
до железопътната инфраструктура в 
съответствие с член 10, параграф 2 
от настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Потенциалното икономическо въздействие на нов договор за обществени услуги или 
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увеличаването на обхвата на съществуващ договор за обществени услуги за маршрут, 
по който оператор предоставя услуга при условия на отворен достъп, следва също да 
се оценява от регулаторните органи.

Изменение 64
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква в)
Директива 2012/34/ЕС
Член 11 – параграф 3 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че регулаторният орган 
реши, че икономическото равновесие 
на услуга, предоставяна от 
железопътни предприятия, получили 
достъп до железопътната 
инфраструктура в съответствие с 
член 10, параграф 2 от настоящата 
директива, ще бъде нарушено от 
планирания нов или изменен договор 
за обществени услуги, той посочва 
евентуалните промени в тези 
договори или отправя препоръки за 
обезщетение на засегнатото 
железопътно предприятие.

Or. en

Обосновка

Потенциалното икономическо въздействие на нов договор за обществени услуги или 
увеличаването на обхвата на съществуващ договор за обществени услуги за маршрут, 
по който оператор предоставя услуга при условия на отворен достъп, следва също да 
се оценява от регулаторните органи.

Изменение 65
Елизабет Шрьотер

Предложение за директива
Член 1 – точка 7 – подточка 1
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Директива 2012/34/ЕС
Член 13а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1371/2007 и 
Директива 2010/40/ЕС държавите 
членки могат да изискват 
железопътните предприятия, 
извършващи вътрешни услуги за превоз 
на пътници да участват в обща схема за 
информация и интегрирана продажба на 
билети за издаване на билети, директни 
билети и за извършване на резервации 
или да решат дали да дадат правомощия 
на компетентните органи за създаване 
на подобна схема. В случай, че такава 
схема бъде въведена, държавите членки 
гарантират, че тя няма да изкривява 
пазарните принципи или да внася 
неравнопоставеност между 
железопътните предприятия и че се 
ръководи от публично или частно 
юридическо лице, или от сдружение на 
всички железопътни предприятия, 
предоставящи услуги за превоз на 
пътници.

Без да се засягат разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1371/2007 и 
Директива 2010/40/ЕС държавите 
членки изискват железопътните 
предприятия, извършващи вътрешни 
услуги за превоз на пътници да участват 
в обща схема за информация и 
интегрирана продажба на билети за 
издаване на билети, директни билети и 
за извършване на резервации или да 
решат дали да дадат правомощия на 
компетентните органи за създаване на 
подобна схема. В случай, че такава 
схема бъде въведена, държавите членки 
гарантират, че тя няма да изкривява 
пазарните принципи или да внася 
неравнопоставеност между 
железопътните предприятия и че се 
ръководи от публично или частно 
юридическо лице, или от сдружение на 
всички железопътни предприятия, 
предоставящи услуги за превоз на 
пътници.

Or. en

Изменение 66
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 1 – точка 7а (нова)
Директива 2012/34/ЕС
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Член 19, буква г) се изменя, както 
следва: 
„г) не са били осъждани за сериозни 
или системни неизпълнения на 
задължения в областта на 
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социалното или трудовото 
законодателство, включително 
задължения във връзка със 
законодателството в областта на 
безопасните и здравословни условия 
на труд и колективните 
споразумения, а също и на задължения 
в областта на митническото 
законодателство — за предприятия, 
желаещи да извършват 
трансграничен превоз на товари, 
подлежащ на митнически режим.“

Or. sv

Изменение 67
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 1 – точка 7б (нова)
Директива 2012/34/ЕС
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Към член 19 се прибавя следната 
буква:
„д) са поели задължение да прилагат в 
държавите членки, в които 
предприятието възнамерява да 
извършва дейност, общовалидните 
колективни споразумения или 
установените в конкретен сектор, в 
съответствие с обичайната 
практика в държавите членки.“ 

Or. sv

Изменение 68
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
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Директива 2012/34/ЕС
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден заявител възнамерява да 
поиска инфраструктурен капацитет с 
оглед предоставяне на услуга за превоз 
на пътници, той уведомява 
управителите на инфраструктура и 
съответните регулаторни органи не по-
късно от 18 месеца преди влизане в сила 
на работното разписание, за което се 
отнася подаденото искане за капацитет. 
С цел да се даде възможност на 
регулаторните органи да направят 
оценка на потенциалното икономическо 
въздействие върху съществуващи 
договори за обществени услуги, 
регулаторните органи гарантират, че 
всеки компетентен орган, възложил 
обществена услуга за железопътен 
превоз на пътници по този маршрут, 
определен в договор за обществена 
услуга, всеки друг заинтересован 
компетентен орган, който има право да 
ограничи достъпа по член 11, и всяко 
железопътно предприятие, изпълняващо 
договора за обществени услуги по 
маршрута на тази услуга за превоз на 
пътници, са информирани без излишно 
забавяне и най-късно до пет дни.

Когато даден заявител възнамерява да 
поиска инфраструктурен капацитет с 
оглед предоставяне на услуга за превоз 
на пътници съгласно член 10,
параграф 2 от настоящата 
директива, или за изпълнение на нов 
или изменен договор за обществена 
услуга, той уведомява управителите на 
инфраструктура и съответните 
регулаторни органи не по-късно от 
18 месеца преди влизане в сила на 
работното разписание, за което се 
отнася подаденото искане за капацитет. 
С цел да се даде възможност на 
регулаторните органи да направят 
оценка на потенциалното икономическо 
въздействие върху съществуващи 
договори за обществени услуги или на 
услугата, предоставяна от 
железопътното предприятие, 
получило достъп до железопътна 
инфраструктура съгласно член 10, 
параграф 2 от настоящата 
директива, регулаторните органи 
гарантират, че всеки компетентен орган, 
възложил обществена услуга за 
железопътен превоз на пътници по 
маршрут, определен в договор за 
обществена услуга или в нов или 
изменен договор за обществена услуга 
по маршрут, определен при условия на 
свободен достъп, всеки друг 
заинтересован компетентен орган, който 
има право да ограничи достъпа по 
член 11, и всяко железопътно 
предприятие, изпълняващо договора за 
обществени услуги по маршрута на тази 
услуга за превоз на пътници или 
предоставящо услуга съгласно член 10,
параграф 2 от настоящата 
директива, са информирани без 
излишно забавяне и най-късно до пет 
дни.
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Or. en

Обосновка

Потенциалното икономическо въздействие на нов договор за обществени услуги или 
увеличаването на обхвата на съществуващ договор за обществени услуги за маршрут, 
по който оператор предоставя услуга при условия на отворен достъп, следва също да 
се оценява от регулаторните органи.

Изменение 69
Елизабет Шрьотер

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 2012/34/ЕС
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден заявител възнамерява да 
поиска инфраструктурен капацитет с
оглед предоставяне на услуга за превоз 
на пътници, той уведомява 
управителите на инфраструктура и 
съответните регулаторни органи не по-
късно от 18 месеца преди влизане в сила 
на работното разписание, за което се 
отнася подаденото искане за капацитет. 
С цел да се даде възможност на 
регулаторните органи да направят 
оценка на потенциалното икономическо 
въздействие върху съществуващи 
договори за обществени услуги, 
регулаторните органи гарантират, че 
всеки компетентен орган, възложил 
обществена услуга за железопътен 
превоз на пътници по този маршрут, 
определен в договор за обществена 
услуга, всеки друг заинтересован 
компетентен орган, който има право да 
ограничи достъпа по член 11, и всяко 
железопътно предприятие, изпълняващо 
договора за обществени услуги по 
маршрута на тази услуга за превоз на 
пътници, са информирани без излишно 
забавяне и най-късно до пет дни.

Когато даден заявител възнамерява да 
поиска инфраструктурен капацитет с 
оглед предоставяне на услуга за превоз 
на пътници, той уведомява 
управителите на инфраструктура и 
съответните регулаторни органи не по-
късно от 18 месеца преди влизане в сила 
на работното разписание, за което се 
отнася подаденото искане за капацитет. 
С цел да се даде възможност на 
регулаторните органи да направят 
оценка на потенциалното икономическо, 
социално и екологично въздействие 
върху съществуващи договори за 
обществени услуги, регулаторните 
органи гарантират, че всеки 
компетентен орган, възложил 
обществена услуга за железопътен 
превоз на пътници по този маршрут, 
определен в договор за обществена 
услуга, всеки друг заинтересован 
компетентен орган, който има право да 
ограничи достъпа по член 11, и всяко 
железопътно предприятие, изпълняващо 
договора за обществени услуги по 
маршрута на тази услуга за превоз на 
пътници, са информирани без излишно 
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забавяне и най-късно до пет дни.

Or. en

Изменение 70
Филип Де Бакер, Фил Бениън

Предложение за директива
Член 1 – точка 9
Директива 2012/34/EО
Член 63 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 31 декември 2024 г. Комисията ще 
извърши оценка на въздействието на 
настоящата директива върху 
железопътния сектор и ще представи на 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
доклад относно нейното прилагане.

До 31 декември 2020 г. Комисията ще 
извърши оценка на въздействието на 
настоящата директива върху 
железопътния сектор и ще представи на 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
доклад относно нейното прилагане.

Or. en

Изменение 71
Филип Де Бакер, Фил Бениън

Предложение за директива
Член 1 – точка 9
Директива 2012/34/ЕС
Член 63 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До 2020 г. Комисията също така ще 
проучва дали организацията на 
националния пазар на труда 
възпрепятства по-нататъшното 
отваряне на пазара, интеграцията и 
качеството на услугите, предлагани 
на клиентите. Ако е целесъобразно, 
Комисията предлага нови 
законодателни мерки за гарантиране 
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на равни конкурентни условия за 
всички железопътни предприятия.

Or. en

Изменение 72
Фредерик Дарден

Предложение за директива
Член 1 – точка 9а (нова)
Директива 2012/34/ЕС
Член 63 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. В член 63, параграф 1, се включва 
следната алинея:
Не по-късно от 18 месеца след 
влизането в сила на настоящата 
директива Комисията оценява 
въздействието ѝ върху развитието на 
пазара на труда за железопътния 
персонал.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение е вдъхновено от изменение 35 в проектодоклада на 
докладчика от комисията по транспорт и туризъм, с което Комисията се задължава 
да анализира въздействието на настоящата директива върху персонала на 
железниците. Такъв анализ обаче следва да се извърши за всички служители на 
железниците (не само за бордовия персонал) и трябва да остане гъвкав по отношение 
на последващите действия, ако има такива, които Комисията следва да се насърчи да 
предложи.

Изменение 73
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Член 2 – точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки съобщават на 
Комисията текста на основните 
разпоредби от националното 
законодателство, които те приемат в 
областта, уредена с настоящата 
директива.

2. Държавите членки съобщават на 
Комисията текста на основните 
разпоредби от националното 
законодателство, които те приемат в 
областта, уредена с настоящата 
директива. Комисията изготвя 
годишно обобщение на тези текстове 
и го представя на Съвета и на 
Парламента на всички работни 
езици.

Or. fr

Изменение 74
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива влиза в сила в 
деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

1. Настоящата директива влиза в сила в 
деня след публикуването ѝ в Официален 
вестник на Европейския съюз. Тя се 
предоставя в консолидиран вид в срок 
от три месеца след влизането ѝ в 
сила.

Or. fr


