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Изменение 57
Ален Кадек

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 91, параграф 1, 
член 170 и член 171 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 4, параграф 2,
буква в), член 91, параграф 1, член 170 и 
член 171 от него,

Or. fr

Изменение 58
Ален Кадек

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За да могат гражданите на Съюза,
икономическите оператори и 
регионалните и местните органи да 
извлекат максимална полза от 
предимствата, произтичащи от 
създаването на пространство без 
вътрешни граници, е подходящо, по-
специално, да се подобрят вътрешната 
свързаност и оперативната 
съвместимост на националните 
железопътни мрежи, както и достъпът 
до тях чрез прилагането на всякакви 
мерки, които биха могли да се окажат 
необходими в областта на техническата 
стандартизация.

(2) За да могат гражданите на Съюза, 
икономическите оператори и 
регионалните и местните органи да 
извлекат максимална полза от 
предимствата, произтичащи от 
създаването на пространство без 
вътрешни граници и постигането на 
целта за териториално сближаване, е 
подходящо, по-специално, да се 
подобрят вътрешната свързаност и 
оперативната съвместимост на 
националните железопътни мрежи, 
както и достъпът до тях чрез 
прилагането на всякакви мерки, които 
биха могли да се окажат необходими в 
областта на техническата 
стандартизация.

Or. fr
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Изменение 59
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) От съображения за безопасност е 
необходимо да се определя 
идентификационен код на всяко возило , 
пуснато в експлоатация. Возилото 
следва тогава да се вписва в национален
регистър на возилата . 
Регистрите следва да са отворени 
за извършване на справки от всички 
държави членки и от някои 
икономически субекти в рамките на 
Съюза . Националните регистри на 
возилата следва да са съвместими по 
отношение формата на данните. 
Поради това те следва да бъдат 
обхванати от общи оперативни и 
технически спецификации.

(14) От съображения за безопасност е 
необходимо да се определя 
идентификационен код на всяко возило , 
пуснато в експлоатация. Возилото 
следва тогава да се вписва в европейски
регистър на возилата . 
Регистърът следва да бъде отворен
за извършване на справки в рамките на 
Съюза .

Or. en

Изменение 60
Йоахим Целер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мрежи, които са функционално 
отделени от останалата 
железопътна система и са предвидени 
единствено за извършването на местни, 
градски и крайградски пътнически 
услуги, както и железопътни 
предприятия, които оперират 
единствено по тези мрежи.

б) мрежи, които са предвидени 
единствено за извършването на местни, 
градски и крайградски пътнически 
услуги, както и железопътни 
предприятия, които оперират 
единствено по тези мрежи.

Or. en
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Обосновка

Изискването за "функционално отделяне" е много неясно. Изразът "предвидени 
единствено за извършването " е достатъчен за недвусмисленото определяне на 
железопътните линии, които се изключват от обхвата.

Изменение 61
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 19 заличава се
Пускане на пазара на мобилни 
подсистеми
1. Подсистемата „подвижен състав“, 
както и подсистемата за контрол, 
управление и сигнализация се пускат 
на пазара от заявителя само ако са 
проектирани, изградени и монтирани 
по такъв начин, че да отговарят на 
съответните съществени 
изисквания, предвидени в приложение
III.
2. По специално заявителите 
гарантират, че е предоставена 
декларацията „ЕО“ за проверка.
3. В случай на подновяване или 
модернизиране на съществуващите 
подсистеми се изисква нова 
декларация „ЕО“ за проверка, както е 
предвидено в член 15, параграф 4.

Or. en

Изменение 62
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 20 –  параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Возило се пуска на пазара само след 
като е получило разрешение за пускане 
на пазара, издадено от Агенцията в 
съответствие с параграф 5.

1. Возило се пуска в експлоатация само 
след като е получило разрешение за 
пускане на пазара, издадено от 
Агенцията в съответствие с параграф 5.

Or. en

Изменение 63
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 20 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Агенцията взема решения, с които се 
издават разрешения за пускане на 
возила на пазара. Тези разрешения 
удостоверяват стойностите на 
съответните параметри за проверка на 
техническата съвместимост между 
возилото и стационарните съоръжения, 
както са определени в ТСОС. 
Разрешението за пускане на возилото на 
пазара също така предоставя 
информация относно съответствието на 
возилото с относимите ТСОС и набори 
от национални правила, свързани с тези 
параметри.

2. Агенцията взема решения, с които се 
издават разрешения за пускане на 
возила в експлоатация. Тези 
разрешения удостоверяват стойностите 
на съответните параметри за проверка 
на техническата съвместимост между 
возилото и стационарните съоръжения, 
както са определени в ТСОС и набори 
от национални правила за избраните 
мрежи или линии, или група мрежи 
или линии. Разрешението за пускане на 
возилото на пазара също така 
предоставя информация относно 
съответствието на возилото с 
относимите ТСОС и набори от 
национални правила за избраните 
мрежи или линии, или група мрежи 
или линии, свързани с тези параметри.

Or. en

Изменение 64
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 20 –  параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разрешението за пускане на возило на 
пазара може да определя условията за 
употреба на возилото и други 
ограничения.

3. Разрешението за пускане на возило на 
пазара определя условията за употреба 
на возилото и други ограничения.

Or. en

Изменение 65
Предложение за директива
Член 20 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Разрешението за пускане на возило на 
пазара се издава на основата на досието 
на возилото или типа возило, 
предоставено от заявителя, като 
включва и документални 
доказателства за:

4. Разрешението за пускане на возило в 
експлоатация се издава на основата на 
досието на возилото или типа возило, 
предоставено от заявителя, като 
включва и:

а) пускане на пазара на мобилните 
подсистеми, от които е изградено
возилото в съответствие с член 19;

а) декларацията „ЕО“ за проверка на
возилото и придружаващото го 
техническо досие;

б) техническата съвместимост на 
подсистемите, посочени в буква а) в 
рамките на возилото, установена на 
основата на относимите ТСОС, 
националните правила и регистрите;

б) сертификата за проверка в случай 
на национални правила, в 
съответствие с приложение VI 3;

в) безопасното интегриране на 
подсистемите, посочени в буква а) в 
рамките на возилото, което се 
установява въз основа на 
съответните ТСОС, национални 
правила и общите методи за 
безопасност, предвидени в член 6 на 
Директива …/… [относно 
безопасността на железопътната 
система в рамките на Съюза].

в) документи, удостоверяващи
безопасното интегриране в рамките на 
возилото, в случай че а) и б) не са 
приложими;

ва) документи, удостоверяващи 
техническата съвместимост и 
безопасно интегриране на возилото в 
избраните линии, мрежи или групи 
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мрежови линии, в съответствие с 
параграф 9.

Or. en

Изменение 66
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията предоставя подробни насоки 
относно реда за придобиване на 
разрешение за пускане на возила на 
пазара. На заявителите се предоставят 
безплатно документ с насоки за 
подаването на заявлението, в който се 
описват и обясняват изискванията за 
издаване на разрешения за пускане на 
возила на пазара, както и списък на 
необходимите документи. 
Националните органи по безопасността 
си сътрудничат с Агенцията по 
отношение на разпространяването на 
тази информация.

Агенцията предоставя подробни насоки 
относно реда за придобиване на 
разрешение за пускане на возила в 
експлоатация. На заявителите се 
предоставят безплатно документ с 
насоки за подаването на заявлението, в 
който се описват и обясняват 
изискванията за издаване на разрешения 
за пускане на возила в експлоатация, 
както и списък на необходимите 
документи. Националните органи по 
безопасността си сътрудничат с 
Агенцията по отношение на 
разпространяването на тази 
информация.

Or. en

Изменение 67
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 20 –  параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Агенцията може да издава 
разрешения за пускане на возила на 
пазара за серия от возила. Тези 
разрешения са валидни във всички 
държави членки.

6. Агенцията може да издава 
разрешения за пускане на возила в 
експлоатация за серия от возила. Тези 
разрешения са валидни във всички 
държави членки.
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Or. en

Изменение 68
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 20 – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на заявителя в 
разрешението за пускане на возило на 
пазара може ясно да се посочват
мрежите или железопътните линии, или 
групите от мрежи или линии, където 
железопътното предприятие може 
да въведе возило в експлоатация без 
допълнителни проверки или 
изпитвания, свързани с техническата 
съвместимост между возилото и тези 
мрежи или железопътни линии. В този 
случай заявителят включва в искането 
си доказателства за техническата 
съвместимост на возилото със 
съответните мрежи или линии.

При неговото поискване, заявителят 
предоставя доказателства за 
техническата съвместимост на 
возилото с мрежите или железопътните 
линии, или с групите от мрежи или 
линии, за които е предназначено.
Разрешението за пускане на возилото 
в експлоатация включва ясно 
посочване на мрежите или 
железопътните линии, или групите от 
мрежи или линии, по които може да се 
движи возилото, без допълнителни 
проверки или изпитвания, свързани с 
техническата съвместимост между 
возилото и тези мрежи или железопътни 
линии. В този случай заявителят 
включва в искането си доказателства за 
техническата съвместимост на возилото 
със съответните мрежи или линии.

Or. en

Изменение 69
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 20 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9 a. В случай че возилото вече не 
отговаря на условията, при които е 
било издадено разрешението, 
Агенцията може да измени или 
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отмени разрешението на возилото; в 
такъв случай, Агенцията посочва 
причините за своето решение и 
осъвременява европейския регистър, 
посочен в член 43.

Or. en

Изменение 70
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 21 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въвеждане в експлоатация на возила Използване на возила

Or. en

Изменение 71
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Железопътните предприятия 
въвеждат возило в експлоатация само 
след извършването на проверка и след 
консултация с управителя на 
инфраструктурата по отношение на 
техническата съвместимост между 
возилото и маршрута, както и 
безопасното интегриране на возилото 
в системата, в която то ще бъде 
експлоатирано, установено въз основа 
на съответните ТСОС, национални 
правила, регистри и общите методи 
за безопасност, предвидени в член 6 
от Директива […].

Преди въвеждането на возилото в 
експлоатация, железопътното 
предприятие проверява дали возилото 
има валидно разрешение за пускане в 
експлоатация в държавите членки и 
маршрута, за който е предназначено, 
като се взима предвид:

a) регистърът или регистрите, 
посочен/и в член 45, както и 
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стойностите на параметрите, 
временно променени в следствие на 
временни ограничения, свързани с 
мрежата, наложени от управителя 
на инфраструктурата, или свързани с 
возилото и наложени от органа по 
поддръжката.
б) посоченият в член 43 европейски 
регистър на возилата и/или 
посоченият в член 44 европейски 
регистър на типовете возила, 
включително временно променените 
стойности на параметрите, 
вследствие на ограничения, свързани с 
типа или с возилото.

Or. en

Изменение 72
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел возилата първоначално 
получават разрешение за пускане на 
возилото на пазара в съответствие с 
член 20.

заличава се

Or. en

Изменение 73
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 42 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко возило , пуснато в 
експлоатация в железопътната система 
на Съюза , получава Европейски номер 

1. Всяко возило, пуснато в експлоатация 
в железопътната система на Съюза, 
получава Европейски номер на возило 
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на возило (EVN) от националния орган 
по безопасността, компетентен в 
съответната област, преди първото 
въвеждане в експлоатация на 
возилото .

(EVN) от Агенцията в момента на 
предоставяне на разрешението.

Or. en

Изменение 74
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 43 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Национални регистри на возилата Европейски регистър на возилата

Or. en

Изменение 75
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поддържа се и се осъвременява от 
организация, независима от всяко 
железопътно предприятие;

б) поддържа се и се осъвременява от 
Агенцията;

Or. en

Изменение 76
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 43 –  параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С помощта на актове за изпълнение 
Комисията приема общи спецификации 
относно съдържанието, формата на 
данните, функционалната и 
техническата архитектура, начина на 
работа, включително реда за обмен на 
данни, и правилата за въвеждане на 
данни и извършване на справки в 
националните регистри на возилата. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
изпитване, посочена в член 48, 
параграф 3.

2. С помощта на актове за изпълнение 
Комисията приема общи спецификации 
относно съдържанието, формата на 
данните, функционалната и 
техническата архитектура, начина на 
работа, включително реда за обмен на 
данни, и правилата за въвеждане на 
данни и извършване на справки в 
европейския регистър на возилата. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
изпитване, посочена в член 48, 
параграф 3.
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