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Изменение 14
Жан-Жакоб Бисеп

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 увеличаване на дела на 
железопътните превози и 
подобряване на качеството на 
предоставяните железопътни услуги.

Or. fr

Изменение 15
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2012/34/ЕС изисква 
Комисията да предложи, ако е 
необходимо, законодателни мерки по 
отношение на отварянето на пазара 
на вътрешни услуги за железопътни 
пътнически превози и да разработи 
подходящи условия, с които да се да се 
гарантира недискриминационен 
достъп до инфраструктурата, въз 
основа на съществуващите 
изисквания за разделяне на 
управлението на инфраструктура и 
транспортната дейност.

заличава се

Or. fr

Изменение 16
Жан-Жакоб Бисеп

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.

заличава се

Or. fr

Изменение 17
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Съществуващите изисквания за 
независимост на управителите на 
инфраструктура от предприятията 
за железопътен транспорт, 
определени в Директива 2012/34/ЕС, 
обхващат само основните функции на 
управителя на инфраструктура, т.е. 
вземането на решения относно 
разпределянето на влакови маршрути 
и относно инфраструктурните 
такси. Необходимо е обаче всички 
функции да се изпълняват по 
независим начин, тъй като и други 
функции могат да бъдат използвани 
за дискриминация срещу 
конкурентите. Това се отнася в 
особено голяма степен за решенията 
за инвестиции или за поддръжка, 
които могат да бъдат взимани в 
полза на части от мрежата, които се 
експлоатират главно от 
транспортните оператори на 
интегрираното предприятие. 
Решенията относно планирането на 
дейности по поддръжка могат да се 
отразят върху наличието на влакови 
маршрути за конкурентите.

заличава се

Or. fr

Изменение 18
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Съществуващите изисквания на 
Директива 2012/34/ЕС се отнасят 
само до юридическа, организационна и 
управленска независимост. Това не 
изключва изцяло възможността да се 

заличава се
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запази интегрираността на 
предприятието, докато тези три 
категории независимост са 
гарантирани. Относно 
независимостта при вземането на 
решения трябва да се гарантира, че 
съответните предпазни клаузи 
изключват възможността 
интегрираното предприятие да 
контролира решенията на 
управителя на инфраструктура. 
Същевременно дори стриктното 
спазване на подобни предпазни клаузи 
не премахва изцяло всички 
възможността за дискриминационно 
поведение спрямо конкурентите, 
която съществува със самото 
наличие на вертикално интегрирано 
предприятие. По-специално, 
възможността за кръстосано 
субсидиране все още съществува в 
интегрираните структури или най-
малкото е много трудно за 
регулаторните органи да упражняват 
контрол и да привеждат в изпълнение 
предпазни клаузи, насочени срещу 
подобно кръстосано субсидиране. 
Институционално разделяне на 
управлението на инфраструктурата 
и на транспортната дейност е най-
ефективната мярка за решаване на 
тези проблеми.

Or. fr

Изменение 19
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Когато държави членки все още 
поддържат управител на 
инфраструктура, който е част от 

заличава се
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вертикално интегрирано 
предприятие, те следва най-малкото 
да въведат строги предпазни клаузи, 
за да гарантират реална 
независимост в пълна степен на 
управителя на инфраструктура от 
интегрираното предприятие. Тези 
клаузи следва да се отнасят не само 
до корпоративната организация на 
управителя на инфраструктура 
спрямо интегрираното предприятие, 
но и до управленската структура на 
управителя на инфраструктура, и, 
доколкото това е възможно в 
рамките на интегрирана структура, 
да се избягват финансови трансфери 
между управителя на 
инфраструктура и други юридически 
лица на интегрираното предприятие. 
Тези предпазни клаузи не просто 
съответстват на това, което е 
необходимо, за да се изпълнят 
съществуващите изисквания за 
управленска независимост на 
основните функции съгласно 
Директива 2012/34/ЕС по отношение 
на независимостта на управлението 
на управителя на инфраструктура, но 
и надхвърлят тези изисквания чрез 
добавянето на клаузи за изключване 
на това приходи на управителя на 
инфраструктура да бъдат използвани 
за финансиране на другите субекти 
във вертикално интегрираното 
предприятие. Това следва да се 
прилага независимо от прилагането 
на финансовото законодателство на 
държавите членки и без да се засягат 
правилата на ЕС за държавните 
помощи.

Or. fr

Изменение 20
Жан-Жакоб Бисеп
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Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Въпреки прилагането на 
предпазни клаузи, гарантиращи 
независимост, вертикално 
интегрираните предприятия могат 
да злоупотребят със структурата си, 
за да предоставят неправомерни 
конкурентни предимства на 
железопътните оператори, 
принадлежащи към такива 
предприятия. По тази причина, без да 
се засяга член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, Комисията трябва да проверява, 
по искане на държава членка или по 
своя собствена инициатива, че тези 
предпазни клаузи действително се 
прилагат и че са премахнати 
всякакви остатъчни нарушавания на 
конкуренцията. В случай че 
Комисията не е в състояние да 
потвърди, че това е било постигнато, 
всички държави членки следва да 
имат възможността да ограничат 
или отнемат правата на достъп на 
въпросните интегрирани оператори.

заличава се

Or. fr

Изменение 21
Жан-Жакоб Бисеп

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 

(14) Предоставянето на железопътните 
предприятия на правото на достъп до 
железопътната инфраструктура във 
всички държави членки с цел 
извършване на вътрешни услуги за 
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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.

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 или 
качеството на предоставяната по 
тях услуга и със съгласието на 
съответния регулаторен орган.

Or. fr

Изменение 22
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Съображение 18а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) За да се определи дали 
качеството на предоставяната услуга 
в рамките на договор за обществени 
услуги е засегнато от безплатно 
предоставяна услуга в същата мрежа, 
регулаторните органи следва по-
специално да вземат под внимание 
ефекта на мрежите, поддържането 
на железопътните връзки и 
спазването на разписанията.

Or. fr

Изменение 23
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Съображение 19
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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 трябва да 
изискват от железопътните 
предприятия, предоставящи 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. Когато 
тази схема бъде въведена, ще следва да 
се гарантира, че тя е оперативно 
съвместима и може да бъде 
интегрирана с другите национални 
или европейски схеми и че не 
изкривява пазарните принципи или не 
внася неравнопоставеност между 
железопътните предприятия.

Or. fr

Изменение 24
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 2012/34/ЕС
Член 3 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Точка 2 се заменя със следния 
текст:

заличава се

‘(2) „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 
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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. fr

Изменение 25
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква в)
Директива 2012/34/ЕС
Член 3 – точка 31 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) добавя се следната нова точка 31: заличава се
„(31) „вертикално интегрирано 
предприятие“ означава предприятие, 
в което:
— едно или няколко железопътни 
предприятия са собственост или са 
частично притежавани от едно и 
също предприятие като управител на 
инфраструктура (холдингова 
компания) или
— управителят на 
инфраструктурата е собственост 
или е частично притежаван от едно 
или няколко железопътни 
предприятия или
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— едно или няколко железопътни 
предприятия са собственост или са 
частично притежавани от даден 
управител на инфраструктура“;

Or. fr

Изменение 26
Жан-Жакоб Бисеп

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. fr

Изменение 27
Жан-Жакоб Бисеп

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Член 7 се заменя със следния текст: заличава се
„Член 7
Институционално разделяне на 
управителя на инфраструктура
1. Държавите членки гарантират, че 
управителят на инфраструктура 
изпълнява всички функции, посочени в 
член 3, параграф 2 и е независим от 
всякакви железопътни предприятия.
С оглед гарантиране независимостта 
на управителя на инфраструктура, 
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държавите членки се ангажират 
управителите на инфраструктура да 
са част от субект, който е правно 
отделен от всякакви железопътни 
предприятия.
2. Държавите членки също така 
гарантират, че едно и също 
юридическо или физическо лице или 
лица няма(т) право:
а) да упражнява(т) пряко или непряко 
контрол по смисъла на Регламент 
(ЕО) № 139/2004, да има(т) каквито и 
да е финансови интереси или да 
упражнява(т) каквито и да било 
права върху железопътно 
предприятие и върху управител на 
инфраструктура едновременно;
б) 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 упражнява(т) 
каквито и да било права върху 
железопътно предприятие;
в) да членува(т) в надзорния съвет, 
административния съвет или в 
законно представляващи 
предприятието органи едновременно 
на железопътно предприятие и на 
управител на инфраструктура;
г) да управлява(т) железопътната 
инфраструктура или да участва(т) в 
управлението на управителя на 
инфраструктура и едновременно с 
това да упражнява(т) пряко или 
непряко контрол, да има(т) каквито и 
да било финансови интереси или да 
упражнява(т) каквито и да било 
права върху железопътно 
предприятие или да управлява(т) 
железопътното предприятие или да 
участва(т) в неговото управление 
като едновременно с това 
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упражнява(т) пряко или непряко 
контрол, има(т) каквито и да било 
интереси или упражнява(т) каквито 
и да било права върху управителя на 
инфраструктура.
3. 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.
4. При условие че няма конфликт на 
интереси и че е гарантирана 
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.
5. 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 
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изискванията, определени в членове 
от 7a до 7в.“

Or. fr

Изменение 28
Жан-Жакоб Бисеп

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 7а заличава се

Or. fr

Изменение 29
Жан-Жакоб Бисеп

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 7б заличава се

Or. fr

Изменение 30
Олдржих Власак

Предложение за директива
Член 1 — точка 4
Директива 2012/34/ЕС 
Член 7б – параграф 7 (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на надзорния или 
управителния съвет и висшите 
служители на управителя на 
инфраструктура няма интерес или не 
получават финансови облаги, пряко или 
непряко, от което и да е друго 
юридическо лице в рамките на 
вертикално интегрираното предприятие. 
Основаващите се на постигнати 
резултати елементи от 
възнаграждението им не зависят от 
търговските резултати на другите 
юридически лица в рамките на 
вертикално интегрираното предприятие 
или на което и да било юридическо лице 
под негов контрол, но единствено от 
тези на управителя на инфраструктура.

Членовете на надзорния или 
управителния съвет и висшите 
служители на управителя на 
инфраструктура, също както и 
неговите наместници, които имат 
достъп до поверителна информация,
нямат интерес или не получават 
финансови облаги, пряко или непряко, 
от което и да е друго юридическо лице в 
рамките на вертикално интегрираното 
предприятие. Основаващите се на 
постигнати резултати елементи от 
възнаграждението им не зависят от 
търговските резултати на другите 
юридически лица в рамките на 
вертикално интегрираното предприятие 
или на което и да било юридическо лице 
под негов контрол, но единствено от 
тези на управителя на инфраструктура.

Or. cs

Изменение 31
Жан-Жакоб Бисеп

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 7в заличава се

Or. fr

Изменение 32
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 1 – точка 4
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Директива 2012/34/ЕС
Член 7г (нов) – 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 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, представители на 
работещите в железопътния сектор
и за регионалните и местните органи. 
Представители на държавите членки и 
съответния регулаторен орган биват 
канени на срещите на координационния 
комитет като наблюдатели.

Or. fr

Изменение 33
Олдржих Власак

Предложение за директива
Член 1 — точка 4
Директива 2012/34/ЕС 
Член 7г – параграф 3 (нов)(

Текст, предложен от Комисията Изменение

Координационният комитет подготвя 
процедурен правилник, който включва 
по-специално правила за участие и
честота на заседанията, които се състоят 
най-малко веднъж на три месеца. Всяка 
година Координационният комитет 
представя доклад за обсъжданията си до 
управителя на инфраструктура, 
държавата членка, съответния 

Координационният комитет подготвя 
процедурен правилник, който включва 
по-специално правила за участие и 
честота на заседанията, които се състоят 
най-малко веднъж на три месеца, също 
и правила за системни консултации с 
представителите на потребителите 
на услуги на товарен и пътнически 
транспорт, които ще се 
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регулаторен орган и Комисията, като 
посочва становищата на отделните 
членове на комитета.

осъществяват поне веднъж годишно. 
Всяка година Координационният 
комитет представя доклад за 
обсъжданията си до управителя на 
инфраструктура, държавата членка, 
съответния регулаторен орган и 
Комисията, като посочва становищата 
на отделните членове на комитета.

Or. cs

Изменение 34
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 1 – точка 4
Директива 2012/34/ЕС
Член 7д (нов) – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема мерки за 
определяне на общи принципи и 
практики на мрежата, по-специално 
за осигуряване на последователност в 
сравнителните оценки и 
процедурите, по които ще се 
осъществява сътрудничеството в
мрежата. Мерките се приемат с акт 
за изпълнение в съответствие с 
процедурата по член 62, параграф 3.“

Комисията може, когато е уместно, да 
изготвя законодателни предложения, 
целящи подобряване на
сътрудничеството между 
управителите на инфраструктура —
членове на мрежата.“

Or. fr

Изменение 35
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква а)
Директива 2012/34/ЕС
Член 11 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да ограничават 
посоченото в член 10, параграф 2 право 
на достъп до пътнически услуги между 
дадено място на заминаване и дадено 
местоназначение, когато един или 
повече договори за предоставяне на 
обществени услуги обхващат същия или 
алтернативен маршрут, ако 
упражняването на това право би 
нарушило икономическото равновесие 
на въпросния договор или договори за 
предоставяне на обществени услуги.

Държавите членки могат да ограничават 
посоченото в член 10, параграф 2 право 
на достъп до пътнически услуги между 
дадено място на заминаване и дадено 
местоназначение, когато един или 
повече договори за предоставяне на 
обществени услуги обхващат същия или 
алтернативен маршрут, ако 
упражняването на това право би 
нарушило икономическото равновесие 
на въпросния договор или договори за 
предоставяне на обществени услуги или 
ако то влошава качеството на 
предоставяната услуга.

Or. fr

Изменение 36
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 1 – точка 6 – буква б)
Директива 2012/34/EС
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 би 
било нарушено, съответният 
(съответните) регулаторен 
(регулаторни) орган(и), посочен(и) в 
член 55, извършва(т) обективен 
икономически анализ и основава(т)
решението си на предварително 
определени критерии, като отчита(т) 
кумулативния ефект на услугите, 
предоставяни безплатно. 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, 



PE519.489v01-00 20/27 AM\1002920BG.doc

BG

посочена в член 38, параграф 4:

Or. fr

Изменение 37
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 1 – точка 7
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 срок до една година след 
приемането на настоящата 
директива, 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. Когато такава схема 
бъде въведена, държавите членки 
гарантират, че тя е оперативно 
съвместима и може да бъде 
интегрирана с другите национални 
или европейски схеми, че 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. fr
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Изменение 38
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 1 – точка 8а (нова)
Директива 2012/34/ЕС
Член 56 – параграф 1 – букви з) и и) (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. В член 56, параграф 1 се добавят 
следните букви:
„з) планирани дейности по 
поддръжка;
и) непланирани дейности по 
поддръжка“.

Or. fr

Изменение 39
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 1 – точка 8б (нова)
Директива 2012/34/ЕС
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

8б. В член 56 параграф 2 се заменя със 
следния текст:
„Без да се засягат правомощията на 
националните органи по конкуренция 
за осигуряване на конкуренцията на 
пазарите на железопътни услуги, 
регулаторният орган разполага в 
сферата на конкуренцията с 
правомощието за мониторинг на 
условията на пазара на железопътни 
услуги и да проверява по-конкретно 
посоченото в параграф 1, букви а)–и) 
по своя собствена инициатива, за да 
се избегне дискриминацията спрямо 
заявителите. По-специално той 
проверява дали референтният 
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документ за железопътната мрежа 
не съдържа дискриминационни 
условия или не поражда за управителя 
на инфраструктура право на 
преценка, което може да бъде 
използвано за дискриминиране на 
заявителите.
Що се отнася до обществения 
железопътен превоз на пътници, 
спазването на изискванията на 
Регламент (ЕО) № 1370/2007, целящо 
вземането под внимание на услугите 
съгласно член 10 от настоящата 
директива, трябва да бъде 
гарантирано от регулаторния орган, 
и то по негова инициатива.“

Or. fr

Изменение 40
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 1 – точка 8в (нова)
Директива 2012/34/ЕС
Член 56 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

8в. Член 56, параграф 6 се заменя със 
следния текст:
„Регулаторният орган гарантира, че 
определените от управителя на 
инфраструктура такси са в 
съответствие с точка 2, глава IV и че
не са дискриминационни. 
Регулаторният орган гарантира 
също, че таксите за достъп, 
определени от управителя на 
инфраструктура, операторите на 
обслужващите съоръжения или 
железопътните предприятия, 
включително за достъп до релсов път, 
пътнически гари, съответните 
сгради и други съоръжения, в това 
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число устройства за обозначаване на 
информация за пътуванията, не са 
дискриминационни. За да се 
гарантира, че това се осъществява по 
описания начин, всяко изменение на 
структурата или равнището на 
таксите, упоменати в настоящия 
параграф, трябва да бъде сведено до 
знанието на регулаторния орган в 
срок до два месеца преди 
предвидената дата на влизане в сила 
на таксите. Регулаторният орган 
има право да поиска намаление или 
увеличение във връзка с предвиденото 
изменение, отлагането му за по-късна 
дата или неговото анулиране в срок до 
един месец преди предвидената дата 
на влизане в сила. Преговори между 
заявителите и управителя на 
инфраструктура по отношение на 
размера на таксите за ползване на 
инфраструктурата са допустими 
само в случай че се извършват под 
надзора на регулаторния орган. 
Регулаторният орган се намесва, ако 
преговорите могат да са в 
противоречие с изискванията на 
настоящата глава.“

Or. fr

Изменение 41
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 1 – точка 8г (нова)
Директива 2012/34/ЕС
Член 56 – параграф 9 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

8г. Член 56, параграф 9, алинея 3 се 
заменя със следния текст:
„При жалба срещу отказ за 
предоставяне на инфраструктурен 
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капацитет или срещу условията на
предлагане на капацитет 
регулаторният орган потвърждава, 
че не се изисква изменение на 
решението на управителя на 
инфраструктура, или изисква 
изменение на това решение в 
съответствие с насоките, дадени от 
регулаторния орган в срок до един 
месец от получаване на жалбата. 
Управителят на инфраструктура 
пристъпва към постигане на пълно 
съответствие възможно най-бързо и 
при всички случаи в срок до един 
месец, след като е бил информиран за 
молбата от регулаторния орган.“

Or. fr

Изменение 42
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 1 – точка 8д (нова)
Директива 2012/34/ЕС
Член 56 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

8д. Член 56, параграф 10 се заменя със 
следния текст:
„Държавите членки гарантират, че 
решенията, взети от регулаторния 
орган, подлежат на правен контрол. 
Обжалването може да спре 
изпълнението на решението на 
регулаторния орган само ако 
непосредствените последици от 
решението на регулаторния орган 
може да доведат до непоправими или 
явно прекомерни вреди за 
жалбоподателя и ако решението не е 
във връзка с член 56, параграф 6 или 
параграф 9 от настоящата 
директива. Настоящата разпоредба 
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не засяга евентуалните правомощия 
на сезирания с жалбата съд, 
предоставени от конституционното 
право.“

Or. fr

Изменение 43
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 1 – точка 8е (нова)
Директива 2012/34/ЕС
Член 57 – параграф 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8е. В член 57 се добавя следният нов 
параграф 9а:
„Ако заявител счита, че решенията, 
взети от един или няколко 
управители на инфраструктура или 
органи, натоварени с основни 
функции, възпрепятстват 
развитието на обслужващи 
трансгранични линии, той може 
директно да подаде пред мрежата 
молба за регулаторно становище. 
Тази молба ще бъде също така молба 
за решение от страна на националния 
регулаторен орган или други 
национални органи.
Когато е уместно, мрежата изисква 
съответни сведения от управителя 
на инфраструктура или органите, 
натоварени с основни функции, и при 
всички случаи от съответните 
национални регулаторни органи в 
съответствие с процедурата, описана 
в член 57, параграф 4. След това 
мрежата издава становище с 
необвързващ характер, чиято цел е 
по-скоро да улесни, отколкото да 
възпрепятства въпросните служби. 
Това становище се предоставя на 
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съответните национални 
регулаторни органи и на заявителя в 
срок до един месец от получаването 
на молбата. Съответните 
национални регулаторни органи 
вземат предвид становището на 
мрежата, преди да вземат решение в 
срок до един месец от получаване на 
становището на мрежата; в писмен 
вид те обосновават пред заявителя 
всяко отклонение от това 
становище.“

Or. fr

Изменение 44
Жан-Жакоб Бисеп

Предложение за директива
Член 1 – точка 8ж (нова)
Директива 2012/34/ЕС
Член 57 – параграф 9б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8ж. В член 57 се добавя следният нов 
параграф 9б:
„В срок до една година от влизане в 
сила на настоящата директива 
Европейската комисия приема 
законодателно предложение за 
създаване на мрежата от 
регулаторни органи и за предоставяне 
на статут на юридическо лице на 
тази мрежа.“

Or. fr

Изменение 45
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Настоящата директива влиза в сила в 
деня след публикуването й в Официален 
вестник на Европейския съюз. Тя е 
достъпна в консолидиран вид заедно с 
Директива 2012/34/ЕС, която изменя, 
в срок до три месеца от 

публикуването ѝ.

Or. fr


