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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложенията на Комисията за това, чрез намаляване на 
бюрокрацията и чрез улесняване на достъпа до пазара да се повиши качеството и 
ефективността на железопътния транспорт в Европа, като с това се допринесе за 
създаването на вътрешен пазар за железопътен транспорт. При все това, в рамките на 
широкообхватната консултация многократно беше изтъкнато от засегнати в регионите, 
както и от регионални транспортни компании, че честите съществени промени или 
нови версии на правни актове не допринасят за стабилна и надеждна правна рамка.
Предложението на Комисията за строго разделяне на инфраструктурата и транспорта 
не отчита особеното положение на множество малки и средно големи железопътни 
инфраструктури (като например местни жп линии, исторически жп линии, 
теснолинейни жп линии, пристанищни или шахтови жп линии), които в повечето 
случаи са организирани като интегрирани предприятия, но не са от стратегическо 
значение за функционирането на европейския пазар на железопътен транспорт. 
Строгото разделяне при тези предприятия с по-малко от 50 работници в повечето 
случаи само по себе си би било свързано със значителни организационни и оперативни 
усилия поради необходимото дублиране на структури на персонала. Съществуването на 
последните би било изложено на риск с оглед на най-често несигурното икономическо 
състояние на регионалните железопътни инфраструктури.
Докладчикът приветства подкрепата за управителите на инфраструктури, както и 
въвеждането на координационни комисии за надзор върху дейностите на управителите 
на инфраструктури със засилени правомощия. При това трябва да се гарантира, че 
общинските органи се ангажират систематично, а не само по необходимост. Това 
засилване на правомощията трябва също да доведе до това, управителите на 
инфраструктури да бъдат компетентен партньор в контекста на отношенията между 
местните и регионалните органи.
Докладчикът подкрепя наред с това предложението на Комисията за сътрудничество на 
управителите на инфраструктури в европейска мрежа с цел осъществяване на 
трансевропейската транспортна мрежа, която е ключова за решаването на проблемите 
при трансграничния транспорт.
Нещо повече, докладчикът одобрява засилените правомощия на регулаторните органи. 
Местните и регионалните органи при все това имат нужда от подходящ срок за 
искането си за разглеждане на оценката на накърняването на стопанския баланс на 
предоставяна услуга.
Докладчикът приветства предложението за това, приходите на управителите на 
инфраструктури да се използват единствено за собствената им стопанска дейност. Ако 
продължават да бъдат възможни плащания на дивиденти, техният обхват следва да 
бъде регулиран. Следва да бъдат недопустими плащания на дивиденти, равностойни на 
прехвърляне на печалби. Непропорционално е подозрението за нарушаване на правило 
само по себе си да води до санкции и ограничаване на правата на достъп до пазара. 
Незабавното изключване въз основа на подозрение би представлявало превантивно 
наказание за предприятието и в резултат на това би навредило на конкуренцията. Също 
толкова непропорционално е ограничението за предприятията и техните работници, 
възникващо в резултат на забрана за размяна на служители с управителни функции 
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между оператори на инфраструктури и транспортни предприятия в свързани 
предприятия. Това би било трудно на практика, тъй като би довело до значителна 
загуба на ноу хау и дългогодишен професионален опит.
Често регионите посочват проблеми при координирането на системите за продажба на 
билети между предприятията за жп транспорт и компетентните местни органи, преди 
всичко в гари, експлоатирани от утвърдени жп предприятия. Хармонизирана система за 
продажба на билети на пазар, ориентиран спрямо конкуренцията, допринася за 
отварянето на пазара. Задължението за участие в национална информационна система 
може да повиши привлекателността на обществения транспорт. Местните и 
регионалните органи трябва да бъдат също ангажирани с тази система.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. От задължението за разделяне се 
изключват по-малките вертикално 
интегрирани предприятия, които 
изпълняват следните критерии:
- Предприятието вече е съществувало 
в интегрирана форма на 1 януари 2013 
г.,
- Железопътната мрежа, поддържана 
от предприятието, не надхвърля 350 
км, както и 
- Предприятието разполага със 
служители, които изпълняват 
едновременно задачи на управителя на 
инфраструктура и на управлението 
на подвижния състав.

Or. de



PA\941287BG.doc 5/15 PE514.715v01-00

BG

Обосновка

В ЕС съществуват над 100 железопътни предприятия, които изпълняват 
горепосочените критерии. Тези предприятия не са от стратегическо значение за 
функционирането на европейския железопътен пазар. В случая с тези предприятия 
едно строго разделяне не би оказало влияние върху търсенето по отношение на 
трасетата, но то би довело до драстично повишаване на оперативните разходи на 
тези предприятия и дори до заплаха за тяхното икономическо съществуване и в този 
контекст до съществено застрашаване на железопътния транспорт в региона.

Изменение 2

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. За вертикално интегрираните 
предприятия, които управляват 
специфичните инвестиционни 
проекти в съответствие с член 32, 
параграф 3 от настоящата 
директива и за които тези услуги са 
свързани с пряка конкуренция с други 
видове транспорт, не се прилагат 
член 7 и членове 7а – член 7в.

Or. de

Обосновка

„Специфичните инвестиционни проекти”, които могат да бъдат рентабилни едва в 
твърде дългосрочен план, следва да бъдат изключени от приложното поле на член 7 и 
членове 7а – член 7в.

Изменение 3

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Приходите на управителя на 3. Приходите на управителя на 
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инфраструктура не могат да се 
използват за финансиране на други 
юридически лица в рамките на 
вертикално интегрирано предприятие, а 
само за финансиране на стопанската 
дейност на управителя на 
инфраструктура и за плащане на 
дивиденти на крайния собственик на 
вертикално интегрираното предприятие. 
Управителят на инфраструктура не 
може да предоставя заеми на други 
юридически лица в рамките на 
вертикално интегрирано предприятие и 
никое друго юридическо лице в рамките 
на вертикално интегрираното 
предприятие не може да предоставя 
заеми на управителя на инфраструктура. 
Всички услуги, предлагани от други 
юридически лица на управителя на 
инфраструктура, се извършват въз 
основа на договори и се изплащат по 
пазарни цени. Дългът на управителя на 
инфраструктура е ясно разграничен от 
дълга на други юридически лица във 
вертикално интегрираното предприятие 
и тези дългове се обслужват поотделно. 
Счетоводствата на управителя на 
инфраструктура и на другите 
юридически лица във вертикално 
интегрираното предприятие се водят 
разделно, по начин, който гарантира 
изпълнението на настоящите 
разпоредби и позволява разделяне на 
финансовите потоци на управителя на 
инфраструктура и на другите 
юридически лица, в рамките на 
вертикално интегрираното предприятие.

инфраструктура не могат да се 
използват за финансиране на други 
юридически лица в рамките на 
вертикално интегрирано предприятие, а 
само за финансиране на стопанската 
дейност на управителя на 
инфраструктура и за плащане на 
съразмерни дивиденти на крайния 
собственик на вертикално 
интегрираното предприятие. Като цяло 
не се допуска прехвърляне на печалби 
или резултати. Управителят на 
инфраструктура не може да предоставя 
заеми на други юридически лица в 
рамките на вертикално интегрирано 
предприятие и никое друго юридическо 
лице в рамките на вертикално 
интегрираното предприятие не може да 
предоставя заеми на управителя на 
инфраструктура. Всички услуги, 
предлагани от други юридически лица 
на управителя на инфраструктура, се 
извършват въз основа на договори и се 
изплащат по пазарни цени. Дългът на 
управителя на инфраструктура е ясно 
разграничен от дълга на други 
юридически лица във вертикално 
интегрираното предприятие и тези 
дългове се обслужват поотделно. 
Счетоводствата на управителя на 
инфраструктура и на другите 
юридически лица във вертикално 
интегрираното предприятие се водят 
разделно, по начин, който гарантира 
изпълнението на настоящите 
разпоредби и позволява разделяне на 
финансовите потоци на управителя на 
инфраструктура и на другите 
юридически лица, в рамките на 
вертикално интегрираното предприятие.

Or. de

Обосновка

Забраната за прехвърляне на печалби следва да бъде спомената изрично в текста. Ако 
продължават да бъдат възможни плащания на дивиденти, техният обхват следва да 
бъде регулиран. Следва да бъдат недопустими плащания на дивиденти, равностойни 
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на прехвърляне на резултати.

Изменение 4

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителят на инфраструктура 
разполага с надзорен съвет, съставен от 
представители на крайните собственици 
на вертикално интегрираното 
предприятие.

3. Управителят на инфраструктура 
разполага с надзорен съвет, съставен от 
представители на крайните собственици 
на вертикално интегрираното 
предприятие и от представители на 
компетентните местни и регионални 
органи, ако те все още не са 
представени в този надзорен съвет.

Or. de

Обосновка

Местните и регионалните органи са основни участници в железопътната система. 
Поради тази причина те трябва да бъдат включвани в органите за вземане на 
решения и в контролните органи на управителя на инфраструктурата, който 
разполага с естествен монопол. Компетентните органи са свързващото звено между 
управителите и крайните потребители, чиито потребности те познават добре.

Изменение 5

Предложение за директива
Член 1 – точка 4
Директива 2012/34/ЕС
Член 7б - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Управителят на инфраструктура 
разполага със свой персонал и е 
разположен в офиси, отделни от тези на 
другите юридически лица в рамките на 
вертикално интегрираното предприятие. 
Достъпът до информационните системи 
е защитен, за да се гарантира 
независимостта на управителя на 

5. Управителят на инфраструктура 
разполага със свой персонал и е 
разположен в офиси, отделни от тези на 
другите юридически лица в рамките на 
вертикално интегрираното предприятие. 
Достъпът до информационните системи 
е защитен, за да се гарантира 
независимостта на управителя на 
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инфраструктура. Вътрешният 
правилник или договорите за наемане на 
персонал поставят ясни ограничения на 
контактите с другите юридически лица 
във вертикално интегрираното 
предприятие до официално общуване, 
свързано с упражняването на функциите 
на управителя на инфраструктура, които 
също се упражняват и спрямо други 
железопътни предприятия извън 
вертикално интегрираното предприятие. 
Прехвърлянето на персонал, различен от 
посочения в точка в), между управителя 
на инфраструктура и другите 
юридически лица във вертикално 
интегрираното предприятие се допуска 
само ако е възможно да се гарантира, 
че няма да има изтичане на 
чувствителна информация.

инфраструктура. Вътрешният 
правилник или договорите за наемане на 
персонал поставят ясни ограничения на 
контактите с другите юридически лица 
във вертикално интегрираното 
предприятие до официално общуване, 
свързано с упражняването на функциите 
на управителя на инфраструктура, които 
също се упражняват и спрямо други 
железопътни предприятия извън 
вертикално интегрираното предприятие. 
Прехвърлянето на персонал, различен от 
посочения в точка в), между управителя 
на инфраструктура и другите 
юридически лица във вертикално 
интегрираното предприятие се допуска. 
Но съответните служители са 
задължени да опазват търговските 
тайни, свързани с тяхната предишна 
дейност, в съответствие с 
практиката на търговското право.

Or. de

Обосновка

Ограничаването в такава степен на вътрешната мобилност на служителите на 
дадена група е несъразмерно и съмнително от гледна точка на конституционното 
право. Периодите за размисъл и други информационни бариери са достатъчни за 
предотвратяване на нежелано прехвърляне на чувствителна информация между 
дъщерните предприятия. В противен случай това би довело до значителна загуба на 
ноу хау и професионален опит.

Изменение 6

Предложение за директива
Член 1 – точка 4
Директива 2012/34/ЕС
Член 7в - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията има право да изиска 
цялата необходима информация в 
приемлив срок от държавата членка, в 
която е установено вертикално 
интегрираното предприятие. Комисията 

2. Комисията има право да изиска 
цялата необходима информация в 
приемлив срок от държавата членка, в 
която е установено вертикално 
интегрираното предприятие. Комисията 
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се консултира с въпросния регулаторен 
орган или органи и, ако е 
целесъобразно, с мрежата на 
регулаторните органи, посочена в член 
57.

се консултира с въпросния регулаторен 
орган или органи, със съответните 
компетентни органи и с мрежата на 
регулаторните органи, посочена в член 
57.

Or. de

Обосновка

Включването на местните органи е необходимо в съответствие с принципа на 
субсидиарност и поради фактическите дадености на железопътната система.

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
ограничат правата на достъп, 
предвидени в член 10, до железопътни 
предприятия, които са част от 
вертикално интегрираното 
предприятие, към което принадлежи 
управителят на инфраструктура, ако 
Комисията информира държавите 
членки, че не е било отправено искане 
в съответствие с параграф 1, 
предстои Комисията да разгледа 
искането, или ако тя реши, в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 62, параграф 2, че:

заличава се

a) не са дадени подходящи отговори на 
исканията за информация на 
Комисията в съответствие с 
параграф 2 или
б) въпросният управител на 
инфраструктура не отговаря на 
изискванията, посочени в членове 7а и 
7б или
в) изпълнението на изискванията, 
посочени в членове 7а и 7б, не е 
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достатъчно, за да се гарантират 
равни условия за всички железопътни 
предприятия и отсъствие на 
нарушаване на конкуренцията в 
държавата членка, в която е 
установен съответният управител 
на инфраструктура.

Or. de

Обосновка

Ако не е отправено искане за проверка на независимостта или ако Комисията все още 
не е взела решение по искането, не следва да се прибягва до санкции, това е нормално 
положение в съдебната практика. Не е съразмерно да съществува само подозрение за 
нарушаване на правилата. При недостиг на информация са достатъчни обичайните и 
налични в производството за установяване на неизпълнение на задължения средства. 
Незабавното изключване въз основа на подозрение би представлявало превантивно 
наказание за предприятието и в резултат на това би навредило на конкуренцията.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 1 – точка 4
Директива 2012/34/ЕС
Член 7г - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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 

1. 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 за съответните 
регионални и местни органи. 
Представители на държавите членки и 
съответния регулаторен орган биват 
канени на срещите на координационния 
комитет като наблюдатели.
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наблюдатели.

Or. de

Обосновка

Местните и регионалните органи са важни участници в транспортната политика и 
трябва да бъдат включвани систематично, а не само при необходимост. 
Следователно те трябва да бъдат членове на координационния комитет.

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Управителят на инфраструктура 
номинира от своите редици 
представител, който отговаря за 
връзките с местните и регионалните 
органи. Този представител трябва да 
може да отговаря от името на 
управителя на инфраструктура на 
запитвания на даден местен или 
регионален орган в рамките на пет 
дни.

Or. de

Обосновка

Засилването на правомощията на управителите на инфраструктура трябва да бъде 
придружавано от по-голяма отговорност за тях на международно равнище чрез 
мрежата на управителите на инфраструктура, а също така и на местно равнище. В 
качеството си на централно звено за контакт кореспондентът за местните и 
регионалните органи трябва да може да отговаря експедитивно на техни запитвания.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 1 – точка 4
Директива 2012/34/ЕС
Член 7д - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че
управителите на инфраструктура 
участват и си сътрудничат в мрежа, с 
оглед развитието на железопътната 
инфраструктура на ЕС, в частност, за да 
се гарантира навременното и ефективно 
прилагане на трансевропейската 
транспортна мрежа, включително на 
основните коридори на мрежата, на 
коридорите за железопътен товарен 
превоз в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 913/2010 и с плана за разгръщане на 
Европейската система за управление на 
железопътното движение (ERTMS), 
установен с Решение № 2012/88/ЕС.

1. Държавите членки изискват, в срок 
от две години след влизането в сила 
на настоящата директива,
управителите на инфраструктура да
участват и да си сътрудничат в мрежа, с 
оглед развитието на железопътната 
инфраструктура на ЕС, в частност, за да 
се гарантира навременното и ефективно 
прилагане на трансевропейската 
транспортна мрежа, включително на 
основните коридори на мрежата, на 
коридорите за железопътен товарен 
превоз в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 913/2010 и с плана за разгръщане на 
Европейската система за управление на 
железопътното движение (ERTMS), 
установен с Решение № 2012/88/ЕС, 
както и за да се гарантира 
ефикасността на регионалното 
трансгранично сътрудничество в 
областта на железопътния 
транспорт.

Or. de

Обосновка

Мрежата на европейските управители на инфраструктура предлага възможност за 
решаване на подходящо равнище на трансгранични проблеми, свързани с транспорта. 
В тази дейност трябва да бъдат включвани местните органи.

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се определи дали икономическото 
равновесие на даден договор за 
предоставяне на обществени услуги би 
било нарушено, съответният 

За да се определи дали икономическото 
равновесие на даден договор за 
предоставяне на обществени услуги би 
било нарушено, съответният 
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(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:

(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 два месеца след 
обявяването на планирана услуга за 
превоз на пътници, посочена в член 38, 
параграф 4:

Or. de

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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.

1. Без да се засягат разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1371/2007 и 
Директива 2010/40/ЕС държавите 
членки изискват железопътните 
предприятия, извършващи вътрешни 
услуги за превоз на пътници да участват 
в обща схема за информация и 
интегрирана продажба на билети за 
издаване на билети, директни билети и 
за извършване на резервации или да 
решат дали да дадат правомощия на 
компетентните органи за създаване на 
подобна схема. При въвеждането на
такава схема 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. Представителите на 
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местните и регионалните органи са 
съставна част на това юридическо 
лице или сдружение и участват 
изцяло във вземането на решения.

Or. de

Обосновка

Регионите съобщават често за проблеми със системите за продажба на билети в 
железопътните гари, експлоатирани от утвърдени железопътни предприятия. Цел 
на регионите е  хармонизацията на системата за продажба на билети в условията на 
един ориентиран към конкуренция пазар. Задължението за участие в национална 
информационна система може да повиши привлекателността на обществения 
транспорт. Във връзка с това местните органи трябва да участват в управителните 
органи на тази система.

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Когато даден заявител възнамерява 
да поиска инфраструктурен капацитет с 
оглед предоставяне на услуга за превоз 
на пътници, той уведомява 
управителите на инфраструктура и 
съответните регулаторни органи не по-
късно от 18 месеца преди влизане в сила 
на работното разписание, за което се 
отнася подаденото искане за капацитет. 
С цел да се даде възможност на 
регулаторните органи да направят 
оценка на потенциалното икономическо 
въздействие върху съществуващи 
договори за обществени услуги, 
регулаторните органи гарантират, че 
всеки компетентен орган, възложил 
обществена услуга за железопътен 
превоз на пътници по този маршрут, 
определен в договор за обществена 
услуга, всеки друг заинтересован 
компетентен орган, който има право да 

(4) Когато даден заявител възнамерява 
да поиска инфраструктурен капацитет с 
оглед предоставяне на услуга за превоз 
на пътници, той уведомява 
управителите на инфраструктура и 
съответните регулаторни органи не по-
късно от 12 месеца преди влизане в сила 
на работното разписание, за което се 
отнася подаденото искане за капацитет. 
С цел да се даде възможност на 
регулаторните органи да направят 
оценка на потенциалното икономическо 
въздействие върху съществуващи 
договори за обществени услуги, 
регулаторните органи гарантират, че 
всеки компетентен орган, възложил 
обществена услуга за железопътен 
превоз на пътници по този маршрут, 
определен в договор за обществена 
услуга, всеки друг заинтересован 
компетентен орган, който има право да 
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ограничи достъпа по член 11, и всяко 
железопътно предприятие, изпълняващо 
договора за обществени услуги по 
маршрута на тази услуга за превоз на 
пътници, са информирани без излишно 
забавяне и най-късно до пет дни.

ограничи достъпа по член 11, и всяко 
железопътно предприятие, изпълняващо 
договора за обществени услуги по 
маршрута на тази услуга за превоз на 
пътници, са информирани без излишно 
забавяне и най-късно до пет дни.

Or. de


