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КРАТКА ОБОСНОВКА

Различните видове либерализация на сектора на услугите, извършвани от Европейския 
съюз от няколко десетилетия, в това число в сектора на железопътния транспорт, 
предшестват прилагането на член 26 от ДФЕС и следователно са основополагащи за 
неговия проект.

Тази цел за осъществяване на общ пазар не трябва да бъде самоцел, а по-скоро трябва 
да цели намаляването на цените на услугите за всички потребители, като същевременно 
запазва високо равнище на качеството на услугите, достъпно за всички.

Различните действия по либерализацията на секторите, чиито услуги са били 
гарантирани назад във времето от публични стопански субекти чрез национални 
монополи за експлоатация, погледнати от позиция на настоящето, изглежда не са 
удовлетворили изпълняването на тази двойна цел.

Дори с а м о  в сектора на железопътния транспорт съществуват примери за 
неудовлетворение:

 При международния превоз на пътници, чието отваряне за конкуренцията е 
ефективно от 2011 г., увеличаването на конкуренцията не предизвика 
чувствително намаляване на цените и доведе до затварянето на стари 
трансгранични линии, които не функционираха по модела на високоскоростните 
влакове. От друга страна, секторът не отбеляза очаквания растеж, като неговите 
пазарни дялове трябваше да се спечелят по-скоро в интермодален план, 
отколкото в интрамодален.

 При националния превоз на пътници във Великобритания, която е най-
напредналата по отношение на законодателството в областта на 
либерализацията държава членка: ЕИСК ясно подчертава неудовлетворението 
на британските потребители и повтарящата се нужда от ангажимент от страна на 
държавата в интеграцията на сектора (тарифи, разпределение, часове…).

 При националния превоз на пътници в Съюза като цяло има не по-малко от 15 
процедури за нарушение поради неправилно транспониране, което свидетелства 
за твърде бързия темп на тази либерализация, която за да участва в изграждането 
на европейския проект трябва да се извършва, така че да не нанася вреди на 
националните модели, предоставяли на гражданите качествен образец в 
продължение на редица десетилетия. 

Предвид тези факти, за докладчика, необходимостта от задълбочаване на 
либерализацията на сектора на обществения железопътен превоз не беше доказана и 
той, чрез предложените от него изменения, се насочи в посока смекчаване на 
опасността от отрицателни последици за гражданите и по-специално работниците и 
служителите в сектора, според редица оси:
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 Възможно най-интегрирано управление: Независимо от това, че стриктното 
отделяне на управителите на инфраструктурите и на превозвачите се основава 
на конкуренцията, безпокойството, което това предизвиква сред 
потребителските организации, секторните професионални сдружения или 
„историческите” стопански субекти, приканва докладчика към нюансиране. То 
най-вероятно ще доведе до незначително споделяне на ресурсите за 
материалните инвестиции и до засилена бюрокрация, която ще се окаже вредна 
за качеството на услугите и сигурността на потребителите. Следователно 
докладчикът избра да даде на националниярегулаторен орган възможно най-
голяма свобода по въпроса, съгласно решението на Съда на Европейския съюз 
от 28 февруари 2013 г. 

 Възможно най-голямата свобода на държавите членки, за да избират между 
тръжни процедури и прякото възлагане на концесии за обществени услуги чрез 
съществено увеличаване на таваните.

 Въвеждането на правила за защита на потребителите, работниците и 
служителите и на околната среда в националните планове за устойчив 
обществен транспорт в неговите социални и екологични аспекти, като по този 
начин се улеснява въвеждането на критерии за качество, социални критерии и 
критерии за опазване на околната среда в тръжните процедури.

 Засилването на защитата на работниците с обширни възможности за трансфер на 
служители в рамките на новото предприятие концесионер на дадена публична 
услуга; чрез засилване на социалния диалог в структурите; чрез разясняване на 
социалното право, приложимо за екипажа на борда на влака, по-специално чрез 
неговото сертифициране; чрез искане, отправено към държавите членки за 
установяване на солидарна социална отговорност на оферента и на неговите 
подизпълнители, за да се избегне социалният дъмпинг.

 Необходимата реципрочност при отварянето на пазарите между държавите 
членки.

 Значително удължен преходен период за прилагане за държавите членки (до 
20209 г.), за да се даде на политическите фигури от Съюза, вземащи решения, 
време за обмисляне и анализ, преди каквито и да е постъпки в посока 
либерализация.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Железопътният превоз играе 
важна роля както от социална гледна 
точка, така и от гледна точка на 
околната среда, така и по отношение 
на планирането на мобилността, и 
може значително да увеличи общия 
си дял в европейския пътнически 
превоз. В това отношение 
инвестициите в изследователска 
дейност, както и в 
инфраструктурата и подвижния 
състав могат да окажат значителен 
принос за нов растеж, а по този 
начин да насърчат и заетостта 
пряко в железопътния сектор и 
непряко чрез увеличаване на 
мобилността на работниците и 
служителите в други сектори. 
Железопътният превоз може да се 
превърне във важен модерен отрасъл 
на промишлеността на Съюза, при 
условие че държавите членки се 
споразумеят да установят засилено 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 2

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 

(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 
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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 
потенциалните участници на пазара.

политика за превоз на пътници на тяхна 
територия. Тази политика следва да 
бъде отразена във всички планове за 
устойчив 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 
потенциалните участници на пазара.

Or. fr

Изменение 3

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 икономически ефективно и 
висококачествено 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



PA\943827BG.doc 7/23 PE516.641v01-00

BG

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Конкурентните тръжни 
процедури, основаващи се на 
качеството, вместо на принципа за 
най-ниската цена позволяват 
избягването на социалния дъмпинг, 
който често се свързва с по-евтините 
оферти, с което се постигат 
спестявания за сметка на 
работниците и служителите: по-
ниски заплати, по-дълго работно 
време, по-малоброен персонал. 

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Принципът на реципрочност е 
важно средство за противодействие 
на нарушаването на конкуренцията; 
този принцип не следва да се прилага 
само спрямо държавите членки, но и 
по отношение на дружествата от 
трети държави, които желаят да 
участват в тръжни процедури в 
рамките на Съюза.

Or. fr

Изменение 6

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, които да се прилагат по 
хармонизиран начин във всички 
държави членки, но въпреки това 
следва да отчитат специфичните 
особености на всяка държава.

Or. fr

Изменение 7

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 
висококачествено предлагане на 
вътрешни услуги за железопътни 
пътнически превози, е важно държавите 
членки да гарантират високо равнище 
на социална защита за персонала на 
предоставящите обществени услуги
срещу социалния дъмпинг.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) 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 
12 март 2001 г. относно 
сближаването на законите на 
държавите членки за защита на 
правата на служителите в случай на 
цялостно или частично прехвърляне 
на предприятия и 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 
социални партньори.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) При спазване на принципа на 
субсидиарност компетентните 
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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 
спазването на конкретни социални 
стандарти и на стандарти за 
качество на обслужването.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) С оглед намаляване на 
злоупотребите при 
подизпълнителство и с оглед защита 
на правата на работниците и 
служителите в железопътния 
транспорт, следва да се гарантира 
недискриминиращо, че 
подизпълнителите могат да бъдат 
задължавани да заплащат на 
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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. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 14

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.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Съдържанието на това съображение е излишно поради промяната в изменението на 
член 8, параграф 2, алинея 1.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Подготовката на железопътните (15) Подготовката на железопътните 
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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.

предприятия за конкурентните 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. 
Следователно те следва вече да 
предприемат мерки за поетапно 
въвеждане на тази процедура по 
възлагане, макар че едва от 2029 г. 
всички обществени поръчки за услуги
в обществения пътнически 
железопътен превоз ще трябва да се 
възлагат по установените в 
настоящия регламент тръжни 
процедури.

Or. fr

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Планове за обществен транспорт и 
задължения за обществена услуга

Планове за устойчив с своите 
социални, екологични и икономически 
аспекти обществен транспорт и 
задължения за обществена услуга

Or. fr

Обосновка

Следва да се подчертае концепцията за устойчивост на въпросните планове във 
всичките им аспекти.
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Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

приложими правила относно правата 
на пътниците;

Or. en

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

приложими правила относно 
социалната закрила и закрилата на 
заетостта;

Or. en

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

приложими правила относно 
опазването на околната среда;

Or. en
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Изменение 17

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

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. en

Обосновка

За да се отдаде по-голямо значение на тези аспекти, те вече се съдържат в 
съответните букви на член 2а. Новият текст е необходим, за да се гарантира 
авторитет в тази връзка.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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. fr
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Обосновка

Необходимо за поясняване на понятието „подходящи за постигане на целите“.

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 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.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Обясненията относно целесъобразността се съдържат вече в член 2 а, параграф 3 б) 
и съответно тук може да бъдат заличени.

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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. en
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2 a – 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 и 
представителни организации на 
пътниците и на работниците, относно 
тези спецификации и взема предвид 
техните становища.

Or. fr

Обосновка

Компетентните органи следва да проведат консултация, включваща представителни 
организации на пътниците и на работниците, което да не бъде провеждано само ако 
това е целесъобразно.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – буква б а) (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 власти 
могат да изискат от избрания 
оператор на обществени услуги да 
предостави на персонала, нает по-
рано за извършване на услугите, 
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правата, с които същият персонал би 
се ползвал в случай на прехвърляне по 
смисъла на Директива 2001/23/ЕО. 
Когато компетентните власти 
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. en

Изменение 23

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.

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

Or. fr
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Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – буква в а) (нова)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 4 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавя се нов параграф 7а със следния 
текст:
„Държавите членки предприемат 
недикскриминиращи мерки, за да се 
гарантира, че стопански субект, 
който пряко или косвено възлага на 
друго предприятие предоставяне на 
услуги от негово име, носи 
отговорност в допълнение към всеки 
подизпълнител или наместо него по 
отношение на дължимите надбавки 
за работниците и служителите 
и/или дължими вноски за социална 
сигурност към договорни фондове или 
институции на социалните 
партньори.
Посочената в настоящия параграф 
отговорност се ограничава до 
правата на работника, придобити по 
силата на договорните отношения 
между изпълнителя и неговите 
подизпълнители.
Параграф 7а се прилага, без да се 
засягат по-строгите правила за 
отговорност съгласно националното 
законодателство.”

Or. en

Изменение 25

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

-a) -a) Добавя се следният параграф:
„3а. 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. fr

Обосновка

Трети държави не би трябвало да получават възможност да участват в тръжни 
процедури в държави – членки на ЕС, докато не са отворили своя собствен пазар за 
държавите – членки на ЕС.

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 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

когато средната им годишна стойност 
възлиза на: по-малко от 2.000.000 EUR 
или по-малко от 10.000.000 EUR в 
случай на обществена поръчка, 
включваща услуги за обществен 
железопътен превоз, или

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 5 – параграф 4 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 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.

когато се отнасят до предоставянето на 
годишна основа на по-малко от 600.000
километра обществени услуги за 
пътнически превоз или по-малко от 
500.000 километра в случай на 
обществена поръчка, включваща 
железопътен обществен транспорт.

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 5 – параграф 4 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 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.

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 3.000.000 EUR, или до 
предоставяне на обществени услуги за 
пътнически превоз, възлизащи на по-
малко от 900.000 километра годишно.

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Параграф 6 се заменя със следното: заличава се
„Компетентните органи могат да 



PA\943827BG.doc 21/23 PE516.641v01-00

BG

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

Обосновка

Предложението има за цел да заличи член 5, параграф 6 и да го замени с настоящия 
текст, като при все това е необходимо да се запази оригиналният параграф 6, а този 
нов текст да бъде добавен впоследствие.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Добавя се следният нов параграф 
6а:
6. 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 
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възложени на едно и също 
железопътно предприятие.

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Без да се засяга параграф 3, възлагането 
на обществени поръчки за услуги за 
железопътен транспорт, с 
изключение на други видове релсов 
транспорт като метрополитен или 
трамваен транспорт, се подчинява на 
разпоредбите на член 5, параграф 3 от 
3 декември 2019 г. Най-късно до 3
декември 2019 г. всички договори за 
обществени услуги за другите видове 
релсов или автомобилен транспорт 
трябва да са били възложени в 
съответствие с член 5, параграф 3. По 
време на преходния период — до 3 
декември 2019 г. — държавите членки 
приемат мерки за постепенното 
изпълнение на разпоредбите на член 5, 
параграф 3 с цел избягване на сериозни 
структурни проблеми, свързани по-
специално с транспортния капацитет.

Без да се засяга параграф 3, възлагането 
на обществени поръчки за транспорт и 
други видове релсов транспорт като 
метрополитен или трамваен транспорт и 
по шосе, се подчинява от 3 декември
2019 г. на разпоредбите на член 5. 
Възлагането на договори за 
обществени услуги, които се отнасят 
до обществения пътнически 
железопътен превоз, се подчинява от 
3 декември 2029 г. на разпоредбите на 
член 5. По време на преходните 
периоди държавите членки приемат 
мерки за постепенното изпълнение на 
разпоредбите на член 5, параграф 3 с 
цел избягване на сериозни структурни 
проблеми, свързани по-специално с 
транспортния капацитет.

Or. fr

Обосновка

Някои страни все още почти не прилагат конкурентните тръжни процедури съгласно 
член 5, параграф 3 в областта на обществения пътнически железопътен превоз, по 
тази причина е необходимо срокът да се удължи до 2029 г.



PA\943827BG.doc 23/23 PE516.641v01-00

BG

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8 – буква б)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 8  – параграф 2 а

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 преди 
3 декември 2029 г., могат да останат в 
сила до изтичането на срока им.

Or. fr


