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Изменение128
Gilles Pargneaux

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 2а (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид член 14 от 
Протокол № 26 към Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз относно услугите от общ 
интерес;

Or. fr

Изменение 129
Debora Serracchiani

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 3a (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взеха предвид резолюцията на 
Европейския парламент от 17 юни 
2010 г.;

Or. en

Изменение 130
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Проект на законодателна резолюция
Съображение Aа (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

Аа. като има предвид, че 
националният регулаторен орган 
следва да бъде независим регулаторен 
орган, който разполага с правомощия 
за самосезиране и разследване и може 
да издава също така подлежащи на 
изпълнение становища и решения, за 
да се гарантира отворен пазар, без 
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бариери и в рамките на който се 
упражнява свободна и справедлива 
конкуренция;

Or. fr

Изменение 131
Sabine Wils

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Директива 91/440/ЕИО на Съвета от 
29 юли 1991 г. относно развитието на 
железниците в Общността9, Директива 
95/18/ЕО на Съвета от 19 юни 1995 г. 
относно лицензиране на железопътните 
предприятия10 и Директива 2001/14/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 26 февруари 2001 г. относно 
разпределяне на капацитета на 
железопътната инфраструктура и 
събиране на такси за ползване на 
железопътната инфраструктура11 бяха 
съществено изменени през 2004 г. и 
2007 г. Тъй като са необходими по-
нататъшни изменения и предвид 
връзката между тези разпоредби, с оглед 
постигане на яснота посочените 
директиви следва да бъдат преработени 
и слени в един акт.

(1) Директива 91/440/ЕИО на Съвета от 
29 юли 1991 г. относно развитието на 
железниците в Общността9, Директива 
95/18/ЕО на Съвета от 19 юни 1995 г. 
относно лицензиране на железопътните 
предприятия10 и Директива 2001/14/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 26 февруари 2001 г. относно 
разпределяне на капацитета на 
железопътната инфраструктура и 
събиране на такси за ползване на 
железопътната инфраструктура11 бяха 
съществено изменени през 2004 г. и 
2007 г. Тъй като са необходими по-
нататъшни изменения и предвид 
връзката между тези разпоредби, с оглед 
постигане на яснота посочените 
директиви следва да бъдат преработени 
и слени в един акт, като се засилят 
разпоредбите относно безопасността 
и надеждността на железопътните 
услуги.

Or. en

Обосновка

Необходимостта от създаване на нови връзки между съществуващите директиви 
следва да поясни и засили ключовите разпоредби с цел подобряване на железопътните 
услуги и тяхната надеждност и безопасност за всички клиенти.
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Изменение 132
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Постигането на по-голямо 
интегриране на транспортния сектор 
на Съюза е важен елемент от 
доизграждането на 
вътрешнообщностния пазар, а 
железниците представляват 
жизненоважна част от 
транспортния сектор на Съюза, във 
връзка с постигането на устойчиво 
развита мобилност.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 133
Sabine Wils

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Постигането на по-голямо 
интегриране на транспортния сектор на 
Съюза е важен елемент от 
доизграждането на
вътрешнообщностния пазар, а 
железниците представляват 
жизненоважна част от транспортния 
сектор на Съюза, във връзка с 
постигането на устойчиво развита 
мобилност.

(2) Постигането на по-голямо 
интегриране на транспортния сектор на 
Съюза е важен елемент от 
вътрешнообщностния пазар, а 
железниците представляват 
жизненоважна част от транспортния 
сектор на Съюза, във връзка с 
постигането на устойчиво развита 
мобилност.

Or. en
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Обосновка

Текстът за доизграждането на вътрешнообщностния пазар е излишен: Договорът 
вече предвижда, че подобно на другите политики и транспортната политика е 
включена в рамките на вътрешнообщностния пазар.

Изменение 134
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Директивите, от които се 
състои първият железопътен пакет, 
не предотвратиха значителните 
различия в структурата и равнището 
на таксите за използване на 
железопътната инфраструктура и 
енергийните такси, както и на 
формата и продължителността на 
процеса на разпределяне на 
капацитета.

Or. en

Обосновка

Таксите за използване на железопътната инфраструктура и начинът, по който те се 
изчисляват, все още се различават много в рамките на ЕС. Същото се отнася за 
разпределянето на влаковите маршрути и получаването на енергия за задвижване. 
Необходимо е по-нататъшно подобряване на настоящото законодателство в посока 
към по-голяма хармонизация на режимите на таксуване, засилена прозрачност и 
стимул за постигане на резултати. Условията на енергоснабдяване следва да бъдат 
по-прозрачни, цените на енергията за задвижване следва да бъдат еднакви за всички 
конкуренти.

Изменение 135
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Съображение 2б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) За да се гарантира ефективен и 
недискриминационен достъп до 
железопътната инфраструктура, 
като същевременно се насърчават 
инвестициите и икономическата 
ефективност на предоставянето на 
услуги, Европейският парламент 
изисква от Комисията да предложи 
ново законодателство, което отчита 
решението на Съда на ЕС относно 
процедурите за нарушения не по-
късно от шест месеца от датата на 
това решение. Тези правила следва 
също така да имат за цел да 
гарантират, че не се допуска 
неправомерно кръстосано субсидиране 
от инфраструктурата към 
операциите.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение припомня, че Европейската комисия и всички участници ще 
трябва да зачитат и да адаптират законодателството съгласно решенията от 
съдебната практика на Съда на ЕС.

Изменение 136
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Делът на железопътния сектор в 
транспорта не се е увеличил през 
изминалото десетилетие, в 
противоречие с целите на 
железопътния пакет от 2010 г., 
което показва необходимостта от 
настоящата преработка.
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Or. es

Обосновка

Първият железопътен пакет не изпълни целите, за които беше приет и все още сме 
далече от това да бъдем висококонкурентен сектор спрямо други видове транспорт. 
През последните години включително наблюдаваме намаляване на железопътния 
превоз на товари и сме далече от изграждането на единно европейско железопътно 
пространство, което ще улесни създаването на истински вътрешнообщностен пазар.

Изменение 137
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Липсата на адекватни 
инвестиции в развитието и 
поддръжката на железопътната 
инфраструктура продължава да бъде 
недостатъчна за развитието на 
сектора и неговата 
конкурентоспособност.

Or. es

Обосновка

Липсата на инвестиции е основен проблем, който трябва да бъде засегнат при тази 
реформа.

Изменение 138
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 2в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) Липсата на прозрачност за 
условията на пазара е очевидна пречка 
за конкурентни железопътни услуги.
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Or. es

Обосновка

Липсата на прозрачност затруднява навлизането на нови предприятия, което да 
направи сектора по-конкурентоспособен

Изменение 139
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Многобройните процедури за 
нарушения срещу държавите-членки 
ясно показват, че действащото 
законодателство създава условия за 
погрешни тълкувания и че са 
необходими изясняване и подобрения 
на първия железопътен пакет, за да 
се гарантира действителното 
отваряне на европейския 
железопътен пазар.

Or. fr

Изменение 140
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Поради своите физически и 
технически характеристики 
железниците притежават големи 
възможности по отношение на 
безопасността, опазването на 
околната среда, транспортната 
ефективност и потенциала за 
пестене на енергия. Ето защо 
тяхната централна роля в 
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устойчивата транспортна политика 
на ЕС следва да се счита за важна 
възможност транспортната 
политика на ЕС да постигне целите 
на стратегията „ЕС 2020“ и нейната 
пътна карта за периода до 2050 г.

Or. en

Изменение 141
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Ефективно единно европейско 
железопътно пространство може да 
бъде постигнато единствено като се 
осигури разделяне на железопътните 
предприятия от управителите на 
инфраструктура, свободен достъп до 
железопътния пазар и по този –
начин лоялна конкуренция, 
оперативна съвместимост и 
устойчивост на железопътния 
сектор;

Or. en

Изменение 142
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Необходимо е ефективността на 
железопътната система да бъде 
подобрена, с оглед на нейното 
интегриране в условията на 
конкурентен пазар, като се отчитат 

заличава се
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специфичните особености на 
железопътния транспорт.

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 143
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Предложение за директива
Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Съвместното съществуване в 
рамките на държавите-членки на 
различни социални схеми в 
железопътния сектор представлява 
риск от нелоялна конкуренция между 
новите железопътни оператори и 
традиционните железопътни 
предприятия и изисква хармонизация 
при пълно спазване на спецификите 
на сектора и държавите-членки.

Or. fr

Изменение 144
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Следва да се гарантират 
функциите на регулаторните органи 
за регламентиран надзор, с оглед да се 
избегне дискриминацията между 
железопътните предприятия, 
привеждането в съответствие на 
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принципите на таксуване и 
спазването на разделно водене на 
счетоводство.

Or. es

Обосновка

Негарантирането на тяхната работа е един от факторите, които спират 
конкурентоспособността на железопътния сектор.

Изменение 145
Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) За завършване на изграждането 
на единния европейски железопътен 
пазар е необходима пълната 
оперативна съвместимост на 
железопътната система на 
европейско равнище. Европейската 
железопътна агенция трябва да 
получи подходящите правомощия и 
средства за ускореното постигане на 
тази цел, наред с другото, по 
отношение на разработването на 
стандарти на Общността за 
сертифициране на подвижния състав 
и системите за безопасност и 
сигнализация.

Or. nl

Изменение 146
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Регионалните, градски и 
крайградски услуги, както и 
транспортните дейности под 
формата на железопътни услуги през 
тунела под Ламанша следва да бъдат 
изключени от приложното поле на 
настоящата директива.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 147
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Регионалните, градски и 
крайградски услуги, както и 
транспортните дейности под 
формата на железопътни услуги
през тунела под Ламанша следва да 
бъдат изключени от приложното 
поле на настоящата директива.

(4) Регионалните, градски и 
крайградски услуги, както и 
транспортните дейности през 
тунела под Ламанша следва да 
бъдат изключени от приложното 
поле на настоящата директива.

Or. fr

Обосновка

Това изменение разширява съществуващото изключение за железопътно 
транспортиране на пътни превозни средства, така че то да се отнася за всички 
транспортни операции, за да може тунелът под Ламанша да играе по-добре своята 
роля за развитието на търговията в рамките на Общността и за създаване на 
европейско железопътно пространство без прегради.
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Изменение 148
Brian Simpson

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Регионалните, градски и крайградски 
услуги, както и транспортните дейности 
под формата на железопътни услуги 
през тунела под Ламанша следва да 
бъдат изключени от приложното поле на 
настоящата директива.

(4) Регионалните, градски и крайградски 
услуги, както и транспортните дейности 
под формата на железопътни услуги 
през тунела под Ламанша следва да 
бъдат изключени от приложното поле на 
настоящата директива. Железниците 
музеи и железниците, 
представляващи културно-
историческо наследство, които 
използват собствен релсов път също 
са изключени от приложното поле на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 149
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да постигнат за железопътния 
транспорт ефективност и 
конкурентоспособност спрямо други 
видове транспорт, държавите-членки 
трябва да осигурят на 
железопътните предприятия 
статут на независими икономически 
оператори, който да им позволява да 
действат по стопански начин и да се 
адаптират към потребностите на 
пазара.

заличава се

Or. en
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Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 150
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Иновациите в подобряването на 
услугите за железопътен превоз на 
пътници и товари следва да бъдат 
постигнати чрез съгласувана 
концепция за засилено финансиране за 
железопътната инфраструктура, 
подходящо регулиране и постепенно 
отваряне на пазарите, без да се 
излагат на риск задълженията на 
публичните услуги и социалните 
стандарти в този сектор. 
Модалният преход към този вид 
транспорт е основна задача на 
бъдещата политика на ЕС.

Or. en

Изменение 151
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се осигури бъдещото 
развитие и ефективната експлоатация на 
железопътната система, следва да се  
прави разграничаване между 
предоставянето на транспортни услуги и 
експлоатацията на инфраструктура. При 
тези условия е необходимо отделно 

(6) С цел да се осигури бъдещото 
развитие и ефективната експлоатация на 
железопътната система, следва да се  
прави разграничаване между 
предоставянето на транспортни услуги, 
от една страна, и експлоатацията на 
инфраструктура, от друга страна. При 
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управление на тези дейности, както и 
разделно водене на счетоводство.

тези условия е необходимо отделно 
управление на тези дейности, както и 
разделно водене на счетоводство, както 
първоначално беше предвидено в член
6 от Директива 91/440/ЕИО и 
впоследствие изменено с Директива 
2001/12/ЕО.

Дали и в каква степен държавите-
членки са спазвали до момента 
Директива 91/440/ЕИО и Директива 
2001/12/ЕО трябва да определи Съдът, 
поради което настоящото 
законодателство (преработка) не 
следва да възпрепятства текущите 
процедурите за нарушение относно 
прилагането на тези директиви.
Предвид факта, че между степента 
на отваряне на пазара и отделянето 
на инфраструктурата от 
железопътните услуги липсва 
недвусмислена връзка, целта на 
настоящата преработка е да 
установи открит достъп в рамките 
на железопътната мрежа на ЕС и да 
премахне незаконните национални 
пречки. Поради това настоящата 
преработка има за цел да поясни и да 
повиши ефективността на 
съществуващите разпоредби, а не да 
въвежда нови изисквания в тази 
връзка.

Or. en

Обосновка

В своята Бяла книга от март 2011 г. Комисията публикува своя план за допълнителни 
предложения относно отделянето на управлението на инфраструктурата от 
железопътните услуги. Освен това, вече откритите процедури за нарушение срещу 13 
държави-членки се очаква да внесат яснота по тези въпроси.

Изменение 152
Sabine Wils
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Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се осигури бъдещото 
развитие и ефективната експлоатация на 
железопътната система, следва да се  
прави разграничаване между 
предоставянето на транспортни услуги и 
експлоатацията на инфраструктура. При 
тези условия е необходимо отделно
управление на тези дейности, както и 
разделно водене на счетоводство.

(6) С цел да се осигури бъдещото 
развитие и ефективната експлоатация на 
железопътната система, следва да се 
прави разграничаване между 
предоставянето на транспортни услуги и 
експлоатацията на инфраструктура. При 
тези условия е необходимо управление 
на тези дейности, както и разделно 
водене на счетоводство.

Or. en

Обосновка

Разделното водене на счетоводство е достатъчна гаранция за разграничаването на 
различните дейности независимо от избрания модел на организация.

Изменение 153
Dirk Sterckx

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(6) С цел да се осигури 
бъдещото развитие и 
ефективната експлоатация на 
железопътната система, следва 
да се  прави разграничаване 
между предоставянето на
транспортни услуги и 
експлоатацията на 
инфраструктура. При тези 
условия е необходимо отделно
управление на тези дейности, 
както и разделно водене на 
счетоводство.

(6) С цел да се осигури бъдещото 
развитие и ефективната 
експлоатация на железопътната 
система, следва да се  прави 
разграничаване между 
предоставянето на транспортни 
услуги и експлоатацията на 
инфраструктура. При тези 
условия е необходимо отделно
управление на тези дейности, 
както и разделно водене на 
счетоводство. Провеждането 
на отделна политика по 
отношение на персонала също 
е от съществено значение за 
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гарантиране на ефективното 
функциониране на европейския 
железопътен пазар.

Or. nl

Обосновка

При положение че управителят на инфраструктурата трябва да взема независими 
решения, той трябва също така да носи пълната отговорност за своята собствена 
политика по отношение на персонала.

Изменение 154
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(6) С цел да се осигури бъдещото 
развитие и ефективната 
експлоатация на железопътната 
система, следва да се прави 
разграничаване между 
предоставянето на транспортни 
услуги и експлоатацията на 
инфраструктура. При тези 
условия е необходимо отделно 
управление на тези дейности, 
както и разделно водене на 
счетоводство.

(6) С цел да се осигури бъдещото 
развитие и ефективната 
експлоатация на железопътната 
система, следва да се прави 
разграничаване между 
предоставянето на транспортни 
услуги и експлоатацията на 
инфраструктура. При тези 
условия е необходимо отделно 
управление на тези дейности, 
както и разделно водене на 
счетоводство по прозрачен 
начин, като се избягва 
възможността публични 
средства да бъдат 
отклонявани към други 
търговски дейности.

Or. es

Обосновка

Това е единственият начин да се работи прозрачно, като се развива по-достъпен и 
конкурентоспособен пазар.
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Изменение 155
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се осигури бъдещото 
развитие и ефективната експлоатация на 
железопътната система, следва да се
прави разграничаване между 
предоставянето на транспортни услуги и 
експлоатацията на инфраструктура. При 
тези условия е необходимо отделно
управление на тези дейности, както и 
разделно водене на счетоводство.

(6) С цел да се осигури бъдещото 
развитие, ефективната експлоатация на 
железопътната система и 
недискриминационен достъп до 
железопътната инфраструктура, 
следва да се прави ясно и точно
разграничаване между предоставянето 
на транспортни услуги и експлоатацията 
на инфраструктура. При тези условия е 
необходимо отделно  управление на 
тези дейности, както и разделно водене 
на счетоводство.

Or. de

Изменение 156
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Съображение 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Евентуалното преструктуриране 
по отношение на предоставянето на 
транспортни услуги и 
експлоатацията на 
инфраструктурата не следва да води 
до отрицателни последствия за 
заетостта и социалните условия за 
работещите в железопътния сектор. 
Социалните клаузи следва да се 
зачитат с цел да се избягва социален 
дъмпинг и нелоялна конкуренция от 
страна на нови участници, които не 
зачитат минималните социални 
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стандарти в железопътния сектор.

Or. fr

Обосновка

Евентуалното адаптиране, необходимо за привеждането на националното право в 
съответствие с разпоредбите на първия железопътен пакет, не следва да води до 
влошаване на условията на труд в железопътния сектор.

Изменение 157
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Трябва да се гарантира строго 
разделяне на счетоводната 
отчетност между управителя на 
инфраструктура и железопътното 
предприятие. Публични средства, 
разпределени за едната от сферите 
на дейност, не могат да се 
прехвърлят към другата. Тази забрана 
трябва да бъде ясно проявена в 
правилата за счетоводна отчетност 
на всяка от сферите на дейност. 
Държавата-членка и националният 
регулаторен орган гарантират 
ефективното прилагане на тази 
забрана.

Or. en

Обосновка

Необходима е по-голяма прозрачност на потоците от публични средства между 
управителя на инфраструктура и железопътното предприятие.

Изменение 158
Sabine Wils
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Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Признава, че в ЕС съществуват 
железопътни мрежи, които имат 
междурелсово разстояние, 
различаващо се от това на основната 
железопътна мрежа в Съюза, поради 
което те са технологично изолирани 
от основната железопътна мрежа на 
ЕС, като същевременно са свързани с 
железопътните мрежи на трети 
страни, а икономическата и социална 
надеждност на тези мрежи трябва 
да бъде запазена чрез специално 
третиране, когато е необходимо.

Or. en

Обосновка

Отчита се специалното положение на тези държави-членки, които имат различно 
междурелсово разстояние и почти изключителни връзки с железопътните мрежи на 
трети страни.

Изменение 159
Georges Bach

Предложение за директива
Съображение 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Независимо от естеството на 
техния бизнес модел, всички 
железопътни оператори следва да 
спазват действащото национално 
законодателство в областта на 
социалната защита и 
здравеопазването с цел да се избягва 
социален дъмпинг и нелоялна 
конкуренция.

Or. fr
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Обосновка

Конкуренцията на железопътния пазар не следва да се осъществява за сметка на 
условията на труд и социалната защита на работниците. Спазването на 
националното законодателство в областта на социалната защита и 
здравеопазването трябва да бъде гарантирано за всички оператори, независимо от 
техния бизнес модел.

Изменение 160
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) За да се направи железопътният 
транспорт конкурентоспособен 
спрямо автомобилния транспорт, 
следва да се хармонизират 
различните национални правила като 
например правилата за безопасност в 
железопътния транспорт, 
стандартизацията и обработката на 
придружителните документи, 
правилата за композиране на влакове 
и тяхното документиране, 
стандартизирането на сигналите и 
означенията за управление на влака, 
стандартизирането на мерките и 
контролът на транспорта на опасни 
товари и единната регистрация и 
контролът на превозите на 
отпадъци.

Or. de

Изменение 161
Werner Kuhn

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Трябва да се гарантира строго 
разделяне на счетоводната 
отчетност между управителя на 
инфраструктура и железопътното 
предприятие. Публични средства, 
разпределени за едната от сферите 
на дейност, не могат да се 
прехвърлят към другата. Тази забрана 
трябва да бъде ясно демонстрирана в 
правилата за счетоводна отчетност 
на всяка от сферите на дейност. 
Държавите-членки гарантират 
ефективното прилагане на тази 
забрана.

Or. en

Изменение 162
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Разделянето на предоставянето 
на транспортни услуги от 
управлението на инфраструктурата 
не трябва да оказва отрицателно 
въздействие върху условията на 
заетост на работната сила и 
социалните условия за работниците 
от железопътния сектор. С цел да се 
избегне социалният дъмпинг и 
нелоялната конкуренция от страна 
на новите участници в сектора, 
които не спазват минималните 
социални стандарти за 
железопътния сектор, следва да се 
спазват социалните клаузи.

Or. ro
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Обосновка

Разделянето на предоставянето на транспортни услуги от управлението на 
инфраструктурата не трябва да оказва отрицателно въздействие върху условията на 
заетост на работната сила и социалните условия за работниците от железопътния 
сектор. С цел да се избегне социалният дъмпинг и нелоялната конкуренция от страна 
на новите участници в сектора, които не спазват минималните социални стандарти 
за железопътния сектор, следва да се спазват социалните клаузи.

Изменение 163
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Съображение 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) За да се направи железопътният 
транспорт по-атрактивен в 
сравнение с автомобилния, са 
необходими законови предпоставки за 
намаляване на шумовите емисии на 
подвижния състав.

Or. de

Изменение 164
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Принципът на свобода при 
предлагане на услуги следва да се 
прилага и за сектора на 
железопътния транспорт, като се 
отчитат неговите специфични 
характеристики.

заличава се

Or. en
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Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 165
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Интересите на заетите лица в 
железопътния сектор са свързани с 
високо равнище на социалните 
стандарти. Тяхното обучение и 
условия на труд трябва да 
гарантират високо равнище на 
обслужване и безопасност.
Следователно те следва да запазят 
правото си да предприемат действия 
в полза на поддържането на своите 
социални стандарти и подобряване на 
качеството на услугите. Тези 
действия следва да бъдат 
своевременно оповестени пред 
потребителите, на които се 
предоставя актуална информация за 
алтернативите, които могат да 
задоволят техните потребности от 
мобилност и транспорт.

Or. en

Изменение 166
Peter van Dalen

Предложение за директива
Съображение 8
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Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(8) С оглед стимулиране на 
конкуренцията в сферата на 
управление на железопътните 
услуги за подобряване на 
удобствата и обслужването на 
клиентите, държавите-членки 
следва да запазят своята 
генерална отговорност за 
развитието на подходяща 
железопътна инфраструктура.

(8) С оглед стимулиране на 
конкуренцията в сферата на 
управление на железопътните 
услуги за подобряване на 
удобствата и обслужването на 
клиентите, държавите-членки 
следва да запазят своята 
генерална отговорност за 
развитието на подходяща 
железопътна инфраструктура, 
при което търсенето на 
пазара следва да бъде ръководен 
принцип.

Or. nl

Изменение 167
Sabine Wils

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) При липсата на общи правила за 
разпределяне на разходите по 
инфраструктурата, държавите-членки 
следва, след съгласуване с управителя, 
да определят правила, предвиждащи 
железопътните предприятия да 
заплащат за ползването на
железопътна инфраструктура. Тези 
правила не следва да дискриминират 
между железопътните предприятия.

(9) При липсата на общи правила за 
разпределяне на разходите по 
инфраструктурата, държавите-членки 
следва, след съгласуване с управителя, 
да определят правила, предвиждащи 
железопътните предприятия да 
използват железопътна 
инфраструктура. Тези правила не следва 
да дискриминират между 
железопътните предприятия, нито пък 
да създават възможност за социален 
дъмпинг по отношение на 
съответния персонал в железопътния 
сектор.

Or. en
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Обосновка

Тази разпоредба е свързана с правилата, а не с таксите за използване на 
инфраструктурата: следователно държавите-членки трябва да определят рамка с 
правила. Освен това, разпоредбата за недискриминация между предприятията е ясна; 
същата разпоредба, зачитаща добри стандарти за възнагражденията, следва да бъде 
приложима и за съответния персонал на железопътните предприятия, когато те 
кандидатстват за услуга.

Изменение 168
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(9) При липсата на общи правила 
за разпределяне на разходите по 
инфраструктурата, държавите-
членки следва, след съгласуване 
с управителя, да определят 
правила, предвиждащи 
железопътните предприятия да 
заплащат за ползването на 
железопътна инфраструктура. 
Тези правила не следва да 
дискриминират между 
железопътните предприятия.

(9) При липсата на общи правила 
за разпределяне на разходите по 
инфраструктурата, държавите-
членки следва, след съгласуване 
с управителя, да определят ясни 
и прозрачни правила, 
предвиждащи железопътните 
предприятия да заплащат за 
ползването на железопътна 
инфраструктура, които да 
възпрепятстват 
дискриминацията между тях.

Or. es

Изменение 169
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Съображение 10а (ново)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(10а) ЕС следва да проучи 
алтернативни източници на 
финансиране на европейските 
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железопътни проекти чрез 
иновационни финансови 
инструменти, като например 
облигации на ЕС за проекти.

Or. fr

Обосновка

Липсата на финансиране е една от основните причини за трудната ситуация на 
европейския железопътен сектор. Необходимо е да се разработят алтернативни 
стратегии и източници на финансиране. По-специално трябва да се увеличи 
публичното финансиране на инфраструктурата.

Изменение 170
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) ЕС следва да проучи 
алтернативни източници на 
финансиране на европейските 
железопътни проекти чрез 
иновационни финансови 
инструменти, като например 
облигации на ЕС за проекти, за да 
насърчава частните инвестиции и да 
подобри достъпа до рисков капитал. 
По същата причина железопътният 
пазар трябва да стане привлекателен 
за алтернативни, частни 
инвеститори посредством ясна, 
прозрачна правна рамка.

Or. en

Обосновка

Липсата на финансиране е една от основните причини за трудното положение, в 
коет осе намира европейският железопътен сектор. Необходимо е да се разработят 
алтернативни стратегии и източници на финансиране. По-специално трябва да се 
увеличи финансирането на инфраструктурата. Държавите-членки, разпределящи 
финансиране за инфраструктурата, трябва да получат също така гаранция, че тези 
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средства няма да се използват за друго, освен за чисто инфраструктурни цели.

Изменение 171
Brian Simpson

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Държавите-членки и 
управителите на инфраструктура 
следва да могат да финансират 
инвестициите в инфраструктура по 
начин, различен от прякото 
държавно финансиране, като 
например чрез финансиране от 
частния сектор.

Or. en

Обосновка

Уместно е да се посочи възможността управителите на инфраструктура да бъдат 
установени или да действат посредством алтернативни модели на финансиране, от 
които те могат да получават частно финансиране. Това е от жизненоважно 
значение, за да се предпазят съществуващите механизми на финансиране в 
държавите-членки.

Изменение 172
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(11) За постигането на един 
ефективен сектор на 
товарните превози, и 
специално на трансграничните 
такива, се изискват действия 
за отваряне на пазара.

заличава се
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Or. fr

Обосновка

Тъй като пазарът е отворен от 2006 г., това съображение е безпредметно.

Изменение 173
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За постигането на един 
ефективен сектор на товарните 
превози, и специално на 
трансграничните такива, се изискват 
действия за отваряне на пазара.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 174
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За постигането на един ефективен 
сектор на товарните превози, и 
специално на трансграничните такива, 
се изискват действия за отваряне на 
пазара.

(11) За постигането на един ефективен 
сектор на товарните превози, и 
специално на трансграничните такива и 
по-специално в случаите, при които 
различното междурелсово разстояние 
продължава да бъде физическа пречка 
пред конкуренцията, се изискват 
спешни действия за отваряне на пазара.

Or. en
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Обосновка

Различното междурелсово разстояние между Франция и Испания например 
представлява конкретна и физическа пречка пред конкуренцията, която увеличава и 
без това тежките регулаторни бариери, съществуващи в железопътния сектор.

Изменение 175
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(11) За постигането на един 
ефективен сектор на 
товарните превози, и 
специално на трансграничните 
такива, се изискват действия 
за отваряне на пазара.

(11) Новата правна рамка 
следва да позволи запазването 
и развитието на услугите от 
общ интерес съгласно член 14 
и Протокол № 26 към ДФЕС.

Or. fr

Обосновка

Следва да се осигури развитието на услугите от общ интерес за транспорта, и по-
специално за железопътния транспорт. Този въпрос е засегнат и в становището на 
Европейския икономически и социален комитет от 16 март 2011 г.

Изменение 176
Sabine Wils

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За постигането на един ефективен 
сектор на товарните превози, и 
специално на трансграничните такива, 
се изискват действия за отваряне на 
пазара.

(11) За постигането на един ефективен 
сектор на товарните превози, и 
специално на трансграничните такива, 
се изискват действия както за отваряне 
на пазара, така и във връзка с 
подкрепата от държавите-членки за 
ясен избор на устойчивия 
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железопътен превоз на стоки спрямо 
по-малко екологосъобразни видове 
транспорт.

Or. en

Обосновка

Отварянето на пазара е изискване, но то трябва да бъде подкрепено от ясни и 
сериозни възможности за инвестиции от държавите-членки с оглед на подобряването 
на модалния преход към железопътния транспорт: неотдавнашното приемане на 
Регламента за коридорите за железопътен товарен превоз е пример за първа стъпка.

Изменение 177
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(11) За постигането на един 
ефективен сектор на товарните 
превози, и специално на 
трансграничните такива, се 
изискват действия за отваряне на 
пазара.

(11) За постигането на един 
ефективен сектор на 
пътническите и товарните 
превози, и специално на 
трансграничните такива, се 
изискват действия за отваряне на 
пазарите на отделните 
държави-членки.

Or. it

Обосновка

На европейско равнище секторът на железопътния транспорт е един от малкото 
сектори, в които единният пазар все още не е реализиран. Следователно е необходимо 
да бъде завършено отварянето на пазара с либерализацията на националния 
транспорт.

Изменение 178
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 11
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Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(11) За постигането на един 
ефективен сектор на товарните 
превози, и специално на 
трансграничните такива, се 
изискват действия за отваряне 
на пазара.

(11) За постигането на един 
ефективен сектор на товарните 
превози, и специално на 
трансграничните такива, се 
изискват действия за отваряне на 
пазара, които да генерират 
конкурентоспособност.

Or. es

Обосновка

За постигането на ефикасност е наложително пазарът да бъде конкурентен.

Изменение 179
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С оглед осигуряване на 
прилагането в целия Съюз на правото 
на достъп до железопътната 
инфраструктура на единна и 
недискириминационна основа, 
уместно е въвеждането на 
лицензиране на железопътните 
предприятия.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 180
Ramon Tremosa i Balcells
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Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) При пътувания с междинни 
спирки на новите участници на 
пазара следва да бъде разрешено да 
вземат и оставят пътници по 
маршрута, за да се осигури 
икономическа жизнеспособност на 
тези дейности и да се избегне 
поставянето на потенциалните 
конкуренти в неблагоприятно 
положение спрямо съществуващите 
оператори.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, за да се включи либерализацията на 
националния пазар за пътнически превози. Не бива да чакаме предложението на 
Европейската комисия през 2012 г., а да включим допълнително отваряне на 
европейския пазар за конкуренция още в настоящата преработка.

Изменение 181
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(13) При пътувания с междинни 
спирки на новите участници на 
пазара следва да бъде разрешено 
да вземат и оставят пътници по 
маршрута, за да се осигури
икономическа 
жизнеспособност на тези 
дейности и да се избегне 
поставянето на 
потенциалните конкуренти в 
неблагоприятно положение 

(13) При пътувания с междинни 
спирки на новите участници на 
пазара следва да бъде разрешено 
да вземат и оставят пътници по 
маршрута, като същевременно 
се гарантира, че тези дейности 
не дестабилизират общата 
структура на услугите от общ 
интерес, които 
компетентните органи са 
въвели или желаят да въведат, 
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спрямо съществуващите 
оператори.

и не застрашават техните 
социални и екологични цели.

Or. fr

Обосновка

Следва да се осигури развитието на услугите от общ интерес за транспорта, и по-
специално за железопътния транспорт. Този въпрос е засегнат и в становището на 
Европейския икономически и социален комитет от 16 март 2011 г.

Изменение 182
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) С оглед на допълнителното 
развитие на ефективността на 
пазара на железопътни пътнически 
превози, Европейският парламент 
изисква Европейската комисия, най-
късно до края на 2012 г., да предложи 
законодателство относно 
либерализацията на пазара на 
вътрешни пътнически превози, като 
същевременно се гарантира 
финансовото равновесие на 
договорите за обществени услуги.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, за да се включи либерализацията на 
националния пазар за пътнически превози. Не бива да чакаме предложението на 
Европейската комисия през 2012 г., а да включим допълнително отваряне на 
европейския пазар за конкуренция още в настоящата преработка.

Изменение 183
Ramon Tremosa i Balcells
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Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Въвеждането на нови 
международни услуги с открит 
достъп за превоз на пътници, които 
включват междинни спирки, не би 
следвало да се използва за отваряне на 
пазара за вътрешни услуги за превоз 
на пътници, а да обхваща само 
второстепенни за международния 
маршрут спирки. Основната цел на 
новите услуги трябва да бъде 
превозът на пътници по 
международен маршрут. При 
оценката дали това е основната цел 
на услугата следва да се отчитат 
критерии, като дела на оборота, 
както и на обема, реализирани в 
резултат на вътрешен или 
международен превоз на пътници, и 
разстоянието, което се покрива от 
услугата. Тази оценка следва да се 
извършва от съответния национален 
регулаторен орган по искане на 
заинтересована страна.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, за да се включи либерализацията на 
националния пазар за пътнически превози. Не бива да чакаме предложението на 
Европейската комисия през 2012 г., а да включим допълнително отваряне на 
европейския пазар за конкуренция още в настоящата преработка.

Изменение 184
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Въвеждането на нови 
международни услуги с открит 
достъп за превоз на пътници, които 
включват междинни спирки, не би 
следвало да се използва за отваряне на 
пазара за вътрешни услуги за превоз 
на пътници, а да обхваща само 
второстепенни за международния 
маршрут спирки. Основната цел на 
новите услуги трябва да бъде 
превозът на пътници по 
международен маршрут. При
оценката дали това е основната цел 
на услугата следва да се отчитат 
критерии, като дела на оборота, 
както и на обема, реализирани в 
резултат на вътрешен или 
международен превоз на пътници, и 
разстоянието, което се покрива от 
услугата. Тази оценка следва да се 
извършва от съответния национален 
регулаторен орган по искане на 
заинтересована страна.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Този параграф следва повече да не съществува, тъй като текстът предвижда 
отварянето на пазара за вътрешни услуги за превоз на пътници.

Изменение 185
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Въвеждането на нови 
международни услуги с открит 
достъп за превоз на пътници, които 
включват междинни спирки, не би 
следвало да се използва за 
отваряне на пазара за вътрешни 
услуги за превоз на пътници, а да 
обхваща само второстепенни за 
международния маршрут спирки. 
Основната цел на новите услуги 
трябва да бъде превозът на пътници 
по международен маршрут. При 
оценката дали това е основната цел 
на услугата следва да се отчитат 
критерии, като дела на оборота, 
както и на обема, реализирани в 
резултат на вътрешен или 
международен превоз на пътници, и 
разстоянието, което се покрива от 
услугата. Тази оценка следва да се 
извършва от съответния национален 
регулаторен орган по искане на 
заинтересована страна.

(14) Въвеждането на нови 
международни услуги с 
открит достъп за превоз на 
пътници, които включват 
междинни спирки, би 
следвало да обхваща 
второстепенни за 
международния маршрут 
спирки. Основната цел на
тези услуги трябва да бъде 
превозът на пътници по 
международен маршрут. При 
оценката дали това е 
основната цел на услугата 
следва да се отчитат критерии, 
като дела на оборота, както и 
на обема, реализирани в 
резултат на вътрешен или 
международен превоз на 
пътници, и разстоянието, 
което се покрива от услугата. 
Тази оценка следва да се 
извършва от съответния 
национален регулаторен орган 
по искане на заинтересована 
страна.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да актуализира текстът и да го направи по-открит.

Изменение 186
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Регламент (ЕО) № 1370/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета 

заличава се
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от 23 октомври 2007 г. относно 
обществените услуги за пътнически 
превоз с железопътен и автомобилен 
транспорт12 дава възможност на 
държавите-членки и местните 
власти да възлагат договори за 
обществени услуги, които може да 
включват изключителни права за 
предоставяне на някои услуги. 
Необходимо е следователно да се 
осигури това разпоредбите на 
посочения регламент да са 
съвместими с принципа на отваряне 
за конкуренция на международните 
услуги за превоз на пътници.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, за да се включи либерализацията на 
националния пазар за пътнически превози. Не бива да чакаме предложението на 
Европейската комисия през 2012 г., а да включим допълнително отваряне на 
европейския пазар за конкуренция още в настоящата преработка.

Изменение 187
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Предложение за директива
Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(15а) Регламент (ЕО) № 
1370/2007 позволява на 
държавите-членки да 
гарантират на работниците, в 
рамките на разделянето на 
предоставянето на 
транспортни услуги и 
експлоатацията на 
инфраструктура, което може 
да доведе до прехвърляне на 
предприятия, запазването на 
техните социални права.
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Or. fr

Изменение 188
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Отварянето за конкуренция на 
международните услуги за превоз на 
пътници за може да има последици за 
организацията и финансирането на 
услугите за железопътен превоз на 
пътници, предоставяни по силата на 
договор за обществени услуги. 
Държавите-членки следва да имат 
опцията да ограничават правото на 
достъп до пазара в случаите, когато това 
право би нарушило икономическото 
равновесие на такива договори за 
обществени услуги и когато 
съответният регулаторен орган, посочен 
в член 55 от настоящата директива, е 
дал одобрение въз основа на обективен 
икономически анализ, след отправено 
искане от компетентните органи, 
възложили договора за обществени 
услуги.

(16) Отварянето за конкуренция на 
услугите за превоз на пътници за може 
да има последици за организацията и 
финансирането на услугите за 
железопътен превоз на пътници, 
предоставяни по силата на договор за 
обществени услуги. Държавите-членки 
следва да имат опцията да ограничават 
правото на достъп до пазара в случаите, 
когато това право би нарушило 
икономическото равновесие на такива 
договори за обществени услуги и когато 
съответният регулаторен орган, посочен 
в член 55 от настоящата директива, е 
дал одобрение въз основа на обективен 
икономически анализ, след отправено 
искане от компетентните органи, 
възложили договора за обществени 
услуги.

__________________
12OВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, за да се включи либерализацията на 
националния пазар за пътнически превози. Не бива да чакаме предложението на 
Европейската комисия през 2012 г., а да включим допълнително отваряне на 
европейския пазар за конкуренция още в настоящата преработка.

Изменение 189
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(16) Отварянето за конкуренция 
на международните услуги за 
превоз на пътници за може да 
има последици за организацията 
и финансирането на услугите за 
железопътен превоз на пътници, 
предоставяни по силата на 
договор за обществени услуги. 
Държавите-членки следва да 
имат опцията да ограничават 
правото на достъп до пазара в 
случаите, когато това право би 
нарушило икономическото 
равновесие на такива договори 
за обществени услуги и когато 
съответният регулаторен орган, 
посочен в член 55 от настоящата 
директива, е дал одобрение въз 
основа на обективен
икономически анализ, след 
отправено искане от 
компетентните органи, 
възложили договора за 
обществени услуги.

(16) Отварянето за конкуренция 
на международните и 
вътрешните услуги за превоз 
на пътници за може да има 
последици за организацията и 
финансирането на услугите за 
железопътен превоз на пътници, 
предоставяни по силата на 
договор за обществени услуги. 
Държавите-членки следва да 
имат опцията да ограничават 
правото на достъп до пазара в 
случаите, когато това право би 
нарушило икономическото 
равновесие на такива договори 
за обществени услуги и когато 
съответният регулаторен орган, 
посочен в член 55 и, когато е 
уместно, мрежата от 
регулаторни органи съгласно 
предвиденото в член 57 от
настоящата директива, е дал 
одобрение въз основа на 
обективен икономически анализ, 
след отправено искане от 
компетентните органи, 
възложили договора за 
обществени услуги.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да разшири приложното поле на разпоредбата така, че да 
обхване вътрешните услуги за превоз на пътници. То има за цел също така да даде 
възможност на мрежата от регулаторни органи да се намесва, ако това е 
необходимо.

Изменение 190
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(17) Оценката за това, дали би 
могло да се наруши 
икономическото равновесие на 
договора за обществени услуги, 
следва да се основава на 
предварително определени 
критерии, като например 
въздействието върху 
рентабилността на услугите, 
предмета на договора за 
обществени услуги, 
включително ефекта върху 
нетната себестойност за 
възложилия договора 
компетентен обществен орган, 
върху потребителското търсене, 
ценообразуването на билетите, 
правилата за издаване на 
билетите, разположението и 
броя на спирките от двете страни 
на границата, разписанието и 
честотата на предлаганата нова 
услуга. В съответствие с тази 
оценка и решението на 
съответния регулаторен орган, 
държавите-членки могат да 
разрешат, изменят или откажат 
правото на достъп до 
международна услуга за превоз 
на пътници, включително да 
наложат такси на оператора на 
новата международна услуга за 
превоз на пътници, въз основа на
икономическия анализ и в 
съответствие с правото на Съюза 
и принципите на 
равнопоставеност и 
недискриминация.

(17) Оценката за това, дали би 
могло да се наруши 
икономическото равновесие на 
договора за обществени услуги, 
следва да се основава на 
предварително определени 
критерии, като например 
въздействието върху 
рентабилността на услугите, 
предмета на договора за 
обществени услуги, 
включително ефекта върху 
нетната себестойност за 
възложилия договора 
компетентен обществен орган, 
върху потребителското търсене, 
ценообразуването на билетите, 
правилата за издаване на 
билетите, разположението и 
броя на спирките от двете страни 
на границата, разписанието и 
честотата на предлаганата нова 
услуга. В съответствие с тази 
оценка и решението на 
съответния регулаторен орган, 
държавите-членки могат да 
разрешат, изменят или откажат 
правото на достъп до 
международна и/или вътрешна
услуга за превоз на пътници, 
включително да наложат такси 
на оператора на новата 
международна и/или вътрешна
услуга за превоз на пътници, въз 
основа на икономическия анализ 
и в съответствие с правото на 
Съюза и принципите на 
равнопоставеност и 
недискриминация.

Or. fr
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Обосновка

Това изменение има за цел да разшири приложното поле на разпоредбата така, че да 
обхване вътрешните услуги за превоз на пътници.

Изменение 191
Sabine Wils

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Оценката за това, дали би могло да 
се наруши икономическото равновесие 
на договора за обществени услуги, 
следва да се основава на предварително 
определени критерии, като например 
въздействието върху рентабилността
на услугите, предмета на договора за 
обществени услуги, включително 
ефекта върху нетната себестойност за 
възложилия договора компетентен 
обществен орган, върху 
потребителското търсене, 
ценообразуването на билетите, 
правилата за издаване на билетите, 
разположението и броя на спирките от 
двете страни на границата, разписанието 
и честотата на предлаганата нова 
услуга. В съответствие с тази оценка и 
решението на съответния 
регулаторен орган, държавите-членки 
могат да разрешат, изменят или откажат 
правото на достъп до международна 
услуга за превоз на пътници, 
включително да наложат такси на 
оператора на новата международна 
услуга за превоз на пътници, въз основа 
на икономическия анализ и в 
съответствие с правото на Съюза и 
принципите на равнопоставеност и 
недискриминация.

(17) Оценката за това, дали би могло да 
се наруши социално-икономическото
равновесие на договора за обществени 
услуги, следва да се основава на 
предварително определени критерии, 
като например въздействието върху 
надеждността на услугите, предмета 
на договора за обществени услуги, 
включително ефекта както върху 
политиката на сближаване и 
транспортната политика по 
отношение на засегнатия район, така 
и върху нетната себестойност за 
възложилия договора компетентен 
обществен орган, върху 
потребителското търсене, 
ценообразуването на билетите, 
правилата за издаване на билетите, 
разположението и броя на спирките от 
двете страни на границата, разписанието 
и честотата на предлаганата нова 
услуга. В съответствие с тези оценки, 
държавите-членки или местните 
компетентни органи могат да 
разрешат, изменят или откажат правото 
на достъп до международна услуга за 
превоз на пътници, включително да 
наложат такси на оператора на новата 
международна услуга за превоз на 
пътници, въз основа на социално-
икономическия анализ и в съответствие 
с правото на Съюза и принципите на 
равнопоставеност, прозрачност и 
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недискриминация.

Or. en

Обосновка

Договорите за обществени услуги се възлагат с цел изпълнение на целите на 
социалната политика и политиката на сближаване, като същевременно се признава 
анализът на разходите и ползите, но този икономически критерий или 
рентабилността на тези услуги не са единствените критерии, прилагани от 
държавите-членки или местните компетентни органи, отговорни за тези договори. 
Следователно те имат право да отговарят на такива искания. В случай на спор, от 
националния регулаторен орган може да бъде поискано да се произнесе с решение 
като апелативен орган.

Изменение 192
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Развитието на пазара показа, че 
основното безпокойство е свързано 
със засилване на ролята на 
регулаторните органи. Ако трябва да 
заемат централно място в 
осигуряването на лоялна среда за 
създаване на условия на справедлив 
достъп, те трябва да получат 
финансови средства, както и 
подходящ персонал и логистично 
оборудване, за да изпълнят тази роля.

Or. en

Изменение 193
Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Съображение 19
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Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(19) Регулаторният орган следва 
да извършва дейността си така, 
че да избягва всякакви 
конфликти на интереси и 
всякаква възможна връзка с 
възлагането на разглеждания 
договор за обществени услуги. 
Необходимо е компетенциите на 
регулаторния орган да се 
разширят с оглед определяне 
целта на дадена международна 
услуга и, когато е уместно, 
оценяване на потенциалното 
икономическо въздействие 
върху съществуващи договори за 
обществени услуги.

(19) Регулаторният орган следва 
да извършва дейността си така, 
че да избягва всякакви 
конфликти на интереси и 
всякаква възможна връзка с 
възлагането на разглеждания 
договор за обществени услуги,
без това да засяга 
възможността органът да 
бъде финансиран от 
държавния бюджет или от 
такси, събирани от 
железопътния сектор, и тази 
информация да бъде публична. 
Необходимо е компетенциите на 
регулаторния орган да се 
разширят с оглед определяне 
целта на дадена международна 
услуга и, когато е уместно, 
оценяване на потенциалното 
икономическо въздействие 
върху съществуващи договори за 
обществени услуги.

Or. es

Обосновка

Текстът на директивата предвижда създаването на независим регулаторен орган, но 
не засяга въпроса за неговото финансиране. По причини, свързани с прозрачността, е 
подходящо да се въведе изричен текст за възможните източници на финансиране, 
които могат да бъдат държавни средства или такси, събирани от сектора, като 
информацията за това следва да бъде публична.

Изменение 194
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Съображение 19a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Националният регулаторен 
орган трябва да бъде напълно 
независим в своята организация, 
решения за финансиране, правна 
структура и вземане на решения от 
всички управители на 
инфраструктура, таксуващи органи, 
разпределящи органи или кандидати. 
Националният регулаторен орган 
трябва да има необходимия 
административен капацитет от 
гледна точка на персонал и ресурси, за 
да осигури отворен и прозрачен 
железопътен пазар. Необходимият 
брой на служителите следва да бъде 
пряко свързан с нуждите на пазара и 
да се изменя съобразно тях.
Той трябва да взема решения по 
жалби, да действа по собствена 
инициатива, да извършва разследване 
в случай на спор и да следи 
развитието на пазара. Органът 
следва да се подпомага от регулаторен 
отдел на Европейската комисия. 
Освен това, националният 
регулаторен орган поддържа база 
данни на своите проекторешения, 
достъпна за Европейската комисия.

Or. en

Обосновка

Това съображение е в съответствие с измененията, предложени към членове 55–57, 
които имат за цел да засилят ролята и правомощията на регулаторния орган. 
Предложението е да се създаде регулаторен отдел в рамките на Европейската 
комисия (ГД „Мобилност и транспорт“, ГД „Конкуренция“, в идеалния случай –
комбинация от двете), който да съветва, насочва и обучава националните 
регулаторни органи в техните задачи и в получаването на необходимите ресурси 
(човешки, финансови, интелектуални).

Изменение 195
Gilles Pargneaux
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Предложение за директива
Съображение 19а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Националният регулаторен 
орган следва да бъде независим и да 
разполага с капацитет да гарантира 
гражданите да имат достъп до 
услугите от общ интерес и основните 
услуги, определени от компетентния 
орган. Той следва да може да действа 
по собствена инициатива, да 
отговаря на определените от 
държавите-членки цели и да 
разследва случаите на спорове.

Or. fr

Обосновка

В действителност въпросните агенции имат прерогативи, които надвишават 
обикновения контрол. В допълнение към това, в рамките на развитието на услугите 
от общ интерес, техните задачи би следвало да се развиват, за да не се ограничават 
повече до осигуряването на недискриминационен достъп до пазара за операторите, да 
се разширят към регулиране на сектора с цел да се осигури достъпът на европейските 
граждани до тези услуги от общ интерес, определени на равнището на държавите-
членки.

Изменение 196
Sabine Wils

Предложение за директива
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Националният регулаторен 
орган следва да бъде независим и да 
действа като арбитър с цел да 
гарантира справедливи и прозрачни 
решения в случаите на спор, в 
съответствие с разпоредбите за 
недискриминация и правилата на 
настоящата директива. 
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Or. en

Обосновка

Поясняване на ролята на националния регулаторен орган като арбитър и пазител на 
съответните правила в рамките на разпоредбите на настоящата директива.

Изменение 197
Sabine Wils

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С оглед инвестиране в услугите, 
използващи специализирана 
инфраструктура, например 
високоскоростни железопътни линии, 
заявителите е необходимо да имат 
правна сигурност, имайки предвид 
съответните значителни дългосрочни 
инвестиции.

(20) С оглед инвестиране в услугите,
използващи специализирана 
инфраструктура, например 
високоскоростни железопътни линии 
или друга специална комплексна 
инфраструктура, с цел изпълнение на 
целите на държавите-членки за 
намаляване на емисиите на 
въглероден диоксид или повишаване на 
интермодалните връзки, заявителите е 
необходимо да имат правна сигурност, 
имайки предвид съответните 
значителни дългосрочни инвестиции.

Or. en

Обосновка

Инвестициите в инфраструктура са средно- и дългосрочни: те биха могли да бъдат 
свързани не само с високоскоростни железопътни линии, но и с модернизацията на 
съществуващ релсов път по по-високи стандарти за безопасност и експлоатация, 
което е трудна и продължителна работа, изискваща съответно правна сигурност.

Изменение 198
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 20
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Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(20) С оглед инвестиране в 
услугите, използващи
специализирана инфраструктура, 
например високоскоростни 
железопътни линии, заявителите 
е необходимо да имат правна 
сигурност, имайки предвид
съответните значителни
дългосрочни инвестиции.

(20) С оглед инвестиране в 
услугите, използващи 
специализирана инфраструктура, 
например високоскоростни 
железопътни линии, заявителите 
е необходимо да имат правна 
сигурност и ясно познаване на 
проектите и бюджетните 
ангажименти на съответните 
дългосрочни инвестиции.

Or. es

Изменение 199
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(21) Националните регулаторни 
органи следва да обменят
информация и, където е 
необходимо в отделни случаи, да 
съгласуват принципите и 
практиките за оценка на това, 
дали икономическото 
равновесие на даден договор за 
обществени услуги е нарушено. 
Те следва постепенно да 
разработват указания въз основа 
на своя опит.

(21) Националните регулаторни 
органи, под егидата на 
Комисията, следва да създадат 
мрежа, която да засили 
тяхното сътрудничество чрез 
разработване на общи 
принципи и обмен на най-добри 
практики и информация. 
Където е необходимо, в отделни 
случаи, те следва също да 
съгласуват принципите и 
практиките за оценка на общата 
структура на даден договор за 
обществени услуги. Те следва 
постепенно да разработват общи 
европейски указания въз основа 
на своя опит.

Or. fr
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Обосновка

В действителност въпросните агенции имат прерогативи, които надвишават 
обикновения контрол. В допълнение към това, в рамките на развитието на услугите 
от общ интерес, техните задачи би следвало да се развиват, за да не се ограничават 
повече до осигуряването на недискриминационен достъп до пазара за операторите, да 
се разширят към регулиране на сектора с цел да се осигури достъпът на европейските 
граждани до тези услуги от общ интерес, определени на равнището на държавите-
членки. Изменението има също така за цел да се засили тяхното сътрудничество.

Изменение 200
Markus Ferber

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Националните регулаторни органи 
следва да обменят информация и, 
където е необходимо в отделни случаи, 
да съгласуват принципите и практиките 
за оценка на това, дали икономическото 
равновесие на даден договор за 
обществени услуги е нарушено. Те 
следва постепенно да разработват 
указания въз основа на своя опит.

(21) Националните регулаторни органи 
следва да обменят информация и добри 
практики и, където е необходимо в 
отделни случаи, да съгласуват 
принципите и практиките за оценка на 
това, дали икономическото равновесие 
на даден договор за обществени услуги 
е нарушено. Те следва постепенно да 
разработват указания въз основа на своя 
опит. Въз основа на този опит 
Комисията следва също така да 
представи предложение за създаване 
на европейски регулаторен орган.

Or. de

Изменение 201
Georges Bach

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(21) Националните регулаторни 
органи следва да обменят 

(21) Националните регулаторни 
органи следва да обменят 
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информация и, където е 
необходимо в отделни случаи, 
да съгласуват принципите и 
практиките за оценка на това, 
дали икономическото 
равновесие на даден договор за 
обществени услуги е нарушено. 
Те следва постепенно да 
разработват указания въз основа 
на своя опит.

информация и, под егидата на 
Европейската комисия и на 
Европейската железопътна 
агенция, да създадат мрежа с 
цел засилване на 
комуникацията и 
сътрудничеството помежду 
си за разработването на общи 
принципи. В отделни случаи, те 
следва да съгласуват 
принципите и практиките за 
оценка на това, дали 
икономическото равновесие на 
даден договор за обществени 
услуги е нарушено. Те следва 
постепенно да разработват общи 
европейски указания въз основа 
на своя опит.

Or. fr

Обосновка

Националните регулаторни органи следва да засилят сътрудничеството помежду си 
чрез създаването на европейска мрежа.

Изменение 202
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Европейският парламент 
изисква Европейската комисия, въз 
основа на опита на мрежата от 
регулаторни органи, най-късно до края 
на 2012 г. и заедно с отварянето на 
пазарите на вътрешни пътнически 
превози да предложи създаването на 
Европейски регулаторен орган.

Or. en
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Изменение 203
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Въз основа на опита на 
мрежата от регулаторни органи 
Комисията следва да представи 
законодателно предложение за 
създаване на европейски регулаторен 
орган, който има регулаторни и 
арбитражни функции относно 
проблеми от наднационално естество 
и апелативна функция по отношение 
на решения на националните 
регулаторни органи.

Or. fr

Обосновка

Това изменение изразява волята като крайна цел да се създаде европейски регулаторен 
орган.

Изменение 204
Mathieu Grosch

Предложение за директива
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Националните регулаторни 
органи следва да създадат мрежа с 
цел засилване на трансграничното 
сътрудничество и подобряване на 
условията на пазара. В срок от пет 
години след влизането в сила на 
настоящата директива тази мрежа 
следва да доведе до създаването на 
Европейски регулаторен орган.

Or. en
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Обосновка

Трансграничното сътрудничество следва да бъде укрепено, поради което не е 
достатъчно да се засили сътрудничеството между регулаторните органи, а следва 
да се въведе Европейски регулаторен орган.

Изменение 205
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С оглед осигуряване на 
честна конкуренция между 
железопътните предприятия, 
следва да се прави разграничение 
между извършването на 
транспортни услуги и 
експлоатацията на съоръжения 
за свързани със ж.п. дейността 
услуги. Във връзка с това 
положение, необходимо е тези 
два вида дейности да се 
управляват независимо, в 
рамките на отделни 
юридически лица. За 
постигането на такава 
независимост не е необходимо 
създаването на отделна 
организация или фирма за всяко 
едно съоръжение за свързани със 
ж.п. дейността услуги.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Конкуренцията може да бъде единствено средство за съобразяване с исканията, 
изразени от обществото и неговите представители, тя не може да бъде цел. Идеята 
за насърчаване на услугите от общ интерес задължава тези цели да се 
преориентират.
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Изменение 206
Sabine Wils

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С оглед осигуряване на честна 
конкуренция между железопътните 
предприятия, следва да се прави 
разграничение между извършването 
на транспортни услуги и 
експлоатацията на съоръжения за 
свързани със ж.п. дейността услуги. 
Във връзка с това положение, 
необходимо е тези два вида дейности 
да се управляват независимо, в 
рамките на отделни юридически 
лица. За постигането на такава 
независимост не е необходимо 
създаването на отделна организация 
или фирма за всяко едно съоръжение 
за свързани със ж.п. дейността 
услуги.

заличава се

Or. en

Обосновка

Експлоатацията на съоръженията за предоставяне на услуги е от съществено 
значение за безопасните и надеждни транспортни услуги: тези съоръжения не бива 
да се отделят от ключовите знания и интегрираното управление на железопътния 
сектор, като същевременно притежаването им от публични или частни лица 
осигурява техния открит достъп и ползване.

Изменение 207
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С оглед осигуряване на честна 
конкуренция между железопътните 
предприятия, следва да се прави 

заличава се
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разграничение между извършването 
на транспортни услуги и 
експлоатацията на съоръжения за 
свързани със ж.п. дейността услуги. 
Във връзка с това положение, 
необходимо е тези два вида дейности 
да се управляват независимо, в 
рамките на отделни юридически 
лица. За постигането на такава 
независимост не е необходимо 
създаването на отделна организация 
или фирма за всяко едно съоръжение 
за свързани със ж.п. дейността 
услуги.

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 208
Georges Bach

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(22) С оглед осигуряване на 
честна конкуренция между 
железопътните предприятия, 
следва да се прави 
разграничение между
извършването на транспортни 
услуги и експлоатацията на 
съоръжения за свързани със ж.п. 
дейността услуги. Във връзка с 
това положение, необходимо е 
тези два вида дейности да се 
управляват независимо, в 
рамките на отделни 
юридически лица. За 
постигането на такава 

(22) С оглед осигуряване на 
честна конкуренция между 
железопътните предприятия, 
извършването на транспортни 
услуги и експлоатацията на 
съоръжения за свързани със жп 
дейността услуги следва да се 
управляват по прозрачен и 
недискриминационен начин. 
Регулаторният орган следва да 
осигури прилагането на това 
прозрачно и 
недискриминационно 
управление съгласно 
правилата, определени в член 
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независимост не е необходимо 
създаването на отделна 
организация или фирма за 
всяко едно съоръжение за 
свързани със ж.п. дейността 
услуги.

56.

Or. fr

Обосновка

Пълното радзеляне на транспортните услуги няма да има непременно като последица 
честна конкуренция между тези дейности. Напротив, това разделяне ще доведе до 
допълнителни организационни разходи, увеличена бюрокрация и повишаване на 
административните разходи. Това ще има отрицателни последици за 
конкурентоспособността на железопътния сектор в сравнение с другите видове 
транспорт.

Изменение 209
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С оглед осигуряването на стабилни 
и адекватни услуги е необходимо да се 
осигури по всяко време железопътните 
компании да отговарят на определени 
изисквания, свързани с добрата 
репутация, финансовата им сигурност и 
професионална компетентност.

(23) С оглед осигуряването на стабилни 
и адекватни услуги е необходимо да се 
осигури по всяко време железопътните 
компании да отговарят на определени 
изисквания, свързани с добрата 
репутация, финансовата им сигурност, 
социални стандарти и професионална 
компетентност.

Or. en

Изменение 210
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 23
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Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(23) С оглед осигуряването на 
стабилни и адекватни услуги е 
необходимо да се осигури по 
всяко време железопътните 
компании да отговарят на 
определени изисквания, 
свързани с добрата репутация, 
финансовата им сигурност и 
професионална 
компетентност.

(23) С оглед осигуряването на 
стабилни и адекватни услуги е 
необходимо да се осигури по 
всяко време железопътните 
компании да отговарят на 
определени изисквания, 
свързани с добрата репутация, 
финансовата им сигурност и 
ефикасни и 
конкурентоспособни 
резултати.

Or. es

Обосновка

Необходимо е сред изискванията за предприятията да има измерими критерии, 
каквито могат да бъдат резултатите от тяхната дейност, с оглед да се прецени 
дали те гарантират или не дадена услуга.

Изменение 211
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С оглед защитата на клиенти и 
засегнати трети страни е важно да 
се осигури достатъчно застраховане 
на железопътните компании за 
отговорност.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.
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Изменение 212
Roberts Zīle

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С оглед защитата на клиенти и 
засегнати трети страни е важно да се 
осигури достатъчно застраховане на 
железопътните компании за 
отговорност.

(24) С оглед защитата на клиенти и 
засегнати трети страни е важно да се 
осигури достатъчно застраховане на 
железопътните компании за 
отговорност. Следва да се допуска и 
застрахователно покритие на 
тяхната отговорност в случай на 
произшествия чрез гаранции, 
предоставени от банки или други 
предприятия, при условие че това 
застрахователно покритие се 
предлага при пазарни условия, не води 
до държавна помощ и не съдържа 
елементи на дискриминация срещу 
железопътни предприятия.

Or. en

Обосновка

Железопътните предприятия следва да са свободни да прилагат различни 
пропорционални варианти за гражданска отговорност, тъй като в различните 
железопътни мрежи има различни равнища на риск. В много държави-членки за 
застрахователно покритие за гражданска отговорност се използват успешно такива 
варианти като адекватност на собствения капитал или банкови гаранции.

Изменение 213
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(24) С оглед защитата на 
клиенти и засегнати трети 
страни е важно да се осигури 
достатъчно застраховане на 

(24) С оглед защитата на 
клиенти и засегнати трети 
страни е наложително да се 
осигури достатъчно 
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железопътните компании за 
отговорност.

застраховане на железопътните 
компании за отговорност.

Or. es

Обосновка

Защитата на клиентите и на трети страни няма да се осъществи правилно, ако не се 
установи със задължителен характер. Словосъчетанието „е важно“ е неясно.

Изменение 214
Sabine Wils

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) От дадено железопътно 
предприятие следва да се изисква да 
спазва също и тези национални правила 
и правилата на Съюза по 
предоставянето на железопътни услуги, 
като ги прилага по недискриминационен 
начин, които правила са предназначени 
да осигуряват извършването на 
дейностите му при пълна безопасност и 
с надлежно отчитане на въпросите по 
опазването на човешкото здраве, 
социалните условия и правата на 
работниците и клиентите по определени 
железопътни участъци.

(25) От дадено железопътно 
предприятие следва да се изисква да 
спазва също и тези национални правила 
и правилата на Съюза по 
предоставянето на железопътни услуги, 
като ги прилага по недискриминационен 
начин, които правила са предназначени 
да осигуряват извършването на 
дейностите му при пълна безопасност и 
с надлежно отчитане на въпросите по 
опазването на човешкото здраве, 
социалните условия и условията на 
труд, правата на работниците на 
достоен труд и възнаграждение и на 
клиентите на надеждни услуги по 
определени железопътни участъци.

Or. en

Обосновка

Необходимо е пояснение, за да се подчертае правото на достойни условия на труд, да 
се избегне социален дъмпинг и да се зачетат правата на потребителите на надеждни 
услуги на приемлива цена.

Изменение 215
Georges Bach
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Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) От дадено железопътно 
предприятие следва  да се изисква да 
спазва също и тези национални 
правила и правилата на Съюза по 
предоставянето на железопътни услуги, 
като ги прилага по недискриминационен 
начин, които правила са предназначени 
да осигуряват извършването на 
дейностите му при пълна безопасност и 
с надлежно отчитане на въпросите по 
опазването на човешкото здраве,
социалните условия и правата на 
работниците и клиентите  по 
определени железопътни участъци.

(25) От всички железопътни 
предприятия следва  да се изисква да 
спазват както национални правила, 
така и правилата на Съюза по 
предоставянето на железопътни услуги, 
като ги прилагат по 
недискриминационен начин, които 
правила са предназначени да осигуряват 
извършването на дейностите му при 
пълна безопасност и с пълно отчитане 
на съществуващите задължения по
отношение на социалните условия, 
опазването на човешкото здраве и 
правата на работниците и клиентите  по 
определени железопътни участъци.

Or. de

Обосновка

Съществуващите разпоредби относно опазването на човешкото здраве, правата на 
работниците и социалните условия трябва напълно да се зачитат и спазват от 
железопътните предприятия.

Изменение 216
Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) От дадено железопътно 
предприятие следва  да се изисква да
спазва също и тези национални правила 
и правилата на Съюза  по 
предоставянето на железопътни услуги, 
като ги прилага по 
недискриминационен начин, които 
правила са предназначени да осигуряват 
извършването на дейностите му при 

(25) От всички железопътни 
предприятия следва  да се изисква да
спазват също и тези национални 
правила и правилата на Съюза по 
предоставянето на железопътни услуги, 
като ги прилагат по 
недискриминационен начин, които 
правила са предназначени да осигуряват 
извършването на дейностите му при 
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пълна безопасност и с надлежно
отчитане на въпросите по опазването 
на човешкото здраве, социалните 
условия и правата на работниците и 
клиентите  по определени железопътни 
участъци.

пълна безопасност и с пълно отчитане 
на съществуващите задължения по
отношение на опазването на 
човешкото здраве, социалните условия и 
правата на работниците и клиентите  по 
определени железопътни участъци.

Or. de

Обосновка

Докато не съществуват задължителни общовалидни и хармонизирани европейски 
стандарти (като ТСОС), трябва да продължат да се прилагат националните 
разпоредби. В интерес на сигурността на железниците те трябва да се спазват не 
само „надлежно“, а пълно. По отношение на безопасността и опазването на 
човешкото здраве, не трябва да има свобода на преценка. Освен това тук става дума 
за преводаческа грешка (срн. с версията на френски: „le plein respect“).

Изменение 217
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(25) От дадено железопътно 
предприятие следва да се 
изисква да спазва също и тези 
национални правила и правилата 
на Съюза по предоставянето на 
железопътни услуги, като ги 
прилага по недискриминационен 
начин, които правила са 
предназначени да осигуряват 
извършването на дейностите му 
при пълна безопасност и с 
надлежно отчитане на въпросите 
по опазването на човешкото 
здраве, социалните условия и 
правата на работниците и 
клиентите по определени
железопътни участъци.

(25) От дадено железопътно 
предприятие следва да се 
изисква да спазва също и тези 
национални правила и правилата 
на Съюза по предоставянето на 
железопътни услуги, като ги 
прилага по недискриминационен 
начин, които правила са 
предназначени да осигуряват 
извършването на дейностите му 
при пълна безопасност и с 
надлежно отчитане на въпросите 
по опазването на човешкото 
здраве, социалните условия и 
правата на работниците и 
клиентите по всички
железопътни участъци.

Or. es
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Обосновка

Ясно е, че условията, за които става дума, следва да бъдат изпълнявани във всички 
случаи.

Изменение 218
Dirk Sterckx

Предложение за директива
Съображение 26а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Все още твърде често 
лицензирането на подвижния състав 
на железопътните предприятия 
несправедливо се затруднява, в 
резултат на което се нарушава 
достъпът до пазара. Следователно в 
тази връзка е необходим един силен 
мандат за Европейската 
железопътна агенция. Поради това 
отправя молба към Комисията да 
проучи в рамките на 
преразглеждането на Регламент 
881/2004 дали правомощията на 
Европейската железопътна агенция 
по тази точка могат да бъдат 
разширени.

Or. nl

Обосновка

За железопътните предприятия не винаги е лесно да получат достъп до 
железопътния пазар на държава-членка. Европейската железопътна агенция би 
следвало да получи повече правомощия в рамките на планираното преразглеждане на 
регламента за железопътната агенция, за да наблюдава по-строго държави-членки, 
които с политиката си за лицензиране несправедливо блокират достъпа до пазара, и 
да може също така да противодейства на това. С това се отправя молба към 
Комисията да провери тази възможност.

Изменение 219
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да бъдат осигурени 
прозрачност и недискриминационен 
достъп до железопътната 
инфраструктура и до свързаните с 
ж.п. дейността услуги за всички 
железопътни предприятия, цялата 
информация, необходима за 
използването на правата на достъп, 
следва да се публикува в референтен 
документ за железопътната мрежа.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 220
Sabine Wils

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да бъдат осигурени 
прозрачност и недискриминационен 
достъп до железопътната 
инфраструктура и до свързаните с 
ж.п. дейността услуги за всички 
железопътни предприятия, цялата 
информация, необходима за 
използването на правата на достъп, 
следва да се публикува в референтен 
документ за железопътната мрежа.

(27) Управителят на инфраструктура 
следва да предоставя и публикува в 
референтен документ за железопътната 
мрежа информация за правото на 
достъп и условията за използване на 
железопътната инфраструктура, 
включително всички свързани с жп 
дейността услуги за всички 
железопътни предприятия.

Or. en
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Обосновка

Именно яснотата и наличността на съответната информация в референтния 
документ за железопътната мрежа осигуряват прозрачност, свобода на избор за 
справедлив и недискриминационен достъп за всички лицензирани заявители, желаещи 
да ползват железопътна инфраструктура.

Изменение 221
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(27) За да бъдат осигурени 
прозрачност и 
недискриминационен достъп до 
железопътната инфраструктура и 
до свързаните с ж.п. дейността 
услуги за всички железопътни 
предприятия, цялата 
информация, необходима за 
използването на правата на 
достъп, следва да се публикува в 
референтен документ за 
железопътната мрежа.

(27) За да бъдат осигурени 
прозрачност и 
недискриминационен достъп до 
железопътната инфраструктура и 
до свързаните с ж.п. дейността 
услуги за всички железопътни 
предприятия, цялата 
информация, необходима за 
използването на правата на 
достъп, следва да се публикува в 
референтен документ за 
железопътната мрежа в 
достъпни формати за хора с 
увреждания или с намалена 
подвижност.

Or. es

Обосновка

Следва да бъдем последователни по отношение на решения, приети в рамките на 
други инициативи, и да позволим достъпност във всички формати, с оглед да се 
избегне дискриминация на хората с увреждания.

Изменение 222
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 28
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Наличието на подходящи схеми 
за разпределяне на капацитета на 
железопътната инфраструктура, 
съчетани с конкурентоспособни 
оператори, ще доведе до по-добър 
баланс между различните видове 
транспорт.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 223
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Насърчаването на оптималното 
ползване на железопътната 
инфраструктура ще доведе до 
намаляване на транспортните 
разходи на обществото.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 224
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 29a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Концепцията за „справедливо и 
ефикасно тарифиране“ (Зелена книга 
на Комисията от 1996 г.) следва да се 
прилага по-специално за данъчно 
облагане на енергията, 
интернализирането на външните 
разходи, данъка върху добавената 
стойност и други икономически 
инструменти. Политиката следва да 
се основава на идеята за 
прекратяване на нелоялната 
конкуренция, която е във вреда на по-
устойчивите видове транспорт.

Or. en

Обосновка

Тази точка е свързана с точка 39 „Интелигентно ценообразуване и данъчно облагане“ 
от Бялата книга на Комисията в областта на транспорта (2011 г.). Бихме искали ЕП 
да потвърди своето съгласие с тези принципи, както ние имаме намерение да 
направим за петата Бяла книга през 2031 г.

Изменение 225
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Те следва да дават възможност за 
лоялна конкуренция при 
предоставянето на железопътни 
услуги.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.
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Изменение 226
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Железопътните предприятия 
следва да получават ясни и постоянни 
сигнали от схемите за разпределяне 
на капацитета, които да ги насочват 
към вземането на рационални 
решения.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 227
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Всяка схема за таксуване изпраща 
икономически сигнали до 
потребителите. Важно е тези 
сигнали към железопътните 
предприятия да бъдат 
последователни и да ги насочват към 
вземане на рационални решения.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.
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Изменение 228
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Всяка схема за таксуване изпраща 
икономически сигнали до 
потребителите. Важно е тези сигнали 
към железопътните предприятия да 
бъдат последователни и да ги насочват 
към вземане на рационални решения.

(35) Всяка схема за таксуване изпраща 
икономически сигнали до 
потребителите. Важно е тези сигнали 
към железопътните предприятия да 
бъдат последователни и ясни и да ги 
насочват към вземане на рационални и 
устойчиви решения.

Or. en

Изменение 229
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Желателно е железопътните 
предприятия и управителят на 
инфраструктура да разполагат със 
стимули за минимизиране на 
прекъсванията и за подобряване 
работата на мрежата.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 230
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 37
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Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(37) Желателно е 
железопътните предприятия и 
управителят на инфраструктура 
да разполагат със стимули за 
минимизиране на
прекъсванията и за подобряване
работата на мрежата.

(37) Необходимо е да се изисква 
като критерий за разпределяне 
железопътните предприятия и 
управителят на инфраструктура 
да минимизират прекъсванията 
и да подобряват работата на 
мрежата.

Or. es

Обосновка

Необходимо е намаляването на прекъсванията да се определи като изискване за 
ефикасност пред железопътните предприятия и управителя на инфраструктура с 
оглед подобряване на дейността. Стимулирането е нещо, което остава само в 
сферата на желанието.

Изменение 231
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Държавите-членки следва да 
разполагат с опцията да разрешават 
на потребителите на железопътни 
услуги да влизат в процеса на 
разпределяне на капацитета 
директно.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 232
Sabine Wils
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Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Държавите-членки следва да 
разполагат с опцията да разрешават 
на потребителите на железопътни 
услуги да влизат в процеса на 
разпределяне на капацитета директно.

(38) Държавите-членки биха могли да 
разрешават единствено на лицензирани 
железопътни предприятия да 
придобиват железопътни услуги, за да 
влизат в процеса на разпределяне на 
капацитета директно.

Or. en

Обосновка

Единствено лицензирани железопътни предприятия следва да имат правото да 
кандидатстват и да имат достъп до железопътни услуги, тъй като техният 
удостоверен капацитет може да гарантира пълно спазване на интегрираните 
разпоредби за безопасността.

Изменение 233
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Важно е да се съобразят бизнес-
изискванията както на кандидатите, 
така и на управителя на 
инфраструктура.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 234
Inés Ayala Sender
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Предложение за директива
Съображение 40a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40а) Кандидатите, предлагащи 
услуги чрез влакове, композирани от 
отделни вагони, следва да бъдат 
насърчавани, за да се разшири 
потенциалният пазар за нови 
клиенти на железопътни услуги. По 
тази причина е важно управителят 
на инфраструктура да вземе под 
внимание тези кандидати, когато 
предоставя капацитет, за да им се 
даде възможност напълно да 
използват настоящата правна рамка 
и да се увеличи делът на 
железопътния пазар за нови сектори.

Or. en

Изменение 235
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Процесът на разпределяне на 
капацитет следва да не дава 
възможност за налагане на 
неоправдани ограничения на 
желанията на други предприятия, 
притежаващи или възнамеряващи да 
придобият права за използване на 
инфраструктурата за развитие на 
своята стопанска дейност.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.
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Изменение 236
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Важно е осигуряването на по-
добро координиране на схемите за 
разпределяне за да се подобри 
привлекателността на железниците 
при трафик по ж.п. мрежите на 
повече от един управител на 
инфраструктура, по-специално при 
международен трафик.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 237
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Съображение 50

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(50) Важно е осигуряването на 
по-добро координиране на 
схемите за разпределяне за да се 
подобри привлекателността на 
железниците при трафик по ж.п. 
мрежите на повече от един 
управител на инфраструктура, 
по-специално при международен 
трафик.

(50) Важно е осигуряването на 
по-добро координиране на 
схемите за разпределяне за да се 
подобри привлекателността на 
железниците при трафик по ж.п. 
мрежите на повече от един 
управител на инфраструктура, 
по-специално при международен 
трафик. В тази рамка, 
създаването на европейски 
регулаторен орган като крайна 



AM\870642BG.doc 73/218 PE467.166v01-00

BG

цел изглежда желателно.

Or. fr

Обосновка

Това изменение подчертава интереса като крайна цел да се създаде европейски 
регулаторен орган.

Изменение 238
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Важно е да се сведе до минимум 
възможното нарушаване на 
конкуренцията — или между 
различни железопътни 
инфраструктури, или между 
различни видове транспорт — което 
може да възникне вследствие на 
съществени различия в принципите 
на таксуване.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 239
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Желателно е да се определят 
онези компоненти на 
инфраструктурното обслужване, 

заличава се
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които са от първостепенно значение, 
за да може един оператор да 
предоставя услуги и които следва да 
се предоставят срещу минимални 
такси за достъп.

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 240
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Инвестирането в железопътна 
инфраструктура е необходимо и 
схемите за определяне на таксите за 
ползването на инфраструктурата следва 
да осигуряват стимули за управителите 
на инфраструктура да извършват 
необходимите икономически 
атрактивни инвестиции.

(53) Инвестирането в железопътна 
инфраструктура, по-специално в 
съществуваща инфраструктура, е 
необходимо да се увеличи и схемите за 
определяне на таксите за ползването на 
инфраструктурата следва да осигуряват 
стимули за управителите на 
инфраструктура да извършват 
необходимите икономически 
атрактивни и екологично устойчиви
инвестиции.

Or. en

Изменение 241
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Съображение 55

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(55) Желателно е да се осигури (55) Желателно е да се осигури 
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отчитането на външните
разходи при вземането на 
транспортни решения, а също 
така желателно е таксите за 
железопътна инфраструктура да 
могат да допринасят за 
вътрешно отчитане 
(интернализация) на външните 
разходи, по един съгласуван и 
балансиран начин при всички 
видове транспорт.

отчитането на цялостните
външни разходи при вземането 
на транспортни решения, а също 
така желателно е таксите за 
железопътна инфраструктура да 
могат да допринасят за 
вътрешно отчитане 
(интернализация) на външните 
разходи, по един съгласуван и 
балансиран начин при всички 
видове транспорт.

Or. es

Обосновка

Във връзка с железопътната инфраструктура външните разходи следва да отчитат 
търговските потоци в тяхната цялост, в противен случай са възможни местни 
оптимизации (външните разходи да се подобрят на местно равнище), които обаче 
могат да се отразят отрицателно върху външните разходи на равнище Европейски 
съюз (например, като се използват по-дълги или по-натоварени пътища).

Изменение 242
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Важно е да се осигури таксите за 
вътрешни и международни превози да 
са такива, че да позволяват 
железопътният транспорт да 
задоволява нуждите на пазара; 
следователно таксите за ползването 
на инфраструктура следва да се 
определят като равни на преките 
разходи, произтичащи от 
изпълнението на влаковата услуга.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
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граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 243
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Железопътната инфраструктура 
представлява естествен монопол. 
Поради това е необходимо да се 
осигурят стимули за управителите 
на инфраструктура, за да намаляват 
разходите си и да управляват 
ефективно своята инфраструктура.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 244
Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Съображение 58а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58а) С оглед на увеличаването на дела 
на превозите на стоки и пътници с 
железопътен транспорт спрямо 
други видове транспорт, се посочва, че 
при интернализирането на външните 
разходи държавите-членки трябва да 
гарантират, че диференцираните 
такси няма да имат отрицателни 
последици за финансовото равновесие 
на управителя на инфраструктурата. 
В случай че управителят на 
инфраструктурата все пак трябва да 
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понесе загуби в резултат на това 
диференциране, се препоръчва 
държавите-членки да компенсират 
тази разлика при отчитане на 
правилата за държавни помощи.

Or. nl

Изменение 245
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) За постигане на развитието на 
железопътния транспорт следва да 
се използват, inter alia, наличните 
инструменти на Съюза, без да се 
засягат вече установените 
приоритети.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 246
Sabine Wils

Предложение за директива
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) За постигане на развитието на 
железопътния транспорт следва да се
използват, inter alia, наличните 
инструменти на Съюза, без да се засягат 
вече установените приоритети.

(59) За постигане на устойчивото 
развитие на железопътния транспорт 
следва да се използват, inter alia, 
наличните инструменти на Съюза, без 
да се засягат вече установените 
приоритети.
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Or. en

Обосновка

Изменението се съгласува с препратката, че подобряването на железопътния 
транспорт не бива да бъде във вреда на вече установени приоритети: т.е. такива 
приоритети днес са Пътната карта за постигане на икономика с ниска въглеродна 
интензивност до 2050 г., справяне с предизвикателствата, свързани с изменението на 
климата.

Изменение 247
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Желателно е да се осигурят 
стимули за железопътните 
предприятия и за управителите на 
инфраструктура за свеждане до 
минимум на прекъсванията на 
нормалната експлоатация на ж.п. 
мрежата.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 248
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 61

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(61) Желателно е да се 
осигурят стимули за
железопътните предприятия и за

(61) Необходимо е да се изисква 
от железопътните предприятия 
и от управителите на 
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управителите на инфраструктура 
за свеждане до минимум на 
прекъсванията на нормалната 
експлоатация на ж.п. мрежата.

инфраструктура да се сведат до 
минимум прекъсванията на 
нормалната експлоатация на ж.п. 
мрежата.

Or. es

Обосновка

В съответствие с изменението на съображение 37.

Изменение 249
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62) Разпределянето на капацитета е 
свързано с разход за управителя на 
инфраструктура, чието покриване 
следва да се изиска.

заличава се

Or. en

Обосновка

В духа на по-доброто законотворчество и неговата четивност за европейските 
граждани могат да бъдат заличени значителна част от съображенията.

Изменение 250
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Съображение 63

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(63) Ефективното управление и 
справедливото и 
недискриминационно 
използване на железопътната 
инфраструктура изискват 

(63) Ефективното управление и 
справедливото и 
недискриминационно 
използване на железопътната 
инфраструктура изискват 
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създаването на регулаторен 
орган, който да осъществява
надзор по прилагането на 
правилата, съдържащи се в 
настоящата директива и да 
действа като орган за 
разглеждане на жалби, 
независимо от възможността за 
съдебен контрол.

създаването на национални 
регулаторни органи, които да 
осъществяват надзор по 
прилагането на правилата, 
съдържащи се в настоящата 
директива и да действа като 
орган за разглеждане на жалби, 
независимо от възможността за 
съдебен контрол.

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да уточни текста.

Изменение 251
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Съображение 64

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(64) Необходими са специфични 
мерки за отчитане 
специфичното геополитическо 
и географско положение на
някои държави-членки, както и 
специфичната организация на 
железопътния сектор в различни 
държави-членки, като при това 
се осигурява единството на 
вътрешнообщностния пазар.

(64) Необходими са специфични 
мерки за отчитане на 
определеното геополитическо и 
географско положение, както и 
специфичната организация на 
железопътния сектор в различни 
държави-членки, като при това 
се осигурява единството на 
вътрешнообщностния пазар.

Or. es

Обосновка

Да се подобри формулировката; говори се за две положения, които могат да се 
обединят.

Изменение 252
Sabine Wils
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Предложение за директива
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) Комисията следва да бъде 
оправомощена да адаптира 
приложенията към настоящата 
директива. Тъй като тези мерки са 
от общ характер и са предназначени 
да изменят несъществени елементи 
на настоящата директива, те следва 
да бъдат приети като делегирани 
актове по член 290 от Договора.

заличава се

Or. en

Обосновка

Приложенията към настоящата директива съдържат съществени и ключови 
елементи, които не попадат в обхвата на разпоредбите на член 290 от Договора, 
поради което за тяхната промяна следва да се прилага процедурата на съвместно 
вземане на решения.

Изменение 253
Sabine Wils

Предложение за директива
Съображение 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

(71) Настоящата директива не следва да 
засяга сроковете, посочени в 
приложение XI, част Б, в рамките на 
които държавите-членки следва да 
постигнат съответствие с предходните 
директиви,

71) Настоящата директива не следва да 
засяга нито сроковете, посочени в 
приложение XI, част Б, в рамките на 
които държавите-членки следва да 
постигнат съответствие с предходните 
директиви, нито точка 34 от 
Междуинституционалното 
споразумение, свързана с таблиците 
на съответствието, включващи 
евентуалното определяне на 
координатор по транспонирането, 
когато е целесъобразно.

Or. en
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Обосновка

Държавите-членки следва да спазват и двете разпоредби: сроковете за 
транспониране и изготвянето на таблици на съответствието съгласно 
Междуинституционалното споразумение, което ще позволи по-добро 
законотворчество и по-лесно наблюдение от страна на Европейската комисия с цел 
оценяване на пълното спазване на действащите процедури.

Изменение 254
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Глава ІІ не се прилага по отношение 
на железопътните предприятия, които 
извършват само градски, крайградски 
или регионални услуги.

1. Настоящата директива се прилага 
по отношение на железопътните 
предприятия, които извършват 
вътрешни и международни 
железопътни услуги, с изключение на 
други видове релсов транспорт като 
метро или трамвай.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е приложното поле да се поясни под формата на текст, 
като се вземе предвид фактът, че регионалните и крайградски услуги често се 
извършват по инфраструктура на железопътната мрежа и от железопътни 
предприятия.

Изменение 255
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Глава ІІ не се прилага по отношение 
на железопътните предприятия, които 
извършват само градски, крайградски 
или регионални услуги.

1. Глава ІІ не се прилага по отношение 
на железопътните предприятия, които 
извършват само градски, крайградски 
или регионални услуги за пътнически 
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и товарни превози.

Or. en

Изменение 256
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да 
изключат следното от прилагането на 
глава ІІІ:

2. В съответствие със своето 
национално законодателство относно 
условията на безопасна експлоатация 
държавите-членки могат да изключат 
следното от прилагането на глава ІІІ:

Or. en

Обосновка

Въпреки това всяка държава-членка носи отговорност да гарантира спазването на 
всички съществуващи в рамките на националното й законодателство правила за 
безопасност и експлоатация на железопътната система, дори когато евентуално 
допуска някакво изключение.

Изменение 257
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) предприятия, които извършват само 
пътнически железопътни услуги по 
местна и регионална отделна 
железопътна инфраструктура;

(а) железопътни предприятия, които 
извършват само пътнически или 
товарни железопътни услуги по местна 
и регионална отделна железопътна 
инфраструктура;

Or. en
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Обосновка

Самостоятелните местни железопътни мрежи биха могли да се използват както за 
пътнически, така и за товарни железопътни услуги, а съответният оператор така 
или иначе следва да бъде железопътно предприятие.

Изменение 258
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) предприятия, които извършват само 
пътнически железопътни услуги по 
местна и регионална отделна 
железопътна инфраструктура;

(а) предприятия, които извършват само 
пътнически и товарни железопътни 
услуги по местна и регионална отделна 
железопътна инфраструктура;

Or. en

Изменение 259
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) железопътни предприятия, които 
извършват само градски или 
крайградски железопътни пътнически 
услуги;

б) железопътни предприятия, които 
извършват само градски или 
крайградски железопътни пътнически 
услуги по мрежи, които се използват 
само от едно железопътно 
предприятие, което не попада в 
обхвата на разпоредбите на параграф 
1, и само докато друг кандидат, освен 
това железопътно предприятие, не 
подаде искане за предоставяне на 
капацитет за превоз по тази мрежа;

Or. en
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Обосновка

Ако съответната железопътна мрежа не попада в обхвата на разпоредбите на 
параграф 1, единственото железопътно предприятие, което я използва, може да бъде 
освободено от свързаните изисквания, по-специално във връзка със застраховането, 
докато за същата железопътна мрежа не бъдат подадени допълнителни искания за 
предоставяне на капацитет за превоз.

Изменение 260
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) железопътни предприятия, които 
извършват само регионални 
железопътни услуги за превоз на 
товари;

в) железопътни предприятия, които 
извършват само регионални 
железопътни услуги за превоз на товари
по мрежи, които се използват само 
от едно железопътно предприятие, 
което не попада в обхвата на 
разпоредбите на параграф 1, и само 
докато друг кандидат, освен това 
железопътно предприятие, не подаде 
искане за предоставяне на капацитет 
за превоз по тази мрежа;

Or. en

Обосновка

Ако съответната железопътна мрежа не попада в обхвата на разпоредбите на 
параграф 1, единственото железопътно предприятие, което я използва, може да бъде 
освободено от свързаните изисквания, по-специално във връзка със застраховането, 
докато за същата железопътна мрежа не бъдат подадени допълнителни искания за 
предоставяне на капацитет за превоз.

Изменение 261
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква гa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Държавите-членки могат да 
изключат от прилагането на глава ІІ, 
ІІІ и ІV железопътната 
инфраструктура с междурелсово 
разстояние, различно от това на 
основната железопътна мрежа в 
Съюза, която е самостоятелна и се 
използва единствено за регионални 
услуги за товарни превози.

Or. en

Обосновка

Дружествата, определени съгласно член 1, буква в) от Директива 2001/14/ЕО и 
тяхната структура и стопански интереси се различават от тези, които попадат в 
обхвата на основната инфраструктура и работещите дружества в държавите-
членки. Законодателството на ЕС не може да разстройва и обременява стопанската 
дейност на регионалните оператори на мрежи с широко междурелсово разстояние, 
които имат добавена икономическа и социална стойност за региона и местната 
икономика. Държавите-членки следва да изключат този вид линии и оператори от 
прилагането на глави ІІ, ІІІ и ІV и да имат свобода на действие за отделните решения 
въз основа на специфичните условия на определени дружества.

Изменение 262
Roberts Zīle

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки могат да 
изключат от прилагането на член 31, 
параграф 5 превозните средства, 
използвани или предназначени за 
използване от и към трети страни, 
които се движат по мрежа с 
междурелсово разстояние, различно 
от това на основната железопътна 
мрежа в Съюза.

Or. en
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Изменение 263
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да приемат 
периоди и срокове за графика за 
разпределяне на капацитета, 
различни от посочените в член 43, 
параграф 1, приложение VІІІ, точка 4, 
буква б) и приложение ІХ за 
влаковите маршрути, които следва да 
бъдат създадени в сътрудничество с 
управителите на инфраструктура от 
трети страни при мрежи с 
междурелсово разстояние, различно 
от това на основната железопътна 
мрежа в Съюза.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение отчита специфичното положение на прибалтийските 
държави по отношение на управлението на тяхното междурелсово разстояние от 
1 520 mm, което е различно от това на останалата част от мрежата на Европейския 
съюз.

Изменение 264
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) местни и регионални самостоятелни 
мрежи за пътнически услуги по 
железопътна инфраструктура;

а) местни и регионални самостоятелни 
мрежи за пътнически услуги по 
железопътна инфраструктура и 
железопътните предприятия, 
използващи влакове по тях;
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Or. en

Обосновка

Допълване и поясняване на обхвата на възможното изключение.

Изменение 265
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) местни и регионални самостоятелни 
мрежи за пътнически услуги по 
железопътна инфраструктура;

а) местни и регионални самостоятелни 
мрежи за пътнически и товарни услуги 
по железопътна инфраструктура;

Or. en

Изменение 266
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мрежи, предназначени само за 
градски или крайградски железопътни 
пътнически услуги;

б) мрежи, използвани само за градски 
или крайградски железопътни 
пътнически услуги от едно 
железопътно предприятие, което не 
попада в обхвата на разпоредбите на 
параграф 1, и докато друг кандидат, 
освен това железопътно 
предприятие, не подаде искане за 
предоставяне на капацитет за превоз 
по тази мрежа;

Or. en

Обосновка

Поясняване на вида регионални мрежи и услуги за пътнически превоз, който може да 
бъдат изключен, освен ако не попада в обхвата на разпоредбите на параграф 1.
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Изменение 267
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мрежи, предназначени само за 
градски или крайградски железопътни 
пътнически услуги;

б) мрежи, използвани само за градски 
или крайградски железопътни 
пътнически услуги;

Or. en

Изменение 268
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) железопътна инфраструктура —
частна собственост, която съществува 
изключително само за да се използва от 
собственика на инфраструктурата за 
извършване на негови собствени 
товарни превози;

г) железопътна инфраструктура —
частна собственост, която съществува 
изключително само за да се използва от 
собственика на инфраструктурата за 
извършване на негови собствени 
товарни превози и от съответните 
железопътни предприятия;

Or. en

Обосновка

Допълване и поясняване на изключението.

Изменение 269
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 2 – параграф 4
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Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

4. Настоящата директива не се 
прилага за предприятия, чиито
дейности по движението на 
влакове се ограничават 
изключително до 
предоставянето на услуги за 
железопътно транспортиране 
на пътни превозни средства
през тунела под Ламанша и 
транспортните операции под 
формата на услуги за 
железопътно транспортиране 
на пътни превозни средства 
през тунела под Ламанша, с 
изключение на член 6, параграф 
1, и членове 10, 11, 12 и 28.

4. Настоящата директива не се 
прилага за транспортните
дейности през Тунела под 
Ламанша и предприятията, 
които ги извършват, с 
изключение на член 6, параграф 
1, и членове 10, 11, 12 и 28.

Or. fr

Обосновка

Настоящите директиви не са подходящи за Тунела под Ламанша, изграден по частен 
правно-финансов модел, въз основа на самофинансиране, без да се прибягва до 
публични средства, и предполагащ постоянен стремеж към високи резултати и 
достъп на нови участници. Това изменение опростява и разяснява освобождаването, с 
което се ползват транспортните дейности за Тунела.

Изменение 270
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) „управител на инфраструктура“ 
означава всеки орган или компания, 
отговарящи по-специално за
изграждането, стопанисването и 
поддръжката на железопътна 
инфраструктура, включително
управление на трафика и контрола, 

2) „управител на инфраструктура“ 
означава всеки отговорен орган или 
компания, чиито функции включват
изграждането, стопанисването, 
поддръжката и инвестирането в 
железопътна инфраструктура, 
безопасност, управление на трафика и 



AM\870642BG.doc 91/218 PE467.166v01-00

BG

управлението и сигнализацията; 
функциите на управител на 
инфраструктурата на една мрежа 
или част от мрежа могат да бъдат 
поверени на различни органи или 
предприятия;

контрола, управлението, сигнализацията 
и всички други, свързани с тях; 
управителят на инфраструктура 
взема решения за разпределянето на
влаковите маршрути, оценката на
разполагаемия капацитет и 
последващото определяне на
маршрутите, включително 
определянето и събирането на 
установените по съответния начин 
такси за ползване на 
инфраструктура;

Or. en

Обосновка

Всички свързани ключови функции, включително определянето на влаковите маршрути 
като краен етап на експлоатацията с цел осигуряване на безопасно и надеждно 
използване на съответната мрежа от лицензираните железопътни предприятие, са 
задача на управителя на инфраструктура: организационният избор на модела на 
работа е отговорност на управителя на инфраструктура.

Изменение 271
Peter van Dalen

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

2) „управител на 
инфраструктура“ означава всеки 
орган или компания, отговарящи 
по-специално за изграждането, 
стопанисването  и поддръжката 
на железопътна инфраструктура, 
включително  управление на 
трафика и контрола, 
управлението и сигнализацията ; 
функциите на управител на 
инфраструктурата на една мрежа 
или част от мрежа могат да 
бъдат поверени на различни 
органи или предприятия;

2) „управител на 
инфраструктура“ означава всеки 
орган или компания, които по 
никакъв начин не са част от 
предприятие, по смисъла на 
параграф 1, или са свързани с 
него пряко или косвено, 
отговарящи по-специално за 
изграждането, стопанисването  и 
поддръжката на железопътна 
инфраструктура, включително
управление на трафика и 
контрола, управлението и 
сигнализацията; функциите на 
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управител на инфраструктурата 
на една мрежа или част от мрежа 
могат да бъдат поверени на 
различни органи или 
предприятия;

Or. nl

Изменение 272
Debora Serracchiani

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) „управител на инфраструктура“ 
означава всеки орган или компания, 
отговарящи по-специално за 
изграждането, стопанисването  и 
поддръжката на железопътна 
инфраструктура, включително 
управление на трафика и контрола, 
управлението и сигнализацията; 
функциите на управител на 
инфраструктурата на една мрежа 
или част от мрежа могат да бъдат 
поверени на различни органи или 
предприятия;

2) „управител на инфраструктура“ 
означава всеки орган или компания, 
отговарящи по-специално за 
изграждането, стопанисването  и 
поддръжката на железопътна 
инфраструктура, включително
управление на трафика и контрола, 
управлението и сигнализацията; 
основните функции на управителя на 
инфраструктура са следните: вземане 
на решения за разпределяне на влаков 
маршрут, включително определяне и 
оценка на разполагаемостта на 
капацитет, както и разпределяне на 
индивидуални влакови маршрути и 
вземане на решения относно налагане 
на такси за ползване на 
инфраструктура, включително 
определяне и събиране на таксите, 
както и инвестиции в 
инфраструктурата;

Or. en

Изменение 273
Inés Ayala Sender
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

2) „управител на 
инфраструктура“ означава всеки 
орган или  компания , 
отговарящи по-специално за 
изграждането, стопанисването и 
поддръжката на железопътна 
инфраструктура, включително 
управление на трафика и 
контрола, управлението и 
сигнализацията; функциите на 
управител на инфраструктурата 
на една мрежа или част от мрежа 
могат да бъдат поверени на 
различни органи или 
предприятия;

2) „управител на 
инфраструктура“ означава всеки 
орган или компания , 
отговарящи по-специално за 
изграждането, стопанисването и 
поддръжката на железопътна 
инфраструктура, включително 
управление на трафика и 
контрола, управлението и 
сигнализацията; функциите на 
управител на инфраструктурата 
на една мрежа или част от мрежа 
могат да бъдат поверени на 
различни органи или 
предприятия; това са: вземане 
на решения за разпределяне на 
влакови маршрути, 
включително определяне и 
оценка на готовността и 
разпределяне на конкретни 
влакови маршрути, както и 
вземане на решения за таксите 
за ползване на 
инфраструктура, включително 
определяне и получаване на 
таксите, без това да засяга 
предвиденото в член 29, 
параграф 1, както и 
инвестициите в 
инфраструктура;

Or. es

Обосновка

Тази поправка следва насоката на докладчика за прехвърляне на определението за 
основните функции от приложение II към определението за фигурата на управителя 
на инфраструктура, и въвежда позоваването на член 29.1 относно определянето, 
прилагането и получаването на таксите, където се позволява тези такси да бъдат 
определяни от националния парламент, ако това е предвидено в конституционната 
уредба (вж. представена поправка на член 29.1).
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Изменение 274
Peter van Dalen

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а)„регулаторен орган“: орган, който 
осъществява мониторинг в държава-
членка за правилното прилагане на 
съответното законодателство, по 
никакъв начин не е замесен в 
изготвянето на политиките и е 
абсолютно необвързан с предприятия, 
по-специално с предприятията, 
посочени в параграфи 1 и 2, а също 
така и с управленския отдел в 
същата държава-членка;

Or. nl

Изменение 275
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) „Институционална независимост 
означава разделянето в две отделни 
юридически лица, които не 
принадлежат към едно и също 
предприятие“;

Or. en

Изменение 276
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 5
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Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

5) „международна услуга за 
превоз на пътници“ означава 
пътническа услуга, при която 
влакът пресича границата на 
поне една държава-членка и 
чиято основна цел е 
превозването на пътници между 
гари, разположени в различни 
държави-членки; влакът може 
да бъде съединен и/или разделен 
и отделните секции могат да 
имат различен произход и 
направление, при условие че 
всички вагони пресичат поне 
една граница,

5) „международна услуга за 
превоз на пътници“ означава 
пътническа услуга, при която 
влакът пресича границата на 
поне една държава-членка и 
чиято основна цел е 
превозването на пътници между 
гари, разположени в различни 
държави-членки; влакът може да 
бъде съединен и/или разделен и 
отделните секции могат да имат 
различен произход и 
направление, при условие че 
всички вагони пресичат поне 
една граница; трансграничните 
градски, крайградски и 
регионални транспортни 
услуги, предоставяни в 
рамките на Регламент (ЕО) № 
1370/2007, не са международни 
услуги за пътнически превоз,

Or. fr

Обосновка

Трансграничните градски, крайградски и регионални транспортни услуги, 
предоставяни в рамките на Регламент (ЕО) № 1370/2007, не следва да се считат за 
международни услуги за пътнически превоз, доколкото те изпълняват същите 
функции и се извършват с цел задоволяване на същите местни нужди като други 
градски, крайградски и регионални транспортни услуги.

Изменение 277
Georges Bach

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

5) „международна услуга за 5) „международна услуга за 
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превоз на пътници“ означава 
пътническа услуга, при която 
влакът пресича границата на 
поне една държава-членка и 
чиято основна цел е 
превозването на пътници между 
гари, разположени в различни 
държави-членки; влакът може 
да бъде съединен и/или 
разделен и отделните секции 
могат да имат различен 
произход и направление, при 
условие че всички вагони 
пресичат поне една граница,

превоз на пътници“ означава 
пътническа услуга, при която 
влакът пресича границата на 
поне една държава-членка и 
чиято основна цел е превозването 
на пътници между гари, 
разположени в различни 
държави-членки; с изключение 
на регионалния транспорт в 
трансграничен регион; влакът 
може да бъде съединен и/или 
разделен и отделните секции 
могат да имат различен произход 
и направление, при условие че 
всички вагони пресичат поне 
една граница,

Or. fr

Обосновка

Понятието „регион“ следва да се тълкува в неговия географски смисъл.

Изменение 278
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6) „градски и крайградски услуги“ 
означава транспортни услуги, 
извършвани с цел задоволяване на 
транспортните потребности на даден 
град или агломерация, а също и 
транспортните потребности между 
съответния град или агломерация и 
околните райони;

6) „градски и крайградски услуги“ 
означава железопътни услуги, 
извършвани по мрежа, различна от 
тази за релсов транспорт като 
метро или трамвай, с цел 
задоволяване на транспортните 
потребности на даден град или 
агломерация, а също и транспортните 
потребности между съответния град или 
агломерация и околните райони;

Or. en
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Обосновка

Пояснението е с цел да се установят свързаните железопътни мрежи и съответните 
железопътни услуги по тези мрежи.

Изменение 279
Georges Bach

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

7) „регионални услуги“ 
означава транспортни услуги, 
осъществявани с цел 
задоволяване транспортните 
потребности на даден регион,

7) „регионални услуги“ означава 
транспортни услуги, 
осъществявани с цел 
задоволяване транспортните 
потребности на даден регион или 
на няколко региона в една 
държава-членка или на 
трансгранични региони между 
две държави-членки,

Or. fr

Обосновка

Понятието „регион“ следва да се тълкува в неговия географски смисъл.

Изменение 280
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) „транзит“ означава пресичане на 
територия на Съюза, без товарене 
или разтоварване на стоки и/или без 
вземане или оставяне на пътници на
територията на Съюза;

8) „транзит“ означава транспортиране
на стоки и/или пътници, чиито 
произход (начална точка) или 
направление е извън територията на 
Съюза,

Or. en
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Изменение 281
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

12) „заявител“ означава 
железопътно предприятие и 
други лица или юридически 
лица, като например 
компетентни органи съгласно 
Регламент (ЕО) № 1307/2007 и 
товароизпращачи, спедитори и 
оператори на комбиниран 
транспорт, които си набавят 
инфраструктурен капацитет с 
цел осигуряване на публична 
услуга или от търговски интерес;

12) „заявител“ означава 
железопътно предприятие и 
други лица или юридически 
лица, като например 
компетентни органи съгласно 
Регламент (ЕО) № 1307/2007 и 
товароизпращачи, спедитори и 
оператори на комбиниран 
транспорт, които си набавят 
инфраструктурен капацитет с 
цел осигуряване на публична 
услуга или от търговски интерес, 
ако националните разпоредби 
предвиждат това;

Or. fr

Обосновка

Железопътните оператори следва да имат грижата да организират своя 
транспортен план, а държавите-членки следва да имат грижата да определят 
правилата за определяне на упълномощените кандидати.

Изменение 282
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12) „заявител“ означава железопътно 
предприятие и други лица или 
юридически лица, като например 
компетентни органи съгласно 
Регламент (ЕО) № 1307/2007 и 

12) „заявител“ означава лицензирано
железопътно предприятие, което си 
набавя инфраструктурен капацитет за 
експлоатация на железопътна услуга 
с цел осигуряване на публична услуга 
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товароизпращачи, спедитори и 
оператори на комбиниран транспорт, 
които си набавят инфраструктурен 
капацитет с цел осигуряване на 
публична услуга или от търговски 
интерес;

или от търговски интерес;

Or. en

Обосновка

Според комплексните и конкретни технически познания за запазването на капацитет, 
като междувременно се поддържа съответствие с разпределението на капацитета 
на мрежата и се избягват злоупотреби или практики на търговия с релсов път, 
одобреният заявител е лицензирано железопътно предприятие. Всяко допълнително 
разширяване на кръга на възможните заявители извън железопътните предприятия, 
като например спедитори или доставчици на колетни услуги, е несъвместимо с 
разпоредбата на член 15 от Регламент (ЕС) № 913/2010.

Изменение 283
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12) „заявител“ означава железопътно 
предприятие и други лица или 
юридически лица, като например 
компетентни органи съгласно Регламент 
(ЕО) № 1307/2007 и товароизпращачи, 
спедитори и оператори на комбиниран 
транспорт, които си набавят 
инфраструктурен капацитет с цел 
осигуряване на публична услуга или от 
търговски интерес;

12) „заявител“ означава лицензирано
железопътно предприятие и – в 
държавите-членки, които 
предвиждат такава възможност –
други лица или юридически лица, като 
например компетентни органи съгласно 
Регламент (ЕО) № 1307/2007 и 
товароизпращачи, спедитори и 
оператори на комбиниран транспорт, 
които си набавят инфраструктурен 
капацитет, за да предложат
железопътни превози в съответния 
регион с цел осигуряване на публична 
услуга или от търговски интерес;

Or. de
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Обосновка

Неправилно консолидиране. Формулировката отговаря на Директива 2001/14/ЕО. 
Заявка на маршрут от други железопътни предприятия не води в никакъв случай до 
допълнителни капацитети. Напротив, единствено се дава възможност за търговия с 
оскъдната стока железопътен маршрут. Не трябва да се обръща внимание на това, 
че по този начин ще се покачат цените на маршрутите. Онези, които поръчват 
публични услуги, биха били натоварени с по-големи разходи.

Изменение 284
Georges Bach

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12) „заявител“ означава железопътно 
предприятие и други лица или 
юридически лица, като например 
компетентни органи съгласно Регламент 
(ЕО) № 1307/2007 и товароизпращачи, 
спедитори и оператори на комбиниран 
транспорт, които си набавят 
инфраструктурен капацитет с цел 
осигуряване на публична услуга или от 
търговски интерес;

12) „заявител“ означава лицензирано 
железопътно предприятие и – в 
държавите-членки, в които 
националното законодателство 
предвижда тази възможност – други 
лица или юридически лица, като 
например компетентни органи съгласно 
Регламент (ЕО) № 1307/2007 и 
товароизпращачи, спедитори и 
оператори на комбиниран транспорт, 
които си набавят инфраструктурен 
капацитет, за да предложат 
железопътни превози в съответния 
регион с цел осигуряване на публична 
услуга или от търговски интерес;

Разпоредбите на член 5 от Регламент 
(ЕС) № 913/2010 на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 
септември 2010 г. за създаването на 
европейска железопътна мрежа за 
конкурентоспособен товарен превоз1

са в сила за товарния превоз в 
създадените за целта коридори.
________________
1 ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 22.

Or. de
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Обосновка

Настоящото законодателство предвижда държавите-членки да решават сами дали 
други физически или юридически лица могат да искат използването на капацитети за 
превоз. Разпоредбата е обобщена само за коридорите за товарен превоз, създадени 
съгласно Регламент (ЕС) № 913/2010, като се посочва ясно, че тези капацитети не се 
използват.

Изменение 285
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 12а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12а) Регулаторният орган е 
автономен и независим орган, 
установен във всяка държава-членка 
при условията, посочени в член 55 от 
настоящата директива.

Or. fr

Обосновка

Конкуренцията може да бъде единствено средство за съобразяване с исканията, 
изразени от обществото и неговите представители, тя не може да бъде цел. Идеята 
за насърчаване на услугите от общ интерес задължава да се преориентират тези 
цели и за тази цел ролята на регулаторните органи е централна.

Изменение 286
Georges Bach

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 21a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

21а) „основно съоръжение“ означава 
съоръжение, за което са изпълнени 
едновременно следните условия:
– дружеството, което оперира със 
съоръжението, има доминиращо 
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положение на съответния пазар,
– дружеството, което оперира със 
съоръжението за предоставяне на 
услуги, има техническа възможност 
да предоставя достъп,
– отказът на съоръжението има 
вероятност да елиминира всяка 
конкуренция, тъй като е физически 
или икономически невъзможно да му 
бъде направено копие,
– то е крайно необходимо за 
работата на също толкова 
ефективно железопътно 
предприятие, и
– липсва обективна причина за отказ 
за предоставяне на съоръжението.
С основното съоръжение може да 
оперира всяко дружество, независимо 
дали то е управител на 
инфраструктура, железопътно 
предприятие или трета страна.

Or. en

Обосновка

Поясняването на значението на „основно съоръжение“ е от интерес за всички 
заинтересовани страни, с цел да се избегнат всякакви бъдещи проблеми с тълкуването 
на това понятие.

Изменение 287
Mathieu Grosch

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 21a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

21а) „основно съоръжение“ означава 
съоръжение, за което са изпълнени 
едновременно следните условия:
– услугата е крайно необходима за 
оператора на железопътно 
предприятие, по-специално за новите 
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конкуренти с оглед на ефективната 
работа;
– дружеството, оператор на 
съоръжението за предоставяне на 
услуги, притежава капацитета и има 
техническата възможност да 
предоставя достъп съобразно 
икономическите и социални условия;
– отказът на съоръжението има 
вероятност да елиминира всяка 
конкуренция, тъй е физически или 
икономически невъзможно да му бъде 
направено копие,

Or. en

Обосновка

Това определение представлява балансиран подход, тъй като отчита всички 
интереси. От една страна, то допринася за лоялната конкуренция, като 
предотвратява възможността дружествата, оператори на съоръжения, да 
дискриминират новите конкуренти, като им отказват основни съоръжения. От друга 
страна обаче, предприятията, предоставящи основни съоръжения, не следва да 
бъдат принуждавани да правят нещо, което просто е невъзможно поради технически 
проблеми или проблеми, свързани с капацитета.

Изменение 288
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки осигуряват на 
железопътните предприятия, които 
пряко или косвено са собственост или 
контролират от държавите-членки, 
независим статут по отношение на 
управлението, администрирането и 
вътрешния контрол по 
административни, икономически и 
счетоводни въпроси, в съответствие с 
който те следва, по-специално, да имат 
активи, бюджети и счетоводни 

1. Държавите-членки осигуряват на 
железопътните предприятия, 
независимо от това чия собственост 
са те, независим статут по отношение 
на управлението, администрирането и 
вътрешния контрол по 
административни, икономически и 
счетоводни въпроси, в съответствие с 
който те следва, по-специално, да имат 
активи, бюджети и счетоводни
отчетности , които са отделни от тези на 
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отчетности , които са отделни от тези на 
държавата.

управителя на инфраструктура.

Or. en

Обосновка

Съответното задължение спрямо железопътните предприятия следва да се 
разглежда независимо от това дали са държавна или частна собственост и във 
връзка с функциите и дейностите на управителя на инфраструктура.

Изменение 289
Dirk Sterckx

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

2. Спазвайки рамката и 
специфичните правила за 
таксуване и разпределяне, 
определени от държавите-
членки, управителят на 
инфраструктура носи 
отговорност за своето собствено 
управление, администриране и 
вътрешен контрол..

2. Спазвайки рамката и 
специфичните правила за 
таксуване и разпределяне, 
определени от държавите-
членки, управителят на 
инфраструктура носи 
отговорност за своето собствено 
управление, администриране и 
вътрешен контрол, това 
означава, че като 
самостоятелно предприятие
всички услуги на 
предприятието трябва да 
бъдат под собственото му
управление.

Or. nl

Обосновка

Това допълнение има за цел да засили независимостта на управителя на 
инфраструктурата. Един управител на инфраструктура трябва да може да 
разполага с всички услуги, от които се нуждае едно автономно предприятие, за да 
може да функционира добре, това включва, наред с другото, собствен финансов, 
правен, ИТ и стратегически отдел.



AM\870642BG.doc 105/218 PE467.166v01-00

BG

Изменение 290
Dirk Sterckx

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Управителят на инфраструктура 
администрира свои собствени ИТ 
отдели, за да се гарантира 
достатъчна защита на чувствителна 
от търговска гледна точка 
информация.

Or. nl

Обосновка

За да се гарантира истинска независимост от централна организация и други 
предприятия, е важно всеки управител на инфраструктура да разполага със свой 
собствен ИТ отдел.

Изменение 291
Dirk Sterckx

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите-членки гарантират 
също така, че както железопътните 
предприятия, така и управителите 
на инфраструктура, които не са 
напълно независими един от друг, 
носят отговорност за своята 
собствена политика по отношение на 
персонала.

Or. nl

Обосновка

Aangezien een infrastructuurbeheerder onafhankelijk beslissingen moet kunnen При 
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положение че управителят на инфраструктурата трябва независимо да взема 
решения, той трябва също така да носи пълната отговорност за своята собствена 
политика по отношение на персонала. Непълната независимост на политиката по 
отношение на персонала възпрепятства това.

Изменение 292
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управление на железопътните 
предприятия в съответствие с 
търговските принципи

Управление на железопътните 
предприятия

Or. en

Обосновка

Не се вземат под внимание нито по-общите макроикономически цели, нито факта, че 
железопътният транспорт и услугите по железопътната инфраструктура 
формират част от услугата от общ интерес, поради което не са ограничени до 
търговските принципи, с които решенията на държавите-членки вече не се 
съобразяват при определянето на задължения за обществени услуги.

Изменение 293
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки позволяват на 
железопътните предприятия да 
приспособят своите дейности към 
пазара и да управляват тези дейности 
под ръководството на своите 
управленски органи, с оглед 
предоставяне на ефективни и 
отговарящи на изискванията услуги на 
възможно най-ниска цена за 
съответното качество на исканата 

Държавите-членки позволяват на 
железопътните предприятия да 
приспособят своите дейности към 
пазара и да предоставят надеждни и 
отговарящи на изискванията 
железопътни услуги, включително 
задължението за обществена услуга в 
рамките на железопътния 
транспорт като услуга от обществен 
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услуга. интерес.

Or. en

Обосновка

Позволяването на адекватно пазарно ориентиране на железопътните предприятия не 
трябва да има отрицателен ефект върху техните задължения да предоставят 
обществена услуга в рамките на предвидения договор със съответните държави-
членки.

Изменение 294
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Железопътните предприятия следва да 
се управляват в съответствие с 
принципите за управление на 
търговски дружества, независимо 
каква е тяхната собственост.  Това 
следва да се отнася и за налаганите 
им от държавите-членки задължения 
за обществени услуги, както и за 
договорите за обществени услуги, 
които те сключват с 
компетентните органи на 
съответната държава.

Управителните съвети на 
железопътните предприятия имат 
единствената отговорност да 
управляват предприятието, като се 
стремят да отчитат интересите на
акционерите и служителите, както и 
обществените интереси.

Or. en

Обосновка

Тъй като се прави препратка към функциите и задачите на предприятия, едно по-ясно 
определение следва да установи отговорността на управителния съвет, от който се 
изисква да действа както във всяко едно предприятие в интерес на акционерите и в 
обществен интерес, независимо от съответните форми и необходими насоки.

Изменение 295
Sabine Wils
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Железопътните предприятия следва 
да съставят свои бизнес планове, 
включително инвестиционни и 
финансови програми. Тези планове 
следва да са насочени към постигане 
на финансово равновесие на 
предприятията и на други 
управленски цели от технически, 
търговски и финансов характер; освен 
това, в плановете трябва да са 
посочени средствата за постигането 
на тези цели.

2. Железопътните предприятия следва 
да съставят свои бизнес планове, 
включително инвестиционни и 
финансови програми.

Or. en

Обосновка

Съгласно пояснението, направено в параграф 1, второто изречение е излишно.

Изменение 296
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

2. Железопътните предприятия 
следва да съставят свои бизнес 
планове, включително 
инвестиционни и финансови 
програми. Тези планове следва 
да са насочени към постигане на 
финансово равновесие на 
предприятията и на други
управленски цели от 
технически, търговски и 
финансов характер; освен това,
в плановете трябва да са 
посочени средствата за 

2. Железопътните предприятия 
следва да съставят свои бизнес 
планове, включително 
инвестиционни и финансови 
програми. Тези планове следва 
да са насочени към постигане на 
тяхното финансово равновесие 
и на управленски цели от 
технически, търговски и 
финансов характер, насочени 
към максимална ефикасност, 
ефективност и 
конкурентоспособност. В 
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постигането на тези цели. бюджетите им трябва да са 
посочени и предвидени 
средствата за постигането на 
тези цели.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се определят цели за постигане на финансово равновесие, но това 
трябва да е съпроводено от ясни критерии, насочени към постигане на ефективност, 
ефикасност и конкурентоспособност, и подобряване на услугите.

Изменение 297
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

д) да разгръщат нови дейности в 
области, свързани с 
железопътната дейност.

д) да разгръщат нови дейности в 
области, свързани с 
железопътната дейност, без да се 
засягат разпоредбите на 
настоящата директива;

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да се избегне появата на нови дейности в полза на 
управителите на инфраструктура и предприятия в сферата на железопътния 
транспорт да доведе до конфликти с разпоредбите на директивата.

Изменение 298
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако съответната държава-
членка пряко или косвено 
притежава или контролира 
железопътно предприятие, 
нейните права за контрол по 
отношение на управлението му 
следва да не надхвърлят 
съответните права за контрол 
на управлението, които според 
националното законодателство 
се предоставят на акционерите 
на частни акционерни
дружества. Основните насоки 
за следвана политика, посочени 
в параграф 3, които държавата 
може да формулира за 
дружествата в контекста на 
упражняването на акционерен 
контрол, могат да бъдат само 
от общ характер и не засягат 
конкретни стопански решения 
при управлението.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Държавите-членки следва да имат грижата да определят статута на националните 
предприятия. В допълнение към това, публичното управление не може да бъде 
ограничавано като се има предвид неотдавнашното поведение на частното 
опортюнистично управление, което доведе до настоящата финансова и икономическа 
криза.

Изменение 299
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако съответната държава-членка 
пряко или косвено притежава или 

заличава се
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контролира железопътно 
предприятие, нейните права за 
контрол по отношение на 
управлението му следва да не 
надхвърлят съответните права за 
контрол на управлението, които 
според националното 
законодателство се предоставят на 
акционерите на частни акционерни 
дружества. Основните насоки за 
следвана политика, посочени в 
параграф 3, които държавата може 
да формулира за дружествата в 
контекста на упражняването на 
акционерен контрол, могат да бъдат 
само от общ характер и не засягат 
конкретни стопански решения при 
управлението.

Or. en

Обосновка

Управителният съвет носи пълната отговорност за това да зачита волята на 
акционерите при изпълнение на съответните насоки.

Изменение 300
Sabine Wils

Предложение за директива
Раздел 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разделение на управлението на 
инфраструктурата и на транспортната 
дейност и на различните видове 
транспортна дейност

Разделение на управлението на 
инфраструктурата и на транспортната 
дейност

Or. en

Обосновка

Целта на обединяването на трите съществуващи директиви не е да се добавят нови 
критерии за разделение извън тези, които вече са определени.
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Изменение 301
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Разделно водене на счетоводство Ефективно водене на 
счетоводство

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да адаптира заглавието, за да се предвиди „ефективно“ 
разделяне (правно, организационно, както и във връзка с вземането на решения) на 
управителя на инфраструктура и транспортните предприятия, основен елемент от 
отварянето на пазара и постигането на истинска европейска железопътна мрежа.

Изменение 302
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разделяне на счетоводната отчетност Прозрачно разделяне на счетоводната 
отчетност

Or. en

Изменение 303
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки осигуряват 1. Държавите-членки осигуряват 
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изготвянето и публикуването на 
отделни отчети за приходите и 
разходите и баланси, от една страна, за 
дейността, свързана с предоставянето на 
транспортни услуги от железопътни 
предприятия и, от друга, за дейността, 
свързана с управление на железопътната 
инфраструктура. Публични средства, 
изплатени за едната от тези две сфери 
на дейност, не могат да се прехвърлят 
към другата.

изготвянето и публикуването на 
отделни отчети за приходите и 
разходите и баланси, от една страна, за 
дейността, свързана с предоставянето на 
транспортни услуги от железопътни 
предприятия и, от друга, за дейността, 
свързана с управление на железопътната 
инфраструктура. Публични средства, 
изплатени за едната от тези две сфери 
на дейност, не могат да се прехвърлят 
към другата, освен ако не са свързани с 
компенсиране за задължение за 
обществена услуга в рамките на 
транспортни услуги, като например 
услуги от обществен интерес.

Or. en

Обосновка

Такова прехвърляне е позволено при наличие на изрично разрешение и когато 
железопътното предприятие има право да използва конкретна железопътна мрежа с 
цел да изпълни задължение за обществена услуга.

Изменение 304
Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки осигуряват 
изготвянето и публикуването на 
отделни отчети за приходите и 
разходите и баланси, от една страна, за 
дейността, свързана с предоставянето на 
транспортни услуги от железопътни 
предприятия и, от друга, за дейността, 
свързана с управление на железопътната 
инфраструктура. Публични средства, 
изплатени за едната от тези две сфери 
на дейност, не могат да се прехвърлят 
към другата.

1. Държавите-членки осигуряват 
изготвянето и публикуването на 
отделни отчети за приходите и 
разходите и баланси, от една страна, за 
дейността, свързана с предоставянето на 
транспортни услуги от железопътни 
предприятия и, от друга, за дейността, 
свързана с управление на железопътната 
инфраструктура. Публични средства и 
такси за достъп до релсов път, 
изплатени за едната от тези две сфери 
на дейност, не могат да се прехвърлят 
към другата.
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Or. en

Изменение 305
Georges Bach

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

2. Държавите-членки могат също 
да предвидят това разделяне да 
налага организирането на 
обособени отдели в рамките на 
едно и също предприятие или 
инфраструктурата и 
транспортните услуги да се 
управляват от отделни 
структури.

2. Държавите-членки могат също 
да предвидят това разделяне да 
налага организирането на 
обособени отдели в рамките на 
едно и също предприятие или 
инфраструктурата и 
транспортните услуги да се 
управляват от отделни 
структури. Предпочитаните 
варианти за разделяне трябва 
да гарантират развитието на 
конкуренцията, запазването на 
инвестициите и 
икономическата ефективност 
на доставката на услуги.

Or. fr

Обосновка

Остават възможни различни модели за структурно разделяне между управлението на 
инфраструктури и предоставянето на услуги.

Изменение 306
Werner Kuhn

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки следва да 
предвидят приходите от таксите за 
инфраструктурата, печалбата от 
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други търговски дейности и 
държавното финансиране за 
управителя на инфраструктура да не 
могат да се прехвърлят към друго 
юридическо лице.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба гарантира, че когато управлението на инфраструктурата не е 
независимо от някое железопътно предприятие, това предприятие няма да се 
възползва от прехвърлянето на приходи от управителя на инфраструктура за 
подпомагане на други стопански дейности, тъй като това ще предостави нежелано 
конкурентно предимство на това железопътно предприятие пред неговите 
конкуренти и по този начин ще доведе до изкривяване на пазара.

Изменение 307
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки следва да 
предвидят приходите от таксите за 
инфраструктурата, печалбата от 
други търговски дейности и 
държавното финансиране за 
управителя на инфраструктура да не 
могат да се прехвърлят към друго 
юридическо лице.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба гарантира, че когато управлението на инфраструктурата не е 
независимо от някое железопътно предприятие, това предприятие няма да се 
възползва от прехвърлянето на приходи от управителя на инфраструктура за 
подпомагане на други стопански дейности, тъй като това ще предостави нежелано 
конкурентно предимство на това железопътно предприятие пред неговите 
конкуренти и по този начин ще доведе до изкривяване на пазара.
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Изменение 308
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки осигуряват 
изготвянето и публикуването на 
отделни отчети за приходите и 
разходите и баланси , от една страна 
за стопанската дейност, свързана с 
предоставянето на товарни
транспортни услуги от железопътни 
предприятия и, от друга страна, за 
дейностите, свързани с 
предоставянето на транспортни 
услуги за превоз на пътници. 
Публичните средства, изплатени като 
компенсации за обществена услуга за 
предоставянето на транспортни услуги, 
трябва да се посочват в съответните 
счетоводни отчети поотделно за 
всеки отделен договор за обществена 
услуга и не се прехвърлят към 
дейности, свързани с предоставянето 
на други транспортни услуги или 
каквито и да било други дейности.

3. Държавите-членки осигуряват 
изготвянето и публикуването на 
отделни отчети за приходите и 
разходите и баланси за стопанската 
дейност, свързана с предоставянето на 
транспортни услуги от железопътни 
предприятия. Публичните средства, 
изплатени като компенсации за 
обществена услуга за предоставянето на 
транспортни услуги, трябва да се 
посочват поотделно за всеки отделен 
договор за обществена услуга в 
съответните счетоводни отчети, 
свързани с дейността на 
железопътното предприятие.

Or. en

Обосновка

Прекалено много са предписанията към предприятията, които биха могли да спазват 
общите правила при изготвянето на собствените си бюджети: прозрачността, 
разделянето на търговските приходи и потоците държавни или частни средства е 
достатъчно доказателство, за да се покаже ясно всяка съответна дейност.

Изменение 309
Werner Kuhn

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Счетоводствата за различните
сфери на дейност, посочени в параграфи 
1 и 3,  се водят по начин, даващ 
възможност за мониторинг на 
изпълнението на забраната за 
прехвърляне на заплатени обществени
средства от една сфера на дейност към 
друга.

4. За да се гарантира пълна 
прозрачност на инфраструктурните 
разходи, счетоводствата за 
различните  сфери на дейност, посочени 
в параграфи 1, 2а и 3,  се водят по 
начин, даващ възможност за 
мониторинг на изпълнението на 
забраната за прехвърляне на приходите 
от таксите за инфраструктурата, 
печалбата от други търговски 
дейности и обществените средства, 
заплатени на управителя на 
инфраструктура, към друга сфера на 
дейност.

Or. en

Обосновка

Това изменение гарантира, че спазването на забраната за прехвърляне на приходи от 
управителя на инфраструктура към други сфери на дейност може да бъде 
наблюдавано. Тази забрана гарантира, че никое железопътно предприятие не може да 
се възползва от конкурентно предимство.

Изменение 310
Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Счетоводствата за различните  сфери 
на дейност, посочени в параграфи 1 и 3,
се водят по начин, даващ възможност за 
мониторинг на изпълнението на 
забраната за прехвърляне на заплатени 
обществени средства от една сфера на 
дейност към друга.

4. Счетоводствата за различните  сфери 
на дейност, посочени в параграфи 1 и 3,
се водят по начин, даващ възможност за 
мониторинг на изпълнението на 
забраната за прехвърляне на заплатени 
обществени средства и такси за 
достъп до релсов път от една сфера на 
дейност към друга. За тази цел 
управителят на инфраструктура 
публикува данни, свързани с неговите 
приходи, като посочва приходите от 
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обществени средства и приходите от 
такси за достъп до релсов път, както 
и инвестициите, направени за 
поддръжка и подновяване на 
железопътната инфраструктура и 
съоръжения.

Or. en

Изменение 311
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Счетоводствата за различните
сфери на дейност, посочени в параграфи 
1 и 3,  се водят по начин, даващ 
възможност за мониторинг на 
изпълнението на забраната за 
прехвърляне на заплатени обществени 
средства от една сфера на дейност към 
друга.

4. За да се гарантира пълна 
прозрачност на инфраструктурните 
разходи, счетоводствата за 
различните  сфери на дейност, посочени 
в параграфи 1, 2а и 3,  се водят по 
начин, даващ възможност за 
мониторинг на изпълнението на 
забраната за прехвърляне на приходите 
от таксите за инфраструктурата, 
печалбата от други търговски 
дейности и обществените средства, 
заплатени на управителя на 
инфраструктура, към друга сфера на 
дейност.

Or. en

Обосновка

Това изменение гарантира, че спазването на забраната за прехвърляне на приходи от 
управителя на инфраструктура към други сфери на дейност може да бъде 
наблюдавано. Тази забрана гарантира, че никое железопътно предприятие не може да 
се възползва от конкурентно предимство като финансира своите операции, свързани с 
железопътни услуги, от приходи, генерирани от управителя на инфраструктура.

Изменение 312
Sabine Wils
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Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимост на основните функции 
на управителя на инфраструктура

Независимост на управителя на 
инфраструктура

Or. en

Обосновка

Тъй като съществуващите законодателни текстове засягат само независимостта 
между управителя на инфраструктура и железопътните предприятия, няма никаква 
нужда от едно подвеждащо и излишно заглавие.

Изменение 313
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Обединение в рамките на един 
концерн не противоречи на 
определенията на настоящия член, 
ако е сигурно, че в правно отношение 
предприятията са независими.

Or. de

Обосновка

Настоящата формулировка не е прецизна и допуска множество варианти на 
тълкуване. Необходимо е да се изясни, че се допуска холдингова структура, каквато 
съществува напълно легитимно в много държави от Съюза.

Изменение 314
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
функциите по осигуряване на 
справедлив и недискриминационен 
достъп до инфраструктурата, изброени в 
приложение II, се възлагат на такива 
органи и компании, които самите не 
предоставят никакви железопътни 
транспортни услуги. Каквито и да са 
организационните структури, 
постигането на тази цел трябва да бъде 
показано по убедителен начин.

Държавите-членки гарантират, че 
функциите по осигуряване на 
справедлив и недискриминационен 
достъп до инфраструктурата се възлагат 
на такива органи и компании, които 
самите не предоставят никакви 
железопътни транспортни услуги. 
Каквито и да са организационните 
структури, постигането на тази цел 
трябва да бъде показано по убедителен 
начин.

Or. en

Обосновка

Няма препратка към приложение ІІ, тъй като функциите на управителя на 
инфраструктура, вече са определени вътре в текста.

Изменение 315
Georges Bach

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Държавите-членки гарантират, 
че функциите по осигуряване на 
справедлив и 
недискриминационен достъп до 
инфраструктурата, изброени в 
приложение II, се възлагат на 
такива органи и компании, които 
самите не предоставят никакви 
железопътни транспортни 
услуги. Каквито и да са 
организационните структури, 
постигането на тази цел трябва 
да бъде показано по убедителен 
начин.

Държавите-членки гарантират, 
че функциите по осигуряване на 
справедлив и 
недискриминационен достъп до 
инфраструктурата, изброени в 
приложение II, се възлагат на 
такива органи и компании, които 
самите не предоставят никакви 
железопътни транспортни 
услуги. Каквито и да са 
организационните структури на 
тези органи или предприятия, 
постигането на тази цел трябва 
да бъде показано по убедителен 
начин. Регулаторният орган 
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гарантира доброто прилагане 
на тези принципи съгласно 
правилата, определени в член 
56.

Or. fr

Обосновка

Регулаторният орган трябва да проверява справедливия и недискриминационен 
достъп до основните функции.

Изменение 316
Werner Kuhn

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
функциите по осигуряване на 
справедлив и недискриминационен 
достъп до инфраструктурата, 
изброени в приложение II, се възлагат 
на такива органи и компании, които 
самите не предоставят никакви 
железопътни транспортни услуги. 
Каквито и да са организационните 
структури, постигането на тази цел 
трябва да бъде показано по убедителен 
начин.

За да се гарантира справедлив и 
недискриминационен достъп до 
железопътната инфраструктура, 
държавите-членки гарантират, че 
управителят на инфраструктура по 
смисъла на член 3, параграф 2, е 
независим най-малкото съгласно 
критериите, предвидени в приложение 
Iа. Каквито и да са организационните 
структури, постигането на тази цел 
трябва да бъде показано по убедителен 
начин.

Or. en

Изменение 317
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
функциите по осигуряване на 

Държавите-членки гарантират, че 
функциите по осигуряване на 
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справедлив и недискриминационен 
достъп до инфраструктурата, изброени в 
приложение II, се възлагат на такива
органи и компании, които самите не 
предоставят никакви железопътни 
транспортни услуги. Каквито и да са 
организационните структури, 
постигането на тази цел трябва да бъде 
показано по убедителен начин.

справедлив и недискриминационен 
достъп до инфраструктурата, изброени в 
приложение II, се възлагат на такива 
органи и компании, които самите не 
предоставят никакви железопътни 
транспортни услуги. Каквито и да са 
организационните структури, 
постигането на тази цел трябва да бъде 
показано по убедителен начин.

Въпреки това, при управлението на 
трафика по мрежата ефективното 
сътрудничество между 
железопътните предприятия и 
управителите на инфраструктура е 
от съществено значение.

Or. en

Изменение 318
Peter van Dalen

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Държавите-членки гарантират, 
че функциите по осигуряване на 
справедлив и 
недискриминационен достъп до 
инфраструктурата, изброени в 
приложение II, се възлагат на 
такива органи и компании, 
които самите не предоставят 
никакви железопътни 
транспортни услуги. Каквито и 
да са организационните 
структури, постигането на тази 
цел трябва да бъде показано по 
убедителен начин.

Държавите-членки гарантират, че 
функциите по осигуряване на 
справедлив и 
недискриминационен достъп до 
инфраструктурата, изброени в 
приложение II, се възлагат на 
такива органи и компании, които 
самите не предоставят никакви 
железопътни транспортни 
услуги. Каквито и да са 
организационните структури, 
постигането на тази цел трябва да 
бъде показано по убедителен 
начин. Това не означава, че 
железопътните предприятия и 
управителят на 
инфраструктурата не могат 
да работят в тясно 
сътрудничество при 
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извършване на всекидневните 
работи в железопътната 
система в държава-членка.

Or. nl

Изменение 319
Brian Simpson

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
функциите по осигуряване на 
справедлив и недискриминационен 
достъп до инфраструктурата, 
изброени в приложение II, се възлагат 
на такива органи и компании, които 
самите не предоставят никакви 
железопътни транспортни услуги. 
Каквито и да са организационните 
структури, постигането на тази цел 
трябва да бъде показано по убедителен 
начин.

За да се гарантира справедлив и 
недискриминационен достъп до 
железопътната инфраструктура, 
държавите-членки гарантират, че 
управителят на инфраструктура, по 
смисъла на член 3, параграф 2, е 
независим по отношение на 
юридическата си форма, организация 
или функции за вземане на решения 
най-малкото съгласно критериите, 
предвидени в приложение Iа. Каквито и 
да са организационните структури, 
постигането на тази цел трябва да бъде 
показано по убедителен начин.

Or. en

Обосновка

Целта за независимост на управителя на инфраструктура трябва да бъде 
гарантирана при осигуряването на основните функции. Приложение Іа определя 
минималните критерии за независимост, които трябва да се спазват.

Изменение 320
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Държавите-членки гарантират, 
че функциите по осигуряване на 
справедлив и 
недискриминационен достъп до 
инфраструктурата, изброени в 
приложение II, се възлагат на 
такива органи и компании, които 
самите не предоставят никакви 
железопътни транспортни 
услуги. Каквито и да са 
организационните структури, 
постигането на тази цел трябва 
да бъде показано по убедителен 
начин.

Държавите-членки гарантират, 
че функциите по осигуряване на 
справедлив и 
недискриминационен достъп до 
инфраструктурата се възлагат на 
такива органи и компании, които 
самите не предоставят никакви 
железопътни транспортни 
услуги. Каквито и да са 
организационните структури, 
постигането на тази цел трябва 
да бъде показано по убедителен 
начин.

Or. it

Обосновка

Целта на изменението е преместването на списъка с основните функции на 
управителя на инфраструктурата от приложение II към настоящия член.

Изменение 321
David-Maria Sassoli

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
функциите по осигуряване на 
справедлив и недискриминационен 
достъп до инфраструктурата, 
изброени в приложение II, се възлагат 
на такива органи и компании, които 
самите не предоставят никакви 
железопътни транспортни услуги. 
Каквито и да са организационните 
структури, постигането на тази цел 
трябва да бъде показано по убедителен 
начин.

За да гарантират справедлив и 
недискриминационен достъп до 
железопътната инфраструктура, 
държавите-членки гарантират, че
управителят на инфраструктура
съгласно определението в член 3, 
параграф 2, е независим по отношение 
на юридическата си форма, 
организация или функции за вземане 
на решения поне съгласно 
критериите, посочени в приложение
Ia. Каквито и да са организационните 
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структури, постигането на тази цел 
трябва да бъде показано по убедителен 
начин.

Or. en

Изменение 322
Laurence J.A.J. Stassen

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
функциите по осигуряване на 
справедлив и недискриминационен 
достъп до инфраструктурата, изброени в 
приложение II, се възлагат на такива 
органи и компании, които самите не 
предоставят никакви железопътни 
транспортни услуги. Каквито и да са 
организационните структури, 
постигането на тази цел трябва да бъде 
показано по убедителен начин.

Държавите-членки гарантират, че 
функциите по осигуряване на 
справедлив и недискриминационен 
достъп до инфраструктурата, изброени в 
приложение II, се възлагат на такива 
органи и компании, които самите не 
предоставят никакви железопътни 
транспортни услуги. Каквито и да са 
организационните структури, 
постигането на тази цел трябва да бъде 
показано по убедителен начин. Това не 
означава, че железопътните 
предприятия и управителят на 
инфраструктура не могат да си 
сътрудничат тясно при 
управлението на трафика в мрежата.

Or. en

Изменение 323
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
функциите по осигуряване на 
справедлив и недискриминационен 

За да гарантират справедлив и 
недискриминационен достъп до 
железопътната инфраструктура, 
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достъп до инфраструктурата, 
изброени в приложение II, се възлагат 
на такива органи и компании, които 
самите не предоставят никакви 
железопътни транспортни услуги. 
Каквито и да са организационните 
структури, постигането на тази цел 
трябва да бъде показано по убедителен 
начин.

държавите-членки гарантират, че
управителят на инфраструктура
съгласно определението в член 3, 
параграф 2, е независим поне съгласно 
критериите, посочени в приложение
Ia. Каквито и да са организационните 
структури, постигането на тази цел 
трябва да бъде показано по убедителен 
начин.

Or. en

Обосновка

Целта за независимост на управителя на инфраструктура трябва да бъде 
гарантирана, когато се осъществяват основни функции. Приложение Ia определя 
минимални критерии за независимост, които трябва да бъдат спазвани.

Изменение 324
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение II може да бъде 
изменено в светлината на 
придобития опит, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 60.

заличава се

Or. de

Обосновка

Съгласно Договора от Лисабон (член 290) делегираните актове могат да доведат 
единствено до допълване или изменение на несъществени елементи от законодателния 
акт. Предложеното тук оправомощаване на Комисията да измени съществени 
аспекти на железопътната политика и управление посредством делегиран акт далеч 
надхвърля пределите, в рамките на които е оправдано прехвърлянето на правомощия 
на Комисията. Затова модификациите следва да бъдат предмет на обикновена 
процедура на съвместно вземане на решение.

Изменение 325
Sabine Wils
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Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение II може да бъде 
изменено в светлината на 
придобития опит, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 60.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е необходимо функциите на управителя на инфраструктура да бъдат включени в 
приложение, тъй като вече са описани в определенията.

Изменение 326
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Приложение II може да бъде 
изменено в светлината на 
придобития опит, в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 60. 

Основните функции са:

- взимане на решения във връзка 
с лицензиране на железопътни 
предприятия, включително 
определяне и оценка на 
разполагаемостта, както и 
предоставяне на индивидуални 
влакови маршрути, и
-  взимане на решения  за  
таксуването за ползване на 
инфраструктура, включително 
определяне и събиране на 
такси.

Or. it
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Обосновка

Приложение II се заличава, а описанието на основните функции е включено в 
настоящия член.

Изменение 327
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Държавите-членки могат, обаче,
да възлагат на железопътни 
предприятия или на който и да е 
друг орган отговорност за 
съдействие за развитието  на 
железопътната инфраструктура, 
например чрез  инвестиции, 
поддръжка и финансиране.

Държавите-членки могат да 
възлагат на железопътни 
предприятия или на който и да е 
друг орган отговорност за 
съдействие за развитието  на 
железопътната инфраструктура, 
например чрез  инвестиции, 
поддръжка и финансиране. 
Въпреки това държавата-
членка ще продължи да носи 
отговорност за развитието на 
националната железопътна 
инфраструктура, като се 
вземат предвид общите цели 
на Съюза като създаването на 
„единно европейско 
железопътно пространство“, 
гарантирането на 
мобилността, 
интермодалността и 
намаляването на 
замърсяването, причинено от 
транспортния сектор като 
цяло.

Or. ro

Обосновка

Държавата-членка продължава да носи отговорност за развитието на националната 
железопътна инфраструктура, като се вземат предвид общите цели на Съюза като 
създаването на „единно европейско железопътно пространство“, гарантиране на 
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мобилността, интермодалността и намаляването на замърсяването, причинено като 
цяло от транспортния сектор.

Изменение 328
Werner Kuhn

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, когато управителят на 
инфраструктура не е независим от 
железопътни предприятия по 
отношение на юридическата си 
форма, организация или функции за 
вземане на решения, функциите, 
описани в глава IV, раздели 3 и 4 
следва да се изпълняват съответно
от таксуващ орган и от разпределящ 
орган, които са независими по 
отношение на юридическата си 
форма, организация и вземане на 
решения от което и да било 
железопътно предприятие.

заличава се

Or. en

Обосновка

Целта за независимост на управителя на инфраструктура, определена в приложение 
Іа, прави излишно изискването за таксуващ орган и/или разпределящ орган. 
Приложение Ia определя минимални критерии за независимост, които трябва да 
бъдат спазвани.

Изменение 329
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, когато управителят на 
инфраструктура не е независим от 

заличава се
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железопътни предприятия по 
отношение на юридическата си 
форма, организация или функции за 
вземане на решения, функциите, 
описани в глава IV, раздели 3 и 4 
следва да се изпълняват съответно
от таксуващ орган и от разпределящ 
орган, които са независими по 
отношение на юридическата си 
форма, организация и вземане на 
решения от което и да било 
железопътно предприятие.

Or. en

Обосновка

Целта за независимост на управителя на инфраструктура, определена в приложение 
Іа, прави излишно изискването за таксуващ орган и/или разпределящ орган. 
Приложение Ia определя минимални критерии за независимост, които трябва да 
бъдат спазвани.

Изменение 330
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, когато управителят на 
инфраструктура не е независим от 
железопътни предприятия по отношение 
на юридическата си форма, организация 
или функции за вземане на решения, 
функциите, описани в глава IV, 
раздели 3 и 4 следва да се изпълняват 
съответно от таксуващ орган и от 
разпределящ орган, които са независими
по отношение на юридическата си 
форма, организация и вземане на 
решения от което и да било 
железопътно предприятие.

2. В случаите, когато управителят на 
инфраструктура не е независим от 
железопътни предприятия по отношение 
на юридическата си форма, организация 
или функции за вземане на решения, във 
връзка с разпределянето на 
капацитет и определянето на такси, 
описани в глава IV, раздели 2 и 3 следва 
да се изпълняват съответно от таксуващ 
орган и от разпределящ орган, които са 
независими по отношение на 
юридическата си форма, организация и 
вземане на решения от което и да било 
железопътно предприятие.

Or. en



AM\870642BG.doc 131/218 PE467.166v01-00

BG

Изменение 331
Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, когато управителят на 
инфраструктура не е независим от 
железопътни предприятия по отношение 
на юридическата си форма, организация 
или функции за вземане на решения, 
функциите, описани в глава IV, раздели 
3 и 4 следва да се изпълняват 
съответно от таксуващ орган и от 
разпределящ орган, които са независими
по отношение на юридическата си 
форма, организация и вземане на 
решения от което и да било 
железопътно предприятие.

2. В случаите, когато управителят на 
инфраструктура не е независим от 
железопътни предприятия по отношение
на институционалната и 
юридическата си форма, организация и
функции за вземане на решения, 
функциите, описани в глава IV, раздели 
2 и 3 следва да се изпълняват от 
таксуващ орган и от разпределящ орган, 
които са независими по отношение на 
институционалната и юридическата 
си форма, организация и вземане на 
решения от което и да било 
железопътно предприятие.

Or. en

Изменение 332
Antonio Cancian, Hubert Pirker, Carlo Fidanza

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За да се гарантира 
независимостта на вземането на 
решения при изпълнение на основни 
функции съгласно настоящия 
параграф, държавите-членки 
гарантират, че от датата на 
транспониране на настоящата 
директива персоналът, който 
отговаря за изпълнение на основни 
функции, трябва да бъде: a) правно и 
договорно независим от което и да 
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било железопътно предприятие или 
дружество, контролиращо едно или 
повече железопътни предприятия, б) 
разположен в помещения, отделни от 
което и да било железопътно 
предприятие или дружество, 
контролиращо едно или повече 
железопътни предприятия, в) правно 
или договорно обвързан със 
задължение за поверителност на 
информацията, свързана с неговите 
функции;

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да въведе задължителни структурни изисквания за 
управителя на инфраструктура, с цел повече прозрачност при изпълнението на 
основни функции.

Изменение 333
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За да се гарантира 
независимостта на вземането на 
решения при изпълнение на основни 
функции съгласно настоящия 
параграф, държавите-членки 
гарантират, че от датата на 
транспониране на настоящата 
директива персоналът, който 
отговаря за изпълнение на основни 
функции, трябва да бъде лишен от 
правото да заема каквато и да било
длъжност в железопътно 
предприятие или дружество, 
контролиращо едно или повече 
железопътни предприятия, за срок 
от две години.
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Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да въведе задължителни структурни изисквания за 
управителя на инфраструктура, с цел повече прозрачност при изпълнението на 
основни функции.

Изменение 334
Werner Kuhn

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите, при които в 
разпоредбите в глава IV, раздели 2 и 3 
от настоящата директива е 
посочено, че те се отнасят за 
основните функции на управителя на 
инфраструктура, те следва да бъдат 
разбирани като отнасящи се за 
таксуващия орган или за 
разпределящия орган, по отношение 
на техните съответни области на 
компетентност.

3. До датата на транспониране на 
настоящата директива държавите-
членки докладват на Комисията по 
какъв начин са изпълнени 
задълженията по приложение Іа. 
След това Комисията представя 
доклад пред Европейския парламент и 
Съвета относно това изпълнение.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки докладват как са транспонирали разпоредбите на приложение Іа. 
Комисията докладва на Съвета и на Парламента по този въпрос.

Изменение 335
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите, при които в 
разпоредбите в глава IV, раздели 2 и 3 

3. До датата на транспониране на 
настоящата директива държавите-
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от настоящата директива е 
посочено, че те се отнасят за 
основните функции на управителя на 
инфраструктура, те следва да бъдат 
разбирани като отнасящи се за 
таксуващия орган или за 
разпределящия орган, по отношение 
на техните съответни области на 
компетентност.

членки докладват на Комисията по 
какъв начин са изпълнени 
задълженията по приложение Іа. 
След това Комисията представя 
доклад пред Европейския парламент и 
Съвета относно това изпълнение.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки докладват как са транспонирали разпоредбите на приложение Іа. 
Комисията докладва на Съвета и на Парламента по този въпрос.

Изменение 336
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Ако е необходимо развитие за 
структура, за да се приведат 
националните организации в 
съответствие с настоящата 
директива, всяко евентуално 
прехвърляне на персонал се извършва 
при спазване на действащото 
национално право и регулаторните 
разпоредби, свързани със здравето, 
безопасността, социалните условия и 
правата на работниците, и не трябва 
да води до каквото и да било 
влошаване на социалните условия и 
условията на труд на работниците.

Or. fr

Обосновка

Настоящата разпоредба разглежда въпроса за прехвърлянето на персонал. Това 
прехвърляне трябва да се извършва при пълно спазване на националното 
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законодателство в областта на здравето, безопасността, социалните условия и 
условията на труд и правата на работниците.

Изменение 337
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Сдружение в рамките на група не 
противоречи на разпоредбите на 
настоящия член, при условие че се 
гарантира, че предприятията или 
юридическите лица са независими 
съгласно дружественото право.

Or. en

Обосновка

Разширяване на разпоредбите на този член, като се отчитат различните 
организационни модели в държавите-членки.

Изменение 338
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. За период на ограничение от три 
години не се разрешава прехвърлянето 
към железопътно предприятие на 
персонал на управител на 
инфраструктура, който притежава 
чувствителна информация, свързана с 
функциите на разпределяне и 
таксуване.

Or. en
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Обосновка

Прехвърлянето към железопътно предприятие на персонал, който притежава 
чувствителна в търговско отношение информация, свързана с функциите на 
разпределяне и таксуване, се разрешава единствено след изтичането на период на 
ограничение от три години.

Изменение 339
Werner Kuhn

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Без да се засягат критериите, 
посочени в приложение Іа, се 
разрешава прехвърляне на персонал 
между управители на 
инфраструктура и железопътни 
предприятия, при условие че 
надлежно се спазва забраната за 
предаване на чувствителна в 
търговско отношение информация, 
свързана с основните функции.
Прехвърлянето на такъв персонал се
извършва при спазване на 
съответното национално право и 
регулаторните разпоредби, свързани 
със здравето, безопасността, 
социалните условия и правата на 
работниците, и не води до влошаване 
на социалните условия и условията на 
труд на работниците.

Or. en

Обосновка

Настоящата разпоредба засяга въпроса за прехвърляне на персонал. Тези прехвърляния 
се извършват при пълно спазване на националното законодателство в областта на 
здравето, безопасността, социалните условия и условията на труд и правата на 
работниците. Прехвърлянето на чувствителна в търговско отношение информация се 
забранява.
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Изменение 340
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Без да се засягат критериите, 
посочени в приложение Іа, се 
разрешава прехвърляне на персонал 
между управители на 
инфраструктура и железопътни 
предприятия, при условие че 
надлежно се спазва забраната за 
предаване на чувствителна в 
търговско отношение информация, 
свързана с основните функции.
Прехвърлянето на такъв персонал се 
извършва при спазване на 
съответното национално право и 
регулаторните разпоредби, свързани 
със здравето, безопасността, 
социалните условия и правата на 
работниците, и не води до влошаване 
на социалните условия и условията на 
труд на работниците.

Or. en

Обосновка

Настоящата разпоредба засяга въпроса за прехвърляне на персонал. Тези прехвърляния 
се извършват при пълно спазване на националното законодателство в областта на 
здравето, безопасността, социалните условия и условията на труд и правата на 
работниците. Прехвърлянето на чувствителна в търговско отношение информация се 
забранява.

Изменение 341
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1
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Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

1. Държавите-членки развиват 
националните си железопътни 
инфраструктури, като се 
съобразяват, където е 
необходимо, с общите нужди на 
Съюза. За тази цел, те 
публикуват най-късно две 
години след влизането в сила на 
настоящата директива стратегия 
за развитието на железопътната 
инфраструктура, с оглед на 
задоволяване на бъдещите 
потребности от мобилност, 
основаваща се на добро и 
насочено към устойчиво 
развитие финансиране на 
железопътната система. 
Стратегията обхваща период от 
поне пет години и подлежи на 
подновяване.

1. Държавите-членки развиват 
националните си железопътни 
инфраструктури, като се 
съобразяват, където е 
необходимо, с общите нужди на 
Съюза. За тази цел, те 
публикуват най-късно две 
години след влизането в сила на 
настоящата директива стратегия 
за развитието на железопътната 
инфраструктура, с оглед на 
задоволяване на бъдещите 
потребности от мобилност, 
основаваща се на добро и 
насочено към устойчиво 
развитие финансиране на 
железопътната система, която 
следва да бъде обсъдена със 
засегнатите местни и 
регионални администрации и с 
останалите заинтересовани 
страни. Стратегията обхваща 
период от поне пет години и 
подлежи на подновяване.

Or. es

Обосновка

За по-добро определяне на проектите е необходимо участието на засегнатите 
страни. Опитът показва, че отварянето към тях придава добавена стойност на 
първоначалните проекти и улеснява тяхното последващо изпълнение

Изменение 342
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1
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Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

1. Държавите-членки развиват 
националните си железопътни 
инфраструктури, като се 
съобразяват, където е 
необходимо, с общите нужди на 
Съюза. За тази цел, те 

публикуват най-късно две 
години след влизането в сила на 
настоящата директива стратегия 
за развитието на железопътната 
инфраструктура, с оглед на 
задоволяване на бъдещите 
потребности от мобилност, 
основаваща се на добро и 
насочено към устойчиво 
развитие финансиране на 
железопътната система. 
Стратегията обхваща период от 
поне пет години и подлежи на 
подновяване.

1. Държавите-членки развиват 
националните си железопътни 
инфраструктури, като се 
съобразяват, където е 
необходимо, с общите нужди на 
Съюза. За тази цел, те 

публикуват най-късно две 
години след влизането в сила на 
настоящата директива, след 
консултация с всички 
заинтересовани страни, по-
специално със синдикалните 
организации и съюзи от 
сектора и с представители на 
потребителите, стратегия за 
развитието на железопътната 
инфраструктура, с оглед на 
задоволяване на бъдещите 
потребности от мобилност, 
основаваща се на добро и 
насочено към устойчиво 
развитие финансиране на 
железопътната система. 
Стратегията обхваща период от 
поне десет години с 
межидинни цели за всеки пет 
години и подлежи на 
подновяване.

Or. ro

Обосновка

Като има предвид, че железопътната инфраструктура се нуждае в значителна 
степен от инвестиции, стратегията за развитие на железопътната 
инфраструктура трябва да обхваща период от поне десет години, с межиднин цели за 
всеки пет години. В изработването на тези стратегии трябва да участват всички 
заинтересовани страни, по-специално синдикалните организации в областта и с 
представители на потребителите.

Изменение 343
Roberts Zīle
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съобразявайки се с членове 93, 107 и 
108 от Договора, държавите-членки 
могат също да предоставят на 
управителя на инфраструктура 
финансиране, съответстващо на 
неговите задачи, размера на 
инфраструктурата и финансовите 
изисквания, по-специално за 
обезпечаване на нови инвестиции.

2. Без да се засягат рамките на 
таксуването по членове 31 и 32, и 
съобразявайки се с членове 93, 107 и 
108 от Договора, държавите-членки 
предоставят на управителя на 
инфраструктура финансиране, 
съответстващо на неговите задачи, 
размера на инфраструктурата и 
финансовите изисквания, по-специално 
за обезпечаване на нови инвестиции.

Or. en

Обосновка

Управителите на инфраструктура черпят приходи от такси и от държавно 
финансиране. Следователно, без да се засяга тарифната рамка, следва ясно да се 
заяви, че държавите-членки имат задължение да финансират остатъка от нуждите 
на управителите на инфраструктура, за да се гарантира развитието на 
железопътната инфраструктура.

Изменение 344
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съобразявайки се с членове 93, 107 и 
108 от Договора, държавите-членки 
могат също да предоставят на 
управителя на инфраструктура 
финансиране, съответстващо на 
неговите задачи, размера на 
инфраструктурата и финансовите 
изисквания, по-специално за 
обезпечаване на нови инвестиции.

2. Когато приходите не са 
достатъчни за покриване на 
финансовите нужди на управителя на 
инфраструктура, без да се засягат
рамките на таксуването по членове 
31 и 32, съобразявайки се с членове 93, 
107 и 108 от Договора, държавите-
членки предоставят на управителя на 
инфраструктура финансиране, 
съответстващо на неговите задачи, 
размера на инфраструктурата и 
финансовите изисквания, по-специално 
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за обезпечаване на нови инвестиции.

Or. en

Изменение 345
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съобразявайки се с членове 93, 107 и 
108 от Договора, държавите-членки 
могат също да предоставят на 
управителя на инфраструктура 
финансиране, съответстващо на 
неговите задачи, размера на 
инфраструктурата и финансовите 
изисквания, по-специално за 
обезпечаване на нови инвестиции.

2. Без да се засягат членове 31 и 32 и 
съобразявайки се с членове 93, 107 и 
108 от Договора, държавите-членки 
предоставят на управителя на 
инфраструктура финансиране, 
съответстващо на неговите задачи, 
размера на инфраструктурата и 
финансовите изисквания, по-специално 
за обезпечаване на нови инвестиции.

Or. en

Обосновка

С цел подпомагане на развитието на железопътната инфраструктура и гарантиране 
на стабилна финансова структура за управителите на инфраструктура, според 
избора на транспортни политики от страна на държавите-членки това пояснение ще 
помогне на управителите на инфраструктура правилно да прилагат рамката за 
таксуване, посочена в членове 31 и 32.

Изменение 346
Debora Serracchiani

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съобразявайки се с членове 93, 107 и 
108 от Договора, държавите-членки 
могат също да предоставят на 
управителя на инфраструктура 
финансиране, съответстващо на 

2. Когато приходите не са 
достатъчни за покриване на 
финансовите нужди на управителя на 
инфраструктура, без да се засяга
рамката за таксуване по членове 31 и 
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неговите задачи, размера на 
инфраструктурата и финансовите 
изисквания, по-специално за 
обезпечаване на нови инвестиции.

32, и съобразявайки се с членове 93, 107 
и 108 от Договора, държавите-членки 
също така предоставят на управителя 
на инфраструктура финансиране, 
съответстващо на неговите задачи, 
размера на инфраструктурата и 
финансовите изисквания, по-специално 
за обезпечаване на нови инвестиции.

Or. en

Изменение 347
Mathieu Grosch

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съобразявайки се с членове 93, 107 и 
108 от Договора, държавите-членки 
могат също да предоставят на 
управителя на инфраструктура 
финансиране, съответстващо на 
неговите задачи, размера на 
инфраструктурата и финансовите 
изисквания, по-специално за 
обезпечаване на нови инвестиции.

2. Съобразявайки се с членове 93, 107 и 
108 от Договора, държавите-членки 
също така предоставят на управителя 
на инфраструктура финансиране, 
съответстващо на неговите задачи, 
размера на инфраструктурата и 
финансовите изисквания, по-специално 
за обезпечаване на нови инвестиции.

Or. en

Изменение 348
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

3. В рамките на общата 
политика, формулирана от 
държавата, и в съответствие с 
посочената в параграф 1 

3. В рамките на общата 
политика, формулирана от 
държавата, и в съответствие с 
посочената в параграф 1 
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стратегия за развитие на 
железопътната инфраструктура, 
управителят на инфраструктура 
приема бизнес план, включващ 
инвестиционна и финансова 
програми. Планът се съставя по 
начин да осигурява оптимално и 
ефективно използване, 
предоставяне и развитие на 
инфраструктурата, като при това 
осигурява финансов баланс и 
средствата за постигане на тези 
цели. Управителят на 
инфраструктура осигурява 
обсъждане на бизнес плана -
преди неговото приемане - с 
желаещите да ползват 
инфраструктурен капацитет 
заявители. Също така, 
посоченият в член 55 
регулаторен орган дава 
необвързващо становище по 
въпроса дали бизнес планът е 
подходящ за постигане на 
съответните цели.

стратегия за развитие на 
железопътната инфраструктура, 
управителят на инфраструктура 
приема бизнес план, включващ 
инвестиционна и финансова 
програми. Планът се съставя по 
начин да осигурява оптимално и 
ефективно използване, 
предоставяне и развитие на 
инфраструктурата, като при това 
осигурява финансов баланс и 
средствата за постигане на тези 
цели. Управителят на 
инфраструктура осигурява 
недискриминационно
обсъждане на бизнес плана -
преди неговото приемане - с 
желаещите да ползват 
инфраструктурен капацитет 
заявители и компетентните 
органи съгласно предвиденото 
в Регламент (ЕО) № 1370/2007, 
по отношение на условията на 
достъп и използване, на 
естеството, предоставянето 
и развитието на 
инфраструктурата. Също така, 
посоченият в член 55 
регулаторен орган дава 
необвързващо становище по 
въпроса дали бизнес планът е 
дискриминационен по 
отношение на някои от 
кандидатите.

Or. fr

Обосновка

В интерес на сектора следва да се провеждат консултации с кандидатите за 
получаване на инфраструктурен капацитет от управител на инфраструктура 
относно онези части от бизнес плана, които имат въздействие върху достъпа до 
инфраструктурата, нейното използване, предоставяне и развитие. Важно е тази 
консултация да се провежда по недискриминационен начин. Регулаторният орган 
следва да представи становище по въпроса дали бизнес планът е дискриминационен по 
отношение на някои от кандидатите.
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Изменение 349
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

3. В рамките на общата 
политика, формулирана от 
държавата, и в съответствие с 
посочената в параграф 1 
стратегия за развитие на 
железопътната инфраструктура, 
управителят на инфраструктура 
приема бизнес план, включващ 
инвестиционна и финансова 
програми. Планът се съставя по 
начин да осигурява оптимално и 
ефективно използване, 
предоставяне и развитие на 
инфраструктурата, като при това 
осигурява финансов баланс и 
средствата за постигане на тези 
цели. Управителят на 
инфраструктура осигурява 
обсъждане на бизнес плана -
преди неговото приемане - с 
желаещите да ползват 
инфраструктурен капацитет 
заявители. Също така, 
посоченият в член 55 
регулаторен орган дава 
необвързващо становище по 
въпроса дали бизнес планът е 
подходящ за постигане на 
съответните цели.

3. В рамките на общата 
политика, формулирана от 
държавата, и в съответствие с 
посочената в параграф 1 
стратегия за развитие на 
железопътната инфраструктура, 
управителят на инфраструктура 
приема бизнес план, включващ 
инвестиционна и финансова 
програми. Планът се съставя по 
начин да осигурява оптимално и 
ефективно използване, 
предоставяне и развитие на 
инфраструктурата, като при това 
осигурява финансов баланс и 
средствата за постигане на тези 
цели. Управителят на 
инфраструктура осигурява 
обсъждане на инвестиционния 
план - преди неговото приемане 
- с желаещите да ползват 
инфраструктурен капацитет 
заявители. Също така, 
посоченият в член 55 
регулаторен орган дава 
необвързващо становище по 
въпроса дали бизнес планът е 
подходящ за постигане на 
съответните цели.

Or. fr

Изменение 350
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на общата политика, 
формулирана от държавата, и в 
съответствие с посочената в параграф 1 
стратегия за развитие на железопътната 
инфраструктура , управителят на 
инфраструктура приема бизнес план, 
включващ инвестиционна и финансова 
програми. Планът се съставя по начин 
да осигурява оптимално и ефективно 
използване, предоставяне и развитие на 
инфраструктурата, като при това 
осигурява финансов баланс и средствата 
за постигане на тези цели. Управителят 
на инфраструктура осигурява 
обсъждане на бизнес плана — преди 
неговото приемане — с желаещите да 
ползват инфраструктурен капацитет 
заявители. Също така, посоченият в 
член 55 регулаторен орган дава 
необвързващо становище по въпроса 
дали бизнес планът е подходящ за 
постигане на съответните цели.

3. В рамките на общата политика, 
формулирана от държавата, и в 
съответствие с посочената в параграф 1 
стратегия за развитие на железопътната 
инфраструктура , управителят на 
инфраструктура приема бизнес план, 
включващ инвестиционна и финансова 
програми. Планът се съставя по начин 
да осигурява оптимално и ефективно 
използване, предоставяне и развитие на 
инфраструктурата, като при това 
осигурява финансов баланс и средствата 
за постигане на тези цели. Управителят 
на инфраструктура осигурява 
обсъждане на бизнес плана — преди 
неговото приемане — с желаещите да 
ползват инфраструктурен капацитет 
потенциално заинтересовани или 
съществуващи заявители.

Or. en

Обосновка

Консултациите трябва да се провеждат със съответните заинтересовани заявители 
и регулаторният орган не може да замести компетентните представителни органи 
на държавите-членки при изразяване на становище като технически арбитър в случай 
на спорове.

Изменение 351
Peter van Dalen

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

3. В рамките на общата 
политика, формулирана от 

3. В рамките на общата 
политика, формулирана от 
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държавата, и в съответствие с 
посочената в параграф 1 
стратегия за развитие на 
железопътната инфраструктура, 
управителят на инфраструктура 
приема бизнес план, включващ 
инвестиционна и финансова 
програми. Планът се съставя по 
начин да осигурява оптимално и 
ефективно използване, 
предоставяне и развитие на 
инфраструктурата, като при това 
осигурява финансов баланс и 
средствата за постигане на тези 
цели. Управителят на 
инфраструктура осигурява 
обсъждане на бизнес плана —
преди неговото приемане — с 
желаещите да ползват 
инфраструктурен капацитет 
заявители. Също така, 
посоченият в член 55 
регулаторен орган дава 
необвързващо становище по 
въпроса дали бизнес планът е 
подходящ за постигане на 
съответните цели.

държавата, и в съответствие с 
посочената в параграф 1 
стратегия за развитие на 
железопътната инфраструктура , 
управителят на инфраструктура 
приема  бизнес план, включващ 
инвестиционна и финансова 
програми. Планът се съставя по 
начин да осигурява оптимално и 
ефективно използване, 
предоставяне  и развитие на 
инфраструктурата, като при това 
осигурява финансов баланс и 
средствата за постигане на тези 
цели. Управителят на 
инфраструктура осигурява 
обсъждане на бизнес плана —
преди неговото приемане — с 
желаещите да ползват 
инфраструктурен капацитет 
заявители. Също така, 
посоченият в член 55 
регулаторен орган осигурява 
правилното прилагане на 
съответното
законодателство.

Or. nl

Обосновка

Регулаторният орган осъществява мониторинг и не изготвя политики.

Изменение 352
Debora Serracchiani

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на общата политика, 
формулирана от държавата, и в 
съответствие с посочената в параграф 1 
стратегия за развитие на железопътната 

3. В рамките на общата политика, 
формулирана от държавата, и в 
съответствие с посочената в параграф 1 
стратегия за развитие на железопътната 
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инфраструктура, управителят на 
инфраструктура приема бизнес план, 
включващ инвестиционна и финансова 
програми. Планът се съставя по начин 
да осигурява оптимално и ефективно 
използване, предоставяне и развитие на 
инфраструктурата, като при това 
осигурява финансов баланс и средствата 
за постигане на тези цели. Управителят 
на инфраструктура осигурява 
обсъждане на бизнес плана — преди 
неговото приемане — с желаещите да 
ползват инфраструктурен капацитет 
заявители. Също така, посоченият в 
член 55 регулаторен орган дава 
необвързващо становище по въпроса 
дали бизнес планът е подходящ за 
постигане на съответните цели.

инфраструктура, управителят на 
инфраструктура приема бизнес план, 
включващ инвестиционна и финансова 
програми. Планът се съставя по начин 
да осигурява оптимално и ефективно 
използване, предоставяне и развитие на 
инфраструктурата, като при това 
осигурява финансов баланс и средствата 
за постигане на тези цели. Управителят 
на инфраструктура осигурява по 
недискриминационен начин обсъждане 
на инвестиционната програма —
преди нейното приемане — с 
желаещите да ползват инфраструктурен 
капацитет заявители. Посоченият в 
член 55 регулаторен орган дава 
необвързващо становище по въпроса 
дали бизнес планът дискриминира 
заявители.

Or. en

Изменение 353
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигуряват 
постигането, при нормални условия 
на работа и за срок от не повече от 
три години, поне на изравняване на 
баланса на управителя на 
инфраструктура, при което 
приходите от таксите за 
инфраструктурата, печалбата от 
други търговски дейности и 
държавното финансиране от една 
страна, да покриват разходите по 
инфраструктурата от друга, 
включително, в съответните случаи, 
и авансовите плащания от 
държавата.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Ненужна и прекомерно нормативна разпоредба.

Изменение 354
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигуряват 
постигането, при нормални условия на 
работа и за срок от не повече от три 
години, поне на изравняване на баланса 
на управителя на инфраструктура, при 
което приходите от таксите за 
инфраструктурата, печалбата от други 
търговски дейности и държавното 
финансиране от една страна, да 
покриват разходите по 
инфраструктурата от друга, 
включително, в съответните случаи, и 
авансовите плащания от държавата.

Държавите-членки осигуряват 
постигането, при нормални условия на 
работа и за разумен срок, поне на 
изравняване на баланса на управителя 
на инфраструктура, при което 
приходите от таксите за 
инфраструктурата, печалбата от други 
търговски дейности и държавното 
финансиране от една страна, да 
покриват разходите по 
инфраструктурата от друга, 
включително, в съответните случаи, и 
авансовите плащания от държавата.

Or. en

Обосновка

Съществуващият текст в Директива 2001/14 не е толкова предписателен, като 
оставя на държавите-членки отговорността да направят оценка на баланса на 
управителя на инфраструктура.

Изменение 355
Debora Serracchiani

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигуряват Държавите-членки осигуряват 
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постигането, при нормални условия на 
работа и за срок от не повече от три 
години, поне на изравняване на баланса 
на управителя на инфраструктура, при 
което приходите от таксите за 
инфраструктурата, печалбата от други 
търговски дейности и държавното 
финансиране от една страна, да 
покриват разходите по 
инфраструктурата от друга, 
включително, в съответните случаи, и 
авансовите плащания от държавата.

постигането, при нормални условия на 
работа за не повече от две 
последователни години дефицит във 
финансирането и поне на изравняване 
на баланса на управителя на 
инфраструктура, при което приходите 
от таксите за инфраструктурата, частно 
финансиране, печалбата от други 
търговски дейности и държавното 
финансиране от една страна, да 
покриват разходите по 
инфраструктурата от друга, 
включително, в съответните случаи, и 
авансовите плащания от държавата, 
годишните лихви и устойчиво 
финансиране на дългосрочното 
подновяване на активите.

Or. en

Изменение 356
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга възможната 
дългосрочна цел за покриване от 
съответните потребители на 
инфраструктурните разходи за 
всички видове транспорт — на 
базата на лоялна, 
недискриминационна конкуренция 
между отделните видове транспорт, 
в случаите, когато железопътният 
транспорт е в състояние да се 
конкурира с другите видове 
транспорт, в рамките на 
таксуването по членове 31 и 32, 
съответната държава-членка може 
да изисква управителят на 
инфраструктура да изравнява 
счетоводния си баланс без държавно 
финансиране.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Без ефективен ангажимент, поет в другите видове транспорт за покриване на 
инфраструктурните разходи, споменаването на „лоялна конкуренция“ е безсмислено.

Изменение 357
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

В пасива на такова звено могат 
да се прехвърлят, до 
погасяването им, всички заеми 
на предприятието, сключени 
както за финансиране на 
инвестиции, така и за покриване 
на допълнителни 
експлоатационни разходи за 
железопътен транспорт или за 
управление на железопътна 
инфраструктура. 
Произтичащите от 
дейността на дъщерни 
предприятия дългове не се 
вземат предвид.

В пасива на такова звено могат 
да се прехвърлят, до 
погасяването им, всички заеми 
на предприятието, сключени 
както за финансиране на 
инвестиции, така и за покриване 
на допълнителни 
експлоатационни разходи за 
железопътен транспорт или за 
управление на железопътна 
инфраструктура.

Or. ro

Обосновка

За да се осигури прозрачно намаляване на задлъжняването на железопътните 
предприятия, трябва да се вземат предвид и дълговете, произтичащи от операции на 
дъщерните им предприятия.

Изменение 358
Georges Bach

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3
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Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат 
за дългове или за дължими лихви 
по дългове, поети от 
предприятията след 15 март 
2001 г. или съответно след 
датата на присъединяване към 
Съюза на тези държави-
членки, които са се 
присъединили към ЕС след 15 
март 2001 г.

3. Параграфи 1 и 2 не се 
прилагат за дългове или за 
дължими лихви по дългове, 
поети от предприятията след 
влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. de

Обосновка

Необходимо е както преди, така и сега, железопътните предприятия да стъпят на 
здрава финансова основа и да се освободят от своите исторически възникнали 
дългове. Това не е станало в много държави, въпреки приетите още през 1991 г. 
разпоредби (Директива 91/440 ЕИО). За да се подпомогне ефективно железопътният 
сектор, е необходимо освобождаване от дълговете. Освен това датата 15 март 
2001 г. или съответно датата на присъединяване към Съюза е определена прекалено 
рано.

Изменение 359
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Железопътни предприятия, които 
попадат в приложното поле 
на настоящата директива, получават 
право на достъп до инфраструктурата на 
всички държави-членки с цел 
извършване на международни услуги за 
превоз на пътници. При извършване на 
международна услуга за превоз на 
пътници, железопътните
предприятия имат право да вземат 
пътници от всяка гара, разположена по 

Железопътни предприятия, които 
попадат в приложното поле 
на настоящата директива, получават 
право на достъп до инфраструктурата на 
всички държави-членки с цел 
извършване на международни услуги за 
превоз на пътници. Железопътните
предприятия имат право да вземат 
пътници от всяка гара, разположена по 
маршрута, и да ги оставят на друга, 
включително гари, разположени в една 



PE467.166v01-00 152/218 AM\870642BG.doc

BG

международния маршрут, и да ги 
оставят на друга, включително гари, 
разположени в една и съща държава-
членка.

и съща държава-членка.

Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се включи либерализацията на националния пазар 
за пътнически превози. Не бива да чакаме предложението на Европейската комисия 
през 2012 г., а да включим допълнително отваряне на европейския пазар за конкуренция 
още в настоящата преработка.

Изменение 360
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Железопътни предприятия, 
които попадат в приложното 
поле на настоящата директива, 
получават не по-късно от 1 
януари 2010 г. право на достъп 
до инфраструктурата на всички 
държави-членки с цел 
извършване на международни 
услуги за превоз на пътници. 
При извършване на 
международна услуга за превоз 
на пътници, железопътните 
предприятия имат право да 
вземат пътници от всяка гара, 
разположена по 
международния маршрут, и да 
ги оставят на друга, 
включително гари, 
разположени в една и съща 
държава-членка.

Железопътни предприятия, 
които попадат в приложното 
поле на настоящата директива, 
получават не по-късно от 1 
януари 2010 г. право на достъп 
до инфраструктурата на всички 
държави-членки с цел 
извършване на международни и 
вътрешни услуги за превоз на 
пътници.

Or. fr
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Обосновка

Това изменение има за цел разпоредбата да бъде приложима и за вътрешните услуги 
за превоз на пътници.

Изменение 361
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правото на достъп до 
инфраструктурата на държавите-
членки, за които делът от 
международния превоз на пътници с 
влак представлява повече от 
половината от пътникопотока на 
железопътните предприятия в тази 
държава-членка, се предоставя до 31 
декември 2011 г.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се включи либерализацията на националния пазар 
за пътнически превози. Не бива да чакаме предложението на Европейската комисия 
през 2012 г., а да включим допълнително отваряне на европейския пазар за конкуренция 
още в настоящата преработка.

Изменение 362
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правото на достъп до
инфраструктурата на държавите-
членки, за които делът от 
международния превоз на пътници с 
влак представлява повече от 

заличава се
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половината от пътникопотока на 
железопътните предприятия в тази 
държава-членка, се предоставя до 31 
декември 2011 г.

Or. fr

Обосновка

Този параграф се оказва неактуален, тъй като директивата предвижда също така 
отварянето на пазара на вътрешни услуги за превоз на пътници.

Изменение 363
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Правото на достъп до 
инфраструктурата на държавите-
членки, за които делът от 
международния превоз на 
пътници с влак представлява 
повече от половината от 
пътникопотока на 
железопътните предприятия в 
тази държава-членка, се 
предоставя до 31 декември 2011 
г.

Правото на достъп до 
инфраструктурата на държавите-
членки, за които делът от 
международния превоз на 
пътници с влак представлява 
повече от половината от 
пътникопотока на 
железопътните предприятия в 
тази държава-членка, се 
предоставя за максимален срок 
от шест месеца след 
публикуването на настоящата 
директива.

Or. ro

Обосновка

Установените в настоящата директива срокове следва да бъдат реалистични и да 
отчитат времето, необходимо за приемането и публикуването й в Официален 
вестник на ЕС.

Изменение 364
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

След отправянето на искане от 
съответните компетентни органи 
или заинтересовани железопътни 
предприятия, съответният 
регулаторен орган или органи по член 
55, определят дали основната цел на 
услугата е превоз на пътници между 
гари, разположени в различни 
държави-членки.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Няма основания за запазването на този параграф, тъй като директивата предвижда 
отварянето за конкуренция на пазара на вътрешните услуги за превоз на пътници.

Изменение 365
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

След отправянето на искане от 
съответните компетентни органи 
или заинтересовани железопътни 
предприятия, съответният 
регулаторен орган или органи по член 
55, определят дали основната цел на 
услугата е превоз на пътници между 
гари, разположени в различни 
държави-членки.

заличава се

Or. en

Изменение 366
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В никакъв случай условията за достъп 
до железопътната инфраструктура 
не трябва да водят до невъзможност 
пътниците да получат информация и 
да закупят билет, за да се придвижат 
от една дестинация до друга, 
независимо от това колко оператори 
на железопътен транспорт 
предоставят, цялостно или 
частично, транспортни услуги за 
придвижване между тези две 
дестинации.

Or. ro

Обосновка

В никакъв случай условията за достъп до железопътната инфраструктура не трябва 
да водят до невъзможност пътниците да получат информация и да закупят билет, за 
да се придвижат от една дестинация до друга, независимо от това колко оператори 
на железопътен транспорт предоставят, цялостно или частично, транспортни 
услуги за придвижване между тези две дестинации.

Изменение 367
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приеме мерки за 
прилагане, определящи подробно 
процедурата и критериите, които 
трябва да бъдат спазвани при 
прилагането на настоящия параграф. 
Тези мерки, предвидени за да се 
осигури прилагането при еднакви 
условия на настоящата директива, се 
приемат като актове за изпълнение 
съгласно член 63, параграф 3.

заличава се
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Or. fr

Обосновка

Няма основания на Комисията да се предоставят неподходящи средства за 
третиране на национални железопътни въпроси.

Изменение 368
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приеме мерки за 
прилагане, определящи подробно 
процедурата и критериите, които 
трябва да бъдат спазвани при 
прилагането на настоящия параграф. 
Тези мерки, предвидени за да се 
осигури прилагането при еднакви 
условия на настоящата директива, се 
приемат като актове за изпълнение 
съгласно член 63, параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 369
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приеме мерки за 
прилагане, определящи подробно 
процедурата и критериите, които 
трябва да бъдат спазвани при 
прилагането на настоящия параграф. 
Тези мерки, предвидени за да се 
осигури прилагането при еднакви 
условия на настоящата директива, се 
приемат като актове за изпълнение 

заличава се



PE467.166v01-00 158/218 AM\870642BG.doc

BG

съгласно член 63, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Мерки и актуализирани критерии за прилагане на настоящата директива следва да се 
приемат съгласно процедурата за съвместно вземане на решения.

Изменение 370
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – алинеи 4a и 4б (нови)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Освен това, в срок от 
дванадесет месеца от влизане в 
сила на настоящата 
директива, на железопътните 
предприятия, попадащи в
нейното приложно поле на, при 
справедливи, 
недискриминационни и 
прозрачни условия се 
предоставя достъп до 
инфраструктурата във всички 
държави–членки за извършване 
на всички видове железопътни 
пътнически услуги, с 
изключение на вече 
съществуващите договори за 
обществена услуга, до изтичане 
на техния срок.
Разпоредбите на настоящия 
параграф не възлагат 
задължение за държавите-
членки, преди края на периода 
от 12 месеца от влизането в 
сила на директивата, да 
предоставят право на достъп 
за извършване на пътнически 
услуги на железопътните 
предприятия и контролирани 
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пряко или непряко от тях 
предприятия, които 
притежават лицензия в 
държава-членка, в която не се 
предоставят аналогични права 
за достъп.

Or. it

Обосновка

На европейско равнище секторът на железопътния транспорт е един от малкото 
сектори, в които единният пазар все още не е реализиран. Следователно е необходимо 
да бъде завършено отварянето на пазара с либерализацията на националния 
транспорт.

Изменение 371
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

1. Държавите-членки могат да 
ограничат право на достъп, 
предвидено в член 10, за услуги 
между начална и крайна точка, 
които са обхванати в един или 
повече договори за обществени 
услуги съгласно действащото 
законодателство на Съюза. Това 
ограничение не следва да води 
до ограничаване на правото да се 
вземат пътници от всяка гара, 
разположена по маршрута на 
международна услуга, и да се 
оставят на друга, включително 
гари, разположени в една и съща 
държава-членка освен когато 
упражняването на това право би 
нарушило икономическото 
равновесие на даден договор за 
обществени услуги.

1. Държавите-членки могат да 
ограничат право на достъп, 
предвидено в член 10, за услуги 
между начална и крайна точка, 
които са обхванати в един или 
повече договори за обществени 
услуги съгласно действащото 
законодателство на Съюза. Това 
ограничение не следва да води 
до ограничаване на правото да се 
вземат пътници от всяка гара, 
разположена по маршрута на 
международна услуга, и да се 
оставят на друга, включително 
гари, разположени в една и съща 
държава-членка освен когато 
упражняването на това право би 
нарушило общата структура
на даден договор за обществени 
услуги.
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Or. fr

Обосновка

Следва да се отдаде приоритет на избора в полза на услугите от общ интерес.

Изменение 372
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
ограничат право на достъп, предвидено 
в член 10, за услуги между начална и 
крайна точка, които са обхванати в един 
или повече договори за обществени 
услуги съгласно действащото 
законодателство на Съюза. Това 
ограничение не следва да води до 
ограничаване на правото да се вземат 
пътници от всяка гара, разположена по 
маршрута на международна услуга, и 
да се оставят на друга, включително 
гари, разположени в една и съща 
държава-членка освен когато 
упражняването на това право би 
нарушило икономическото равновесие 
на даден договор за обществени услуги.

1. Държавите-членки могат да 
ограничат право на достъп, предвидено 
в член 10, за услуги между начална и 
крайна точка, които са обхванати в един 
или повече договори за обществени 
услуги съгласно действащото 
законодателство на Съюза. Това 
ограничение не следва да води до 
ограничаване на правото да се вземат 
пътници от всяка гара, разположена по 
маршрута, включително гари, 
разположени в една и съща държава-
членка освен когато упражняването на 
това право би нарушило 
икономическото равновесие на даден 
договор за обществени услуги.

Or. en

Изменение 373
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки могат да 
ограничат право на достъп, предвидено 
в член 10, за услуги между начална и 

1. Държавите-членки или съответните 
компетентни местни органи, 
сключили договор за обществени 
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крайна точка, които са обхванати в един 
или повече договори за обществени 
услуги съгласно действащото 
законодателство на Съюза. Това 
ограничение не следва да води до 
ограничаване на правото да се вземат 
пътници от всяка гара, разположена по 
маршрута на международна услуга, и да 
се оставят на друга, включително гари, 
разположени в една и съща държава-
членка освен когато упражняването на 
това право би нарушило 
икономическото равновесие на даден 
договор за обществени услуги.

услуги, могат да ограничат право на 
достъп, предвидено в член 10, за услуги 
между начална и крайна точка, които са 
обхванати в един или повече договори 
за обществени услуги съгласно 
действащото законодателство на Съюза. 
Това ограничение не следва да води до 
ограничаване на правото да се вземат 
пътници от всяка гара, разположена по 
маршрута на международна услуга, и да 
се оставят на друга, включително гари, 
разположени в една и съща държава-
членка освен когато упражняването на 
това право би нарушило социално-
икономическото равновесие и целите 
на политиката на сближаване, 
предвидени в даден договор за 
обществени услуги.

Or. en

Обосновка

При вземането на решение относно право на достъп или право да се вземат пътници, 
трябва да се вземат предвид политиката на социално сближаване и свързаните с нея 
цели на транспорта, предвидени в договорите за обществени услуги.

Изменение 374
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

1. Държавите-членки могат да 
ограничат право на достъп, 
предвидено в член 10, за услуги 
между начална и крайна точка, 
които са обхванати в един или 
повече договори за обществени 
услуги съгласно действащото 
законодателство на Съюза. Това 
ограничение не следва да води 
до ограничаване на правото да 

1. Държавите-членки могат да 
ограничат право на достъп, 
предвидено в член 10, за услуги 
между начална и крайна точка, 
които са обхванати в един или 
повече договори за обществени 
услуги съгласно действащото 
законодателство на Съюза. Това 
ограничение не следва да води до 
ограничаване на правото да се 
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се вземат пътници от всяка гара, 
разположена по маршрута на 
международна услуга, и да се 
оставят на друга, включително 
гари, разположени в една и 
съща държава-членка освен 
когато упражняването на това 
право би нарушило
икономическото равновесие на 
даден договор за обществени 
услуги.

вземат пътници от всяка гара, 
разположена по маршрута на 
международна услуга, и да се 
оставят на друга, включително 
гари, разположени в една и съща 
държава-членка или по 
маршрута на национална 
линия освен когато 
упражняването на това право би 
нарушило икономическото 
равновесие на услуги предмет 
на даден договор за обществени 
услуги.

Or. it

Изменение 375
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Условията за достъп до 
железопътната инфраструктура не 
трябва да водят до невъзможност 
пътниците да получат информация и 
да закупят билет, за да се придвижат 
от една точка до друга, независимо 
от това колко оператори на 
железопътен транспорт 
предоставят, цялостно или 
частично, транспортни услуги за 
придвижване между тези две точки.

Or. ro

Обосновка

Условията за достъп до железопътната инфраструктура не трябва да водят до 
невъзможност пътниците да получат информация и да закупят билет, за да се 
придвижат от една дестинация до друга, независимо от това колко оператори на 
железопътен транспорт предоставят, цялостно или частично, транспортни услуги 
за придвижване между тези две дестинации.
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Изменение 376
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Дали икономическото 
равновесие при договор за 
обществени услуги би било 
нарушено се определя от 
регулаторния орган или органи, 
посочени в член 55, въз основа 
на обективен икономически 
анализ и предварително 
определени критерии, след 
отправено искане от някой от 
следните:

Дали общата структура при 
договор за обществени услуги 
би била нарушена се определя 
от регулаторния орган или 
органи, посочени в член 55, въз 
основа на обективен 
икономически анализ и 
предварително определени 
критерии, след отправено искане 
от някой от следните:

Or. fr

Обосновка

Следва да се отдаде приоритет на избора в полза на услугите от общ интерес и да се 
придаде капацитет за действие на представителите на потребителите и 
работниците.

Изменение 377
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дали икономическото равновесие при 
договор за обществени услуги би било 
нарушено се определя от регулаторния 
орган или органи, посочени в член 55, 
въз основа на обективен икономически
анализ и предварително определени 
критерии, след отправено искане от 

От регулаторния орган или органи, 
посочени в член 55, може да бъде 
поискано да вземат решение, в случай 
на спор относно решение, взето от 
органа съгласно разпоредбите на 
параграф 1, въз основа на обективен 
анализ и предварително определени 
критерии, и след отправено искане от 
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някой от следните: някой от следните:

Or. en

Обосновка

Намесата на регулаторния орган се изисква само в случай на спорове.

Изменение 378
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Дали икономическото 
равновесие при договор за 
обществени услуги  би било 
нарушено, се определя от 
регулаторния орган или органи, 
посочени в член 55 , въз основа 
на обективен икономически 
анализ и предварително 
определени критерии, след 
отправено искане от някой от 
следните:

Дали икономическото 
равновесие при услуги предмет 
на договор за обществени 
услуги би било нарушено, се 
определя от регулаторния орган 
или органи, посочени в член 55, 
въз основа на обективен 
икономически анализ и 
предварително определени 
критерии, след отправено искане 
от някой от следните:

Or. it

Изменение 379
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) представителните асоциации на 
потребителите и на персонала;

Or. fr
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Обосновка

Следва да се отдаде приоритет на избора в полза на услугите от общ интерес и да се 
придаде капацитет за действие на представителите на потребителите и 
работниците.

Изменение 380
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи и железопътните 
предприятия, които извършват 
обществените услуги, предоставят на 
съответния регулаторен орган или 
органи информацията, която по разумно 
усмотрение е необходима за вземането 
на решение. Регулаторният орган се 
запознава с предоставената 
информация, като се допитва до всички 
заинтересовани страни, ако е 
необходимо, и уведомява 
заинтересованите страни за своето 
мотивирано решение в рамките на 
предварително определен разумен срок, 
но във всички случаи не по-късно от два 
месеца след получаване на цялата 
необходима информация.

Компетентните органи и железопътните 
предприятия, които извършват 
обществените услуги, предоставят на 
съответния регулаторен орган или 
органи информацията, която по разумно 
усмотрение е необходима за вземането 
на решение. Регулаторният орган се 
запознава с предоставената 
информация, като се допитва до всички 
заинтересовани страни, ако е 
необходимо, и уведомява 
заинтересованите страни за своето 
мотивирано решение в рамките на 
предварително определен разумен срок, 
но във всички случаи не по-късно от 20 
работни дни след получаване на 
искането.

Or. en

Обосновка

От решаващо значение е железопътните предприятия да получават навреме 
решенията по заявленията си за маршрути и исканията за арбитраж.

Изменение 381
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи и железопътните 
предприятия, които извършват 
обществените услуги, предоставят на 
съответния регулаторен орган или 
органи информацията, която по разумно 
усмотрение е необходима за вземането 
на решение. Регулаторният орган се 
запознава с предоставената 
информация, като се допитва до всички 
заинтересовани страни, ако е 
необходимо, и уведомява 
заинтересованите страни за своето 
мотивирано решение в рамките на 
предварително определен разумен 
срок, но във всички случаи не по-късно 
от два месеца след получаване на 
цялата необходима информация.

Компетентните органи и железопътните 
предприятия, които извършват 
обществените услуги, предоставят на 
съответния регулаторен орган или 
органи информацията, която по разумно 
усмотрение е необходима за вземането 
на решение. Регулаторният орган се 
запознава с предоставената 
информация, като се допитва до всички 
заинтересовани страни, ако е 
необходимо, и уведомява 
заинтересованите страни за своето 
мотивирано решение в рамките на две 
седмици след получаване на цялата 
необходима информация.

Or. en

Обосновка

Срок от две седмици следва да бъде оптималната ни цел.

Изменение 382
Werner Kuhn

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Компетентните органи и 
железопътните предприятия, 
които извършват обществените 
услуги, предоставят на 
съответния регулаторен орган 
или органи информацията, която 
по разумно усмотрение е 
необходима за вземането на 
решение. Регулаторният орган се 
запознава с предоставената 

Компетентните органи и 
железопътните предприятия, 
които извършват обществените 
услуги, предоставят на 
съответния регулаторен орган 
или органи информацията, която 
по разумно усмотрение е 
необходима за вземането на 
решение. Регулаторният орган се 
запознава с предоставената 
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информация, като се допитва до 
всички заинтересовани страни, 
ако е необходимо, и уведомява 
заинтересованите страни за 
своето мотивирано решение в 
рамките на предварително 
определен разумен срок, но във 
всички случаи не по-късно от
два месеца след получаване на 
цялата необходима информация.

информация, като се допитва до 
всички заинтересовани страни, 
ако е необходимо, и уведомява 
заинтересованите страни за 
своето мотивирано решение в 
рамките на предварително 
определен разумен срок, но във 
всички случаи не по-късно от
един месец след получаване на 
цялата необходима информация.

Or. de

Обосновка

Важен критерий за това, че един регулаторен орган е ефективен, е срокът, в рамките 
на който той взема решения. Затова решенията и евентуално коригиращите мерки 
следва да се вземат в срок до един месец.

Изменение 383
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Компетентните органи и 
железопътните предприятия, 
които извършват обществените 
услуги, предоставят на 
съответния регулаторен орган 
или органи информацията, 
която по разумно усмотрение е 
необходима за вземането на 
решение. Регулаторният орган се 
запознава с предоставената 
информация, като се допитва до 
всички заинтересовани страни, 
ако е необходимо, и уведомява 
заинтересованите страни за 
своето мотивирано решение в 
рамките на предварително 
определен разумен срок, но във 
всички случаи не по-късно от 

Компетентните органи и 
железопътните предприятия, 
които извършват обществените 
услуги, предоставят на 
съответния регулаторен орган 
или органи цялата 
информация, която им бъде 
изискана за вземането на 
адекватно решение. 
Регулаторният орган се 
запознава с предоставената 
информация, като се допитва до 
всички заинтересовани страни, 
ако е необходимо, и уведомява 
заинтересованите страни за 
своето мотивирано решение в 
рамките на предварително 
определен разумен срок, но във 
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два месеца след получаване на 
цялата необходима информация.

всички случаи не по-късно от 
два месеца след получаване на 
цялата необходима информация.

Or. es

Обосновка

Необходимост да се разполага с цялата информация за вземане на правилно решение.

Изменение 384
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приеме мерки 
за прилагане, определящи подробно 
процедурата и критериите, които 
трябва да бъдат спазвани при 
прилагането на настоящия параграф. 
Тези мерки, необходими за да се 
осигури прилагането при еднакви 
условия на настоящата директива, се 
приемат като актове за изпълнение в 
съответствие с член 63, параграф 3.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Няма основания на Комисията да се предоставят неподходящи средства за 
третиране на национални железопътни въпроси.

Изменение 385
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приеме мерки 
за прилагане, определящи подробно 
процедурата и критериите, които 
трябва да бъдат спазвани при 
прилагането на настоящия параграф. 
Тези мерки, необходими за да се 
осигури прилагането при еднакви 
условия на настоящата директива, се 
приемат като актове за изпълнение в 
съответствие с член 63, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Мерки и актуализирани критерии следва да се приемат съгласно процедурата за 
съвместно вземане на решения.

Изменение 386
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки могат също да 
ограничат правото да се вземат и 
оставят пътници на гари в една и съща 
държава-членка по маршрута на 
международна услуга за превоз на 
пътници, когато изключителното право 
за превоз на пътници между тези гари е 
предоставено с договор за концесия, 
сключен преди 4 декември 2007 г. на 
основата на справедлива състезателна 
процедура и при спазване на 
съответните принципи на правото на 
Съюза. Това ограничение може да 
продължи толкова, колкото е 
първоначалният срок на договора, или 
15 години, според това кой от двата 
срока е по-кратък.

5. Държавите-членки могат също да 
ограничат правото да се вземат и 
оставят пътници на гари в една и съща 
държава-членка, когато изключителното 
право за превоз на пътници между тези 
гари е предоставено с договор за 
концесия, сключен преди 4 декември 
2007 г. на основата на справедлива 
състезателна процедура и при спазване 
на съответните принципи на правото на 
Съюза. Това ограничение може да 
продължи толкова, колкото е 
първоначалният срок на договора, или 
15 години, според това кой от двата 
срока е по-кратък.
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Or. en

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се включи либерализацията на националния пазар 
за пътнически превози. Не бива да чакаме предложението на Европейската комисия 
през 2012 г., а да включим допълнително отваряне на европейския пазар за конкуренция 
още в настоящата преработка.

Изменение 387
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

5. Държавите-членки могат също 
да ограничат правото да се 
вземат и оставят пътници на 
гари в една и съща държава-
членка по маршрута на
международна услуга за превоз 
на пътници, когато 
изключителното право за превоз 
на пътници между тези гари е 
предоставено с договор за 
концесия, сключен преди 4 
декември 2007 г. на основата на 
справедлива състезателна 
процедура и при спазване на 
съответните принципи на 
правото на Съюза. Това 
ограничение може да продължи 
толкова, колкото е 
първоначалният срок на 
договора, или 15 години, според 
това кой от двата срока е по-
кратък.

5. Държавите-членки могат също 
да ограничат правото да се 
вземат и оставят пътници на 
гари в една и съща държава-
членка по маршрута на 
международна и/или вътрешна
услуга за превоз на пътници, 
когато изключителното право за 
превоз на пътници между тези 
гари е предоставено с договор за 
концесия, сключен преди 4 
декември 2007 г. на основата на 
справедлива състезателна 
процедура и при спазване на 
съответните принципи на 
правото на Съюза. Това 
ограничение може да продължи 
толкова, колкото е 
първоначалният срок на 
договора, или 15 години, според 
това кой от двата срока е по-
кратък.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да разшири приложното поле на тази разпоредба така, че 
да обхване вътрешните услуги за превоз на пътници.
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Изменение 388
Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията инструктира
Европейската железопътна агенция 
да изготви сравнителен анализ 
относно определянето на размера на 
таксите в държавите-членки, за да се 
достигне до единен метод на 
изчисление за определяне на размера 
на таксите.

Or. nl

Изменение 389
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На недискриминационна основа 
железопътните предприятия имат 
право на минималния пакет за достъп, 
формулиран в приложение III, точка 1.

1. На недискриминационна основа 
управителите на инфраструктура 
предоставят на железопътните 
предприятия минималния пакет за 
достъп, формулиран в приложение III, 
точка 1.

Or. en

Изменение 390
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На недискриминационна основа 
железопътните предприятия имат 
право на минималния пакет за достъп, 
формулиран в приложение III, точка 1.

1. На недискриминационна основа 
управителите на инфраструктура 
предоставят на железопътните 
предприятия достъп до услугите, 
формулирани в приложение III.

Or. en

Обосновка

Ценно поясняване на текста с цел да се подчертае, че първата стъпка за осигуряване 
на достъп е отговорност на управителя на инфраструктура.

Изменение 391
Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На недискриминационна основа 
железопътните предприятия имат 
право на минималния пакет за достъп, 
формулиран в приложение III, точка 1.

1. На недискриминационна основа 
управителите на инфраструктура 
предоставят на железопътните 
предприятия минималния пакет за 
достъп, формулиран в приложение III, 
точка 1.

Or. en

Изменение 392
Dieter-Lebrecht Koch

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

(1) На недискриминационна 
основа железопътните 
предприятия имат право на

(1) На недискриминационна 
основа управителите на 
инфраструктура предоставят 
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минималния пакет за достъп, 
формулиран в приложение III, 
точка 1.

на железопътните предприятия 
минималния пакет за достъп, 
формулиран в приложение III, 
точка 1.

Or. de

Изменение 393
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Услугите, посочени в 
приложение III, точка 2, се 
предоставят от всички 
оператори на съответните 
съоръжения по 
недискриминационен начин

Услугите, посочени в 
приложение III, точка 2, се 
предоставят от всички оператори 
на съответните съоръжения по 
недискриминационен начин и 
заявки от железопътни 
предприятия могат да бъдат 
отказани само в случай, че 
съществуват надеждни 
алтернативи при пазарни 
условия. Ако
услугите не се предлагат от 
един управител на 
инфраструктура, 
осигуряващият „основната
инфраструктура“ полага 
всички разумни усилия, за да 
осигури предоставянето на 
тези услуги.

Or. fr

Обосновка

Това изменение запазва задълженията на операторите на съоръжения за услуги в 
очакване на четенето пред Съда на ЕС, сезиран от Комисията.
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Изменение 394
Georges Bach

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Услугите, посочени в 
приложение III, точка 2, се 
предоставят от всички 
оператори на съответните 
съоръжения по 
недискриминационен начин

Процедурите за достъп до
услугите, определени в 
приложение III, точка 2, както и 
тяхното използване, се 
предоставят от всички оператори 
на съответните съоръжения по 
недискриминационен начин, 
тъй като тези услуги се 
считат за основни 
съоръжения по смисъла на 
член 3 (21а нова).

Or. fr

Обосновка

Достъпът до релсов път за използване на основните съоръжения следва да бъде
гарантиран по недискриминационен начин.

Изменение 395
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Услугите, посочени в приложение III, 
точка 2, се предоставят от всички 
оператори на съответните съоръжения 
по недискриминационен начин.

Услугите, посочени в приложение III, 
точка 2, се предоставят от всички 
оператори на съответните съоръжения 
на железопътните предприятия по 
недискриминационен начин под 
контрола на регулаторния орган.

Or. en
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Изменение 396
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Услугите, посочени в приложение III, 
точка 2, се предоставят от всички 
оператори на съответните 
съоръжения по недискриминационен 
начин.

Железопътните оператори, които 
предоставят обслужващите 
съоръжения, посочени в приложение 
III, на железопътни предприятия, 
биха могли да бъдат контролирани 
при осъществяването на тази 
дейност от регулаторния орган, с цел
да се избегнат спорове или 
неприемливи забавяния; за да 
гарантира пълна прозрачност и 
справедлив достъп до съоръженията, 
съответният железопътен оператор, 
независимо от това чия собственост 
е или принадлежността му към 
съставна железопътна група, трябва 
да води разделно счетоводство за 
всяко предоставяно обслужващо 
съоръжение.

Or. en

Обосновка

Достъпът и наличието на обслужващи съоръжения е от съществено значение, за да 
могат железопътните предприятия да функционират и за да осигурят прозрачност. 
Доставчиците на железопътни услуги, независимо от това чия собственост са, 
трябва да водят отделни счетоводни отчети, без да се предрешава 
принадлежността им към съставна група.

Изменение 397
Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Услугите, посочени в приложение III, 
точка 2, се предоставят от всички 

Услугите, посочени в приложение III, 
точка 2, се предоставят от всички 
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оператори на съответните съоръжения 
по недискриминационен начин.

оператори на съответните съоръжения 
на железопътните предприятия по 
недискриминационен начин под 
контрола на регулаторния орган.

Or. en

Изменение 398
Dieter-Lebrecht Koch

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Услугите, посочени в 
приложение III, точка 2, се 
предоставят от всички
оператори на съответните 
съоръжения по 
недискриминационен начин.

Услугите, посочени в 
приложение III, точка 2, се 
предоставят от оператори на 
съответните съоръжения по 
недискриминационен начин на 
железопътни предприятия под 
надзора на регулаторния орган.

Or. de

Изменение 399
Debora Serracchiani

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Услугите, посочени в приложение III, 
точка 2, се предоставят от всички 
оператори на съответните съоръжения 
по недискриминационен начин.

Достъпът до свързаните с жп 
дейността услуги, посочени в 
приложение III, точка 2, и тяхното 
използване се предоставят от всички 
оператори на съответните съоръжения 
по недискриминационен начин.

Or. en
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Изменение 400
Mathieu Grosch

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Услугите, посочени в приложение III, 
точка 2, се предоставят от всички 
оператори на съответните съоръжения 
по недискриминационен начин.

Услугите, посочени в приложение III, 
точка 2, се предоставят от всички 
оператори на съответните съоръжения 
по недискриминационен начин, тъй 
като те са основни съоръжения 
съгласно член 3, параграф 1, точка 21а 
(нова).

Or. en

Изменение 401
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато операторът на съоръжение за 
услуга принадлежи на орган или 
компания, която също провежда 
дейност и има доминиращо 
положение на поне един от пазарите 
за железопътен превоз, за които се 
използва това съоръжение, 
операторът следва да бъде 
организиран по такъв начин, че да е 
независим от съответния орган или 
компания в правно и организационно 
отношение, както и във връзка с 
вземането на решения.

заличава се

Or. en

Обосновка

Излишна с оглед на разпоредбите на параграф 2, алинея 1.
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Изменение 402
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато операторът на съоръжение за 
услуга принадлежи на орган или 
компания, която също провежда 
дейност и има доминиращо 
положение на поне един от пазарите 
за железопътен превоз, за които се 
използва това съоръжение,
операторът следва да бъде 
организиран по такъв начин, че да е 
независим от съответния орган или 
компания в правно и организационно 
отношение, както и във връзка с 
вземането на решения.

Операторите на съоръжение за услуга 
водят разделно счетоводство за всяка 
категория обслужващо съоръжение,
посочено в приложение ІІІ, точка 2.

Or. en

Изменение 403
Georges Bach

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Когато операторът на 
съоръжение за услуга 
принадлежи на орган или 
компания, която също провежда 
дейност и има доминиращо 
положение на поне един от 
пазарите за железопътен превоз, 
за които се използва това 
съоръжение, операторът следва 
да бъде организиран по такъв 
начин, че да е независим от 

Когато операторът на 
съоръжение за услуга 
принадлежи на орган или 
компания, която също провежда 
дейност и има доминиращо 
положение на поне един от 
пазарите за железопътен превоз, 
за които се използва това 
съоръжение, операторът следва 
да бъде организиран по такъв 
начин, че да гарантира пълна 
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съответния орган или 
компания в правно и 
организационно отношение, 
както и във връзка с вземането 
на решения.

прозрачност, както и 
недискриминационен подход до 
достъпа и използването на 
тези услуги. Тази 
независимост не следва да 
включва създаването на
отделен орган за 
съоръженията за услуги.
Компетентният национален 
регулаторен орган упражнява 
контрола върху условията за 
достъп.

Or. fr

Обосновка

Пълното разделяне на транспортните услуги няма да доведе до честна конкуренция 
между тези дейности. То ще има като последица допълнителни организационни 
разходи, увеличена бюрокрация и повишаване на административните разходи. 
Правомощията на съответните национални регулаторни органи следва да се засилят, 
за да могат да проверяват дали решенията са взети по прозрачен начин и не са налице 
дискриминационни практики.

Изменение 404
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато операторът на съоръжение за 
услуга принадлежи на орган или 
компания, която също провежда 
дейност и има доминиращо 
положение на поне един от пазарите 
за железопътен превоз, за които се 
използва това съоръжение, операторът 
следва да бъде организиран по такъв 
начин, че да е независим от 
съответния орган или компания в 
правно и организационно отношение, 
както и във връзка с вземането на 
решения.

С цел да се гарантира пълна 
прозрачност и недискриминация на 
достъпа до съоръжения за услуги,
посочени в приложение ІІІ, точка 2, и 
предоставянето на услуги в тези 
съоръжения, операторът на такова 
съоръжение води разделно 
счетоводство за въпросните 
съоръжения.



PE467.166v01-00 180/218 AM\870642BG.doc

BG

Or. en

Изменение 405
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато операторът на съоръжение за 
услуга принадлежи на орган или 
компания, която също провежда 
дейност и има доминиращо положение 
на поне един от пазарите за 
железопътен превоз, за които се 
използва това съоръжение, операторът 
следва да бъде организиран по такъв 
начин, че да е независим от съответния 
орган или компания в правно и 
организационно отношение, както и 
във връзка с вземането на решения.

С цел да се гарантира пълна 
прозрачност и недискриминация на 
достъпа до съоръжения за услуги,
посочени в приложение ІІІ, точка 2, 
букви a), б), в), д) и ж), и 
предоставянето на услуги в тези 
съоръжения, когато операторът на 
такова съоръжение за услуга е под 
пряк или непряк контрол на орган или 
компания, която също провежда 
дейност и има доминиращо положение 
на националните пазари за 
железопътен превоз, за които се 
използва това съоръжение, 
операторите на съоръженията са 
организирани по такъв начин, че да са 
независими от съответния орган или 
компания. Тази независимост не 
включва изискването за създаване на 
отделен орган или компания за 
обслужващите съоръжения.

Or. en

Изменение 406
Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато операторът на съоръжение за 
услуга принадлежи на орган или 
компания, която също провежда 

заличава се



AM\870642BG.doc 181/218 PE467.166v01-00

BG

дейност и има доминиращо 
положение на поне един от пазарите 
за железопътен превоз, за които се 
използва това съоръжение, 
операторът следва да бъде 
организиран по такъв начин, че да е 
независим от съответния орган или 
компания в правно и организационно 
отношение, както и във връзка с 
вземането на решения

Or. de

Обосновка

Готовността да се инвестира в съоръжения за услуги ще спадне. 
Създателят/операторът на съоръжението вече не може да изхожда от това, че е 
необходимо да може да покрива само своите потребности, тъй като трети лица, 
чийто бизнес подход нито познава, нито може да оцени, неминуемо ще получат 
достъп при подобни условия и ще го лишат от капацитети. От друга страна, 
операторът на съоръжение за услуга ще поеме предприемаческия риск, свързан със 
съоръжението за услуга. Разпоредбите не благоприятстват инвестициите и 
представляват прекомерна намеса в правата на собственост.

Изменение 407
Carlo Fidanza

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Когато операторът на 
съоръжение за услуга 
принадлежи на орган или 
компания, която също провежда 
дейност и има доминиращо 
положение на поне един от 
пазарите за железопътен превоз, 
за които се използва това 
съоръжение, операторът следва 
да бъде организиран по такъв 
начин, че да е независим от 
съответния орган или компания
в правно и организационно 

Когато операторът на 
съоръжение за услуга 
принадлежи на железопътно 
предприятие, която също 
провежда дейност и има 
доминиращо положение на поне 
един от пазарите за железопътен 
превоз, за които се използва това 
съоръжение, операторът следва 
да бъде организиран по такъв 
начин, че да е независим от 
съответното железопътно 
предприятие в правно и 
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отношение, както и във връзка с 
вземането на решения.

организационно отношение, 
както и във връзка с вземането 
на решения.

Or. it

Обосновка

Изменението предвижда, че изискванията за организационна самостоятелност на 
операторите на услуги трябва да се прилагат към железопътните предприятия, 
доколкото изискванията за самостоятелност, които вече са предвидени за 
управителите на инфраструктурата, гарантират и тези за съпътстващите услуги.

Изменение 408
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Искания от железопътни предприятия за 
достъп до съоръжението за услуга могат 
да бъдат отхвърляни само при условие, 
че съществуват реалистични 
алтернативи, даващи им възможност 
да извършват съответния товарен 
или пътнически превоз по същия 
маршрут и при икономически 
приемливи условия. Отговорността 
за доказване на наличието на 
реалистична алтернатива се носи от 
оператора на съответното съоръжение 
за услуга от посочения вид.

Искания от железопътни предприятия за 
достъп до съоръжението за услуга могат 
да бъдат отхвърляни само при условие, 
че излишният капацитет не е 
достатъчен, за да може да се 
удовлетворят тези искания за 
достъп. Операторът на съответното 
съоръжение за услуга трябва да 
представи обосновка и да докаже 
липсата на достатъчен излишен 
капацитет. В случай на спор 
заявителят може да обжалва отказа 
на достъп пред регулаторния орган.

Or. en

Изменение 409
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Искания от железопътни предприятия за 
достъп до съоръжението за услуга могат 
да бъдат отхвърляни само при условие, 
че съществуват реалистични 
алтернативи, даващи им възможност да 
извършват съответния товарен или 
пътнически превоз по същия маршрут и 
при икономически приемливи условия.
Отговорността за доказване на 
наличието на реалистична алтернатива 
се носи от оператора на съответното 
съоръжение за услуга от посочения вид.

Искания от железопътни предприятия за 
достъп до съоръжението за услуга 
получават отговор в определен срок, 
установен от националния 
регулаторен орган, и могат да бъдат 
отхвърляни само при условие, че 
съществуват реалистични алтернативи, 
даващи им възможност да извършват 
съответния товарен или пътнически 
превоз по същия маршрут и при 
икономически приемливи условия.
Отговорността за доказване на 
наличието на реалистична алтернатива 
се носи от оператора на съответното 
съоръжение за услуга от посочения вид.

Or. en

Изменение 410
Georges Bach

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Искания от железопътни 
предприятия за достъп до 
съоръжението за услуга могат да 
бъдат отхвърляни само при 
условие, че съществуват 
реалистични алтернативи, 
даващи им възможност да 
извършват съответния 
товарен или пътнически превоз
по същия маршрут и при 
икономически приемливи 
условия. Отговорността за
доказване на наличието на 
реалистична алтернатива се 
носи от оператора на 
съответното съоръжение за

Искания от железопътни 
предприятия за достъп до 
съоръжението за услуга, 
определени в член III, точка 2,
могат да бъдат отхвърляни 
единствено при условие, че 
съществуват реалистични 
алтернативи, в пазарните 
условия или ако, при сезиране 
и след разглеждане на случая,
регулаторният орган, посочен 
в член 55, счете, че има 
основателна причина за 
оператора на услуга да 
откаже достъп до исканата 
услуга. Ако операторът 
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услуга от посочения вид. оспорва решението на 
регулаторния орган, той има 
право да предостави 
основанията за отказа на 
достъп.

Or. fr

Обосновка

Предложението на Комисията не е достатъчно ясно по отношение на определението 
за основни съоръжения. Ролята на регулаторния орган в случай на отказ на достъп 
също следва да се определи по-точно.

Изменение 411
Hubert Pirker

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Искания от железопътни 
предприятия за достъп до 
съоръжението за услуга могат 
да бъдат отхвърляни само при 
условие, че съществуват 
реалистични алтернативи, 
даващи им възможност да 
извършват съответния товарен 
или пътнически превоз по 
същия маршрут и при 
икономически приемливи 
условия. Отговорността за 
доказване на наличието на 
реалистична алтернатива се 
носи от оператора на 
съответното съоръжение за 
услуга от посочения вид.

Искане от железопътно 
предприятие за достъп до 
съоръжението за услуга може да 
бъде отхвърляно само при 
условие, че съществуват 
реалистични алтернативи, 
даващи му възможност да 
извършва съответния товарен 
или пътнически превоз по същия 
маршрут и при икономически 
приемливи условия. Когато 
искането е отхвърлено, 
операторът на съответното 
съоръжение за услуга от 
посочения вид е задължен да 
обоснове причините за 
отхвърляне пред подателя на 
искането и пред регулаторния 
орган. Регулаторният орган
проверява причините за 
отхвърлянето и евентуално 
взема коригиращи мерки. По 
отношение на решението на 
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регулаторния орган е в сила 
член 56, параграф 5, алинея 2.

Or. de

Обосновка

Задача на регулаторния орган е да провери причините за отхвърлянето и евентуално 
да се намеси.

Изменение 412
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Искания от железопътни предприятия за 
достъп до съоръжението за услуга могат 
да бъдат отхвърляни само при условие, 
че съществуват реалистични 
алтернативи, даващи им възможност да 
извършват съответния товарен или 
пътнически превоз по същия маршрут и 
при икономически приемливи условия.
Отговорността за доказване на 
наличието на реалистична алтернатива 
се носи от оператора на съответното 
съоръжение за услуга от посочения 
вид.

Искания от железопътни предприятия за 
достъп до съоръжението за услуга могат 
да бъдат отхвърляни само при условие, 
че съществуват реалистични 
алтернативи, даващи възможност на 
железопътното предприятие 
заявител да извършва съответния 
товарен или пътнически превоз по 
същия или алтернативен маршрут и 
при икономически приемливи условия. 
Това не задължава оператора на 
съоръжението за услуга да прави 
инвестиции, за да удовлетвори всички 
искания на железопътните 
предприятия. Отговорността за 
доказване на наличието на реалистична 
алтернатива се носи от регулаторния 
орган. От доставчика на услугата се 
изисква да представи обосновка за
всеки отказ на достъп до неговото 
съоръжение или до доставката на 
въпросната услуга.

Or. en
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Изменение 413
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Искания от железопътни предприятия за 
достъп до съоръжението за услуга могат 
да бъдат отхвърляни само при условие, 
че съществуват реалистични 
алтернативи, даващи им възможност да 
извършват съответния товарен или 
пътнически превоз по същия маршрут и 
при икономически приемливи условия.
Отговорността за доказване на 
наличието на реалистична алтернатива 
се носи от оператора на съответното 
съоръжение за услуга от посочения 
вид.

Искания от железопътни предприятия за 
достъп до съоръжението за услуга могат 
да бъдат отхвърляни само при условие, 
че съществуват реалистични 
алтернативи, даващи възможност на 
железопътното предприятие 
заявител да извършва съответния 
товарен или пътнически превоз по 
същия или алтернативен маршрут и 
при икономически приемливи условия. 
Това не задължава оператора на 
съоръжението за услуга да прави 
инвестиции, за да удовлетвори всички 
искания на железопътните 
предприятия. Отговорността за 
доказване на наличието на реалистична 
алтернатива се носи от регулаторния 
орган, като по този начин се избягват 
спорове и забавяния.

Or. en

Обосновка

Информацията и предложението за използване на икономически реалистични 
маршрути би могло да бъде отговорност на регулаторния орган в случай на отказан 
достъп от страна на железопътен оператор, който управлява съответното 
съоръжение за услуга.

Изменение 414
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Искания от железопътни Искания от железопътни 
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предприятия за достъп до 
съоръжението за услуга могат да 
бъдат отхвърляни само при 
условие, че съществуват 
реалистични алтернативи, 
даващи им възможност да 
извършват съответния товарен 
или пътнически превоз по същия 
маршрут и при икономически 
приемливи условия. 
Отговорността за доказване 
на наличието на реалистична 
алтернатива се носи от 
оператора на съответното 
съоръжение за услуга от 
посочения вид.

предприятия за достъп до 
съоръжението за услуга могат да 
бъдат отхвърляни само при 
условие, че съществуват 
реалистични алтернативи, 
даващи им възможност да 
извършват съответния товарен 
или пътнически превоз по същия 
маршрут и при икономически 
приемливи условия. В случай на 
оспорване регулаторният 
орган, посочен в член 55, се 
произнася като взема предвид 
информацията, представена
от страните. Във всички 
случаи операторът на 
съответното съоръжение за 
услуга от посочения вид следва 
да мотивира решението си за 
отказ.

Or. fr

Изменение 415
Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Искания от железопътни 
предприятия за достъп до 
съоръжението за услуга могат да 
бъдат отхвърляни само при 
условие, че съществуват 
реалистични алтернативи, 
даващи им възможност да 
извършват съответния товарен 
или пътнически превоз по същия 
маршрут и при икономически 
приемливи условия. 
Отговорността за доказване 
на наличието на реалистична 
алтернатива се носи от 

Искания от железопътни 
предприятия за достъп до 
съоръжението за услуга могат да 
бъдат отхвърляни само при 
условие, че съществуват 
реалистични алтернативи, 
даващи им възможност да 
извършват съответния товарен 
или пътнически превоз по същия 
маршрут и при икономически 
приемливи условия.
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оператора на съответното 
съоръжение за услуга от 
посочения вид.

Or. de

Обосновка

Готовността да се инвестира в съоръжения за услуги ще намалее. 
Създателят/операторът на съоръжението вече не може да изхожда от това, че е 
необходимо да може да покрива само своите потребности, тъй като трети лица, 
чийто бизнес подход нито познава, нито може да оцени, неминуемо ще получат 
достъп при подобни условия и ще му вземат капацитети. От друга страна, 
операторът на съоръжение за услуга ще поеме предприемаческия риск, свързан със 
съоръжението за услуга. Разпоредбите не благоприятстват инвестициите и 
представляват прекомерна намеса в правата на собственост.

Изменение 416
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Искания от железопътни 
предприятия за достъп до 
съоръжението за услуга могат да 
бъдат отхвърляни само при 
условие, че съществуват 
реалистични алтернативи, 
даващи им възможност да 
извършват съответния товарен 
или пътнически превоз по същия 
маршрут и при икономически 
приемливи условия.
Отговорността за доказване 
на наличието на реалистична 
алтернатива се носи от 
оператора на съответното 
съоръжение за услуга от 
посочения вид.

Искания от железопътни 
предприятия за достъп до 
съоръжението за услуга могат да 
бъдат отхвърляни само при 
условие, че съществуват 
реалистични алтернативи, 
даващи им възможност да 
извършват съответния товарен 
или пътнически превоз по същия 
маршрут и при икономически 
приемливи условия. При отказ 
на достъп до неговото 
съоръжение за извършване на 
услуги от оператора се изисква
да обоснове писмено своя 
отказ.

Or. pl
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Обосновка

При отказ на достъп до неговото съоръжение операторът на услугата не може да 
бъде задължен да докаже, че съществуват реални варианти от икономическа и 
техническа гледна точка, от които заявителят може да възползва без значително 
увеличение на разходите, тъй като няма познание за съоръженията, които се 
управляват от други оператори.

Изменение 417
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Искания от железопътни 
предприятия за достъп до 
съоръжението за услуга могат да 
бъдат отхвърляни само при 
условие, че съществуват 
реалистични алтернативи, 
даващи им възможност да 
извършват съответния товарен 
или пътнически превоз по 
същия маршрут и при 
икономически приемливи 
условия. Отговорността за 
доказване на наличието на 
реалистична алтернатива се 
носи от оператора на 
съответното съоръжение за 
услуга от посочения вид.

Искания от железопътни 
предприятия за достъп до 
съоръжението за услуга могат да 
бъдат отхвърляни само при 
условие, че съществуват 
реалистични алтернативи, 
даващи им възможност да 
извършват съответния товарен 
или пътнически превоз по същия 
маршрут и при икономически 
приемливи условия. 
Отговорността за доказване на 
наличието на реалистична 
алтернатива се носи от оператора 
на съответното съоръжение за 
услуга от посочения вид. Под 
съоръжения за услуги следва да 
се разбират ремонтни 
работилници, поддържащи 
съоръжения, устройства и 
необходими странични 
коловози, странични и 
разпределителни коловози за 
експлоатация и достигане на 
съоръженията за ремонт, 
както и терминали и частни 
разпределителни гари.

Or. de



PE467.166v01-00 190/218 AM\870642BG.doc

BG

Изменение 418
Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Искания от железопътни предприятия за 
достъп до съоръжението за услуга
могат да бъдат отхвърляни само при 
условие, че съществуват реалистични 
алтернативи, даващи им възможност да 
извършват съответния товарен или 
пътнически превоз по същия маршрут и 
при икономически приемливи условия.
Отговорността за доказване на 
наличието на реалистична алтернатива 
се носи от оператора на съответното 
съоръжение за услуга от посочения 
вид.

Искания от железопътни предприятия за 
достъп до и предоставяне на услуги
могат да бъдат отхвърляни само при 
условие, че съществуват реалистични 
алтернативи, даващи възможност на 
железопътното предприятие 
заявител да извършва съответния 
товарен или пътнически превоз по 
същия или алтернативен маршрут и 
при икономически приемливи условия. 
Това не задължава оператора на 
съоръжението за услуга да прави 
инвестиции, за да удовлетвори всички 
искания на железопътните 
предприятия. Отговорността за 
доказване на наличието на реалистична 
алтернатива се носи от регулаторния 
орган. От доставчика на услугата се 
изисква да представи обосновка за
всеки отказ на достъп до неговото 
съоръжение или до доставката на 
въпросната услуга.

Or. en

Изменение 419
Mathieu Grosch

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Искания от железопътни предприятия за 
достъп до съоръжението за услуга могат 
да бъдат отхвърляни само при условие, 

Искания от железопътни предприятия за 
достъп до съоръжението за услуга могат 
да бъдат отхвърляни само при условие, 
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че съществуват реалистични 
алтернативи, даващи им възможност да 
извършват съответния товарен или 
пътнически превоз по същия маршрут и 
при икономически приемливи условия.
Отговорността за доказване на 
наличието на реалистична алтернатива 
се носи от оператора на съответното 
съоръжение за услуга от посочения вид.

че съществуват реалистични и 
приемливи алтернативи, даващи им 
възможност да извършват съответния 
товарен или пътнически превоз по 
същия маршрут и при икономически 
приемливи условия. Отговорността за 
доказване на наличието на реалистична 
алтернатива се носи от оператора на 
съответното съоръжение за услуга от 
посочения вид.

Or. en

Изменение 420
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

От доставчика на железопътни 
услуги, който управлява 
съоръжението, се изисква да 
представи обосновка за всеки отказ за 
достъп до неговото съоръжение или 
до доставката на въпросната услуга 
от посочения вид.

Or. en

Обосновка

Уместно е да се представя подходяща обосновка в помощ на разследването на 
регулаторния орган, ако е необходимо такова.

Изменение 421
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато операторът на съответното Когато операторът на съответното 
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съоръжение за услуга е изправен пред 
съвпадение на различни искания, той 
прави опит за най-добро възможно 
съчетаване на удовлетворяването на 
различните искания. В случай че не 
съществува реалистична алтернатива и 
не е възможно да се удовлетворят 
всички искания за ползване на 
капацитета на съответното съоръжение 
въз основа на показаните потребности, 
регулаторният орган по член 55, по своя 
собствена инициатива или въз основа на 
жалба, предприема съответно действие, 
с което да осигури съответстваща част 
от капацитета да бъде предоставена на 
такива железопътни предприятия, които 
са различни от тези, представляващи 
част от съответния орган или компания, 
на която принадлежи операторът на 
съоръжението. От друга страна, 
новопостроените ремонтни и други 
технически съоръжения, създадени за 
специфичен вид нов подвижен състав, 
могат да бъдат запазени за ползване от 
едно железопътно предприятие за 
първите пет години от тяхната 
експлоатация.

съоръжение за услуга е изправен пред 
съвпадение на различни искания, той 
прави опит за най-добро възможно 
съчетаване на удовлетворяването на 
различните искания. В случай че не 
съществува реалистична алтернатива и 
не е възможно да се удовлетворят 
всички искания за ползване на 
капацитета на съответното съоръжение 
въз основа на показаните потребности, 
регулаторният орган по член 55, по своя 
собствена инициатива или въз основа на 
жалба, предприема съответно действие, 
с което да осигури съответстваща част 
от капацитета да бъде предоставена на 
такива железопътни предприятия, които 
са различни от тези, представляващи 
част от съответния орган или компания, 
на която принадлежи операторът на 
съоръжението. От друга страна, 
новопостроените ремонтни и други 
технически съоръжения, създадени за 
специфичен вид нов подвижен състав, 
могат да бъдат запазени за ползване от 
едно железопътно предприятие за 
първите пет години от тяхната 
експлоатация. Ако не е възможно 
съответстваща част от капацитета 
да бъде предоставена на железопътни 
предприятия, различни от тези, 
представляващи част от съответния 
орган или компания, на която 
принадлежи операторът на 
съоръжението, регулаторният орган 
разработва алтернативни решения 
заедно с всички съответни 
заинтересовани страни.

Or. en

Обосновка

Ако не е възможно съответстваща част от капацитета да бъде предоставена на 
железопътни предприятия, различни от тези, представляващи част от съответния 
орган или компания, на която принадлежи операторът на съоръжението, 
регулаторният орган разработва алтернативни решения заедно с всички съответни 
заинтересовани страни.
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Изменение 422
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато операторът на съответното 
съоръжение за услуга е изправен пред 
съвпадение на различни искания, той 
прави опит за най-добро възможно 
съчетаване на удовлетворяването на 
различните искания. В случай че не 
съществува реалистична 
алтернатива и не е възможно да се 
удовлетворят всички искания за 
ползване на капацитета на 
съответното съоръжение въз основа 
на показаните потребности, 
регулаторният орган по член 55, по 
своя собствена инициатива или въз 
основа на жалба, предприема 
съответно действие, с което да 
осигури съответстваща част от 
капацитета да бъде предоставена на 
такива железопътни предприятия, 
които са различни от тези, 
представляващи част от съответния 
орган или компания, на която 
принадлежи операторът на 
съоръжението. От друга страна, 
новопостроените ремонтни и други 
технически съоръжения, създадени за
специфичен вид нов подвижен състав, 
могат да бъдат запазени за ползване 
от едно железопътно предприятие за 
първите пет години от тяхната 
експлоатация.

Когато операторът на съответното 
съоръжение за услуга е изправен пред 
съвпадение на различни искания, той 
използва съществуващия излишен 
капацитет, за да удовлетвори 
исканията за достъп.

Or. en

Изменение 423
Georges Bach
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Когато операторът на 
съответното съоръжение за 
услуга е изправен пред 
съвпадение на различни 
искания, той прави опит за най-
добро възможно съчетаване на 
удовлетворяването на 
различните искания. В случай че 
не съществува реалистична 
алтернатива и не е възможно да 
се удовлетворят всички искания 
за ползване на капацитета на 
съответното съоръжение въз 
основа на показаните 
потребности, регулаторният 
орган по член 55, по своя 
собствена инициатива или въз 
основа на жалба, предприема 
съответно действие, с което да 
осигури съответстваща част от 
капацитета да бъде предоставена 
на такива железопътни 
предприятия, които са различни 
от тези, представляващи част от 
съответния орган или компания, 
на която принадлежи операторът 
на съоръжението. От друга 
страна, новопостроените
ремонтни и други технически 
съоръжения, създадени за 
специфичен вид нов подвижен 
състав, могат да бъдат запазени 
за ползване от едно железопътно 
предприятие за първите пет
години от тяхната експлоатация.

Когато операторът на това
съоръжение за услуга е изправен 
пред съвпадение на различни 
искания, той прави опит за най-
добро възможно съчетаване на 
удовлетворяването на 
различните искания. В случай че 
не съществува реалистична 
алтернатива и не е възможно да 
се удовлетворят всички искания 
за ползване на капацитета на 
съответното съоръжение въз 
основа на показаните 
потребности, регулаторният 
орган по член 55, по своя 
собствена инициатива или въз 
основа на жалба, предприема 
съответно действие, за да 
провери дали искането е било 
отказано без основателна 
причина и, в този случай, да 
осигури съответстваща част от 
капацитета да бъде предоставена 
на такива железопътни 
предприятия, които са различни 
от тези, представляващи част от 
съответния орган или компания, 
на която принадлежи операторът 
на съоръжението. От друга 
страна, ако новопостроени
ремонтни и други технически 
съоръжения са създадени за 
специфичен вид нов подвижен 
състав в рамките на договор за 
обществени услуги съгласно 
Регламент (ЕО) № 1370/2007, 
използването им може да бъде 
приоритетно предназначено за 
възлагащият оператор за 
срока на договора, тъй като 
това е необходимо за 
предоставянето на 
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публичната услуга. В 
останалите случаи, тези 
съоръжения могат да бъдат 
запазени за ползване от едно 
железопътно предприятие за 
първите десет години от 
тяхната експлоатация. Въпреки 
това всички излишни 
капацитети следва да бъдат
достъпни за всички други 
железопътни оператори, под 
контрола на регулаторния 
орган.

Or. fr

Обосновка

Регулаторният орган следва да проверява валидността на отказите за достъп до 
услуги. В случай че не е имало основателна причина, той може да разреши достъпа до 
тези услуги на заявителя. За да се избегне изкуствено блокиране на новите участници, 
излишните капацитети са достъпни за всички оператори.

Изменение 424
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато операторът на съответното 
съоръжение за услуга е изправен пред 
съвпадение на различни искания, той 
прави опит за най-добро възможно 
съчетаване на удовлетворяването на 
различните искания. В случай че не 
съществува реалистична алтернатива и 
не е възможно да се удовлетворят 
всички искания за ползване на 
капацитета на съответното съоръжение 
въз основа на показаните потребности, 
регулаторният орган по член 55, по своя 
собствена инициатива или въз основа на 
жалба, предприема съответно действие, 
с което да осигури съответстваща 

Когато операторът на съответното 
съоръжение за услуга е изправен пред 
съвпадение на различни искания, той 
прави опит за най-добро възможно 
съчетаване на удовлетворяването на 
различните искания. В случай че не 
съществува реалистична алтернатива и 
не е възможно да се удовлетворят 
всички искания за ползване на 
капацитета на съответното съоръжение 
въз основа на показаните потребности, 
регулаторният орган по член 55, по своя 
собствена инициатива или въз основа на 
жалба, предприема съответно действие.
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част от капацитета да бъде 
предоставена на такива железопътни 
предприятия, които са различни от 
тези, представляващи част от 
съответния орган или компания, на 
която принадлежи операторът на 
съоръжението. От друга страна, 
новопостроените ремонтни и други 
технически съоръжения, създадени за 
специфичен вид нов подвижен състав, 
могат да бъдат запазени за ползване 
от едно железопътно предприятие за 
първите пет години от тяхната 
експлоатация.

Or. en

Изменение 425
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато операторът на съответното 
съоръжение за услуга е изправен пред 
съвпадение на различни искания, той 
прави опит за най-добро възможно 
съчетаване на удовлетворяването на 
различните искания. В случай че не 
съществува реалистична алтернатива и 
не е възможно да се удовлетворят 
всички искания за ползване на 
капацитета на съответното съоръжение 
въз основа на показаните потребности, 
регулаторният орган по член 55, по своя 
собствена инициатива или въз основа на 
жалба, предприема съответно действие, 
с което да осигури съответстваща 
част от капацитета да бъде 
предоставена на такива железопътни 
предприятия, които са различни от 
тези, представляващи част от 
съответния орган или компания, на 
която принадлежи операторът на 

Когато железопътният оператор на 
съответното съоръжение за услуга е 
изправен пред съвпадение на различни 
искания, той прави опит за най-добро 
възможно съчетаване на 
удовлетворяването на различните 
искания. В случай че не съществува 
реалистична алтернатива и не е 
възможно да се удовлетворят всички 
искания за ползване на капацитета на
съответното съоръжение въз основа на 
показаните потребности, регулаторният 
орган по член 55, по своя собствена 
инициатива или въз основа на жалба, 
предприема съответно действие.
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съоръжението. От друга страна, 
новопостроените ремонтни и други 
технически съоръжения, създадени за 
специфичен вид нов подвижен състав, 
могат да бъдат запазени за ползване 
от едно железопътно предприятие за 
първите пет години от тяхната 
експлоатация.

Or. en

Обосновка

Информацията, притежавана от регулаторния орган и включена в референтния 
документ за мрежата, е достатъчна за намиране на решение.

Изменение 426
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Когато операторът на 
съответното съоръжение за 
услуга е изправен пред 
съвпадение на различни 
искания, той прави опит за най-
добро възможно съчетаване на
удовлетворяването на 
различните искания. В случай че 
не съществува реалистична 
алтернатива и не е възможно да 
се удовлетворят всички искания 
за ползване на капацитета на 
съответното съоръжение въз 
основа на показаните 
потребности, регулаторният 
орган по член 55, по своя 
собствена инициатива или въз 
основа на жалба, предприема 
съответно действие, с което да 
осигури съответстваща част от 
капацитета да бъде 

Когато операторът на 
съответното съоръжение за 
услуга е изправен пред 
съвпадение на различни искания, 
той прави опит за най-добро 
възможно съчетаване на 
удовлетворяването на 
различните искания. В случай че 
не съществува реалистична 
алтернатива и не е възможно да 
се удовлетворят всички искания 
за ползване на капацитета на 
съответното съоръжение въз 
основа на показаните 
потребности, регулаторният 
орган по член 55 прави преценка 
дали инсталацията е 
необходима за 
осъществяването на 
транспортната услуга и при 
необходимост по своя собствена 
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предоставена на такива 
железопътни предприятия, 
които са различни от тези, 
представляващи част от 
съответния орган или компания, 
на която принадлежи 
операторът на съоръжението. От 
друга страна, новопостроените 
ремонтни и други технически 
съоръжения, създадени за 
специфичен вид нов подвижен 
състав, могат да бъдат запазени 
за ползване от едно железопътно 
предприятие за  първите пет 
години от тяхната експлоатация.

инициатива или въз основа на 
жалба, предприема съответно 
действие, с което да установи 
дали искането е отхвърлено 
неоснователно и в такъв 
случай да осигури 
съответстваща част от свободния
капацитет да бъде 
предоставена на такива 
железопътни предприятия, които 
са различни от тези, 
представляващи част от 
съответния орган или компания, 
на която принадлежи операторът 
на съоръжението. От друга 
страна, новопостроените 
ремонтни и други технически 
съоръжения, създадени за 
специфичен вид нов подвижен 
състав, могат да бъдат запазени 
за ползване от едно железопътно 
предприятие за първите пет 
години от тяхната експлоатация.

Or. it

Обосновка

Изменението предвижда регулаторният орган да прави преценка дали инсталацията 
съставлява съществен елемент от упражняването на транспортните дейности и да 
установява дали отхвърлянето на искането за ползване е било неоснователно.

Изменение 427
Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Когато операторът на 
съответното съоръжение за 
услуга е изправен пред 
съвпадение на различни 
искания, той прави опит за най-

Когато операторът на 
съответното съоръжение за 
услуга е изправен пред 
съвпадение на различни искания, 
той прави опит за най-добро 
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добро възможно съчетаване на 
удовлетворяването на 
различните искания. В случай че 
не съществува реалистична 
алтернатива и не е възможно да 
се удовлетворят всички искания 
за ползване на капацитета на 
съответното съоръжение въз 
основа на показаните 
потребности, регулаторният 
орган по член 55, по своя 
собствена инициатива или въз 
основа на жалба, предприема 
съответно действие, с което да 
осигури съответстваща част от 
капацитета да бъде предоставена 
на такива железопътни 
предприятия, които са различни 
от тези, представляващи част от 
съответния орган или компания, 
на която принадлежи операторът 
на съоръжението. От друга 
страна, новопостроените 
ремонтни и други технически 
съоръжения, създадени за 
специфичен вид нов подвижен 
състав, могат да бъдат запазени 
за ползване от едно железопътно 
предприятие за първите пет 
години от тяхната експлоатация.

възможно съчетаване на 
удовлетворяването на 
различните искания. В случай че 
не съществува реалистична 
алтернатива и не е възможно да 
се удовлетворят всички искания 
за ползване на капацитета на 
съответното съоръжение въз 
основа на показаните 
потребности, регулаторният 
орган по член 55, по своя 
собствена инициатива или въз 
основа на жалба, предприема 
съответно действие, за да 
провери дали искането не е 
отхвърлено неоправдано. Ако 
случаят е такъв, той 
гарантира, че съответстваща 
част от капацитета ще бъде 
предоставена на такива 
железопътни предприятия, които 
са различни от тези, 
представляващи част от 
съответния орган или компания, 
на която принадлежи операторът 
на съоръжението. От друга 
страна, новопостроените 
ремонтни и други технически 
съоръжения, създадени за 
специфичен вид нов подвижен 
състав, могат да бъдат запазени 
за ползване от едно железопътно 
предприятие за първите пет 
години от тяхната експлоатация.

Or. de

Обосновка

Готовността да се инвестира в съоръжения за услуги ще намалее. 
Създателят/операторът на съоръжението вече не може да изхожда от това, че е 
необходимо да може да покрива само своите потребности, тъй като трети лица, 
чийто бизнес подход нито познава, нито може да оцени, неминуемо ще получат 
достъп при подобни условия и ще му вземат капацитети. От друга страна, 
операторът на съоръжение за услуга ще поеме предприемаческия риск, свързан със 
съоръжението за услуга. Разпоредбите не благоприятстват инвестициите и 
представляват прекомерна намеса в правата на собственост.
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Изменение 428
Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато операторът на съответното 
съоръжение за услуга е изправен пред 
съвпадение на различни искания, той 
прави опит за най-добро възможно 
съчетаване на удовлетворяването на 
различните искания. В случай че не 
съществува реалистична алтернатива и 
не е възможно да се удовлетворят 
всички искания за ползване на 
капацитета на съответното съоръжение 
въз основа на показаните потребности, 
регулаторният орган по член 55, по своя 
собствена инициатива или въз основа на 
жалба, предприема съответно действие, 
с което да осигури съответстваща 
част от капацитета да бъде 
предоставена на такива железопътни 
предприятия, които са различни от 
тези, представляващи част от 
съответния орган или компания, на 
която принадлежи операторът на 
съоръжението. От друга страна, 
новопостроените ремонтни и други 
технически съоръжения, създадени за 
специфичен вид нов подвижен състав, 
могат да бъдат запазени за ползване 
от едно железопътно предприятие за 
първите пет години от тяхната 
експлоатация.

Когато операторът на съответното 
съоръжение за услуга е изправен пред 
съвпадение на различни искания, той 
прави опит за най-добро възможно 
съчетаване на удовлетворяването на 
различните искания. В случай че не 
съществува реалистична алтернатива и 
не е възможно да се удовлетворят 
всички искания за ползване на 
капацитета на съответното съоръжение 
въз основа на показаните потребности, 
регулаторният орган по член 55, по своя 
собствена инициатива или въз основа на 
жалба, предприема съответно действие.

Or. en

Изменение 429
Peter van Dalen
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Когато операторът на 
съответното съоръжение за 
услуга е изправен пред 
съвпадение на различни 
искания, той прави опит за най-
добро възможно съчетаване на 
удовлетворяването на 
различните искания. В случай че 
не съществува реалистична 
алтернатива и не е възможно да 
се удовлетворят всички искания 
за ползване на капацитета на 
съответното съоръжение въз 
основа на показаните 
потребности, регулаторният 
орган по член 55, по своя 
собствена инициатива или въз 
основа на жалба, предприема 
съответно действие, с което да 
осигури съответстваща част от 
капацитета да бъде предоставена 
на такива железопътни 
предприятия, които са различни 
от тези, представляващи част от 
съответния орган или компания, 
на която принадлежи операторът 
на съоръжението. От друга 
страна, новопостроените 
ремонтни и други технически 
съоръжения, създадени за 
специфичен вид нов подвижен 
състав, могат да бъдат запазени 
за ползване от едно железопътно 
предприятие за първите пет 
години от тяхната експлоатация.

Когато операторът на 
съответното съоръжение за 
услуга е изправен пред 
съвпадение на различни 
искания, той прави опит за най-
добро възможно съчетаване на 
удовлетворяването на 
различните искания. В случай че 
не съществува реалистична 
алтернатива и не е възможно да 
се удовлетворят всички искания 
за ползване на капацитета на 
съответното съоръжение въз 
основа на показаните 
потребности, регулаторният 
орган по член 55, въз основа на 
жалба, предприема съответно 
действие, с което да осигури 
съответстваща част от 
капацитета да бъде предоставена 
на такива железопътни 
предприятия, които са различни 
от тези, представляващи част от 
съответния орган или компания, 
на която принадлежи операторът 
на съоръжението. От друга 
страна, новопостроените 
ремонтни и други технически 
съоръжения, създадени за 
специфичен вид нов подвижен 
състав, могат да бъдат запазени 
за ползване от едно железопътно 
предприятие за първите пет 
години от тяхната експлоатация.

Or. nl

Изменение 430
Debora Serracchiani
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато операторът на съответното 
съоръжение за услуга е изправен пред 
съвпадение на различни искания, той 
прави опит за най-добро възможно 
съчетаване на удовлетворяването на 
различните искания. В случай че не 
съществува реалистична алтернатива и 
не е възможно да се удовлетворят 
всички искания за ползване на 
капацитета на съответното съоръжение 
въз основа на показаните потребности, 
регулаторният орган по член 55, по своя 
собствена инициатива или въз основа на 
жалба, предприема съответно действие, 
с което да осигури съответстваща 
част от капацитета да бъде 
предоставена на такива железопътни 
предприятия, които са различни от 
тези, представляващи част от 
съответния орган или компания, на 
която принадлежи операторът на 
съоръжението. От друга страна, 
новопостроените ремонтни и други 
технически съоръжения, създадени за 
специфичен вид нов подвижен състав, 
могат да бъдат запазени за ползване от 
едно железопътно предприятие за 
първите пет години от тяхната 
експлоатация.

Когато операторът на съответното 
съоръжение за услуга е изправен пред 
съвпадение на различни искания, той 
прави опит за най-добро възможно 
съчетаване на удовлетворяването на 
различните искания. В случай че не 
съществува реалистична алтернатива и 
не е възможно да се удовлетворят 
всички искания за ползване на 
капацитета на съответното съоръжение 
въз основа на показаните потребности, 
регулаторният орган по член 55, по своя 
собствена инициатива или въз основа на 
жалба, предприема съответно действие, 
с което да се избегне всякаква 
дискриминация и/или неравностойни 
условия, с цел да се гарантира 
прозрачност. От друга страна, 
новопостроените ремонтни и други 
технически съоръжения, създадени за 
високоскоростен нов подвижен 
състав, могат съгласно Решение 
2008/232/ЕО на Комисията от 21 
февруари 2008 г. относно техническа 
спецификация за оперативна 
съвместимост, свързана с подсистема 
Подвижен състав на 
трансевропейската железопътна 
система за високоскоростни влакове1, 
да бъдат запазени за ползване от едно 
железопътно предприятие за 
първите десет години от тяхната 
експлоатация с възможност за едно 
подновяване под надзора на 
регулаторния орган.
Новопостроените ремонтни и други 
технически съоръжения, създадени за 
специфичен вид нов подвижен състав, 
могат да бъдат запазени за ползване от 
едно железопътно предприятие за 
първите пет години от тяхната 
експлоатация.
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Or. en

Изменение 431
Georges Bach

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че съоръжението за услуга 
от посочения вид не е било използвано 
поне през последните две 
последователни години, неговият 
собственик оповестява, че 
експлоатацията на съоръжението се 
предоставя на лизинг или под наем.

заличава се

Or. de

Обосновка

Това предложение представлява намеса в правото на собственост. Регулаторният 
орган следва да разполага с достатъчно правомощия, за да гарантира и упражнява 
контрол върху недискриминационния достъп до съоръженията.

Изменение 432
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че съоръжението за услуга 
от посочения вид не е било използвано 
поне през последните две 
последователни години, неговият 
собственик оповестява, че 
експлоатацията на съоръжението се 
предоставя на лизинг или под наем.

заличава се

Or. en
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Изменение 433
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че съоръжението за услуга 
от посочения вид не е било използвано 
поне през последните две 
последователни години, неговият 
собственик оповестява, че 
експлоатацията на съоръжението се 
предоставя на лизинг или под наем.

заличава се

Or. en

Обосновка

Безсмислен текст с оглед на всички разпоредби, които дават право на достъп до 
железопътните съоръжения.

Изменение 434
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че съоръжението за услуга 
от посочения вид не е било използвано 
поне през последните две 
последователни години, неговият 
собственик оповестява, че 
експлоатацията на съоръжението се 
предоставя на лизинг или под наем.

заличава се

Or. pl

Обосновка

Разпоредбата се отнася до начина на управление на имуществото и твърде дълбоко 
навлиза в правото на собственост, гарантирано от основните актове на Европейския 
съюз. Решението за отдаване под наем или продажба на съоръжението за услуга 
трябва да се основава на икономическите съображения и да бъде решение, взето 
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самостоятелно от собственика на това съоръжение.

Изменение 435
Ismail Ertug

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

В случай че съоръжението за 
услуга от посочения вид не е 
било използвано поне през 
последните две последователни 
години, неговият собственик 
оповестява, че експлоатацията 
на съоръжението се предоставя 
на лизинг или под наем.

В случай че съоръжението за 
услуга от посочения вид не е 
било използвано поне през 
последните две последователни 
години, неговият собственик 
оповестява, че експлоатацията 
на съоръжението се предоставя 
на лизинг, под наем или за 
продажба.

Or. de

Обосновка

Железопътните предприятия трябва да могат също така и да продават 
съоръженията.

Изменение 436
Brian Simpson

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че съоръжението за услуга от 
посочения вид не е било използвано 
поне през последните две 
последователни години, неговият 
собственик оповестява, че 
експлоатацията на съоръжението се 
предоставя на лизинг или под наем.

В случай че съоръжението за услуга от 
посочения вид не е било използвано 
поне през последната една година, 
неговият собственик оповестява, че 
експлоатацията на съоръжението се 
предоставя на лизинг, под наем или за 
продажба с цел използване за 
дейности, свързани с железопътния 
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сектор.

Or. en

Изменение 437
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че съоръжението за услуга от 
посочения вид не е било използвано 
поне през последните две 
последователни години, неговият 
собственик оповестява, че 
експлоатацията на съоръжението се 
предоставя на лизинг или под наем.

В случай че съоръжението за услуга от 
посочения вид не е било използвано 
поне през последните две 
последователни години, неговият 
собственик оповестява, че 
експлоатацията на съоръжението се 
предоставя на лизинг или под наем, или 
отново го пуска в експлоатация, ако 
бъдат получени искания.

Or. en

Изменение 438
Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че съоръжението за услуга 
от посочения вид не е било използвано
поне през последните две 
последователни години, неговият 
собственик оповестява, че 
експлоатацията на съоръжението се 
предоставя на лизинг или под наем.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Готовността да се инвестира в съоръжения за услуги ще спадне. 
Създателят/операторът на съоръжението вече не може да изхожда от това, че е 
необходимо да може да покрива само своите потребности, тъй като трети лица, 
чийто бизнес подход нито познава, нито може да оцени, неминуемо ще получат 
достъп при подобни условия и ще му вземат капацитети. От друга страна, 
операторът на съоръжение за услуга ще поеме предприемаческия риск, свързан със 
съоръжението за услуга. Разпоредбите не благоприятстват инвестициите и 
представляват прекомерна намеса в правата на собственост..

Изменение 439
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че съоръжението за услуга от 
посочения вид не е било използвано 
поне през последните две 
последователни години, неговият 
собственик оповестява, че 
експлоатацията на съоръжението се 
предоставя на лизинг или под наем.

В случай че съоръжението за услуга от 
посочения вид не е било използвано 
поне през последните две 
последователни години и е изразен 
интерес въз основа на доказани 
потребности, неговият собственик 
оповестява, че експлоатацията на 
съоръжението се предоставя на лизинг 
или под наем, освен ако операторът на 
това съоръжение за услуга не докаже, 
че текущ процес на преобразуване 
възпрепятства използването му от 
което и да било железопътно 
предприятие.

Or. en

Изменение 440
Peter van Dalen

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че съоръжението за услуга от В случай че съоръжението за услуга, 
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посочения вид не е било използвано 
поне през последните две
последователни години, неговият 
собственик оповестява, че 
експлоатацията на съоръжението се 
предоставя на лизинг или под наем.

посочено в приложение ІІІ, точка 2,
не е било използвано поне през 
последните три последователни години
и е изразен интерес от железопътни 
предприятия пред оператора на това 
съоръжение въз основа на доказани 
потребности, неговият собственик 
оповестява, че експлоатацията на 
съоръжението се предоставя на лизинг 
или под наем като съоръжение за 
железопътни услуги, изцяло или 
отчасти, освен ако операторът на 
това съоръжение за услуга не докаже, 
че текущ процес на преобразуване 
възпрепятства използването му от 
което и да било железопътно 
предприятие.

Or. en

Изменение 441
Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

В случай че съоръжението за 
услуга от посочения вид не е 
било използвано поне през 
последните две последователни 
години, неговият собственик 
оповестява, че експлоатацията 
на съоръжението се предоставя 
на лизинг или под наем.

В случай че съоръжението за 
услуга от посочения вид не е 
било използвано поне през 
последните две последователни 
години, неговият собственик 
оповестява, че експлоатацията 
на съоръжението се предоставя 
за продажба, на лизинг или под 
наем, освен ако собственикът 
може да докаже, че 
съоръжението се намира в 
процес на преустройство, 
което възпрепятства 
използването му от 
железопътно предприятие.

Or. es
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Обосновка

Необходимо е да се даде възможност за известна гъвкавост на операторите на 
съоръжения, в случай че докажат, че въпросните съоръжения се намират на терен, 
който може да бъде подложен на процеси на преустройство, например от градски 
тип, които процеси обикновено се проточват дълго във времето, докато се 
осъществят.

Изменение 442
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

В случай че съоръжението за 
услуга от посочения вид не е 
било използвано поне през 
последните две последователни 
години, неговият собственик 
оповестява, че експлоатацията 
на съоръжението се предоставя 
на лизинг или под наем.

В случай че съоръжението за 
услуга от посочения вид не е 
било използвано поне през 
последните две последователни 
години, неговият собственик 
оповестява, че експлоатацията 
на съоръжението се предоставя 
на лизинг или под наем. Ако 
съоръжението е било дадено 
на железопътното 
предприятие преди 
това,следва да изяснят
причините за неизползването 
му.

Or. es

Обосновка

Разкриването на причините за неизползването на съоръжението ще помогне за 
подобряване на услугите и за постигане на целите на директивата.

Изменение 443
Antonio Cancian, Hubert Pirker

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 5



PE467.166v01-00 210/218 AM\870642BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че съоръжението за услуга от 
посочения вид не е било използвано 
поне през последните две 
последователни години, неговият 
собственик оповестява, че 
експлоатацията на съоръжението се 
предоставя на лизинг или под наем.

В случай че съоръжението за услуга от 
посочения вид не е било използвано 
поне през последните две 
последователни години, неговият 
собственик оповестява, че 
експлоатацията на съоръжението се 
предоставя на лизинг, концесия или под 
наем за железопътни дейности. В 
случай на неразпределение поради 
липса на подходящи искания, след 
оценка относно обществения интерес 
на услугата от страна на 
регулаторния орган по член 55, е 
възможно да се пристъпи към 
продажба на услугата.

Or. en

Обосновка

Пояснява, че обществените услуги могат да бъдат продавани, но не без проверка от 
страна на регулаторния орган.

Изменение 444
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че съоръжението за услуга от 
посочения вид не е било използвано 
поне през последните две 
последователни години, неговият 
собственик оповестява, че 
експлоатацията на съоръжението се 
предоставя на лизинг или под наем.

Собственикът на съоръжението за 
услуга го използва съгласно 
принципите за ефективност, 
посочени в настоящата директива, и 
оповестява, че експлоатацията на 
съоръжението е на разположение, при 
всякаква форма на прехвърляне на 
собственост, ако той не го използва в
поне две последователни години.

Or. en
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Изменение 445
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите, когато управителят на 
инфраструктура предлага някои от 
видовете услуги, описани в 
приложение III, точка 3 като 
допълнителни услуги, той ги 
предоставя по недискриминационен 
начин по заявка на железопътни 
предприятия.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предишните разпоредби в настоящия член са достатъчни.

Изменение 446
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите, когато управителят на 
инфраструктура предлага някои от 
видовете услуги, описани в приложение 
III, точка 3 като допълнителни услуги, 
той ги предоставя по 
недискриминационен начин по заявка 
на железопътни предприятия.

3. В случаите, когато управителят на 
инфраструктура предлага някои от 
видовете услуги, описани в приложение 
III, точка 3 като допълнителни услуги, 
той ги предоставя по 
недискриминационен начин по заявка 
на железопътни предприятия.

Железопътното предприятие, което 
купува задвижваща електроенергия, е 
свободно да избира доставчика на 
електричество.
Единичните цени на енергията не са 
обвързани с вида или размера на 
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железопътното предприятие, а 
следва да бъдат справедливи за всички 
клиенти.

Or. en

Изменение 447
Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите, когато управителят на 
инфраструктура предлага някои от 
видовете услуги, описани в приложение 
III, точка 3 като допълнителни услуги, 
той ги предоставя по 
недискриминационен начин по заявка 
на железопътни предприятия .

3. В случаите, когато операторът на 
услуга предлага някои от видовете 
услуги, описани в приложение III, точка 
3 като допълнителни услуги, той ги 
предоставя по недискриминационен 
начин по заявка на железопътни 
предприятия .

Or. en

Изменение 448
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Железопътните предприятия 
могат да изискат от управителя на 
инфраструктура или от други 
доставчици другите видове 
спомагателни услуги, изброени в 
приложение III, точка 4. 
Управителят на инфраструктура не 
е задължен да предоставя тези услуги.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Предишните разпоредби в настоящия член са достатъчни.

Изменение 449
Mathieu Grosch

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Регулаторният орган трябва да 
бъде информиран и да има достъп до 
съответните документи относно 
исканията и решенията съгласно 
приложение ІІІ, точки 1 и 2, за да 
може да гарантира, че тези решения 
са взети по недискриминационен 
начин.

Or. en

Изменение 450
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Приложение III може за бъде 
изменено, в светлината на 
придобития опит, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 60.

заличава се

Or. en

Изменение 451
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 13 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Приложение III може за бъде 
изменено, в светлината на 
придобития опит, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 60.

заличава се

Or. de

Обосновка

Съгласно Договора от Лисабон (член 290) делегираните актове могат да доведат 
единствено до допълване или изменение на несъществени елементи от законодателния 
акт. Предложеното тук оправомощаване на Комисията да измени съществени 
аспекти на железопътната политика и управление посредством делегиран акт далеч 
надхвърля пределите, в рамките на които е оправдано прехвърлянето на правомощия 
на Комисията. Затова модификациите следва да бъдат предмет на обикновена 
процедура на съвместно вземане на решение.

Изменение 452
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Приложение III може за бъде 
изменено, в светлината на 
придобития опит, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 60.

заличава се

Or. en

Обосновка

Съществен елемент, който не попада в обхвата на процедурата на делегирани 
актове.

Изменение 453
Dieter-Lebrecht Koch

Предложение за директива
Член 13 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Приложение III може за бъде 
изменено, в светлината на 
придобития опит, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 60.

заличава се

Or. de

Изменение 454
Mathieu Grosch

Предложение за директива
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Приложение III може за бъде 
изменено, в светлината на 
придобития опит, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 60.

заличава се

Or. en

Изменение 455
Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Приложение III може за бъде 
изменено, в светлината на 
придобития опит, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 60.

заличава се 

Or. en

Изменение 456
Gilles Pargneaux



PE467.166v01-00 216/218 AM\870642BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

1. Всякакви разпоредби, 
съдържащи се в трансгранични 
споразумения между 
държавите-членки, които 
дискриминират между 
железопътните предприятия 
или които ограничават 
свободата на железопътните 
предприятия да предоставят 
трансгранични услуги, се 
отменят с настоящото.

заличава се

Трансграничните споразумения 
се нотифицират до 
Комисията. Комисията 
проучва съответствието на 
такива споразумения с 
настоящата директива и 
решава, в съответствие с 
консултативната процедура, 
посочена в член 64, параграф 2, 
дали съответните 
споразумения могат да 
продължат да се прилагат. 
Комисията уведомява за своето 
решение Европейския
парламент, Съвета и 
държавите-членки.

Or. fr

Обосновка

Държавите-членки следва да имат свободата да определят необходимото 
сътрудничество, по-специално в рамките на УОИ, които биха определили. В случая е 
поставено под въпрос понятието за субсидиарност.

Изменение 457
Georges Bach
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Всякакви разпоредби, 
съдържащи се в 
трансгранични споразумения 
между държавите-членки, 
които дискриминират между 
железопътните предприятия 
или които ограничават
свободата на железопътните 
предприятия да предоставят 
трансгранични услуги, се 
отменят с настоящото.

Държавите-членки трябва да 
гарантират, че 
трансграничните 
споразумения, които те 
сключват, не дискриминират 
някои железопътни
предприятия или не 
представляват ограничения за 
свободата на железопътните 
предприятия да предоставят 
трансгранични услуги.

Or. fr

Обосновка

Трансграничните споразумения трябва да останат в сферата на автономните 
решения на държавите и да останат в техните правомощия. Европейският съюз 
трябва да действа единствено в случай че целите не могат да бъдат изпълнени в 
достатъчна степен от държавите-членки и могат да бъдат постигнати по-добре от 
Европейския съюз.

Изменение 458
Georges Bach

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Трансграничните споразумения 
се нотифицират до Комисията. 
Комисията проучва 
съответствието на такива 
споразумения с настоящата 
директива и решава, в 
съответствие с 
консултативната процедура, 
посочена в член 64, параграф 2, 

Трансграничните споразумения 
се нотифицират до Комисията. 
Тя проучва съответствието им с 
настоящата директива. В случай 
че Комисията установи 
несъответствие между 
трансгранично споразумение и 
разпоредба на правото на 
Общността, тя може да реши 
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дали съответните 
споразумения могат да 
продължат да се прилагат. 
Комисията уведомява за 
своето решение Европейския 
парламент, Съвета и 
държавите-членки.

да отправи иск за установяване 
на неизпълнение на задължения
пред Съда на Европейския съюз 
съгласно предвиденото в член 
258 от ДФЕС, за нарушение на 
европейското право.

Or. fr

Обосновка

Европейската комисия не може да отмени с обикновено решение прилагането на 
трансгранично споразумение, сключено между две държави-членки в нужната форма. 
Съгласно член 17 от ДФЕС Комисията трябва да следи за прилагането на Договорите 
и на мерките, приети от институциите по силата на тези Договори под контрола на 
Съда на Европейския съюз.

Изменение 459
Georges Bach

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Без да се засяга разделението на 
правомощия между Съюза и 
държавите-членки, в 
съответствие с правото на 
Съюза, договарянето и 
прилагането на трансгранични 
споразумения между държави-
членки и трети страни е 
предмет на процедурата на 
сътрудничество между 
държавите-членки и 
Комисията.

Без да се засяга разделението на 
правомощия между Съюза и 
държавите-членки, в 
съответствие с правото на 
Съюза, държавите-членки 
трябва да нотифицират до 
Комисията преговорите и 
прилагането на трансгранични 
споразумения между държави-
членки и трети страни.

Or. fr


