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Изменение 7
Олдржих Власак

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) През последното десетилетие 
нарастването на железопътните 
пътнически превози бе 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.

(1) През последното десетилетие 
нарастването на железопътните 
пътнически превози бе 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, за 
разлика от други транспортни 
средства, изостават спрямо актуалните 
изисквания за разнообразие , цена и 
качество.

Or. cs

Изменение 8
Олдржих Власак

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За улесняване изготвянето на 
офертите и съответно за засилване на 
конкуренцията, компетентните органи е 
необходимо да гарантират, че всички 
доставчици на обществени услуги, 
проявяващи интерес да участват, ще 
получат определена информация за 
превоза и инфраструктурата, попадащи 
в обхвата на договора за обществени 
услуги.

(8) За улесняване изготвянето на 
офертите и съответно за засилване на 
конкуренцията, компетентните органи е 
необходимо да гарантират, че всички 
доставчици на обществени услуги, 
проявяващи интерес да участват, ще 
получат определена информация за 
превоза и инфраструктурата, попадащи 
в обхвата на договора за обществени 
услуги, така че да не бъдат поставени 
в неравностойно положение спрямо 



PE519.487v01-00 4/16 AM\1002871BG.doc

BG

другите конкуренти от органа по 
обществените поръчки.

Or. cs

Изменение 9
Йоахим Целер

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Обосновка

Трети държави не следва 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 10
Олдржих Власак

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Когато пазарът не го гарантира при 
подходящи икономически и 
недискриминационни условия, достъпът 
на предоставящите обществени услуги 
до железопътен подвижен състав
трябва да бъде улеснен от 

(12) Когато пазарът не го гарантира при 
подходящи икономически и 
недискриминационни условия, достъпът 
на предоставящите обществени услуги 
до железопътен подвижен състав следва
да бъде улеснен от компетентните 
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компетентните органи чрез подходящи 
и ефективни мерки.

органи. Те трябва обаче да следят за 
това никой оператор да не бъде 
поставен в неравностойно положение 
спрямо другите оператори.

Or. cs

Изменение 11
Йоахим Целер

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 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.
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.

Or. de

Изменение 12
Йоахим Целер

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид изменението на 
Регламент (ЕО) № 994/98 (Регламент 
относно правомощията) Комисията 

заличава се
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предложи изменение и на Регламент 
(ЕО) № 1370/2007 (COM(2012) 730/3). С 
оглед хармонизиране на подхода при 
регулирането на груповите 
освобождавания в областта на 
държавните помощи и в 
съответствие с процедурите по член 
108, параграф 4 и член 109 от 
Договора помощта за координиране на 
транспорта или възстановяване на 
разходите за изпълнението на 
задължения, присъщи на понятието 
обществена услуга, както е посочено в 
член 93 от Договора, следва да бъде 
включена в обхвата на Регламента 
относно правомощията.

Or. de

Обосновка

Преместването на принципа на освобождаване от задължението за уведомление за 
компенсации в обхвата на друг законодателен акт ще промени цялата логика на 
Регламента относно обществените услуги и ще създаде голям риск от правна 
несигурност на обществените услуги за пътнически превоз.

Изменение 13
Йоахим Целер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 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 
обхваща цялата територия на дадена 
държава членка или който е 
компетентен по въпросите на 
транспорта в даден регион, в определена 
градска агломерация или селски район, 
включително на трансгранично 
равнище;“
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Or. de

Обосновка

Определението трябва да бъде по-ясно формулирано, за да се вземе предвид появата 
на транспортни органи с трансгранична отговорност. Трябва също така ясно да се 
посочи, че в обхвата на регламента попадат и регионите.

Изменение 14
Олдржих Власак

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 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 
няма национален обхват и който е 
компетентен по въпросите на 
транспорта на определено място, 
например община, град, определена 
градска агломерация или селски район;“

Or. cs

Изменение 15
Йоахим Целер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В обхвата на задълженията за 
обществена услуга не се включват 
обществени услуги за превоз, които не 
са необходими за постигане на 
ползите, осигурявани от мрежите на 
местно, регионално или поднационално 

В обхвата на задълженията за 
обществена услуга се включват 
обществени услуги за превоз, които
създават ползи, осигурявани от 
мрежите, на местно, регионално или 
поднационално равнище; такива ползи, 
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равнище. осигурявани от мрежите, могат да 
възникнат от обединяването на 
печеливши и непечеливши маршрути;

Or. de

Обосновка

Ако регионален железопътен маршрут постига икономическо равновесие или 
реализира печалби, трябва да е възможно той да се слее с непечеливши маршрути в 
рамките на договор за обществени услуги, така че печалбите на първия да могат да 
допринесат за финансирането на вторите, както и, когато е необходимо, да се 
оптимизират техническите ресурси, необходими за оперативни цели.

Изменение 16
Йоахим Целер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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:

1. Компетентните органи изготвят и 
редовно актуализират планове за 
обществен транспорт, обхващащи 
всички съответни видове транспорт за 
територията, за която са компетентни.
Тези задължения се прилагат 
единствено за градските агломерации 
с повече от 100 000 жители. 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:

Or. de

Обосновка

Плановете за обществения пътнически транспорт могат да доведат до тежки 
допълнителни задължения, макар и да не оказват никакво въздействие върху 
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влаковете, обслужващи основните маршрути в рамките на териториалното 
планиране. Това задължение следва да бъде ограничено само до градските агломерации 
над определен размер.

Изменение 17
Олдржих Власак

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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:

1. Компетентните органи изготвят и 
редовно актуализират многогодишни
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:

Or. cs

Изменение 18
Йоахим Целер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) основните изисквания към 
обществения транспорт, като например 
достъпност, териториална свързаност, 
сигурност, модални и интермодални 

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

връзки в основни свързващи центрове; 
характеристики на предлагания превоз, 
като например принципи при 
планиране на разписанието и честота 
на услугите;

Or. de

Изменение 19
Йоахим Целер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) изискванията на социалното и 
териториалното сближаване;

Or. de

Изменение 20
Йоахим Целер

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

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.

Плановете за обществения 
транспортен се представят за 
становище на регулаторния орган 
един месец преди публикуването им.
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Компетентните органи координират 
информацията в съответните им 
транспортни планове и създават 
общи транспортни планове за 
регионалните трансгранични услуги 
за превоз;

Or. de

Обосновка

Интермодалността и трансграничната координация трябва да бъдат насърчавани.

Изменение 21
Йоахим Целер

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2 a – 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, ако това е 
целесъобразно, и представителни 
организации на пътниците и на 
работниците.

От съществуващите публични 
доставчици на услуги се изисква при 
поискване да предоставят на 
компетентните органи 
необходимата информация в срок от 
един месец. Това важи и за органите 
на съседна държава.

Or. de
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Обосновка

За обществения транспорт са необходими точни данни за развитието на пазарите на 
отделните видове транспорт. Участниците на пазара разполагат с най-важните 
източници на информация и трябва да споделят тази информация с компетентните 
органи.

Изменение 22
Йоахим Целер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква г)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 4 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Компетентните органи предоставят на 
всички заинтересовани страни 
съответната информация за изготвянето 
на оферта в рамките на конкурентна 
тръжна процедура. Това включва 
информация относно потребителското 
търсене, цените, разходите и приходите, 
свързани с обществения пътнически 
транспорт — обект на тръжната 
процедура, и подробности относно 
спецификациите на инфраструктурата, 
свързани с експлоатацията на 
изискваните возила или подвижен 
състав, за да се позволи изготвянето на 
адекватни бизнес планове. 
Управителите на железопътна 
инфраструктура подпомагат 
компетентните органи, като им 
предоставят нужните спецификации на 
инфраструктурата. При неспазване на 
изложените по-горе разпоредби се 
осигурява възможността за 
преразглеждане на съответните 
решения, предвидена в член 5, параграф 
7.

8. Компетентните органи предоставят на 
всички заинтересовани страни 
съответната информация за изготвянето 
на оферта в рамките на конкурентна 
тръжна процедура. Управителите на 
инфраструктура, по-специално 
железопътните оператори, които 
изпълняват или са изпълнили 
обществена поръчка за услуги, трябва 
да подпомагат компетентните 
органи при предоставянето на цялата 
необходима информация. Те носят 
отговорност за точността на 
данните, предоставени на 
компетентния орган в съответствие 
със задължението за търговска 
тайна. Това включва информация 
относно потребителското търсене, 
цените, разходите и приходите, 
свързани с обществения пътнически 
транспорт — обект на тръжната 
процедура, и подробности относно 
спецификациите на инфраструктурата, 
свързани с експлоатацията на 
изискваните возила или подвижен 
състав, за да се позволи изготвянето на 
адекватни бизнес планове. 
Управителите на железопътна 
инфраструктура подпомагат 
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компетентните органи, като им 
предоставят нужните спецификации на 
инфраструктурата. При неспазване на 
изложените по-горе разпоредби се 
осигурява възможността за 
преразглеждане на съответните 
решения, предвидена в член 5, параграф 
7. Настоящият управител на 
маршрут или мрежа, обект на 
процедура по възлагане на обществена 
поръчка в съответствие с 
конкурентната тръжна процедура, 
безплатно предоставя на 
компетентния орган пълна и точна 
информация, необходима за 
изготвянето на дадена оферта, 
особено по отношение на търсенето 
на транспортни услуги и приходите, 
реализирани от пътнически превози. 
Предишният железопътен оператор 
и управителят на инфраструктура 
компенсират останалите оператори 
за всякакви загуби, които последните 
могат да понесат в резултат на 
представяне на оферти въз основа на 
невярна или непълна информация.

Or. de

Обосновка

Информацията от управителя на инфраструктура не е достатъчна, тъй като тя не 
включва търговските данни на железопътния оператор. Предишният или 
настоящият доставчик на услуги, особено установените оператори, трябва да 
предоставят съответната информация, за да се гарантира недискриминационен 
достъп до информация. Това е необходимо, тъй като в противен случай на 
компетентните органи ще бъдат наложени задължения, които те не могат да 
изпълнят.

Изменение 23
Йоахим Целер

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

(-a) Добавя се следният параграф:

„3a. Компетентният орган може да 
изключи оператори от трети 
държави от конкурентната тръжна 
процедура, ако в тези трети държави 
не се предвиждат конкурентни 
тръжни процедури за дружества от 
държавите – членки на ЕС.“

Or. de

Обосновка

Трети държави не следва 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 24
Олдржих Власак

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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.

1. В съответствие с правилата за 
държавните помощи държавите членки 
вземат необходимите мерки за 
осигуряване на равни условия 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. cs
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Изменение 25
Йоахим Целер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган може да изпълни 
изискването в първата алинея по един 
от следните начини:

Компетентният орган може да изпълни 
изискването в първата алинея по
различни начини, водещи до 
значителни икономии:

Or. de

Изменение 26
Йоахим Целер

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 5а – параграф 2 – алинея 2 – букви ва) (нова) и вб) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) чрез установяване на 
сътрудничество със съседни местни 
органи с оглед наличие на по-голям 
фонд от подвижен състав,
вб) чрез кандидатстване за принос от 
неговата държава членка като 
придружаваща мярка към един от 
начините за покриване на 
остатъчната стойност на 
подвижния състав.

Or. de

Обосновка

Никой метод на финансиране не следва да се изключва (гаранция, поглъщане, пряка 
продажба или други). Държавите обаче не трябва да избягват своята отговорност и 
несправедливо да прехвърлят тежестта върху местните органи. Правните и 
регулаторни рамки трябва да бъдат оформени по такъв начин, че да стимулират 



PE519.487v01-00 16/16 AM\1002871BG.doc

BG

пазара на подвижен състав, по-специално чрез насърчаване на значителни икономии и 
подходящи решения за финансиране.

Изменение 27
Жан-Пиер Оди

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. В рамките на три месеца от 
публикуването му той трябва да бъде 
на разположение, консолидиран с 
изменения от него Регламент (ЕО) 
1370/2007.

Or. fr


