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Изменение 460
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията приема  
необходимите мерки за 
мониторинг на техническите и 
икономическите условия и пазарни 
развития в европейския 
железопътен транспорт.

1. Комисията приема  необходимите 
мерки за мониторинг на 
техническите и икономическите 
условия и пазарни развития, 
развитието в областта на 
заетостта на работната сила и 
на социалните условия в
европейския железопътен транспорт, 
както и спазването на правилата 
на конкуренцията в Съюза.

Or. ro

Обосновка

Мониторингът на развитието в областта на заетостта на работната сила и 
социалните условия, както и спазването на правилата на конкуренцията в Съюза са 
много важни за реализирането на „единно европейско железопътно пространство“.

Изменение 461
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В този контекст, Комисията 
тясно включва в тази дейност 
представители на държавите-
членки и на секторите, обхванати 
от работата ѝ, включително и 
потребители, така че те по-добре да 
могат да наблюдават развитието на 
железопътния сектор и еволюцията 
на пазара, да оценяват ефекта от 
приетите мерки и да анализират 
въздействието на планираните от 

2. В този контекст, Комисията 
тясно включва в тази дейност 
представители на държавите-
членки, Европейския парламент, 
Европейската железопътна 
агенция и на секторите, обхванати 
от работата ѝ, включително и 
потребители, така че те по-добре да 
могат да наблюдават развитието на 
железопътния сектор и еволюцията 
на пазара, да оценяват ефекта от 
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Комисията мерки. приетите мерки и да анализират 
въздействието на планираните от 
Комисията мерки.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да включи Европейския парламент и Европейската 
железопътна агенция в работата на Европейската комисия.

Изменение 462
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В този контекст, Комисията тясно 
включва в тази дейност 
представители на държавите-членки и 
на секторите, обхванати от работата 
ѝ, включително и потребители, така 
че те по-добре да могат да 
наблюдават развитието на 
железопътния сектор и еволюцията 
на пазара, да оценяват ефекта от 
приетите мерки и да анализират 
въздействието на планираните от 
Комисията мерки.

2. В този контекст, Комисията 
тясно включва в тази дейност 
представители на държавите-
членки, по-специално 
регулаторните органи, и на 
секторите, обхванати от работата ѝ, 
включително и социалните 
партньори и организациите, 
представляващи потребителите 
на железници, така че те по-добре 
да могат да наблюдават развитието 
на този сектор и еволюцията на 
пазара, да оценяват ефекта от 
приетите мерки и да анализират 
въздействието на планираните от 
Комисията мерки.

Or. fr

Обосновка

Комисията трябва да присъедини представители на социалните партньори и 
потребители към операциите си за наблюдение на железопътния пазар. Европейската 
железопътна агенция от своя страна трябва да запази тези прерогативи за 
оптимално равнище на сигурност.
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Изменение 463
Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В този контекст, Комисията тясно 
включва в тази дейност представители 
на държавите-членки и на секторите, 
обхванати от работата ѝ, включително 
и потребители, така че те по-добре 
да могат да наблюдават развитието на 
железопътния сектор и еволюцията на 
пазара, да  оценяват ефекта от 
приетите мерки и да  анализират 
въздействието на планираните от 
Комисията мерки.

2. В този контекст, Комисията 
тясно включва в тази дейност 
представители на държавите-
членки, включително 
представители на 
регулаторните органи и на 
секторите, обхванати от работата 
ѝ, включително и социалните 
партньори и клиентите на 
железопътния сектор, така че 
те по-добре да могат да 
наблюдават развитието на 
железопътния сектор и 
еволюцията на пазара, да
оценяват ефекта от приетите 
мерки и да  анализират 
въздействието на планираните от 
Комисията мерки. Комисията 
се консултира, ако е 
необходимо, и с Европейската 
железопътна агенция.

Or. nl

Изменение 464
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В този контекст, Комисията тясно 
включва в тази дейност представители 
на държавите-членки и на секторите, 
обхванати от работата ѝ, включително 
и потребители, така че те по-добре да 
могат да наблюдават развитието на 

2. В този контекст, Комисията 
тясно включва в тази дейност 
представители на държавите-
членки, на регулаторните 
органи, на засегнатите 
железопътни предприятия и на 
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железопътния сектор и еволюцията на 
пазара, да  оценяват ефекта от приетите 
мерки и да  анализират въздействието 
на планираните от Комисията мерки.

секторите, обхванати от работата 
ѝ, включително и потребители, 
така че те по-добре да могат да 
наблюдават развитието на 
железопътния сектор и 
еволюцията на пазара, да
оценяват ефекта от приетите 
мерки и да  анализират 
въздействието на планираните от 
Комисията мерки.

Or. de

Изменение 465
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В този контекст, Комисията 
тясно включва в тази дейност 
представители на държавите-
членки и на секторите, обхванати 
от работата ѝ, включително и 
потребители, така че те по-добре 
да могат да наблюдават развитието 
на железопътния сектор и 
еволюцията на пазара, да оценяват 
ефекта от приетите мерки и да
анализират въздействието на 
планираните от Комисията мерки.

2. В този контекст, Комисията тясно 
включва в тази дейност 
представители на държавите-членки 
и на секторите, обхванати от работата 
ѝ, включително и синдикални 
организации и съюзи от сектора, 
както и представители на 
потребителите, така че те по-добре 
да могат да наблюдават развитието на 
железопътния сектор и еволюцията 
на пазара, да  оценяват ефекта от 
приетите мерки и да  анализират 
въздействието на планираните от 
Комисията мерки.

Or. ro

Обосновка

Като има предвид важната роля на синдикалните организации и съюзи в сектора и 
по-специално на представителите на потребителите на железопътни услуги, е важно 
те да бъдат консултирани и да подкрепят Комисията в процеса на мониторинг на 
техническите и икономически условия и на насоките на развитие на пазара на 
европейския железопътен транспорт.
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Изменение 466
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията осъществява мониторинг 
на използването на железопътните
мрежи и на еволюцията на рамковите 
условия в железопътния сектор, по-
специално на таксуването при ползване 
на инфраструктура, на разпределянето 
на капацитет, на инвестициите в 
железопътната инфраструктура, на 
развитията във връзка с цените и 
качеството на железопътните 
транспортни услуги, обхванати от 
договори за обществена услуга, на 
лицензирането и на степента на 
хармонизация между държавите-членки. 
Тя осигурява активно сътрудничество 
между съответните регулаторни органи 
в държавите-членки.

3. Комисията осъществява мониторинг 
на използването на железопътните 
мрежи и на еволюцията на рамковите 
условия в железопътния сектор, по-
специално на таксуването при ползване 
на инфраструктура, на разпределянето 
на капацитет, на инвестициите в 
железопътната инфраструктура, на 
развитията във връзка с цените и 
качеството на железопътните 
транспортни услуги, обхванати от 
договори за обществена услуга, на 
лицензирането, на степента на 
отваряне на пазара и на степента на 
хармонизация между държавите-членки. 
Тя осигурява активно сътрудничество 
между съответните регулаторни органи 
в държавите-членки.

Or. en

Обосновка

От решаваща важност е в настоящата преработка да се подчертае значението на 
доизграждането на вътрешния пазар в железопътния сектор, а отварянето на 
пазара и лоялната конкуренция са основни елементи за постигането му.

Изменение 467
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията осъществява 
мониторинг на използването на 

3. Комисията осъществява 
мониторинг на използването на 
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железопътните мрежи и на 
еволюцията на рамковите условия в 
железопътния сектор, по-специално 
на таксуването при ползване на 
инфраструктура, на разпределянето 
на капацитет, правила за безопасност 
и на инвестициите в железопътната 
инфраструктура, на развитията във 
връзка с цените и качеството на 
железопътните транспортни услуги, 
обхванати от договори за 
обществена услуга, на 
лицензирането и на степента на 
хармонизация между държавите-
членки. Тя осигурява активно 
сътрудничество между съответните 
регулаторни органи в държавите-
членки.

железопътните мрежи и на
еволюцията на рамковите условия в 
железопътния сектор, по-специално 
на таксуването при ползване на 
инфраструктура, на разпределянето 
на капацитет, правила за безопасност 
и на инвестициите в железопътната 
инфраструктура, на развитията във 
връзка с цените и качеството на 
железопътните транспортни услуги, 
обхванати от договори за 
обществена услуга, на 
лицензирането и на степента на 
хармонизация, по-специално в 
областта на социалните права, 
между и в рамките на държавите-
членки. Тя осигурява активно 
сътрудничество между съответните 
регулаторни органи в държавите-
членки.

Or. fr

Изменение 468
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията докладва периодично 
на Европейския парламент и на 
Съвета относно:

4. Комисията докладва периодично 
и най-малко на всеки четири 
години, на Европейския парламент 
и на Съвета относно:

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да уточни честотата, с която Комисията трябва да 
докладва на Парламента и Съвета за своята работа.
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Изменение 469
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) развитието на вътрешнообщностния 
пазар на железопътни услуги;

a) развитието на вътрешнообщностния 
пазар на железопътни услуги, 
включително степента на отваряне 
на пазара;

Or. en

Изменение 470
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) съществуващите в отделните 
държави-членки условия на труд в 
сектора.

Or. de

Обосновка

Неправилно консолидиране. Формулировката отговаря на Директива 2004/51 за 
изменение на Директива 91/440/ЕИО на Съвета относно развитието на железниците 
в Общността. Аспектът, свързан със заетостта, следва на всяка цена да бъде взет 
под внимание в доклада, в крайна сметка работниците са ключ към рентабилна, 
сигурна и ефективна железопътна система. Освен това по такъв начин би могло и би 
следвало да се създаде инструмент за изпълнение на целите на Лисабонската 
стратегия.

Изменение 471
Brian Simpson

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията наблюдава развитието 
на пазарите за поддръжка и до 2012 г. 
предприема проучване, за да направи 
оценка на ползите, до които би довело 
тяхното отваряне. Проучването 
следва да направи анализ на 
въздействието, което отварянето на 
услугите по поддръжка ще има върху 
пазара за железопътни оператори и 
върху по-нататъшното улесняване на 
достъпа на железопътните 
оператори до свързани с жп 
дейността услуги.

Or. en

Обосновка

Трябва да се проучи потенциалът на пазарите за поддръжка да предлагат 
възможност за голямо повишаване на ефикасността. Резултатите от проучването и 
от наблюдението могат да послужат като информация за Комисията за 
предприемане на евентуални регулаторни действия.

Изменение 472
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на мониторинга на пазара от 
страна на Комисията, държавите-членки 
предоставят ежегодно посочената в 
приложение IV информация, както и 
всички други необходими данни, 
поискани от Комисията.

За целите на мониторинга на пазара от 
страна на Комисията, държавите-членки 
предоставят ежегодно посочената в 
приложение IV информация, както и 
всички други необходими данни, 
поискани от Комисията, по-специално:

a) степента на отваряне на пазара и 
лоялната конкуренция във всяка 
държава-членка;

Or. en
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Обосновка

От решаваща важност е в настоящата преработка да се подчертае значението на 
доизграждането на вътрешния пазар в железопътния сектор, а отварянето на 
пазара и лоялната конкуренция са основни елементи за постигането му.

Изменение 473
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на мониторинга на пазара 
от страна на Комисията, 
държавите-членки предоставят 
ежегодно посочената в приложение 
IV информация, както и всички 
други необходими данни, поискани 
от Комисията.

За целите на мониторинга на пазара от 
страна на Комисията, държавите-
членки предоставят ежегодно 
посочената в приложение IV 
информация, както и всички други 
необходими данни, поискани от 
Комисията:

изброяване и публикуване на вида и 
броя на жалбите, заявленията и 
другите рекламации от страна на 
железопътните предприятия и на 
дискриминацията и другите 
ощетяващи мерки от страна на 
управителите на инфраструктура, 
старите държавни железници или 
съответно техните дружества 
приемници.

Or. de

Изменение 474
Debora Serracchiani

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на мониторинга на пазара от 
страна на Комисията, държавите-членки 

За целите на мониторинга на пазара от 
страна на Комисията, държавите-членки 
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предоставят ежегодно посочената в 
приложение IV информация, както и 
всички други необходими данни, 
поискани от Комисията.

предоставят ежегодно посочената в 
приложение IV информация, както и 
всички други необходими данни, 
поискани от Комисията:

a) развитието на железопътния 
транспорт и компенсации за 
задълженията за обществени услуги 
(ЗОУ);
б) дела на железопътните 
предприятия в общия транспорт;
в) ресурсите и дейностите на 
регулаторните органи, посветени на 
тяхното функциониране като 
апелативни органи;
г) относимото развитие по 
отношение на реструктурирането на 
традиционните железопътни 
предприятия и 
приемането/прилагането на 
национални стратегии в областта на 
транспорта през предходната година;
д) важни инициативи/мерки за 
професионално обучение в областта 
на железопътния транспорт, 
предприети в държавата-членка през 
предходната година;
е) заетостта и социалните условия в 
железопътни предприятия, 
управителите на инфраструктура и 
други предприятия, действащи в 
железопътния сектор, в края на 
предходната година;
ж) инвестициите във 
високоскоростна железопътна мрежа 
през предходната година;
з) дължината на железопътната 
мрежа в края на предходната година;
и) таксите за достъп до релсов път 
през предходната година;
й) съществуването на схема за 
насърчаване на точността, създадена 
в съответствие с член 35 от 
настоящата директива;
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к) броя на действащите лицензи, 
издадени от компетентния 
национален орган;
л) етапа на въвеждане на ERTMS 
(Европейската система за управление 
на железопътното движение);
м) броя на инцидентите, 
произшествията и сериозните 
произшествия в съответствие с 
Директива 2004/49/ЕО, които са 
настъпили през предходната година;
н) други развития в тази област.

Or. en

Изменение 475
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение IV 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 476
Roberts Zīle
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Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко железопътно предприятие има 
право да кандидатства за лиценз в 
държавата-членка, където е установено, 
при условие че държавите-членки или 
граждани на държавите-членки 
притежават общо над 50 % от това 
железопътно предприятие и реално го 
контролират, било пряко или косвено 
чрез едно или повече междинни 
предприятия, освен ако е предвидено 
нещо друго в споразумение с трета 
страна, по което е страна и 
Европейският съюз.

1. Всяко железопътно предприятие има 
право да кандидатства за лиценз в 
държавата-членка, където е установено. 
Държавата-членка взема решение по 
заявление за лиценз на железопътно 
предприятие, установено на нейната 
територия, когато общо над 50 % от 
това железопътно предприятие са 
собственост на трети лица извън ЕС 
и когато тези трети лица реално го 
контролират, било пряко или косвено 
чрез едно или повече междинни 
предприятия.

Or. en

Обосновка

Целта на предложението на Комисията е да се защитят железопътните оператори 
в държави, които граничат с трети страни, от превъзхождащата сила на 
железопътните предприятия на третата страна, които действат по неконкурентен 
начин спрямо операторите от ЕС. Преформулирането на текста (като бъде ясно 
упоменато, че това се отнася за участието на трети лица) ще даде на държавите-
членки максимално право да възразяват против заявление за лиценз от трети лица. 
Предложените от Комисията критерии се запазват.

Изменение 477
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко железопътно предприятие 
има право да кандидатства за лиценз 
в държавата-членка, където е 
установено, при условие че 
държавите-членки или граждани 
на държавите-членки 
притежават общо над 50 % от 

1. Всяко железопътно предприятие 
има право да кандидатства за лиценз 
в държавата-членка, където е 
установено.
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това железопътно предприятие и 
реално го контролират, било 
пряко или косвено чрез едно или 
повече междинни предприятия, 
освен ако е предвидено нещо друго 
в споразумение с трета страна, по 
което е страна и Европейският 
съюз.

Or. fr

Обосновка

Представените от Европейската комисия елементи не предоставят допълнителни 
правни уточнения, а правят трудно достъпно тяхното разбиране.

Изменение 478
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко железопътно предприятие има 
право да кандидатства за лиценз в 
държавата-членка, където е установено,
при условие че държавите-членки или 
граждани на държавите-членки 
притежават общо над 50 % от това 
железопътно предприятие и реално 
го контролират, било пряко или 
косвено чрез едно или повече 
междинни предприятия, освен ако е 
предвидено нещо друго в споразумение 
с трета страна, по което е страна и 
Европейският съюз.

1. Всяко железопътно предприятие, 
произхождащо от трета страна, има 
право да кандидатства за лиценз в 
държавата-членка, където е установено,
когато подобни права са предоставени 
на европейски железопътни 
предприятия във въпросната трета 
страна, освен ако е предвидено нещо 
друго в споразумение с трета страна, по 
което е страна и Европейският съюз.

Or. en

Обосновка

Новата формулировка въвежда критерии за реципрочност. 
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Изменение 479
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да приеме мерки за 
прилагане, определящи подробно 
процедурата и критериите, които трябва 
да бъдат спазвани при прилагането на 
настоящия член, включително 
използването на общ образец на лиценз. 
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.

5. Комисията приема мерки за 
прилагане, определящи подробно 
процедурата и критериите, които трябва 
да бъдат спазвани при прилагането на 
настоящия член, включително
използването на общ образец на лиценз. 
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.

Or. en

Обосновка

Процедурите и критериите, които трябва да се следват от националните органи, са 
много важни за осигуряване на еднаква рамка. По тази причина ще бъде по-добре да се 
подсили формулировката на срока на тяхното приемане.

Изменение 480
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не са били осъждани за сериозни или 
повторни неизпълнения на задължения 
във връзка със социалното или 
трудовото законодателство, 
включително задължения във връзка със
законодателството в областта на 
безопасните и здравословни условия на 
труд, а също и на задължения във връзка 
с митническото законодателство — за 
предприятия, желаещи да извършват 
трансграничен превоз на товари, 
подлежащ на митнически режим.

г) не са били осъждани за каквито и да 
било неизпълнения на задължения във 
връзка със социалното или трудовото 
законодателство, включително 
задължения във връзка с 
безопасността, законодателството в 
областта на безопасните и здравословни 
условия на труд, а също и на 
задължения във връзка с митническото 
законодателство — за предприятия, 
желаещи да извършват трансграничен 
превоз на товари, подлежащ на 
митнически режим.

Or. en

Обосновка

Спазването на разпоредбите за безопасност следва да се счита за основно изискване.

Изменение 481
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение V може да 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.
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Изменение 482
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискванията за професионалната 
компетентност се удовлетворяват, 
когато кандидатстващото 
железопътно предприятие може да 
демонстрира, че то има или ще има
организация за управление, която 
притежава познанията или опита да 
упражнява безопасен и надежден 
контрол върху експлоатацията и 
надзор върху вида операции, 
уточнени в лиценза.

Изискванията за професионалната 
компетентност се удовлетворяват, когато 
кандидатстващото железопътно 
предприятие може да демонстрира, че то 
има организация за управление, която 
притежава познанията или опита да 
упражнява безопасен и надежден 
контрол върху експлоатацията и надзор 
върху вида операции, уточнени в 
лиценза. Тук влизат също и 
документите за необходимото 
обучение на персонала с удостоверения 
за взети изпити от съответния 
публичен орган, сертификати за 
годност и всички документи за 
професионална квалификация.
Освен това предприятието доказва, че 
притежава сертификат за 
безопасност съгласно член 10 от 
Директива 2004/49/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно безопасността на 
железопътния транспорт в 
Общността.
_____________
1 ОВ L 220, 21.6.2004 г., стр.16.

Or. de

Обосновка

Посредством това изменение на ръководителя на железопътното предприятие се 
отнемат правомощията да решава относно успеха на обучението. Също така по 
този начин се гарантира, че персоналът притежава всички сертификати за годност 
(здраве, психическо натоварване и т.н.) и документи за професионална квалификация 
(контрол, свидетелство за управление на локомотив, познания относно линиите и 
т.н.). Освен това едно железопътно предприятие следва да изпълни условията още 
преди да излезе на пазара.
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Изменение 483
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискванията за професионалната 
компетентност се удовлетворяват, 
когато кандидатстващото железопътно 
предприятие може да демонстрира, че 
то има или ще има организация за 
управление, която притежава 
познанията или опита да упражнява 
безопасен и надежден контрол върху 
експлоатацията и надзор върху вида 
операции, уточнени в лиценза.

Изискванията за професионалната 
компетентност се удовлетворяват, 
когато кандидатстващото железопътно 
предприятие може да демонстрира, че 
то има или ще има организация за 
управление, която притежава 
познанията или опита да упражнява 
безопасен и надежден контрол върху 
експлоатацията и надзор върху вида 
операции, уточнени в лиценза.
Заявителят също така доказва в 
момента на внасяне на искането, че 
притежава сертификат за 
безопасност съгласно определението в 
член 10 от Директива 2004/49/ЕО.

Or. en

Обосновка

Притежаването на сертификат за безопасност е предварително условие.

Изменение 484
Roberts Zīle

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга глава III от Регламент 
(ЕО) № 1371/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета, всяко 
железопътно предприятие задължително
следва адекватно да се застрахова 
адекватно съобразно националното и 
международното право, с цел 

Без да се засяга глава III от Регламент 
(ЕО) № 1371/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета, всяко 
железопътно предприятие задължително 
се застрахова адекватно или има 
гаранции при пазарни условия 
съобразно националното и 
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застрахователно покритие на 
отговорността си в случай на 
катастрофи или най-общо —
застрахователни събития, и в частност 
относно товара, пощата и трети лица.

международното право, с цел 
застрахователно покритие на 
отговорността си в случай на 
катастрофи или най-общо —
застрахователни събития, и в частност 
относно товара, пощата и трети лица.

Or. en

Обосновка

Железопътните предприятия имат свобода да прилагат различни съразмерни 
варианти на гражданска отговорност, тъй като съществуват различни нива на риск 
в различните железопътни мрежи. В много държави-членки за покриване на 
гражданска отговорност успешно се използват варианти като собствен капитал или 
банкови гаранции.

Изменение 485
Ismail Ertug

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга глава III от 
Регламент (ЕО) № 1371/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
всяко железопътно предприятие 
задължително следва адекватно да се 
застрахова адекватно съобразно 
националното и международното 
право, с цел застрахователно 
покритие на отговорността си в 
случай на катастрофи или най-общо 
— застрахователни събития, и в 
частност относно пътниците, багажа, 
товара, пощата и трети лица.

Без да се засяга глава III от 
Регламент (ЕО) № 1371/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
всяко железопътно предприятие 
задължително следва адекватно да се 
застрахова съобразно националното 
и международното право, с цел 
застрахователно покритие на 
отговорността си в случай на 
катастрофи или най-общо —
застрахователни събития, и в 
частност относно пътниците, багажа, 
товара, пощата и трети лица, с 
максимално покритие, възлизащо 
на 100 милиона евро годишно на 
застрахователно събитие. При 
участие на трети лица това 
покритие в размера на 
застрахователната сума следва да 
се докаже от изпълнителя, както 
и внасянето на всички предвидени 
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съгласно националното право 
социални осигуровки.

Or. de

Обосновка

С това указание следва да се изясни, че и външните доставчици на персонал трябва да 
разполагат с необходимото застрахователно покритие.

Изменение 486
Brian Simpson

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга глава III от Регламент 
(ЕО) № 1371/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета, всяко 
железопътно предприятие задължително 
следва адекватно да се застрахова 
адекватно съобразно националното и 
международното право, с цел 
застрахователно покритие на 
отговорността си в случай на 
катастрофи или най-общо —
застрахователни събития, и в частност 
относно товара, пощата и трети лица.

Без да се засяга глава III от Регламент 
(ЕО) № 1371/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета, всяко 
железопътно предприятие задължително 
се застрахова адекватно, или има
съответните одобрени от 
регулаторния орган еквивалентни 
гаранции или споразумения, съобразно 
националното и международното право, 
с цел застрахователно покритие, на 
отговорността си в случай на 
катастрофи или най-общо —
застрахователни събития, и в частност 
относно товара, пощата и трети лица.

Or. en

Обосновка

Специално внимание следва да се обърне на наследените железопътни дейности, 
които използват националната железопътна мрежа, при одобрение от страна 
националния регулаторен орган.

Изменение 487
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1, при прекъсване на 
действието или отмяна на лиценз на 
основание несъобразяване с 
изискванията за финансова 
стабилност, лицензиращият орган 
има право да издаде временен лиценз 
до извършването на реорганизация 
на железопътното предприятие и при 
условие че не се застрашава 
безопасността. Издаденият временен 
лиценз не може да има валидност за 
повече от шест месеца след датата на 
издаването му. 

3. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1, при прекъсване на 
действието или отмяна на лиценз на 
основание несъобразяване с 
изискванията за финансова 
стабилност, лицензиращият орган 
има право да издаде временен лиценз 
до извършването на реорганизация 
на железопътното предприятие и при 
условие че не се застрашава 
безопасността, както и че за срока 
на действие на временния лиценз 
предприятието ще обезпечи 
текущите данъчни задължения 
или вноски за социално
осигуряване, произтичащи от 
дейността на предприятието. 
Издаденият временен лиценз не 
може да има валидност за повече от 
шест месеца след датата на 
издаването му.

Or. ro

Обосновка

Важно е издаването на временен лиценз до преструктурирането на железопътното 
предприятие да се извърши, при условие че не се застрашава безопасността, както и 
че за срока на действие на временния лиценз предприятието ще обезпечи текущите 
данъчни задължения или вноски за социално осигуряване, произтичащи от дейността 
на предприятието.

Изменение 488
Ismail Ertug

Предложение за директива
Член 24a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към изискванията на 
настоящата директива железопътното 
предприятие спазва националните закони 
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и подзаконови разпоредби, които са 
съвместими със законодателството на 
Съюза и се прилагат по 
недискриминационен начин, по-специално:
a) специфичните технически и 
оперативни изисквания за железопътни 
услуги;
б) изискванията за безопасност, които се 
прилагат по отношение на персонала, 
подвижния състав и вътрешната 
организация на предприятието;
в) разпоредбите по отношение на 
здравето, безопасността, социалните 
условия и правата на работниците и 
потребителите;
г) изискванията, които се прилагат 
спрямо всички предприятия в съответния 
железопътен сектор и чието 
предназначение е да осигурят ползи или 
защита на потребителите.
2. Едно железопътно предприятие може 
по всяко време да отнесе пред Комисията 
въпроса за съвместимостта на 
изискванията на националното 
законодателство със законодателството 
на Съюза, а също и въпроса дали такива 
изисквания се прилагат по 
недискриминационен начин.
Ако Комисията счита, че разпоредбите на 
настоящата директива не са спазени, тя 
представя позиция за правилното 
тълкуване на директивата, без да 
нарушава разпоредбите на член 258 от 
Договора.

Or. de

Обосновка

Запазване на предишната формулировка. Принципно е похвално намерението да се 
сведат до минимум националните разпоредби в интерес на обединена Европа. Това 
може да стане обаче едва тогава, когато съществуват задължителни, общовалидни 
и хармонизирани стандарти (като ТСОС) за цяла Европа. Заличаването на този член 
би довело до липса на сигурност. Старият член 226 съответства на член 258 от 
Договора за Европейския съюз.
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Изменение 489
Ismail Ertug

Предложение за директива
Член 24б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Железопътните предприятия се 
съобразяват със споразуменията, 
приложими за международния 
железопътен транспорт, действащи 
в държавите-членки, в които те 
оперират. Те спазват също така 
съответните митнически и данъчни 
разпоредби.

Or. de

Обосновка

Запазване на предишната формулировка. Принципно е похвално намерението да се 
сведат до минимум националните разпоредби в интерес на обединена Европа. Това 
може да стане обаче едва тогава, когато съществуват задължителни, общовалидни 
и хармонизирани стандарти (като ТСОС) за цяла Европа. Заличаването на този член 
би довело до липса на сигурност.

Изменение 490
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като се консултира със 
заинтересованите страни, 
включително с посочения в член 55 
регулаторен орган, управителят на 
инфраструктурата разработва и 
публикува референтен документ за 
мрежата, който следва да може да 
се придобие срещу заплащане на 
такса, ненадвишаваща разходите за 

1. След като се консултира със 
заинтересованите страни, 
включително с посочения в член 55 
регулаторен орган, управителят на 
инфраструктурата разработва и 
публикува референтен документ за 
мрежата, който следва да може да се 
придобие срещу заплащане на такса, 
ненадвишаваща разходите за 
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публикуването му. Референтният 
документ следва да бъде 
публикуван поне на два 
официални езика на Европейския 
съюз. Съдържанието на 
референтния документ следва да се 
предоставя безплатно в електронен 
формат на уеб портала на 
Европейската железопътна агенция.

публикуването му. Референтният 
документ следва да бъде публикуван 
поне на трите работни езика на 
Европейската комисия. 
Съдържанието на референтния 
документ следва да се предоставя 
безплатно в електронен формат на уеб 
портала на Европейската железопътна 
агенция.

Or. fr

Изменение 491
Peter van Dalen

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като се консултира със 
заинтересованите страни, 
включително с посочения в член 55 
регулаторен орган,  управителят на 
инфраструктурата разработва и 
публикува референтен документ за 
мрежата, който следва да може да се 
придобие срещу заплащане на такса, 
ненадвишаваща разходите за 
публикуването  му. Референтният 
документ следва да бъде публикуван 
поне на два официални езика на 
Европейския съюз. Съдържанието на 
референтния документ следва да се 
предоставя безплатно в електронен 
формат на уеб портала на 
Европейската железопътна 
агенция.

1. След като се консултира със 
заинтересованите страни, включително с 
посочения в член 55 регулаторен орган,
управителят на инфраструктурата 
разработва и публикува референтен 
документ за мрежата, който следва да 
може да се придобие срещу заплащане на 
такса, ненадвишаваща разходите за 
публикуването  му. Референтният 
документ следва да бъде публикуван 
поне на два официални езика на 
Европейския съюз. Съдържанието на 
референтния документ следва да се 
предоставя безплатно в електронен 
формат на общия уеб портал, който 
управителите на инфраструктура ще 
създадат в рамките на 
сътрудничеството, посочено в член 37 
и член 40.

Or. nl

Изменение 492
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried
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Предложение за директива
Член 27 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VI 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 493
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VI може да 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 494
Roberts Zīle



AM\870643BG.doc 27/181 PE467.167v01-00

BG

Предложение за директива
Член 29 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигуряват 
публикуването на тарифната рамка и на 
правилата за таксуване в референтния 
документ за мрежата.

Държавите-членки осигуряват 
публикуването на тарифната рамка и на 
правилата за таксуване в референтния 
документ за мрежата.

В случаи, които са резултат от 
конкуренция с трети страни, 
принципите и правилата за 
таксуване не се публикуват в 
референтния документ за мрежата, а 
отделно – не по-късно от 3 месеца 
преди датата на влизане в сила на 
новото разписание.

Or. en

Обосновка

Съгласно настоящата директива принципите и правилата за таксуване ще се 
публикуват много по-рано, отколкото е практиката в момента. Това ще създаде 
възможност за конкуренция от страна на управителите на инфраструктура от 
трети страни, които своевременно ще научават равнището на таксите, за да 
коригират съответно таксите, които те предлагат (т.е. да ги намалят например за 
превоз през Беларус или Украйна). Следователно управителите на инфраструктура и 
железопътните предприятия от ЕС са поставени в неизгодно положение.

Изменение 495
Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 29 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителят на инфраструктура 
определя и събира таксата за използване 
на инфраструктура.

Управителят на инфраструктура 
определя и събира таксата за използване 
на инфраструктура, освен ако съгласно 
конституционното право на 
съответната държава-членка 
компетентният орган за това не е 
националният парламент.
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Or. en

Обосновка

Съгласно конституционното право на някои държави-членки компетентността за 
определяне на таксите за различните видове транспорт принадлежи на националния
парламент. Настоящото изменение има за цел да въведе възможността, предвидена в 
Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. 
относно летищните такси.

Изменение 496
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигуряват 
сътрудничество между управителите на 
инфраструктура, даващо възможност за 
прилагането на ефективни тарифни 
схеми за експлоатацията на влакови 
услуги, които преминават през повече 
от една инфраструктурна мрежа. 
Управителите на инфраструктура се 
стремят, по-специално, да 
гарантират оптимална конкурентна 
среда на международните 
железопътни услуги и да осигурят 
ефективното използване на 
железопътните мрежи.

Държавите-членки осигуряват 
сътрудничество между управителите на 
инфраструктура, даващо възможност за 
прилагането на ефективни тарифни 
схеми за експлоатацията на влакови 
услуги, които преминават през повече 
от една инфраструктурна мрежа.

Or. en

Обосновка

Ненужен текст: тези цели вече са формулирани в целия текст на директива и по-
специално в член 26 относно ефективното ползване на наличния инфраструктурен 
капацитет, което включва и международните железопътни услуги.

Изменение 497
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Предложение за директива
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки осигуряват 
прилагането параграф 1 
посредством договорно 
споразумение между компетентния 
орган и управителя на 
инфраструктура за период, не по-
малък от пет години, предвиждащо 
държавно финансиране.

2. Държавите-членки осигуряват 
прилагането параграф 1 посредством 
договорно споразумение между 
компетентния орган и управителя на 
инфраструктура за период, не по-
малък от пет години, предвиждащо 
държавно финансиране и 
включващо индикативни прогнози 
по отношение равнищата на ТОЛ 
таксите.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да включи прогнози относно ТОЛ таксите в 
многогодишните договори, за да позволи на железопътните предприятия да 
разполагат с яснота в средносрочен план.

Изменение 498
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато на датата на влизане в 
сила на настоящата директива вече 
съществува договорно споразумение 
между държава-членка и управител 
на инфраструктура, това 
споразумение се освобождава от 
прилагането на точки 3, 4 и 5 от 
приложение VІІ до неговото
изтичане, или поне за срок от 5 
години след датата на транспониране 
на настоящия текст от въпросната 
държава-членка.

Or. en
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Обосновка

Пояснението е необходимо, за да се избегне неприлагането на ревизираните правила за 
съществуващите договорни споразумения на датата на влизане в сила на 
директивата съгласно член 68; допълнителните изисквания следва да се прилагат в 
последващо споразумение, като се отчита петгодишният период след датата на 
транспониране в законодателната рамка на държавата-членка съгласно член 66.

Изменение 499
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 30 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните принципи и параметри на 
такива споразумения са формулирани 
в приложение VII, което 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 500
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 30 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните принципи и параметри на 
такива споразумения са формулирани в 

Основните принципи и параметри на 
такива споразумения са формулирани в 
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приложение VII, което може да бъде 
изменено, в светлината на 
придобития опит, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 60.

приложение VII.

Or. en

Обосновка

Съществен елемент, който не попада в обхвата на процедурата на делегирани 
актове.

Изменение 501
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 30 – параграф 3 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регулаторният орган по член 55 
оценява адекватността на 
предвидените средносрочно- до 
дългосрочни приходи на управителя 
на инфраструктура с оглед на 
постигането на договорените 
работни показатели и прави 
съответни препоръки, поне един 
месец преди подписването на 
споразумението.

заличава се

Or. en

Обосновка

Регулаторният орган е арбитър: оценката на съответствие с договорените работни 
показатели, както се предвижда в договорно споразумение, е компетентност за 
осъществяване на контрол на политическия орган на държавата-членка, който го е 
подписал.

Изменение 502
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 30 – параграф 3 – алинея 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Регулаторният орган по член 55 
оценява адекватността на 
предвидените средносрочно- до 
дългосрочни приходи на управителя 
на инфраструктура с оглед на 
постигането на договорените 
работни показатели и прави 
съответни препоръки, поне един 
месец преди подписването на 
споразумението.

заличава се

Or. en

Изменение 503
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 30 – параграф 3 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган дава обосновка 
пред регулаторния орган, ако 
възнамерява да се отклони от тези 
препоръки.

заличава се

Or. en

Обосновка

Компетентният орган отговаря на политическия орган на държавата-членка, който 
отговаря за осигуряване на съответствие на договорното споразумение.

Изменение 504
Corien Wortmann-Kool

Предложение за директива
Член 30 – параграф 3 – алинея 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган дава обосновка 
пред регулаторния орган, ако 
възнамерява да се отклони от тези 
препоръки.

заличава се

Or. en

Изменение 505
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 30 – параграф 3 – алинея 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преразглеждането на договора може 
да се предвиди единствено след 
одобрение на регулаторния орган. Той 
трябва да провери необходимостта и 
неотложността на 
преразглеждането на договора, както 
и финансовата структура на новия 
договор. Държавите-членки трябва да 
се консултират със 
заинтересованите страни най-малко 
в срок от един месец преди 
преразглеждането на договора да бъде 
подписано и трябва да публикуват 
този документ в срок от един месец 
след сключването му.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да избегне всяко неправомерно преразглеждане на 
многогодишните договори преди приключването им.

Изменение 506
Sabine Wils
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Предложение за директива
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Таксите за използване на 
железопътната инфраструктура и 
съоръженията за услуги се плащат 
съответно на управителя на 
инфраструктура и на оператора на 
съответното съоръжение и се използват 
за финансиране на дейността им.

1. Таксите за използване на 
железопътната инфраструктура и 
съоръженията за железопътни услуги 
се плащат съответно на управителя на 
инфраструктура и на оператора на 
съответното съоръжение.

Or. en

Обосновка

Излишно твърдение: законодателен текст не следва да дава предложения относно 
мотивацията на това защо е необходима и се заплаща дадена такса.

Изменение 507
Michael Cramer, Isabelle Durant, Georges Bach

Предложение за директива
Член 31 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки следва да 
гарантират, че данъците и таксите, 
които се прилагат за достъпа до 
национална инфраструктура и 
основни съоръжения, следва да се 
налагат единствено по начин, който 
съответства на подобни данъци и 
такси в другите видове транспорт. 
Европейската комисия следва да 
наблюдава прилагането на този 
принцип с цел да се избегнат 
нарушения на пазара.

Or. en

Обосновка

Наскоро имаше случаи, при които промените в закона за професионалния данък в една 
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държава доведоха до прилагането на данък вагон (пътник) за всички железопътни 
дружества, които осъществяват дейност на тяхна територия. Това доведе до 
еднакво повишение на цените за трансграничен превоз на пътници.

Изменение 508
Roberts Zīle

Предложение за директива
Член 31 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 или 5 от настоящия член 
или на член 32, таксите за минималния 
пакет за достъп се определят от размера 
на разходите, произтекли пряко 
вследствие на извършването на 
влаковата услуга, в съответствие с 
приложение VIII, точка 1.

Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 или 5 от настоящия член 
или на член 32, таксите за минималния 
пакет за достъп се определят от размера 
на разходите, произтекли пряко 
вследствие на извършването на 
влаковата услуга, в съответствие с 
приложение VIII, точка 1.

С оглед на постигане на пълно 
възстановяване на направените от 
управителя на инфраструктура 
разходи, държавата-членка може, 
доколкото пазарът е в състояние да 
го понесе, да начисли надценки на 
базата на ефективни, прозрачни и 
недискриминационни принципи, като 
при това гарантира оптимална 
конкурентоспособност по-специално 
на международните железопътни 
товарни превози. Системата за 
таксуване отчита увеличенията на 
производителността, постигнати от 
железопътните предприятия.
Въпреки това размерът на таксите 
не трябва да изключва използването 
на инфраструктурата от пазарни 
сегменти, които могат да покриват 
поне разходите, произтекли директно 
вследствие на извършване на 
железопътната услуга плюс 
определен процент печалба, който 
пазарът може да понесе.
Преди да одобрят начисляването на 
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подобни надценки, държавите-членки 
оценяват тяхната целесъобразност 
по отношение на конкретните 
пазарни сегменти, като вземат под 
внимание поне двойките, посочени в 
приложение VIII, точка 3, и запазят 
тези от тях, които са подходящи. 
Списъкът на пазарните сегменти, 
определени от управителите на 
инфраструктура съдържа най-малко 
следните три елемента: услуги за 
товарни превози, услуги за 
пътнически превози в рамките на 
договор за обществени услуги и други 
пътнически услуги. Управителите на 
инфраструктура могат да направят 
допълнително разграничение на 
пазарните сегменти.
Пазарните сегменти, в които 
железопътните предприятия 
понастоящем не осъществяват 
дейност, но могат да предоставят 
услуги по време на срока на валидност 
на системата на таксуване, също се 
определят. Управителят на 
инфраструктурата не включва 
надценка за тези пазарни сегменти в 
системата на таксуване.
Списъкът на пазарните сегменти се 
публикува в референтния документ за 
мрежата и се преразглежда най-
малко на всеки пет години.

Or. en

Обосновка

Таксата за инфраструктура, която се определя на равнището на преките разходи, не 
може да покрива всички разходи на управителя на инфраструктура. По тази причина 
равнището на таксуване, което пазарът може да понесе за всеки пазарен сегмент, не 
се счита за изключение, а за един от основните принципи на таксуването. 
Следователно текстът относно надценките следва да бъде преместен от член 32, 
параграф 1 (изключения) в член 31, параграф 3 (основни принципи на таксуване). 
Държавите-членки следва сами да оценяват целесъобразността на надценките за 
конкретни пазарни сегменти.
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Изменение 509
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 31 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 или 5 от настоящия 
член или на член 32, таксите за 
минималния пакет за достъп се 
определят от размера на разходите, 
произтекли пряко вследствие на 
извършването на влаковата услуга, 
в съответствие с приложение VIII, 
точка 1.

Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 или 5 от настоящия 
член или на член 32, таксите за 
минималния пакет за достъп се 
определят от размера на разходите, 
произтекли пряко вследствие на 
извършването на влаковата услуга, 
в съответствие с приложение VIII, 
точка 1. Освен в случая, предвиден 
в параграф 5, управителят на 
инфраструктура не може да 
прилага равнище на ТОЛ такси, 
което надвишава цялата 
стойност на инфраструктурата, 
по пазарен сегмент.

Or. fr

Обосновка

Равнището на ТОЛ таксите не трябва да надвишава стойността на 
възстановяването на пълната стойност на инфраструктурите по пазарен сегмент. 
Това е от съществено значение, за да се избегне прилагането на неясни кръстосани 
механизми на финансиране и за да се съхрани икономическата жизнеспособност на 
някои видове превоз.

Изменение 510
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Член 31 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 или 5 от настоящия член 
или на член 32, таксите за минималния 
пакет за достъп се определят от размера 
на разходите, произтекли пряко 

Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 или 5 от настоящия член 
или на член 32, таксите за минималния 
пакет за достъп се определят от размера 
на разходите, произтекли пряко
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вследствие на извършването на 
влаковата услуга, в съответствие с 
приложение VIII, точка 1.

вследствие на извършването на 
влаковата услуга, в съответствие с 
приложение VIII, точка 1 . Държавите-
членки не могат да прилагат това 
изискване по отношение на товарни 
превози до и от трети държави по 
мрежа, чието междурелсово 
разстояние е различно от основната 
железопътна мрежа в рамките на 
Съюза.

Or. en

Изменение 511
Zigmantas Balčytis

Предложение за директива
Член 31 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 или 5 от настоящия член 
или на член 32, таксите за минималния 
пакет за достъп се определят от размера 
на разходите, произтекли пряко 
вследствие на извършването на 
влаковата услуга, в съответствие с 
приложение VIII, точка 1.

Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 или 5 от настоящия член 
или на член 32, таксите за минималния 
пакет за достъп се определят от размера 
на разходите, произтекли пряко 
вследствие на извършването на 
влаковата услуга, в съответствие с 
приложение VIII, точка 1.

По отношение на товарни превози от 
и до трети държави по мрежа, чието 
междурелсово разстояние е различно 
от основната железопътна мрежа в 
рамките на Съюза, Управителите на 
инфраструктура могат да определят 
по-високи такси с оглед постигане на 
пълно възстановяване на направените 
разходи.

Or. en

Обосновка

Железопътният товарен транспорт през балтийските държави основно е с произход
извън ЕС. Предложението на Комисията значително ограничава възможността на 
управителите на инфраструктура напълно да възстановят разходите и да 
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инвестират в развитието на железопътната мрежа. Европейските данъкоплатци ще 
субсидират инфраструктура, която основно се използва от товарния транспорт с 
произход в трети държави. Излиза, че основно третите страни имат полза от този 
модел, предложен от Комисията.

Изменение 512
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 31 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 или 5 от настоящия член 
или на член 32, таксите за минималния
пакет за достъп се определят от размера 
на разходите, произтекли пряко 
вследствие на извършването на 
влаковата услуга, в съответствие с 
приложение VIII, точка 1.

Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 или 5 от настоящия член 
или на член 32, таксите за 
експлоатационния пакет за достъп, 
посочени в приложение III,и 
железопътния достъп до въпросните 
железопътни съоръжения, се 
определят от размера на разходите, 
произтекли пряко вследствие на 
извършването на влаковата услуга, в 
съответствие с приложение VIII, точка 
1. С изключение на промените във 
връзка с разпоредбите относно 
ограниченията по отношение на 
шума и околната среда, таксите за 
инфраструктура не надвишават 
пълната стойност на 
инфраструктурата за всеки 
железопътен пазарен сегмент.

Or. en

Обосновка

Необходимо е пояснение относно достъпа до посочените в приложение III 
железопътни съоръжения и защита на евентуалните промени съгласно посочените в 
параграф 5 разпоредби.

Изменение 513
Gilles Pargneaux
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Предложение за директива
Член 31 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VIII, точка 1 може да 
бъде изменено в светлината на 
опита в съответствие с 
процедурата, посочена в член 60.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Неправомерна намеса на Комисията по национални железопътни въпроси.

Изменение 514
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 31 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VIII, точка 1 може да 
бъде изменено в светлината на опита 
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 515
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, при които по 
законодателството на Съюза се 
допуска таксуване за шума при 
автомобилния товарен 
транспорт, таксите за 
инфраструктура се изменят, така че 
да отчитат стойността на шума, 
произтичащ от експлоатацията на 
влака в съответствие с приложение 
VIII, точка 2.

Когато дадена държава-членка 
прилага таксуване за шума при 
други видове транспорт,
съгласно законодателството на 
Съюза, таксите за 
инфраструктурата на тази 
държава-членка се изменят, така 
че да отчитат стойността на шума, 
произтичащ от експлоатацията на 
влака в съответствие с 
приложение VIII, точка 2.

Or. fr

Обосновка

Систематичното прилагане на разпоредбите на член 31, параграф 5, докато 
разпоредбите за вътрешно отчитане на външните разходи, предвидени в рамките на 
новия механизъм „Евровинетка“, не се прилагат задължително, би създало нелоялна 
конкуренция между различните видове транспорт, по-специално между 
железопътния и пътния транспорт.

Изменение 516
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, при които по 
законодателството на Съюза се 
допуска таксуване за шума при 
автомобилния товарен транспорт, 
таксите за инфраструктура се изменят, 
така че да отчитат стойността на шума, 
произтичащ от експлоатацията на влака 
в съответствие с приложение VIII, точка 
2.

Таксите за инфраструктура се изменят, 
така че да отчитат стойността на шума, 
произтичащ от експлоатацията на влака 
в съответствие с приложение VIII, точка 
2.

Тези изменения са неутрални по 
отношение на приходите, тъй като 



PE467.167v01-00 42/181 AM\870643BG.doc

BG

държавата-членка на въпросната 
инфраструктура не прилага 
таксуване на шума за пътния сектор.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на диференцирани според шума такси следва да се прилага за всички 
видове транспорт с оглед създаване на равни условия.

Изменение 517
Hubert Pirker

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, при които по 
законодателството на Съюза се 
допуска таксуване за шума при 
автомобилния товарен транспорт, 
таксите за инфраструктура се 
изменят, така че да отчитат 
стойността на шума, произтичащ от 
експлоатацията на влака в 
съответствие с приложение VIII, 
точка 2.

В случаите, при които по 
националното законодателство в 
дадена държава-членка се допуска 
таксуване за шума при 
автомобилния товарен транспорт, 
таксите за инфраструктура в 
съответната държава-членка се 
изменят, така че да отчитат 
стойността на шума, произтичащ от 
експлоатацията на влака в 
съответствие с приложение VIII, 
точка 2.

Or. de

Обосновка

С тази формулировка се създават еднакви условия за двата вида транспорт.

Изменение 518
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, при които по 
законодателството на Съюза се допуска 
таксуване за шума при автомобилния 
товарен транспорт, таксите за 
инфраструктура се изменят, така че да 
отчитат стойността на шума, 
произтичащ от експлоатацията на влака 
в съответствие с приложение VIII, точка 
2.

В случаите, при които по 
законодателството на Съюза 
задължително се допуска таксуване за 
шума при автомобилния транспорт, 
таксите за инфраструктура съответно
се изменят, така че да отчитат 
стойността на шума, произтичащ от 
експлоатацията на влака в съответствие 
с приложение VIII, точка 2 с оглед да се 
стимулира преоборудване на 
подвижния състав в полза на 
оборудване, което е по-малко шумно.

Or. en

Обосновка

Таксуването на стойността на шума се отнася както за пътния, така и за 
железопътния сектор: в железопътния сектор е необходимо да бъдат извършени 
адекватни и ефективни инвестиции.

Изменение 519
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В случаите, при които по 
законодателството на Съюза се 
допуска таксуване за шума при 
автомобилния товарен транспорт, 
таксите за инфраструктура се 
изменят, така че да отчитат 
стойността на шума, произтичащ от 
експлоатацията на влака в 
съответствие с приложение VIII, 
точка 2.

5. В случаите, при които по 
законодателството на Съюза се допуска 
таксуване за шума при автомобилния 
товарен транспорт, таксите за 
инфраструктура могат да се изменят, 
така че да отчитат стойността на шума, 
произтичащ от експлоатацията на влака.

Or. pl
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Обосновка

Позоваването на възвръщаемостта на инвестициите в монтираната във вагоните 
система за ниски нива на шума е неадекватна по отношение на направените разходи. 
Преките инвестиции в оборудване на подвижния състав в приложимите компоненти 
(съставни части) може да се окаже по-ефективен механизъм за намаляване нивата 
на шум от диференцираните такси, събирани от управителя. Същевременно 
приемането на принципа за намалявне на таксите за достъп до инфраструктурата за 
подвижен състав, който емитира по-нисък шум, може да доведе до тяхното 
увеличаване за превозвачи без такъв подвижен състав.

Изменение 520
Peter van Dalen

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, при които по 
законодателството на Съюза се 
допуска таксуване за шума при 
автомобилния товарен 
транспорт, таксите за 
инфраструктура се изменят, така че 
да отчитат стойността на шума, 
произтичащ от експлоатацията на 
влака в съответствие с приложение 
VIII, точка 2.

Таксите за инфраструктура се 
изменят, така че да отчитат 
стойността на шума, произтичащ от 
експлоатацията на влака в 
съответствие с приложение VIII, 
точка 2.

Or. nl

Изменение 521
Georges Bach

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, при които по 
законодателството на Съюза се 
допуска таксуване за шума при 
автомобилния товарен транспорт, 
таксите за инфраструктура се

В случаите, при които държава-
членка прилага, в съответствие 
със законодателството на Съюза,
таксуване за шума при 
автомобилния товарен транспорт, 
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изменят, така че да отчитат 
стойността на шума, произтичащ 
от експлоатацията на влака в 
съответствие с приложение VIII, 
точка 2.

таксите за инфраструктура в тази 
държава-членка могат да бъдат
изменени, така че да отчитат 
стойността на шума, произтичащ 
от експлоатацията на влака в 
съответствие с приложение VIII, 
точка 2.

Or. fr

Обосновка

За да не поставя в неизгодно положение железопътният транспорт, въвеждането на 
вътрешно отчитане на външните разходи за железниците трябва да се направи 
едновременно и при подобни условия спрямо другите видове транспорт, в случая 
автомобилния транспорт.

Изменение 522
Georges Bach

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази промяна на таксите за ползване 
на инфраструктурата позволява да се 
компенсират инвестициите за 
подмяна на железопътни превозни 
средства с най-целесъобразната от
икономическа гледна точка налична 
нискошумова спирачна технология.

Or. fr

Обосновка

Най-добрият начин да се намали шумовото замърсяване е монтаж на спирачни 
системи. Въвеждането на система от стимули трябва да насърчи планирането и 
модернизацията на подвижния състав.

Изменение 523
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried
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Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VIII, точка 2 може да 
бъде изменено в светлината на 
опита в съответствие с 
процедурата, посочена в член 60 и 
по-специално да се определят 
елементите на диференцираните 
такси за инфраструктура.

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 524
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VIII, точка 2 може да 
бъде изменено в светлината на опита 
в съответствие с процедурата, 
посочена в член 60 и по-специално да 
се определят елементите на 
диференцираните такси за 
инфраструктура.

заличава се

Or. en

Обосновка

Съществен елемент, който не попада в обхвата на процедурата на делегирани 
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актове.

Изменение 525
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VIII, точка 2 може да 
бъде изменено в светлината на опита 
в съответствие с процедурата, 
посочена в член 60 и по-специално 
да се определят елементите на 
диференцираните такси за 
инфраструктура.

Приложение VIII, точка 2 може 
да бъде изменено в светлината 
на опита в съответствие с 
процедурата, посочена в член 60 
и по-специално да се определят 
елементите на диференцираните 
такси за инфраструктура, при 
условие че това не води до 
нарушаване на конкуренцията 
в ущърб на железопътния 
транспорт.

Or. fr

Обосновка

Разпоредбите, които имат за цел да включат външните ефекти, свързани с шума, не 
трябва да вредят на железопътния транспорт по отношение на другите видове 
транспорт.

Изменение 526
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Таксите за инфраструктурата 
могат да бъдат изменени, така че 
да отразяват стойността на други 
въздействия върху околната среда, 
предизвикани от оперирането на 
влака, които не са посочени в 
приложение VIII, точка 2. Всяко 

Таксите за инфраструктурата 
могат да бъдат изменени, така че 
да отразяват стойността на други 
въздействия върху околната среда, 
предизвикани от оперирането на 
влака, които не са посочени в 
приложение VIII, точка 2. Всяко 



PE467.167v01-00 48/181 AM\870643BG.doc

BG

такова изменение, което може да 
осигури преобразуването във 
вътрешни на външните разходи, 
произтичащи от отделяните в 
атмосферата замърсители в 
резултат от извършването на 
влаковата услуга, се диференцира 
според размера на предизвиканото 
въздействие.

такова изменение, което може да 
осигури преобразуването във 
вътрешни на външните разходи, 
произтичащи от отделяните в 
атмосферата замърсители и 
шумовото замърсяване в резултат 
от извършването на влаковата 
услуга, се диференцира според 
размера на предизвиканото 
въздействие.

Or. de

Изменение 527
Peter van Dalen

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Таксуването за други стойности на 
вредите върху околната среда, 
което води до увеличаване на 
общите приходи, натрупващи се 
при управителя на 
инфраструктура, е допустимо 
обаче, само когато такова 
таксуване се допуска от 
законодателството на Съюза за 
шосеен товарен транспорт. Ако 
таксуването на тези разходи за 
околна среда при шосейния товарен 
транспорт не се допуска от 
законодателството на Съюза, 
такава промяна не води до каквато 
и да била обща промяна на 
приходите на управителя на 
инфраструктура.

заличава се

Or. nl

Изменение 528
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Таксуването за други стойности на 
вредите върху околната среда, което 
води до увеличаване на общите 
приходи, натрупващи се при 
управителя на инфраструктура, е 
допустимо обаче, само когато такова 
таксуване се допуска от 
законодателството на Съюза за 
шосеен товарен транспорт. Ако 
таксуването на тези разходи за 
околна среда при шосейния товарен 
транспорт не се допуска от 
законодателството на Съюза, такава 
промяна не води до каквато и да била 
обща промяна на приходите на 
управителя на инфраструктура.

Таксуването за други стойности на 
вредите върху околната среда следва да 
бъде неутрално по отношение на 
приходите на управителя на 
инфраструктура, доколкото такова 
таксуване не е въведено в пътния 
сектор на тази конкретна държава-
членка.

Or. en

Обосновка

Включването на външните разходи е основно притеснение за транспортната 
политика на ЕС. Законодателството трябва да включва всички сектори. 
Същевременно железопътният сектор трябва да може да направи първите стъпки, 
без да навреди на конкуренцията.

Изменение 529
Dominique Riquet, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако таксуването за стойности на 
вреди върху околната среда води 
до генериране на допълнителен 
приход, държавата-членка 
решава как да се използва 
приходът. Съответните органи 
съхраняват информацията, 

Ако таксуването за стойности на 
вреди върху околната среда води до 
генериране на допълнителен 
приход, държавата-членка решава 
как да се използва приходът в полза 
на транспортните системи. 
Съответните органи съхраняват 



PE467.167v01-00 50/181 AM\870643BG.doc

BG

необходима за проследяване на 
произхода на таксите за 
стойности на вреди върху 
околната среда и тяхното 
използване. Държавите-членки 
редовно предоставят тази 
информация на Комисията.

информацията, необходима за 
проследяване на произхода на 
таксите за стойности на вреди върху 
околната среда и тяхното 
използване. Държавите-членки 
редовно предоставят тази 
информация на Комисията.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да въведе принцип на генериране на допълнителен приход за 
транспортните системи („целево разпределяне на средства“).

Изменение 530
Dominique Vlasto

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако таксуването за стойности на 
вреди върху околната среда води до 
генериране на допълнителен приход, 
държавата-членка решава как да се 
използва приходът. Съответните 
органи съхраняват информацията, 
необходима за проследяване на 
произхода на таксите за стойности на 
вреди върху околната среда и тяхното 
използване. Държавите-членки 
редовно предоставят тази информация 
на Комисията.

Ако таксуването за стойности на 
вреди върху околната среда води 
до генериране на допълнителен 
приход, държавата-членка решава 
как да се използва приходът в 
полза на развитието на 
железопътния сектор. 
Съответните органи съхраняват 
информацията, необходима за 
проследяване на произхода на 
таксите за стойности на вреди 
върху околната среда и тяхното 
използване. Държавите-членки 
редовно предоставят тази 
информация на Комисията.

Or. fr

Изменение 531
Izaskun Bilbao Barandica
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Предложение за директива
Член 31 – параграф 5 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако таксуването за стойности на вреди 
върху околната среда води до генериране 
на допълнителен приход, държавата-
членка решава как да се използва 
приходът. Съответните органи съхраняват 
информацията, необходима за 
проследяване на произхода на таксите за 
стойности на вреди върху околната среда и 
тяхното използване. Държавите-членки 
редовно предоставят тази информация на 
Комисията.

Ако таксуването за стойности на 
вреди върху околната среда води до 
генериране на допълнителен приход, 
държавата-членка го насочва за 
подобряване на железопътната 
инфраструктура. Съответните 
органи съхраняват информацията, 
необходима за проследяване на 
произхода на таксите за стойности на 
вреди върху околната среда и 
тяхното използване. Държавите-
членки редовно предоставят тази 
информация на Комисията.

Or. es

Обосновка

Като се има предвид, че един от важните проблеми е липсата на инвестиране в 
железопътната мрежа от страна на държавите, логично е генерираните приходи да 
могат да бъдат реинвестирани в същата инфраструктура за нейното подобряване.

Изменение 532
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Член 31 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. С оглед да се насърчи намаляване 
на шума при източника, следва да 
бъдат изменени правилата на ЕС за 
съфинансиране, за да се позволи 
съответно адаптиране на 
съфинансирането за преоборудване на 
подвижния състав и на правилата 
относно държавните помощи.

Or. en
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Обосновка

Налице са цифри, които предполагат, че могат да бъдат спестени значителни 
средства посредством инвестиции в най-актуалните технологии за намаляване на 
шума при източника спрямо мерките за защита от шум. Разходите за тази 
технология са приблизително от 3 до 4 пъти по-ефективни в сравнение с мерките за 
защита.

Изменение 533
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 31 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Настоящият член не обхваща 
извършването на услуги, посочени в 
приложение III, точка 2. Във всички 
случаи, таксата, налагана за такива 
услуги, не трябва да надхвърля 
разходите за извършването им плюс 
приемлива печалба.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не се предвижда разграничение при осигуряването на достъп и използването, където 
е необходимо, на посочените в приложение III съоръжения: всеки доставчик на 
железопътни услуги, включително управителят на инфраструктура, има право да 
получава съответната такса за извършваната услуга.

Изменение 534
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 31 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. В случаите, когато услугите, 
изброени в приложение III, точки 3 и 
4 като допълнителни и помощни 
услуги, се предлагат само от един 

заличава се
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доставчик, таксата за такава услуга 
не трябва да надхвърля разходите за 
предоставянето ѝ плюс приемлива 
печалба.

Or. en

Обосновка

Не се предвижда разграничение при осигуряването на достъп и използването, където 
е необходимо, на посочените в приложение III съоръжения: всеки доставчик на 
железопътни услуги, включително управителят на инфраструктура, има право да 
получава съответната такса за извършваната услуга.

Изменение 535
Roberts Zīle

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед постигане на пълно 
възстановяване на направените от 
управителя на инфраструктура 
разходи, държавата-членка може, 
доколкото пазарът е в състояние да 
го понесе, да начисли надценки на 
базата на ефективни, прозрачни и 
недискриминационни принципи, като 
при това гарантира оптимална 
конкурентоспособност по-специално 
на международните железопътни 
товарни превози. Системата за 
таксуване отчита увеличенията на 
производителността, постигнати от 
железопътните предприятия.

заличава се

Размерът на таксите, обаче, не 
трябва да изключва използването на 
инфраструктурата от пазарни 
сегменти, които могат да покриват 
поне разходите, настъпили директно 
вследствие извършване на 
железопътната услуга плюс 
определен процент печалба, който 
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пазарът може да понесе.
Тези пазарни сегменти се 
установяват в съответствие с 
критериите, формулирани в 
приложение VIII, точка 3, които са 
предмет на предварително одобрение 
от регулаторния орган. За пазарни 
сегменти, за които няма трафик, в 
системата за таксуване не се 
включват надценки.
Точка 3 от приложение VIII може да 
бъде изменена на основата на 
придобития опит в съответствие с 
процедурата, посочена в член 60.

Or. en

Обосновка

Таксата за инфраструктура, която се определя на равнището на преките разходи, не 
може да покрива всички разходи на управителя на инфраструктура. По тази причина 
равнището на таксуване, което пазарът може да понесе за всеки пазарен сегмент, не 
се счита за изключение, а за един от основните принципи на таксуването. 
Следователно текстът относно надценките следва да бъде преместен от член 32, 
параграф 1 (изключения) в член 31, параграф 3 (основни принципи на таксуване). 
Държавите-членки следва сами да оценяват целесъобразността на надценките за 
конкретни пазарни сегменти.

Изменение 536
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед постигане на пълно 
възстановяване на направените от 
управителя на инфраструктура разходи, 
държавата-членка може, доколкото 
пазарът е в състояние да го понесе, да 
начисли надценки на базата на 
ефективни, прозрачни и 
недискриминационни принципи, като 
при това гарантира оптимална 

С оглед постигане на пълно 
възстановяване на направените от 
управителя на инфраструктура разходи, 
държавата-членка може да разреши на 
управителя на инфраструктура, за 
даден пазарен сегмент и доколкото
този пазарен сегмент е в състояние да 
го понесе, да начисли надценка на 
базата на ефективни, прозрачни и 
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конкурентоспособност по-специално на 
международните железопътни 
товарни превози.

недискриминационни принципи, като 
при това гарантира оптимална 
конкурентоспособност на 
железопътния сектор.

Or. en

Изменение 537
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед постигане на пълно 
възстановяване на направените от 
управителя на инфраструктура 
разходи, държавата-членка може, 
доколкото пазарът е в състояние да 
го понесе, да начисли надценки на 
базата на ефективни, прозрачни и 
недискриминационни принципи, 
като при това гарантира оптимална 
конкурентоспособност по-
специално на международните 
железопътни товарни превози. 
Системата за таксуване отчита 
увеличенията на 
производителността, постигнати от 
железопътните предприятия.

С оглед постигане на пълно 
възстановяване на направените от 
управителя на инфраструктура 
разходи, държавата-членка може да 
разреши на управителя на 
инфраструктура, доколкото 
пазарният сегмент е в състояние 
да го понесе, да начисли надценки 
на базата на ефективни, прозрачни и 
недискриминационни принципи, 
като при това гарантира оптимална 
конкурентоспособност по-
специално на международните 
железопътни товарни превози. 
Системата за таксуване отчита 
увеличенията на 
производителността, постигнати от 
железопътните предприятия.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да уточни ролите на различните действащи лица и да 
посочи, че прилагането на тази процедура трябва да се осъществи по пазарен 
сегмент.

Изменение 538
Sabine Wils
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Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед постигане на пълно 
възстановяване на направените от 
управителя на инфраструктура разходи, 
държавата-членка може, доколкото 
пазарът е в състояние да го понесе, да 
начисли надценки на базата на 
ефективни, прозрачни и 
недискриминационни принципи, като 
при това гарантира оптимална 
конкурентоспособност по-специално
на международните железопътни 
товарни превози.

С оглед постигане на пълно 
възстановяване на направените от 
управителя на инфраструктура разходи, 
държавата-членка може да разреши на 
управителя на инфраструктура, за 
даден железопътен пазарен сегмент и 
доколкото въпросните условия могат 
да бъдат понесени, да начисли 
надценка на базата на ефективни, 
прозрачни и недискриминационни 
принципи, като при това гарантира 
оптимална ефективност на 
железопътния сектор.

Or. en

Обосновка

В държавите-членки на ЕС се прилагат различни модели на таксуване на 
железопътната инфраструктура: при дадено от държавата-членка разрешение 
управителят на инфраструктурата може да прилага надценка с оглед на постигане 
на ефективност и оптимизация на железопътната мрежа, както се посочва в член 
26.

Изменение 539
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези пазарни сегменти се установяват в 
съответствие с критериите, 
формулирани в приложение VIII, точка 
3, които са предмет на предварително 
одобрение от регулаторния орган. За 
пазарни сегменти, за които няма трафик, 
в системата за таксуване не се включват 
надценки.

Тези пазарни сегменти се установяват в 
съответствие с приложение VIII, точка 
3, след като бъдат взети предвид 
изброените в него двойки и бъдат 
запазени онези от тях, които са 
предмет на предварително одобрение от 
регулаторния орган. За пазарни 
сегменти, за които няма трафик, в 
системата за таксуване не се включват 
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надценки.

Or. en

Изменение 540
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези пазарни сегменти се установяват в 
съответствие с критериите, 
формулирани в приложение VIII, точка 
3, които са предмет на 
предварително одобрение от 
регулаторния орган. За пазарни 
сегменти, за които няма трафик, в 
системата за таксуване не се включват 
надценки.

Тези железопътни пазарни сегменти и 
съответните предложени надценки
се установяват в съответствие с 
процедурата, формулирана в 
приложение VIII, точка 3. За пазарни 
сегменти, за които няма трафик, в 
системата за таксуване първоначално не 
се включват надценки.

Or. en

Обосновка

С оглед на защита на железопътните сегменти, когато първоначално няма трафик, 
надценката трябва да бъде нулева, а при поява на трафик и в случай че сегментът е в 
състояние да го понесе – да се увеличава.

Изменение 541
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Точка 3 от приложение VIII може да 
бъде изменена на основата на 
придобития опит в съответствие с 
процедурата, посочена в член 60.

заличава се

Or. de
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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 542
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Точка 3 от приложение VIII може да 
бъде изменена на основата 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 543
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 32 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Влакове, оборудвани с 
Европейската система за управление 
на влаковете (ETCS), които се 
движат по линии, оборудвани с 
национални системи за контрол, 
управление и сигнализация, се 
ползват от временно намаление на 

Влакове, оборудвани с 
Европейската система за 
управление на влаковете (ETCS), 
които се движат по линии, 
оборудвани с национални 
системи за контрол, управление и 
сигнализация, се ползват от 
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таксата за инфраструктура в 
съответствие с приложение VIII.

временно намаление на таксата за 
инфраструктура в съответствие с 
приложение VIII. Управителят 
на инфраструктура е способен 
да гарантира, че това 
намаление не води до загуба на 
приходи. Намалението се 
компенсира от по-високи такси 
по железопътната линия за 
влакове, които не са оборудвани 
с ETCS.

Or. fr

Обосновка

Оборудването на влакове с ETCS следва да бъде подкрепено чрез система бонус–малус, 
която няма да доведе до намаляване на средствата на управителя на 
инфраструктура. Предпочита се подход за всяка железопътна линия при прилагането 
на тази система бонус–малус. От друга страна, не следва да се предоставя 
капацитет за едностранна намеса от страна на Комисията.

Изменение 544
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за директива
Член 32 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Влакове, оборудвани с 
Европейската система за управление 
на влаковете (ETCS), които се 
движат по линии, оборудвани с 
национални системи за контрол, 
управление и сигнализация, се 
ползват от временно намаление на 
таксата за инфраструктура в 
съответствие с приложение VIII 
точка 5.

3. Влакове, оборудвани с 
Европейската система за 
управление на влаковете (ETCS), 
които се движат по линии, 
оборудвани с национални 
системи за контрол, управление и 
сигнализация, се ползват от 
временно намаление на таксата за 
инфраструктура по линии от 
Европейския план за 
разполагане, на които е 
инсталирана ERTMS.

Or. pl
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Изменение 545
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 32 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Точка 5 от приложение VIII може да 
бъде изменена на основата 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 546
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 32 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Точка 5 от приложение VIII може да 
бъде изменена на основата 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.
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Изменение 547
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Схемите за определяне таксите за 
ползване на инфраструктурите 
насърчават железопътните предприятия 
и управителите на инфраструктура да 
минимизират прекъсванията и да 
подобрят работата на мрежата чрез 
схема за насърчаване на точността. Тя 
може да включва санкции за действия, 
които разстройват работата на мрежата, 
компенсации за предприятия, които са 
потърпевши от прекъсването и премии 
за възнаграждение при функциониране, 
по-добро от планираното.

1. Схемите за определяне таксите за 
ползване на инфраструктурите 
насърчават железопътните предприятия 
и управителите на инфраструктура да 
минимизират прекъсванията и да 
подобрят работата на мрежата чрез 
схема за насърчаване на точността. Тя 
може да включва санкции за действия, 
които разстройват работата на мрежата, 
компенсации за предприятия, които са 
потърпевши от прекъсването и премии 
за възнаграждение при функциониране, 
по-добро от планираното, без да се 
накърняват разпоредбите на 
действащите правила за 
отговорност.

Or. en

Обосновка

Схемите за насърчаване на точността не са свързани с правилата за отговорност, 
т.е. споразуменията относно правата на пътниците или качеството на товарите.

Изменение 548
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Член 35 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията оценява примерния 
списък на основните принципи на 
схемата за насърчаване на 
точността за железопътната 
инфраструктура, посочена в точка 4 
от приложение VIII, след период от 4 
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години.

Or. en

Обосновка

Показателите за насърчаване на точността могат да се развиват с времето и вече 
са адаптирани от самия железопътен сектор. Един преглед на тези показатели ще 
гарантира, че са взети предвид тенденциите в развитието на пазара.

Изменение 549
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 35 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основните принципи на схемата за 
насърчаване на точността , 
изброени в точка 4 от приложение 
VIII, се прилагат за цялата мрежа.

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 550
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 35 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Точка 4 на приложение VІІІ може 
да бъде изменена в светлината на 

заличава се
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опита в съответствие с 
процедурата, посочена в член 60.

Or. fr

Обосновка

След като основните елементи, които се съдържат в приложение VІІІ, точка 4, 
бъдат включени в разпоредителната част на Директива, в това приложение остават 
по-специфични елементи във връзка със схемата за насърчаване на точността, които 
Комисията не може да изменя под претекст да осигури постигането на гъвкавост.

Изменение 551
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 35 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Точка 4 на приложение VІІІ може да 
бъде изменена в светлината на опита 
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 552
Olga Sehnalová

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителите на инфраструктура могат 
да налагат подходяща такса за 
капацитет, който е предоставен, но не е 
използван. Таксите осигуряват стимули 
за ефективно използване на капацитета. 

Управителите на инфраструктура могат 
да налагат подходяща такса за 
капацитет, който е предоставен, но не е 
използван. Таксите осигуряват стимули 
за ефективно използване на капацитета. 
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Ако има повече от един кандидат за
предоставяне на даден влаков маршрут
по действащото годишно разписание, се 
налага такса за резервиране.

Ако двама или повече кандидати
заявят предоставяне на припокриващи 
се влакови маршрути по действащото 
годишно разписание, на кандидата, на 
когото е предоставен, но не е 
използван целия влаков маршрут или 
част от него, се налага такса за 
резервиране.

Or. en

Обосновка

Когато повече от един кандидат заяви влаков маршрут, се налага такса за 
резервиране само когато влаковият маршрут е предоставен на даден кандидат, но не 
се използва.

Изменение 553
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато даден кандидат 
възнамерява да поиска 
инфраструктурен капацитет с оглед 
извършване на международни 
услуги за превоз на пътници 
съгласно определението в член 2, 
той уведомява за това съответните 
управители на инфраструктура и 
регулаторни органи. С цел да им се 
даде възможност да определят дали 
целта на международната услуга 
е да се превозват пътници между 
гари, разположени в различни 
държави-членки, и какви са 
възможните икономически 
последици за вече съществуващите 
договори за обществени услуги, 
регулаторните органи следят да 
бъде уведомен всеки компетентен 
орган, който е възложил услуги за 
железопътен превоз на пътници по 

4. Когато даден кандидат 
възнамерява да поиска 
инфраструктурен капацитет с 
оглед извършване на 
международни и/или 
национални услуги за превоз на 
пътници съгласно определението 
в член 2, той уведомява за това 
съответните управители на 
инфраструктура и регулаторни 
органи. С цел да им се даде 
възможност да определят какви 
са възможните икономически 
последици за вече 
съществуващите договори за 
обществени услуги, 
регулаторните органи следят да 
бъде уведомен всеки 
компетентен орган, който е 
възложил услуги за железопътен 
превоз на пътници по тази линия, 
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тази линия, определени в договор за 
обществени услуги, всеки друг 
заинтересован компетентен орган, 
който има право да ограничава 
достъпа по член 9, параграф 3, както 
и всяко железопътно предприятие, 
изпълняващо договора за 
обществени услуги по маршрута на 
тази международна услуга за превоз 
на пътници.

определени в договор за 
обществени услуги, всеки друг 
заинтересован компетентен 
орган, който има право да 
ограничава достъпа по член 9, 
параграф 3, както и всяко 
железопътно предприятие, 
изпълняващо договора за 
обществени услуги по маршрута 
на тази международна и/или 
национална услуга за превоз на 
пътници.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да вземе предвид отварянето за конкуренция на пазара на 
националните услуги за превоз на пътници.

Изменение 554
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
представителите на управителите на 
инфраструктура, чиито решения за 
разпределението влияят на други 
управители на инфраструктура, се 
сдружават с цел да координират 
разпределянето или да разпределят 
целия инфраструктурен капацитет на 
международно равнище, без да се 
засягат специфичните правила, 
съдържащи се в законодателството на 
Съюза за мрежите, ориентирани към 
товарни железопътни превози. 
Съответни представители на управители 
на инфраструктура трети държави могат 
да бъдат приобщени към тези 
процедури.

Държавите-членки гарантират, че 
представителите на управителите на 
инфраструктура, чиито решения за 
разпределението влияят на други 
управители на инфраструктура, се 
сдружават с цел да координират 
разпределянето или да разпределят 
целия инфраструктурен капацитет на 
международно равнище, без да се 
засягат специфичните правила, 
съдържащи се в законодателството на 
Съюза за мрежите, ориентирани към 
товарни железопътни превози. 
Участниците в това сътрудничество 
гарантират, че членството, 
методите на действие и всички 
съответни критерии, използвани за 
оценяване и разпределяне на 



PE467.167v01-00 66/181 AM\870643BG.doc

BG

инфраструктурен капацитет, са 
публично достояние. Съответни 
представители на управители на 
инфраструктура трети държави могат да 
бъдат приобщени към тези процедури.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да включи член 40, параграф 4 в параграф 1 от същия член.

Изменение 555
Roberts Zīle

Предложение за директива
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията и представителите на 
регулаторните органи, които си 
сътрудничат в съответствие с член 57, се 
известяват за и се поканват да 
присъстват като наблюдатели на 
всички срещи, на които се 
разработват общи принципи и 
практики за разпределяне на 
инфраструктура. В случай на системи за 
разпределяне, основаващи се на 
информационните технологии, 
регулаторните органи следва да 
получават достатъчно информация от 
тези системи, която да им позволява да 
извършват своя регулаторен надзор в 
съответствие с разпоредбите на член 56.

2. Комисията и представителите на 
регулаторните органи, които си 
сътрудничат в съответствие с член 57, се 
известяват за общи принципи и 
практики за разпределяне на 
инфраструктура. В случай на системи за 
разпределяне, основаващи се на 
информационните технологии, 
регулаторните органи следва да 
получават достатъчно информация от 
тези системи, която да им позволява да 
извършват своя регулаторен надзор в 
съответствие с разпоредбите на член 56.

Or. en

Обосновка

Текстът на предложението на Комисията също така предвижда твърде голяма 
намеса на Комисията и регулаторните органи в дейностите на асоциациите на 
управителите на инфраструктура и поради това следва да бъде направено по-ясно 
разграничение между ролята на надзорник/наблюдател на регулатора и бизнеса.
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Изменение 556
Georges Bach

Предложение за директива
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията и представителите на 
регулаторните органи, които си 
сътрудничат в съответствие с член 
57, се известяват за и се поканват да 
присъстват като наблюдатели на 
всички срещи, на които се 
разработват общи принципи и 
практики за разпределяне на 
инфраструктура. В случай на 
системи за разпределяне, 
основаващи се на информационните 
технологии, регулаторните органи 
следва да получават достатъчно 
информация от тези системи, която 
да им позволява да извършват своя 
регулаторен надзор в съответствие с 
разпоредбите на член 56.

2. Комисията и 
представителите на 
регулаторните органи, които си 
сътрудничат в съответствие с 
член 57, се известяват за общи 
принципи и практики за 
разпределяне на 
инфраструктура. В случай на 
системи за разпределяне, 
основаващи се на 
информационните технологии, 
регулаторните органи следва да 
получават достатъчно 
информация от тези системи, 
която да им позволява да 
извършват своя регулаторен 
надзор в съответствие с 
разпоредбите на член 56.

Or. fr

Обосновка

Приложимата правна система в Европейския съюз позволява на предприятията да 
организират свободно своите дейности, без да могат да бъдат задължени да канят 
наблюдатели. Комисията и регулаторните органи се уведомяват за взетите от 
предприятията решения.

Изменение 557
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията и представителите на 2. Комисията и представителите на 
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регулаторните органи, които си 
сътрудничат в съответствие с член 57, се 
известяват за и се поканват да 
присъстват като наблюдатели на 
всички срещи, на които се 
разработват общи принципи и 
практики за разпределяне на 
инфраструктура. В случай на системи за 
разпределяне, основаващи се на 
информационните технологии, 
регулаторните органи следва да 
получават достатъчно информация от 
тези системи, която да им позволява да 
извършват своя регулаторен надзор в 
съответствие с разпоредбите на член 56.

регулаторните органи, които си 
сътрудничат в съответствие с член 57, се 
известяват за общи принципи и 
практики за разпределяне на 
инфраструктура. В случай на системи за 
разпределяне, основаващи се на 
информационните технологии, 
регулаторните органи следва да 
получават достатъчно информация от 
тези системи, която да им позволява да 
извършват своя регулаторен надзор в 
съответствие с разпоредбите на член 56.

Or. en

Обосновка

Комисията, както и регулаторните органи трябва да бъдат добре осведомени, но не е 
необходимо да бъдат част от намирането на стопански решения.

Изменение 558
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията и представителите на 
регулаторните органи, които си 
сътрудничат в съответствие с член 57, се 
известяват за и се поканват да 
присъстват като наблюдатели на 
всички срещи, на които се 
разработват общи принципи и 
практики за разпределяне на 
инфраструктура. В случай на системи за 
разпределяне, основаващи се на 
информационните технологии, 
регулаторните органи следва да 
получават достатъчно информация от 
тези системи, която да им позволява да 
извършват своя регулаторен надзор в 

2. Комисията и представителите на 
регулаторните органи, които си 
сътрудничат в съответствие с член 57, се 
известяват за разработените общи 
принципи и практики за разпределяне 
на инфраструктура. В случай на системи 
за разпределяне, основаващи се на 
информационните технологии, 
регулаторните органи следва да 
получават достатъчно информация от 
тези системи, която да им позволява да 
извършват своя регулаторен надзор в 
съответствие с разпоредбите на член 56.
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съответствие с разпоредбите на член 56.

Or. en

Обосновка

Европейската комисия и регулаторните органи имат различни роли – осъществяване 
на контрол, намиране на решения като арбитър и налагане на санкции, докато 
стратегическите решения се конкурират с други, напълно в съответствие с 
разпоредбите на настоящата директива.

Изменение 559
Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията и представителите на 
регулаторните органи, които си 
сътрудничат в съответствие с член 57,
се известяват за и се поканват да 
присъстват като наблюдатели на всички 
срещи, на които се разработват общи 
принципи и практики за разпределяне на 
инфраструктура. В случай на системи за 
разпределяне, основаващи се на 
информационните технологии, 
регулаторните органи следва да получават 
достатъчно информация от тези системи, 
която да им позволява да извършват своя 
регулаторен надзор в съответствие с 
разпоредбите на член 56.

2. Комисията се известява за и се 
поканва да присъства като 
наблюдател на всички срещи, на 
които се разработват общи принципи 
и практики за разпределяне на 
инфраструктура. В случай на системи 
за разпределяне, основаващи се на 
информационните технологии, 
регулаторните органи следва да 
получават достатъчно информация от 
тези системи, която да им позволява 
да извършват своя регулаторен 
надзор в съответствие с разпоредбите 
на член 56.

Or. es

Изменение 560
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 40 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При всички срещи или други 
действия, предприети с цел 
разпределяне на инфраструктурен 
капацитет за трансмрежови влакови 
услуги, решенията се вземат само от 
представители на управители на 
инфраструктура.

3. При всички срещи или други 
действия, предприети с цел 
разпределяне на 
инфраструктурен капацитет за 
трансмрежови влакови услуги, 
решенията се вземат от 
представители на управители 
на инфраструктура. В случай 
на несъгласие между 
представителите на 
управители на 
инфраструктура, въпросът се 
отнася до  мрежата от 
регулаторни органи, посочена
в член 57, с арбитражна цел.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да предвиди възможност за намеса с арбитражна цел на 
мрежата от регулаторни органи в случай на трайно несъгласие между управителите 
на инфраструктурата.

Изменение 561
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Участниците в посоченото в 
параграф 1 сътрудничество 
осигуряват членството в него, 
методите на действие и всички 
съответни критерии, използвани за 
определяне и разпределяне на 
инфраструктурния капацитет да 
бъдат публично достояние.

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Изменението има за цел този параграф да се премести в член 40, параграф 1.

Изменение 562
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 40 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Работейки в сътрудничество, както 
предвижда параграф 1, управителите 
на инфраструктура преценяват 
необходимостта и, където е 
необходимо, могат да предложат и 
организират международни влакови 
маршрути, за да се облекчи 
оперирането на товарни влакове, 
които са предмет на ad hoc заявка, 
както е предвидено в член 48.

Работейки в сътрудничество, 
както предвижда параграф 1, 
управителите на 
инфраструктура преценяват 
необходимостта и, където е 
необходимо, могат да 
предложат и организират 
международни влакови 
маршрути, за да се облекчи 
оперирането на товарни 
влакове, които са предмет на ad 
hoc заявка, както е предвидено 
в член 48. Това 
сътрудничество следва да 
установи механизмите, чрез 
които максималният срок за 
отговор при заявки за 
международни железопътни 
услуги да се запази до пет 
работни дни.

Or. es

Обосновка

Не става ясно дали в този случай се запазват сроковете за отговор от пет работни 
дни съгласно член 48.

Изменение 563
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Член 40 – параграф 5a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите-членки могат да 
формулират различни правила за 
мрежите, които технологично са 
отделени от главната железопътна 
мрежа на ЕС, в случай че е 
необходимо конкретно 
сътрудничество при разпределяне на 
инфраструктурен капацитет за 
трафика от или към трети държави.

Or. en

Изменение 564
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 40 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите-членки могат да 
формулират различни правила за 
мрежите, които технологично са 
отделени от главната железопътна 
мрежа на ЕС, в случай че е 
необходимо конкретно 
сътрудничество при разпределяне на 
инфраструктурен капацитет за 
трафика от или към трети държави.

Or. en

Обосновка

По отношение на разпределянето на капацитет и координацията с трети държави, 
въпросните държави-членки, т.е. Балтийските държави, трябва да бъдат 
упълномощени да формулират конкретни правила за техния входящ или изходящ 
трафик с трети държави.

Изменение 565
Gilles Pargneaux
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Предложение за директива
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Заявките за инфраструктурен 
капацитет могат да се подават от 
кандидати по смисъла на 
настоящата директива.

1. Заявките за инфраструктурен 
капацитет могат да се подават от 
кандидати. За да използват този 
капацитет по европейската 
железопътна мрежа за 
конкурентоспособен товарен 
превоз, кандидатите определят 
железопътно предприятие, 
което да сключи споразумение с 
управителя на инфраструктура 
в съответствие член 28.

Or. fr

Обосновка

Това изменение повтаря формулировката, използвана в Регламент (ЕС) № 913/2010 
относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз, за 
същата тази мрежа и без да има за цел разширяване на принципа.

Изменение 566
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приеме 
мерки за прилагане, определящи 
подробностите за критериите, 
които трябва да бъдат спазвани 
при прилагането на параграф 2. 
Тези мерки, предвидени, за да се 
гарантира прилагането на 
настоящата директива при 
еднакви условия, се приемат като 
актове за изпълнение в 
съответствие с член 63, параграф 
3.

заличава се
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Or. fr

Обосновка

Неправомерна намеса на Комисията по националните железопътни въпроси.

Изменение 567
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 42 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

От 1 януари 2010 г. може да се изготви 
първоначално рамково споразумение за 
срок 5 години, което може да се 
поднови еднократно, на основата на 
характеристики на капацитета, 
използвани от кандидатите, 
извършващи услуги преди 1 януари 
2010 г., за да се отчетат специалните 
инвестиции или съществуващите
търговски договори. Регулаторният 
орган, посочен в член 55, разрешава 
влизането в сила на такова 
споразумение.

От 1 януари 2010 г. може да се изготви 
първоначално рамково споразумение за 
срок 5 години, което може да се 
поднови еднократно, на основата на 
характеристики на капацитета, 
използвани от кандидатите, 
извършващи услуги преди 1 януари 
2010 г., за да се отчетат специалните 
инвестиции или съществуващите 
търговски договори.

Or. en

Обосновка

Държавата-членка може да известява и да се консултира с регулаторния орган 
относно рамковото споразумение, сключено между управителя на инфраструктура и 
кандидат, ако желае това в съответствие с параграф 1, но даването на разрешение 
за влизане в сила на подобно споразумение е извън обхвата на правомощията на 
регулаторния орган, освен ако е налице конкретен иск от страна на други кандидати и 
в случай на възникнал спор.

Изменение 568
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителят на инфраструктура се 
придържа към установения в 
приложение IX график за разпределяне 
на капацитета.

Управителят на инфраструктура се 
придържа към установения в 
приложение IX график за разпределяне 
на капацитета. Държавите-членки 
могат да приемат различни графици 
за разпределяне на капацитета на 
мрежи, които са технологично 
отделени от главната железопътна 
мрежа на ЕС, и да позволят 
координиране с железопътните 
мрежи на трети държави.

Or. en

Изменение 569
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Неправомерна намеса на Комисията по националните железопътни въпроси.

Изменение 570
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение IX може да бъде 
изменено на основата 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 571
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да започнат консултации по 
проекта за работно разписание, 
управителите на инфраструктура се 
договарят с останалите 
заинтересовани управители на 
инфраструктура, кои международни 
влакови маршрути да бъдат включени 
в работното разписание. Корекции се 
правят, само ако са абсолютно 
наложителни.

2. Преди да започнат 
консултации по проекта за 
работно разписание, 
управителите на 
инфраструктура се договарят с 
останалите заинтересовани 
управители на инфраструктура, 
кои международни влакови 
маршрути да бъдат включени в 
работното разписание. 
Корекции се правят, само ако 
са абсолютно наложителни и 
следва да бъдат надлежно 
обосновани.

Or. es
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Обосновка

Това означава по-голяма прозрачност в управлението.

Изменение 572
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Кандидатите заявяват
инфраструктурен капацитет, пресичащ 
повече от една мрежа, като подадат 
заявка до един управител на 
инфраструктура. На този управител на 
инфраструктура се разрешава след това 
да действа от името на кандидата, за да 
подаде заявка за капацитет до другите 
съответни управители на 
инфраструктура.

4. Кандидатите могат да заявят
инфраструктурен капацитет, пресичащ 
повече от една мрежа, като подадат 
заявка до един управител на 
инфраструктура. На този управител на 
инфраструктура се разрешава след това 
да действа от името на кандидата, за да 
подаде заявка за капацитет до другите 
съответни управители на 
инфраструктура.

Or. en

Обосновка

С цел да се поддържа съгласуваност с наскоро приетия регламент относно 
коридорите за товарен превоз, който не предвижда задължение за заявка за 
капацитет от страна на кандидатите до един-единствен управител на 
инфраструктура.

Изменение 573
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Член 45 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При поискване, в рамките на 
разумен срок и навреме с оглед 
процеса на координиране, посочен в 
член 46, управителят на 
инфраструктура предоставя безплатно 

4. При поискване, в рамките на 
срок до един месец от 
разпределянето на влаковите 
маршрути и навреме с оглед 
процеса на координиране, 
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на кандидатите в писмена форма 
следната информация за преглед:

посочен в член 46, управителят 
на инфраструктура предоставя 
безплатно на кандидатите в 
писмена форма следната 
информация за преглед:

Or. es

Обосновка

Правна несигурност, която може да бъде породена от определянето на критерии 
като „разумен срок“, с което се отслабват критериите за сигурност и прозрачност 
съгласно параграфи от a) до д). Ето защо е необходимо да се установят ясни срокове.

Изменение 574
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 46 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засягат съществуващите 
процедури на обжалване и член 56, в случай 
на спорове във връзка с разпределянето на 
инфраструктурния капацитет, на 
разположение следва да бъде система за 
разрешаване на спорове, за да може такива 
спорове да бъдат разрешавани бързо Тази 
система се определя в референтния документ 
за мрежата. Ако се приложи тази система, 
решение се постига в срок от 10 работни дни.

6. Без да се засягат съществуващите 
процедури на обжалване и разпоредбите
на настоящата директива, в случай на 
спорове във връзка с разпределянето на 
инфраструктурния капацитет, на 
разположение следва да бъде система за 
разрешаване на спорове, за да може 
такива спорове да бъдат разрешавани 
бързо Тази система се определя в 
референтния документ за мрежата. Ако се 
приложи тази система, решение се 
постига в срок от 10 работни дни.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да се вземат предвид всички разпоредби на директивата.

Изменение 575
Ramon Tremosa i Balcells
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Предложение за директива
Член 47 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед гарантиране развитието на 
подходящи транспортни услуги в тази рамка 
и по-специално те да съответстват на 
изискванията за предоставяне обществени 
услуги или насърчаване развитието на 
железопътния превоз на товари, държавите-
членки могат да предприемат при 
недискриминационни условия всички 
необходими мерки за осигуряване 
приоритета на тези услуги при 
разпределянето на капацитета на 
инфраструктурата.

С оглед гарантиране развитието на 
подходящи транспортни услуги в тази 
рамка и по-специално те да съответстват 
на изискванията за предоставяне 
обществени услуги или насърчаване 
развитието на железопътния превоз на 
товари, и по-специално международния 
превоз, държавите-членки могат да 
предприемат при недискриминационни 
условия всички необходими мерки за 
осигуряване приоритета на тези услуги 
при разпределянето на капацитета на 
инфраструктурата.

Or. es

Обосновка

Ако се цели да се насърчи използването на железопътния транспорт на равнище 
Европейски съюз, следва да се върви към приоритизиране на международните 
железопътни услуги.

Изменение 576
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 47 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При определянето на критериите
за приоритетност се обръща 
подобаващо внимание на 
важността на услугите за товарни 
превози и по-специално на услугите 
за международни превози на товари.

5. Критериите за 
приоритетност следва да 
включват услугите за товарни 
превози и по-специално 
услугите за международни 
превози на товари.

Or. es
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Обосновка

Изразът „се обръща подобаващо внимание“ е прекалено общ и неясен, ако Комисията 
цели да насърчи железопътния превоз на товари, и по-специално международния, 
следва да го уточни изрично.

Изменение 577
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от шест месеца след 
изготвянето на анализа на 
капацитета, управителят на 
инфраструктура представя план за 
увеличаване на капацитета.

1. След получаването на 
анализ на капацитета, 
управителят на 
инфраструктура представя 
план за увеличаване на 
капацитета.

Or. es

Обосновка

Да се осигури без забавяне по-голяма гъвкавост за действие, което да подобри 
предоставяните услуги.

Изменение 578
Peter van Dalen

Предложение за директива
Член 51 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Планът може да подлежи на 
предварително одобряване от 
държавата-членка. Регулаторният 
орган, посочен в член 55, може да 
даде становище за това дали 
определените в плана мерки са 
подходящи.

Планът може да подлежи на 
предварително одобряване от 
държавата-членка.

Or. nl
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Изменение 579
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 51 – параграф 2 – алинея 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на претоварване на 
трансевропейска мрежа или на 
претоварване на влаков маршрут, 
който има значително въздействие 
върху една или повече 
трансевропейски мрежи, мрежата 
от регулаторни органи съгласно 
предвиденото в член 57 може да даде 
становище относно обосноваността 
на действията на този план.

Or. fr

Обосновка

Това изменение предвижда възможност за консултация на мрежата от регулаторни 
органи в случай че една или повече трансевропейски мрежи биха били засегнати в 
значителна степен от претоварване.

Изменение 580
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Предложение за директива
Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Специално за претоварена 
инфраструктура, управителят на 
инфраструктура изисква отказа от 
влаков маршрут, който за период 
от минимум един месец е използван
по-малко от определена в 
референтния документ за мрежата 
прагова стойност, освен когато това 
се дължи на неикономически 
причини извън контрола на 

2. Специално за претоварена 
инфраструктура, управителят 
на инфраструктура изисква 
отказа от влакови маршрути,
които за период от минимум 
един месец са използвани по-
малко от определена в 
референтния документ за 
мрежата прагова стойност, 
освен когато това се дължи на 
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оператора. неикономически причини 
извън контрола на оператора. 
Управителят на 
инфраструктура се 
консултира първо с 
железопътното 
предприятие, за да получи 
информация за 
недостатъчното използване 
на тези влакови маршрути.

Or. fr

Изменение 581
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Член 53 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителят на инфраструктура 
уведомява своевременно
заинтересованите страни за 
непланирани работи по 
поддържането.

3. Управителят на 
инфраструктура уведомява 
най-малко една седмица 
предварително
заинтересованите страни за 
непланирани работи по 
поддържането.

Or. es

Обосновка

Логично е заинтересованите страни да знаят кога ще започнат работите по 
поддържането, макар и непланирани, за да могат да направят необходимите 
предвиждания.

Изменение 582
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Управителите на 
инфраструктура следва да разполагат 
с протокол за действие при 
инциденти или технически аварии.

Or. es

Обосновка

Би било подходящо управителите на инфраструктури да разполагат с разработени 
протоколи за действие при инциденти или технически аварии. Те ще помогнат за по-
бързо и по-ефикасно изготвяне на плановете за извънредни ситуации и следва да 
бъдат споделени като добри практики между всички управители на инфраструктура.

Изменение 583
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 54 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки могат да изискат 
железопътните предприятия да се 
включат в осигуряването на спазването 
от тяхна страна и мониторинга на 
стандартите и правилата за безопасност.

3. С изключение на случаите на 
непреодолима сила, включително 
спешни и непредвидени работи от 
критично значение за безопасността, 
определеният в съответствие с 
настоящия член влаков маршрут за 
товарен превоз не може да бъде 
отменен по-малко от два месеца преди 
началото на графика, определен за него 
в работното разписание, ако 
съответният кандидат не даде 
съгласието си за отменянето. В такъв 
случай съответният управител на 
инфраструктура се стреми да 
предложи на кандидата влаков 
маршрут с равностойно качество и 
надеждност, които кандидатът има 
право да приеме или отхвърли. В 
последния случай, той има право най-
малко на връщане на съответната 
такса.
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Or. fr

Обосновка

Това изменение предвижда, че в случай на анулиране на влаков маршрут, освен в случай 
на непреодолима сила, алтернативни решения или връщане на таксата са най-
малкото необходими. Изменението представя и допълва формулировката, която вече 
е включена в регламента относно коридорите за железопътен товарен превоз 
(Регламент (ЕС) № 913/2010).

Изменение 584
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Раздел 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регулаторен орган Регулаторни органи

Or. fr

Обосновка

Използването на множествено число е по-подходящо като се има предвид, че 
разделът разглежда националните регулаторни органи, обединени в мрежа.

Изменение 585
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 55 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регулаторен орган Национални регулаторни 
органи

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да уточни заглавието на член 55 като се имат предвид 
внесените в член 57 изменения.
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Изменение 586
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка създава 
единствен национален регулаторен 
орган за железопътния сектор. Този 
орган е самостоятелен орган, който по 
отношение на организацията си, 
функционирането си, йерархията си и 
вземането на решения е правно отделен 
и независим от всякакви други 
публични органи. Той е също така 
независим в своята организация, 
решения за финансиране, правна 
структура и вземане на решения от 
всички управители на инфраструктура, 
таксуващи органи, разпределящи органи 
или кандидати. Освен това той е 
функционално независим от всеки 
компетентен орган, участващ във 
възлагането на договор за обществени 
услуги.

1. Всяка държава-членка създава 
единствен национален регулаторен 
орган за железопътния сектор. Този 
орган е самостоятелен орган, който по 
отношение на организацията си, 
функционирането си, йерархията си и 
вземането на решения е правно отделен 
и независим от всякакви други 
публични органи. Той е също така 
независим в своята организация, 
решения за финансиране, правна 
структура и вземане на решения от 
всички управители на инфраструктура, 
таксуващи органи, разпределящи органи 
или кандидати. Освен това той е 
функционално независим от всеки 
компетентен орган, участващ във 
възлагането на договор за обществени 
услуги. Регулаторният орган има 
необходимия административен 
капацитет по отношение на 
персонала и ресурсите за изпълняване 
на задачите, които са му възложени с 
член 56. Необходимата численост на 
персонала следва да бъде пряко 
свързана с нуждите на пазара и 
съответно да варира.

Or. en

Обосновка

Независимостта, ресурсите и персоналът на регулаторния орган са от основно 
значение за неговото функциониране и капацитет за разглеждане на жалби. 
Необходимата численост на персонала следва да бъде пряко свързана с нуждите на 
пазара и съответно да варира.
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Изменение 587
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка създава 
единствен национален регулаторен 
орган за железопътния сектор. Този 
орган е самостоятелен орган, който 
по отношение на организацията си, 
функционирането си, йерархията си 
и вземането на решения е правно 
отделен и независим от всякакви 
други публични органи. Той е също 
така независим в своята 
организация, решения за 
финансиране, правна структура и 
вземане на решения от всички 
управители на инфраструктура, 
таксуващи органи, разпределящи 
органи или кандидати. Освен това 
той е функционално независим от 
всеки компетентен орган, участващ 
във възлагането на договор за 
обществени услуги.

1. Всяка държава-членка 
създава единствен национален 
регулаторен орган за 
железопътния сектор. Този 
орган е орган е самостоятелен 
орган и който по отношение на 
организацията си, 
функционирането си, 
йерархията си и вземането на 
решения е правно отделен и 
независим от всякакви други 
публични органи. В своята 
организация, решения за 
финансиране, правна структура 
и вземане на решения този 
регулаторен орган е независим 
от всички управители на 
инфраструктура, таксуващи 
органи, разпределящи органи 
или кандидати. Освен това той 
е функционално независим от 
всеки компетентен орган, 
участващ във възлагането на 
договор за обществени услуги. 
Регулаторният орган има 
необходимия организационен 
капацитет за изпълняване на 
задачите, които са му 
възложени с член 56.

Or. fr

Обосновка

Това изменение представя посочените по-горе разпоредби относно ролята и задачите 
на регулаторния орган в рамките на прилагането на ГИС.
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Изменение 588
Werner Kuhn

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка създава 
единствен национален регулаторен 
орган за железопътния сектор. Този 
орган е самостоятелен орган, който по 
отношение на организацията си, 
функционирането си, йерархията си и 
вземането на решения е правно отделен 
и независим от всякакви други 
публични органи. Той е също така 
независим в своята организация, 
решения за финансиране, правна 
структура и вземане на решения от 
всички управители на инфраструктура, 
таксуващи органи, разпределящи органи 
или кандидати. Освен това той е 
функционално независим от всеки 
компетентен орган, участващ във 
възлагането на договор за обществени 
услуги. 

1. Всяка държава-членка създава 
единствен национален регулаторен 
орган за железопътния сектор. Този 
орган е самостоятелен орган, който по 
отношение на организацията си, 
функционирането си, йерархията си и 
вземането на решения е правно отделен 
и независим от всякакви други 
публични органи. Той е също така 
независим в своята организация, 
решения за финансиране, правна 
структура и вземане на решения от 
всички управители на инфраструктура, 
таксуващи органи, разпределящи органи 
или кандидати. Освен това той е 
функционално независим от всеки 
компетентен орган, участващ във
възлагането на договор за обществени 
услуги. Регулаторният орган 
разполага с необходимия персонал, 
оборудване и съоръжения за 
изпълняване на задачите, които са му 
възложени с член 56.

Or. de

Обосновка

За да може да изпълнява задачите си и да работи ефективно, регулаторният орган 
трябва да разполага с необходимия персонал, оборудване и съоръжения.

Изменение 589
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка създава 
единствен национален регулаторен 
орган за железопътния сектор. Този 
орган е самостоятелен орган, който по 
отношение на организацията си, 
функционирането си, йерархията си и 
вземането на решения е правно отделен 
и независим от всякакви други 
публични органи. Той е също така 
независим в своята организация, 
решения за финансиране, правна 
структура и вземане на решения от 
всички управители на инфраструктура, 
таксуващи органи, разпределящи органи 
или кандидати. Освен това той е 
функционално независим от всеки 
компетентен орган, участващ във 
възлагането на договор за обществени 
услуги.

1. Всяка държава-членка създава 
единствен национален регулаторен 
орган за железопътния сектор. Този 
орган е самостоятелен орган, който по 
отношение на организацията си, 
функционирането си, йерархията си и 
вземането на решения е правно отделен 
и независим от всякакви други 
публични органи. Той е също така 
независим в своята организация и
финансиране, правна структура и 
вземане на решения от всички 
управители на инфраструктура, 
таксуващи органи, разпределящи органи 
или кандидати. Освен това той е 
функционално независим от всеки 
компетентен орган, участващ във 
възлагането на договор за обществени 
услуги.

Or. en

Изменение 590
Werner Kuhn

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1 – буква a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) От регулаторния орган се изисква 
да взема решения относно жалби и да 
предприема корективни мерки в срок 
до един месец след получаването на 
цялата информация. В случай на 
жалба срещу отказ за предоставяне 
на инфраструктурен капацитет или 
срещу условията на предлагане на 
капацитет, регулаторният орган или 
потвърждава, че не се изисква 
изменение на решението на 
управителя на инфраструктура, или 
изисква промяна на това решение в 
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съответствие с указанията, 
определени от регулаторния орган.

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 корективните мерки 
следва да се вземат в срок до един месец.

Изменение 591
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Председателят и управителният съвет 
на регулаторния орган за железопътния 
сектор се назначават на срочен и 
подновяем договор при ясни правила, 
които гарантират независимост. Те се 
избират сред хора, които не заемат 
длъжност и не са имали отговорности, 
интереси или търговски 
взаимоотношения, преки или косвени, с 
регулираните предприятия или субекти 
за период от три години, преди 
назначаването, както и по време на 
мандата. След мандата си те не трябва 
да заемат професионална или отговорна 
длъжност или да имат интереси или 
делови отношения с което и да е от 
регулираните предприятия или субекти 
за период не по-малък от три години. Те 
притежават пълни правомощия по 
отношение на наемането и управлението 
на личния състав на регулаторния орган.

3. Председателят и управителният съвет 
на регулаторния орган за железопътния 
сектор се назначават от 
компетентния парламент на срочен и 
подновяем договор при ясни правила, 
които гарантират независимост. Те се 
избират сред хора, които не заемат 
длъжност и не са имали отговорности, 
интереси или търговски 
взаимоотношения, преки или косвени, с 
регулираните предприятия или субекти 
за период от три години, преди 
назначаването, както и по време на 
мандата. След мандата си те не трябва 
да заемат професионална или отговорна 
длъжност или да имат интереси или 
делови отношения с което и да е от 
регулираните предприятия или субекти 
за период не по-малък от три години. Те 
притежават пълни правомощия по 
отношение на наемането и управлението 
на личния състав на регулаторния орган.

Or. en
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Обосновка

С оглед адаптиране към националната институционална структура на всяка 
държава-членка.

Изменение 592
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

3. Председателят и 
управителният съвет на 
регулаторния орган за 
железопътния сектор се 
назначават на срочен и 
подновяем договор при ясни 
правила, които гарантират 
независимост. Те се избират 
сред хора, които не заемат 
длъжност и не са имали 
отговорности, интереси или 
търговски взаимоотношения, 
преки или косвени, с 
регулираните предприятия или 
субекти за период от три 
години, преди назначаването, 
както и по време на мандата. 
След мандата си те не трябва 
да заемат професионална или 
отговорна длъжност или да 
имат интереси или делови 
отношения с което и да е от 
регулираните предприятия или 
субекти за период не по-малък 
от три години. Те притежават 
пълни правомощия по 
отношение на наемането и 
управлението на личния състав 
на регулаторния орган.

(Не се отнася за българския 
текст.)

Or. fr
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Обосновка

Няма основание да се разглеждат в детайли формите на обозначаване, които са от 
отговорността на държавите-членки.

Изменение 593
Georges Bach

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

3. Председателят и 
управителният съвет на 
регулаторния орган за 
железопътния сектор се 
назначават на срочен и 
подновяем договор при ясни 
правила, които гарантират 
независимост. Те се избират 
сред хора, които не заемат 
длъжност и не са имали 
отговорности, интереси или 
търговски взаимоотношения, 
преки или косвени, с 
регулираните предприятия 
или субекти за период от три 
години, преди назначаването, 
както и по време на мандата. 
След мандата си те не трябва 
да заемат професионална или 
отговорна длъжност или да 
имат интереси или делови 
отношения с което и да е от 
регулираните предприятия или 
субекти за период не по-малък 
от три години. Те притежават 
пълни правомощия по 
отношение на наемането и 
управлението на личния състав 
на регулаторния орган.

3. Председателят и 
управителният съвет на 
регулаторния орган за 
железопътния сектор се 
назначават на срочен и 
подновяем договор при ясни 
правила, които гарантират 
независимост. Те трябва да 
действат изцяло независимо 
по отношение на интересите 
на пазара на железопътния 
сектор и не могат в никакъв 
случай да бъдат повлияни от 
инструкциите на 
правителство или на частно 
или публично предприятие. 
След мандата си те не трябва 
да заемат професионална или 
отговорна длъжност или да 
имат интереси или делови 
отношения с което и да е от 
регулираните предприятия или 
субекти в рамките на разумен
период. Те притежават пълни 
правомощия по отношение на 
наемането и управлението на 
личния състав на регулаторния 
орган.

Or. fr
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Обосновка

Независимостта на персонала на регулаторния орган трябва да бъде гарантирана. 
Въпреки това твърде строгите условия като периода от три години преди и след 
назначаването на персонала в регулаторния орган, в рамките на който кандидатите 
не могат да имат връзка с железопътния сектор, ще направи невъзможно за някои 
държави-членки да намерят достатъчно обучени кандидати и с достатъчно опит за 
тези специални функции.

Изменение 594
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

3. Председателят и 
управителният съвет на 
регулаторния орган за 
железопътния сектор се 
назначават на срочен и 
подновяем договор при ясни 
правила, които гарантират 
независимост. Те се избират 
сред хора, които не заемат 
длъжност и не са имали 
отговорности, интереси или 
търговски взаимоотношения, 
преки или косвени, с 
регулираните предприятия или 
субекти за период от три 
години, преди назначаването, 
както и по време на мандата. 
След мандата си те не трябва 
да заемат професионална или 
отговорна длъжност или да 
имат интереси или делови 
отношения с което и да е от 
регулираните предприятия или 
субекти за период не по-малък 
от три години. Те притежават 
пълни правомощия по 
отношение на наемането и 
управлението на личния състав 

3. Председателят и 
управителният съвет на 
регулаторния орган за 
железопътния сектор се 
назначават съвместно с 
националния парламент, 
административните и/или 
съдебни органи и 
националните 
консултативни събрания на 
неотменим, срочен и 
подновяем договор при ясни 
правила, които гарантират 
независимост. Те се избират 
сред хора, които не заемат 
длъжност и не са имали 
отговорности, интереси или 
търговски взаимоотношения, 
преки или косвени, с 
регулираните предприятия или 
субекти за период от три 
години, преди назначаването, 
както и по време на мандата. 
След мандата си те не трябва 
да заемат професионална или 
отговорна длъжност или да 
имат интереси или делови 
отношения с което и да е от 
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на регулаторния орган. регулираните предприятия или 
субекти за период не по-малък 
от три години. Те притежават 
пълни правомощия по 
отношение на наемането и 
управлението на личния състав 
на регулаторния орган.

Or. fr

Изменение 595
Werner Kuhn

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

3. Председателят и 
управителният съвет на 
регулаторния орган за 
железопътния сектор се 
назначават на срочен и 
подновяем договор при ясни 
правила, които гарантират 
независимост. Те се избират 
сред хора, които не заемат 
длъжност и не са имали 
отговорности, интереси или 
търговски взаимоотношения, 
преки или косвени, с 
регулираните предприятия или 
субекти за период от три 
години, преди назначаването, 
както и по време на мандата. 
След мандата си те не трябва 
да заемат професионална или 
отговорна длъжност или да 
имат интереси или делови 
отношения с което и да е от 
регулираните предприятия или 
субекти за период не по-малък 
от три години. Те притежават 
пълни правомощия по 
отношение на наемането и 

3. Председателят и 
управителният съвет на 
регулаторния орган за 
железопътния сектор се 
назначават  на срочен и 
подновяем договор при ясни 
правила, които гарантират 
независимост, като 
назначаването им се 
потвърждава от 
националния парламент. Те 
се избират сред хора, които не 
заемат длъжност и не са имали 
отговорности, интереси или 
търговски взаимоотношения, 
преки или косвени, с 
регулираните предприятия или 
субекти за период от три 
години, преди назначаването, 
както и по време на мандата. 
След мандата си те не трябва 
да заемат професионална или 
отговорна длъжност или да 
имат интереси или делови 
отношения с което и да е от 
регулираните предприятия или 
субекти за период не по-малък 
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управлението на личния състав 
на регулаторния орган.

от три години. Те притежават 
пълни правомощия по 
отношение на наемането и 
управлението на личния състав 
на регулаторния орган.

Or. de

Обосновка

Решенията за председател и управителен съвет на регулаторния орган за 
железопътния сектор са важни политически решения, които трябва да се потвърдят 
от националния парламент, за да се гарантира възможно най-голяма легитимност.

Изменение 596
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Председателят и управителният съвет 
на регулаторния орган за железопътния 
сектор се назначават на срочен и 
подновяем договор при ясни правила, 
които гарантират независимост. Те се 
избират сред хора, които не заемат 
длъжност и не са имали отговорности, 
интереси или търговски 
взаимоотношения, преки или косвени, с 
регулираните предприятия или субекти 
за период от три години, преди 
назначаването, както и по време на 
мандата. След мандата си те не трябва 
да заемат професионална или отговорна 
длъжност или да имат интереси или 
делови отношения с което и да е от 
регулираните предприятия или субекти 
за период не по-малък от три години. 
Те притежават пълни правомощия по 
отношение на наемането и управлението 
на личния състав на регулаторния орган.

3. Председателят и управителният съвет 
на регулаторния орган за железопътния 
сектор се назначават от националния 
парламент на срочен и подновяем 
договор при ясни правила, които 
гарантират независимост. Те се избират 
сред хора, които не заемат длъжност и 
не са имали отговорности, интереси или 
търговски взаимоотношения, преки или 
косвени, с регулираните предприятия 
или субекти за разумен период, преди 
назначаването, посочен изрично със 
съответната декларация за наличие 
на лични интереси, както и по време на 
мандата. След мандата си те не трябва 
да заемат професионална или отговорна 
длъжност или да имат интереси или 
делови отношения с което и да е от 
регулираните предприятия или субекти 
за разумен период. Те притежават 
пълни правомощия по отношение на 
наемането и управлението на личния 
състав на регулаторния орган съгласно 
националното законодателство.
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Or. en

Обосновка

Държавите-членки ще носят отговорност чрез своите национални парламенти, 
отговорни за транспониране на разпоредбите на настоящата директива, за 
назначаване на председател и управителен съвет на регулаторния орган: от тях ще се 
изисква да подпишат съответната декларация за наличие на лични интереси, в която 
посочват липсата на връзка с или интерес от участниците в железопътния сектор.

Изменение 597
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

3. Председателят и 
управителният съвет на 
регулаторния орган за 
железопътния сектор се 
назначават на срочен и 
подновяем договор при ясни 
правила, които гарантират 
независимост. Те се избират 
сред хора, които не заемат 
длъжност и не са имали 
отговорности, интереси или 
търговски взаимоотношения, 
преки или косвени, с 
регулираните предприятия или 
субекти за период от три 
години, преди назначаването, 
както и по време на мандата. 
След мандата си те не трябва 
да заемат професионална или 
отговорна длъжност или да 
имат интереси или делови 
отношения с което и да е от 
регулираните предприятия или 
субекти за период не по-малък 
от три години. Те притежават 
пълни правомощия по 
отношение на наемането и 
управлението на личния състав 

3. Председателят и 
управителният съвет на 
регулаторния орган за 
железопътния сектор се 
назначават от компетентен 
за държавата-членка орган на 
срочен и подновяем договор 
при ясни правила, които 
гарантират независимост. Те се 
избират сред хора, които не 
заемат длъжност и не са имали 
отговорности, интереси или 
търговски взаимоотношения, 
преки или косвени, с 
регулираните предприятия или 
субекти за период от три 
години, преди назначаването, 
както и по време на мандата. 
След мандата си те не трябва 
да заемат професионална или 
отговорна длъжност или да 
имат интереси или делови 
отношения с което и да е от 
регулираните предприятия или 
субекти за период не по-малък 
от три години. Те притежават 
пълни правомощия по 
отношение на наемането и 
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на регулаторния орган. управлението на личния състав 
на регулаторния орган.

Or. pl

Обосновка

Трябва да се гарантира свободата за определяне на органа, който назначава 
председател и управителен съвет, компетентен за регулацията на железопътния 
сектор, така че да не се наруши принципът на субсидиарност. В много държави 
регулаторният орган е част от правителствената администрация и следователно не 
може да се назначава от парламента.

Изменение 598
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Член 55 – параграф 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

3. Председателят и 
управителният съвет на 
регулаторния орган за 
железопътния сектор се 
назначават на срочен и 
подновяем договор при ясни 
правила, които гарантират 
независимост. Те се избират 
сред хора, които не заемат 
длъжност и не са имали 
отговорности, интереси или 
търговски взаимоотношения, 
преки или косвени, с 
регулираните предприятия или 
субекти за период от три 
години, преди назначаването, 
както и по време на мандата. 
След мандата си те не трябва 
да заемат професионална или 
отговорна длъжност или да 
имат интереси или делови 
отношения с което и да е от 
регулираните предприятия или 
субекти за период не по-малък 

3. Председателят и 
управителният съвет на 
регулаторния орган за 
железопътния сектор се 
определят и назначават от 
компетентните институции 
на срочен и подновяем договор 
при ясни правила, които 
гарантират независимост. Те се 
избират сред хора, които не 
заемат длъжност и не са имали 
отговорности, интереси или 
търговски взаимоотношения, 
преки или косвени, с 
регулираните предприятия или 
субекти за период от три 
години, преди назначаването, 
както и по време на мандата. 
След мандата си те не трябва 
да заемат професионална или 
отговорна длъжност или да 
имат интереси или делови 
отношения с което и да е от 
регулираните предприятия или 
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от три години. Те притежават 
пълни правомощия по 
отношение на наемането и 
управлението на личния състав 
на регулаторния орган.

субекти за период не по-малък
от три години. Те притежават 
пълни правомощия по 
отношение на наемането и 
управлението на личния състав 
на регулаторния орган.

Or. es

Обосновка

Да се наблюдава функционирането на различните институционални области във всяка 
държава и всеки регион.

Изменение 599
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 56 – заглавие

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Функции на регулаторния 
орган

Функции на националните 
регулаторни органи

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да уточни заглавието на член 56.

Изменение 600
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 56 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 46, параграф 6, кандидатът има 
право да подаде жалба до регулаторния 
орган, ако счита, че е третиран 
несправедливо, че е дискриминиран или 

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 46, параграф 6, кандидатът има 
право да подаде жалба до регулаторния 
орган, ако счита, че е третиран 
несправедливо, че е дискриминиран или 



PE467.167v01-00 98/181 AM\870643BG.doc

BG

засегнат по какъвто и да било друг 
начин, и по-специално срещу решения, 
приети от управители на 
инфраструктура или, където е уместно, 
от железопътното предприятие или 
оператора на съоръжение за услуги по 
отношение на:

засегнат по какъвто и да било друг 
начин, поради решения, приети от 
управители на инфраструктура или, 
където е уместно, от железопътното 
предприятие или от железопътния
оператор на съоръжение за услуги и 
при възникване на спор по отношение 
на:

Or. en

Обосновка

Подчертава се, че правото на подаване на жалба до регулаторния орган се 
предоставя при възникване на спор поради несправедливо или дискриминиращо 
решение.

Изменение 601
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 56 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. От регулаторния орган се изисква 
да взема решение по всички жалби или 
да действа по собствена инициатива 
и да предприема действия за 
нормализиране на положението в 
максимален срок от две седмици. В 
случай на жалба срещу отказ за 
предоставяне на инфраструктурен 
капацитет или срещу условията на 
предлагане на капацитет, 
регулаторният орган или 
потвърждава, че не се изисква 
промяна на решението на управителя 
на инфраструктура, или изисква 
промяна на това решение в 
съответствие с указанията, 
определени от регулаторния орган.
Регулаторните органи, които не 
спазват мандата и крайните срокове, 
ще подлежат на контрол от страна 
на Европейската комисия съгласно 
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процедурата, посочена в член 63, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение служи за преструктуриране на членовете относно 
регулаторния орган с цел по-голяма яснота. То обхваща съдържанието на параграфи 
5.1 и 5.3 от член 56. Настояваме за намаляване на срока за вземане на решение от 
страна на регулаторния орган на 2 седмици. Предлагаме включването и на последваща 
процедура, в случай че регулаторът не спазва този срок поради липса на ресурси, 
време и т.н. Идеалният подход би бил случаят да бъде отнесен до европейския 
регулаторен отдел.

Изменение 602
Georges Bach

Предложение за директива
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

2. Регулаторният орган има 
също така правото да следи 
конкуренцията на пазарите на 
железопътни услуги и да 
преглежда посоченото в букви 
а) до ж) от параграф 1 по своя 
собствена инициатива и с 
оглед на предотвратяване на 
дискриминацията между 
кандидатите. По-специално той 
проверява дали референтният 
документ за мрежата не 
съдържа дискриминационни 
условия или не създава 
произволни правомощия на 
управителя на инфраструктура, 
които могат да бъдат 
използвани за дискриминиране 
на кандидатите. Регулаторният 
орган следва да има 
необходимия организационен 
капацитет за изпълняване на 

2. Регулаторният орган има 
също така правото да следи 
конкуренцията на пазарите на 
железопътни услуги и да 
преглежда посоченото в букви 
а) до ж) от параграф 1 и с оглед 
на предотвратяване на 
дискриминацията между 
кандидатите. По-специално той 
проверява дали референтният 
документ за мрежата не 
съдържа дискриминационни 
условия или не създава 
произволни правомощия на 
управителя на инфраструктура, 
които могат да бъдат 
използвани за дискриминиране 
на кандидатите. Регулаторният 
орган следва да има 
необходимия организационен 
капацитет за изпълняване на 
тези задачи.
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тези задачи.

Or. fr

Изменение 603
Werner Kuhn

Предложение за директива
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

2. Регулаторният орган има 
също така правото да следи 
конкуренцията на пазарите на 
железопътни услуги и да 
преглежда посоченото в букви 
а) до ж) от параграф 1 по своя 
собствена инициатива и с оглед 
на предотвратяване на 
дискриминацията между 
кандидатите. По-специално той 
проверява дали референтният 
документ за мрежата не 
съдържа дискриминационни 
условия или не създава 
произволни правомощия на 
управителя на инфраструктура, 
които могат да бъдат 
използвани за дискриминиране 
на кандидатите. Регулаторният 
орган следва да има
необходимия организационен 
капацитет за изпълняване на 
тези задачи.

2. Регулаторният орган има 
също така правото да следи 
конкуренцията на пазарите на 
железопътни услуги и да 
преглежда посоченото в букви 
а) до ж) от параграф 1 по своя 
собствена инициатива и с оглед 
на предотвратяване на 
дискриминацията между 
кандидатите. По-специално той 
проверява дали референтният 
документ за мрежата не 
съдържа дискриминационни 
условия или не създава 
произволни правомощия на 
управителя на инфраструктура, 
които могат да бъдат 
използвани за дискриминиране 
на кандидатите. Регулаторният 
орган следва да разполага с 
необходимия персонал, 
оборудване и съоръжения за 
изпълняване на тези задачи.

Or. de

Обосновка

За да може да изпълнява задачите си и да работи ефективно, регулаторният орган 
трябва да разполага с необходимия персонал, оборудване и съоръжения.
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Изменение 604
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулаторният орган има също така 
правото да следи конкуренцията на 
пазарите на железопътни услуги и да 
преглежда посоченото в букви а) до 
ж) от параграф 1 по своя собствена 
инициатива и с оглед на 
предотвратяване на дискриминацията 
между кандидатите. По-специално той 
проверява дали референтният
документ за мрежата не съдържа 
дискриминационни условия или не 
създава произволни правомощия на
управителя на инфраструктура, които 
могат да бъдат използвани за 
дискриминиране на кандидатите. 
Регулаторният орган следва да има 
необходимия организационен капацитет 
за изпълняване на тези задачи.

2. Регулаторният орган има също така 
правото да следи състоянието на 
пазарите на железопътни услуги с оглед 
на предотвратяване на дискриминацията 
между кандидатите. Наред с другото
той проверява дали 
дискриминационните условия в 
референтния документ за мрежата се 
използват от управителя на 
инфраструктура за дискриминиране на 
кандидатите. Регулаторният орган 
следва да има необходимия 
организационен капацитет за 
изпълняване на тези задачи.

Or. en

Обосновка

Пояснение на правомощията: наблюдението на състоянието на железопътния пазар е 
по-широко в сравнение с ограничението в рамките на конкурентоспособността и 
помага за предотвратяване на евентуални спорове. Проверката и намесата за 
предотвратяване на дискриминационен акт е ясен начин за разрешаване на спор по 
отношение на несправедливо третиране: предоставянето на тълкуване относно 
евентуалното използване на разпоредбите е извън обхвата на арбитъра.

Изменение 605
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Предложение за директива
Член 56 – параграф 2
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Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

2. Регулаторният орган има 
също така правото да следи 
конкуренцията на пазарите на 
железопътни услуги и да 
преглежда посоченото в букви 
а) до ж) от параграф 1 по своя 
собствена инициатива и с оглед 
на предотвратяване на 
дискриминацията между 
кандидатите. По-специално той 
проверява дали референтният 
документ за мрежата не 
съдържа дискриминационни 
условия или не създава 
произволни правомощия на 
управителя на инфраструктура, 
които могат да бъдат 
използвани за дискриминиране 
на кандидатите. Регулаторният 
орган следва да има 
необходимия организационен 
капацитет за изпълняване на 
тези задачи.

2. Регулаторният орган има 
също така правото да следи 
конкуренцията на пазарите на 
железопътни услуги и да 
преглежда посоченото в букви 
а) до ж) от параграф 1 по своя 
собствена инициатива и с оглед 
на предотвратяване на 
дискриминацията между 
кандидатите. По-специално той 
проверява дали референтният 
документ за мрежата не 
съдържа дискриминационни 
условия или не създава 
произволни правомощия на 
управителя на инфраструктура, 
които могат да бъдат 
използвани за дискриминиране 
на кандидатите. Регулаторният 
орган следва да има 
достатъчен организационен 
капацитет за изпълнение на 
тези задачи в зависимост от 
мащабите на националната 
мрежа, обема на трафика и 
броя на действащите 
оператори.

Or. it

Изменение 606
Peter van Dalen

Предложение за директива
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

2. Регулаторният орган има 
също така правото да следи 
конкуренцията на пазарите 

2. Регулаторният орган 
проверява, когато е 
потърсено съдействието му 
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на железопътни услуги и да 
преглежда посоченото в 
букви а) до ж) от параграф 1
по своя собствена 
инициатива и с оглед на 
предотвратяване на 
дискриминацията между 
кандидатите. По-специално 
той проверява дали 
референтният документ за 
мрежата не съдържа 
дискриминационни условия 
или не създава произволни 
правомощия на управителя на 
инфраструктура, които могат 
да бъдат използвани за 
дискриминиране на 
кандидатите. Регулаторният 
орган следва да има 
необходимия организационен 
капацитет за изпълняване на 
тези задачи.

съгласно параграф 1, по-
специално дали референтният 
документ за мрежата не 
съдържа дискриминационни 
условия или не създава 
произволни правомощия на 
управителя на инфраструктура, 
които могат да бъдат 
използвани за дискриминиране 
на кандидатите. Регулаторният 
орган следва да има 
необходимия организационен 
капацитет за изпълняване на 
тези задачи.

Or. nl

Изменение 607
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 56 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Регулаторният орган осигурява 
определените от управители на 
инфраструктура такси да са в 
съответствие с глава IV, раздел 2 и да са 
недискриминационни. Преговори между 
кандидатите и управителя на 
инфраструктура по отношение на 
размера на таксите за 
инфраструктура са позволени само в 
случай, че се извършват под 
наблюдение на регулаторния орган. 
Регулаторният орган се намесва, ако 
преговорите противоречат на 

3. Регулаторният орган осигурява 
определените от управители на 
инфраструктура такси да са в 
съответствие с глава IV, раздел 2 и да са 
недискриминационни, а преговорите
между кандидатите и управителя на 
инфраструктура по отношение на 
размера на тези такси да 
съответстват на разпоредбите на 
глава IV, раздел 2. По искане на 
посочените в параграф 1 участници 
регулаторният орган се намесва, ако 
преговорите противоречат на 
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изискванията на настоящата глава. изискванията на настоящата глава.

Or. en

Обосновка

Засилване на задължителната роля на арбитър на регулаторния орган: наблюдение на 
процеса и намеса в случа на неспазване.

Изменение 608
Peter van Dalen

Предложение за директива
Член 56 – параграф 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

3. Регулаторният орган 
осигурява определените от 
управители на инфраструктура 
такси да са в съответствие с 
глава IV, раздел 2 и да са 
недискриминационни. 
Преговори между 
кандидатите и управителя 
на инфраструктурата по 
отношение на размера на 
таксите за инфраструктура 
са позволени само в случай, че 
се извършват под наблюдение 
на регулаторния орган. 
Регулиращият орган се 
намесва, ако преговорите 
противоречат на 
изискванията на 
настоящата глава.

3. Регулаторният орган 
осигурява определените от 
управители на инфраструктура 
такси да са в съответствие с 
глава IV, раздел 2 и да са 
недискриминационни.

Or. nl

Обосновка

Регулаторният орган осъществява мониторинг, не изготвя политики и не е страна в 
преговорите между управителя на инфраструктурата и железопътните 
предприятия. Той извършва проверки със задна дата по молба на една от засегнатите 
страни.
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Изменение 609
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 56 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Регулаторният орган определя, в 
съответствие с член 10, параграф 2, 
дали основната цел на дадена услуга е 
да превозва пътници между гари, 
разположени в различни държави-
членки и в съответствие с член 11, 
параграф 2, дали общата структура 
на договора за обществени услуги е 
изложена на риск от услуги, 
предвидени в член 10, между начална 
и крайна точка, които са обхванати в 
един или повече договори за 
обществени услуги.

Or. fr

Обосновка

Правомощието да определя дали икономическото равновесие на обществена услуга е 
изложено на риск е предоставено на регулаторния орган в член 11. Тук то се включва 
отново от съображения за по-голяма яснота, допълвайки списъка от правомощия на 
органа.

Изменение 610
Georges Bach

Предложение за директива
Член 56 – параграф 4

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

4. Регулаторният орган е 
упълномощен да изисква 
съответна информация от 
управителя на инфраструктура, 
кандидатите и която и да било 

4. Регулаторният орган е 
упълномощен да изисква 
съответна информация от 
управителя на инфраструктура, 
кандидатите и която и да било 
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трета участваща страна в 
съответната държава-членка. 
Изискваната информация 
трябва да му бъде 
предоставяна без ненужно 
забавяне. Регулаторният 
орган следва да може да 
осигурява изпълнението на 
такива заявки с подходящи 
санкции, включително глоби. 
Информацията, която трябва да 
бъде осигурявана на 
регулаторния орган, включва 
всички данни, които се 
изискват от регулаторния 
орган в рамките на неговата 
функция по разглеждане на 
жалби и неговата функция по 
наблюдение на конкуренцията 
на пазарите на железопътни 
услуги в съответствие с 
параграф 2. Това включва 
данни, които са необходими за 
целите на статистиката и 
наблюдението на пазара.

трета участваща страна в 
съответната държава-членка. 
Изискваната информация 
трябва да му бъде предоставяна 
без ненужно забавяне.
Информацията, която трябва да 
бъде осигурявана на 
регулаторния орган, включва 
всички данни, които се 
изискват от регулаторния орган 
в рамките на неговата функция 
по разглеждане на жалби и 
неговата функция по 
наблюдение на конкуренцията 
на пазарите на железопътни 
услуги в съответствие с 
параграф 2. Това включва 
данни, които са необходими за 
целите на статистиката и 
наблюдението на пазара. В 
случай че управителят на 
инфраструктурата не 
предостави тази 
информация, регулаторният 
орган е оправомощен да 
предприема съответните 
административни мерки.

Or. fr

Изменение 611
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Член 56 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

От регулаторния орган се изисква да 
взима решение по всички жалби и да 
предприема действия за нормализиране 
на ситуацията в срок от максимум два 
месеца след получаване на цялата 
информация. Когато е приложимо, той 
взема по собствена инициатива решение 
по отношение на подходящи мерки за 

От регулаторния орган се изисква да 
взима решение по всички жалби и да 
предприема действия за нормализиране 
на ситуацията в срок от максимум 20 
работни дни след получаване на 
жалбата. Когато е приложимо, той 
взема по собствена инициатива решение 
по отношение на подходящи мерки за 
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коригиране на нежелателни развития на 
тези пазари, по-специално във връзка с 
букви а) до ж) от параграф 1.

коригиране на нежелателни развития на 
тези пазари, по-специално във връзка с 
букви а) до ж) от параграф 1.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е железопътните дружества да получават навременни 
решения относно своите заявления за маршрут, както и относно своите искания за 
арбитраж.

Изменение 612
Werner Kuhn

Предложение за директива
Член 56 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

От регулаторния орган се 
изисква да взима решение по 
всички жалби и да предприема 
действия за нормализиране на 
ситуацията в срок от максимум 
два месеца след получаване на 
цялата информация. Когато е 
приложимо, той взема по 
собствена инициатива решение 
по отношение на подходящи 
мерки за коригиране на 
нежелателни развития на тези 
пазари, по-специално във 
връзка с букви а) до ж) от 
параграф 1.

От регулаторния орган се 
изисква да взима решение по 
всички жалби и да предприема 
действия за нормализиране на 
ситуацията в срок от максимум 
един месец след получаване на 
цялата информация. Когато е 
приложимо, той взема по 
собствена инициатива решение 
по отношение на подходящи 
мерки за коригиране на 
нежелателни развития на тези 
пазари, по-специално във 
връзка с букви а) до ж) от 
параграф 1.

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 корективните мерки 
следва да се вземат в срок до един месец.
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Изменение 613
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 56 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

От регулаторния орган се изисква да 
взима решение по всички жалби и да 
предприема действия за нормализиране 
на ситуацията в срок от максимум два 
месеца след получаване на цялата 
информация. Когато е приложимо, 
той взема по собствена инициатива 
решение по отношение на подходящи 
мерки за коригиране на нежелателни 
развития на тези пазари, по-
специално във връзка с букви а) до ж) 
от параграф 1.

От регулаторния орган се изисква да 
взима решение по всички жалби и да 
предприема действия за нормализиране 
на ситуацията в срок от максимум два 
месеца след получаване на цялата 
информация.

Or. en

Обосновка

Избягване на неясни твърдения относно „нежелателни развития“: корективните 
решения следват и разрешават запитвания и спорове.

Изменение 614
Peter van Dalen

Предложение за директива
Член 56 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

От регулаторния орган се изисква да 
взима решение по всички жалби и да 
предприема действия за нормализиране 
на ситуацията в срок от максимум два 
месеца след получаване на цялата 
информация. Когато е приложимо, 
той взема по собствена инициатива 
решение по отношение на подходящи 
мерки за коригиране на нежелателни 
развития на тези пазари, по-
специално във връзка с букви а) до ж) 

От регулаторния орган се изисква да 
взима решение по всички жалби и да 
предприема действия за 
нормализиране на ситуацията в срок 
от максимум два месеца след 
получаване на цялата информация.
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от параграф 1.

Or. nl

Обосновка

Регулаторният орган осъществява мониторинг, а не определя политиките.

Изменение 615
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Член 56 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

5. От регулаторния орган се 
изисква да взима решение по 
всички жалби и да предприема 
действия за нормализиране на 
ситуацията в срок от максимум 
два месеца след получаване на 
цялата информация. Когато е 
приложимо, той взема по 
собствена инициатива решение 
по отношение на подходящи 
мерки за коригиране на 
нежелателни развития на тези 
пазари, по-специално във 
връзка с букви а) до ж) от 
параграф 1.

5. От регулаторния орган се 
изисква да взима решение по 
всички жалби и да предприема 
действия за нормализиране на 
ситуацията в срок от максимум 
два месеца след получаване на 
цялата информация и след 
изслушване на страните. 
Когато е приложимо, той взема 
по собствена инициатива 
решение по отношение на 
подходящи мерки за 
коригиране на нежелателни 
развития на тези пазари, по-
специално във връзка с букви 
а) до ж) от параграф 1.

Or. es

Обосновка

Следва да се вземе предвид предоставената документация, както и свидетелските 
показания на засегнатите страни.

Изменение 616
Georges Bach
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Предложение за директива
Член 56 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Решението на регулаторния 
орган е задължително за всички 
страни, за които то се отнася, и 
не е обект на контрол от друга 
административна инстанция. 
Регулаторният орган трябва да 
може да осигурява 
изпълнението на своите 
решения чрез наличието на 
подходящи санкции, 
включително глоби.

Решението на регулаторния 
орган е задължително за 
всички страни, за които то се 
отнася, и не е обект на контрол 
от друга административна 
инстанция, а подлежи на 
съдебен контрол от 
държавите-членки. 
Регулаторният орган трябва да 
може да осигурява 
изпълнението на своите
решения чрез наличието на 
подходящи санкции.

Or. fr

Изменение 617
Michael Cramer, Isabelle Durant, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 56 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. В случай на конфликт във връзка с 
взети от регулаторния орган решения 
относно трансгранични транспортни 
услуги, всяка от засегнатите страни 
може да подаде жалба до 
Европейската комисия за получаване 
на обвързващо решение относно 
съвместимостта на въпросното 
решение с правото на ЕС.
Не по-късно от три месеца след 
публикуване на настоящата 
директива в Официален вестник 
Европейската комисия следва да 
определи служба, която отговаря за 
тези жалби.
Тази отговорна служба взема 
обвързващо решение относно 
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жалбата в срок от 20 работни дни 
след получаване на жалбата.
Тази мярка следва да бъде оценена 
след две години и може да доведе до 
разширяване на задълженията на 
отговорната служба на Комисията.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е железопътните дружества да получават навременни 
решения относно техните заявления за маршрут, както и относно техните искания 
за арбитраж. Освен това една европейска служба следва да бъда на разположение за 
разглеждане на трудни жалби относно трансгранични услуги, което подлежи на 
оценка след две години.

Изменение 618
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 56 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Регулаторният орган следва да има 
пълномощия да провежда одити или 
да предизвиква външни одити на 
управители на инфраструктура и, 
когато е уместно, на железопътни 
предприятия с цел проверка на 
съответствието с разпоредбите за 
разделно водене на счетоводство, 
формулирани в член 6.

заличава се

Държавите-членки гарантират, че 
управителите на инфраструктура и 
всички предприятия или други 
субекти, извършващи или включващи 
различни категории железопътен 
транспорт или управление на 
инфраструктура, посочени в член 6, 
параграфи 1 и 2, предоставят 
подробни счетоводни данни на 
регулаторния орган, така че той да 
може да изпълнява различните си 
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задачи. Тези счетоводни данни, 
предназначени за регулаторите, 
трябва да съдържат поне 
елементите, посочени в приложение 
X. Въз основа на тези счетоводни 
данни, предназначени за 
регулаторите, регулаторният орган 
може също да прави заключения по 
отношение на проблеми, свързани с 
държавните помощи, които той 
следва да докладва на органите, 
отговорни за разрешаване на тези 
проблеми.
Приложение X може да бъде изменено 
на основата на придобития опит в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 60.

Or. en

Обосновка

Извън обхвата на регулаторния орган е да провежда цялостни одити на всички 
дейности на управителя на инфраструктура и железопътните предприятия, като 
при това регулаторният орган трябва да разрешава евентуални спорове, 
компетентните парламентарни органи имат за задача да оценяват правилното 
прилагане на разпоредбите на директивите, които транспонират в тяхната 
законодателна рамка.

Изменение 619
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 56 – параграф 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Най-малко два пъти годишно
регулаторният орган провежда 
консултации с представители на 
потребителите на железопътни 
услуги (товарни и пътнически) с цел 
да се вземат предвид техните 
виждания относно железопътния 
пазар, включително извършване на 
услугите, таксите за 
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инфраструктура, размера и 
прозрачността на цените на 
железопътните услуги.

Or. en

Обосновка

Консултациите с потребителите на железопътни услуги ще предоставят на 
регулаторния орган необходимата информация относно изпълнението на неговите 
задачи.

Изменение 620
Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 56 – параграф 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Най-малко два пъти годишно 
регулаторният орган провежда 
консултации с представители на 
потребителите на железопътни 
услуги (товарни и пътнически) с цел 
да се вземат предвид техните 
виждания относно железопътния 
пазар, включително извършване на 
услугите, таксите за 
инфраструктура, размера и 
прозрачността на цените на 
железопътните услуги.

Or. en

Обосновка

Консултациите с потребителите на железопътни услуги ще предоставят на 
регулаторния орган необходимата информация относно изпълнението на неговите 
задачи и оптимизацията на използването на железопътната мрежа

Изменение 621
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin
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Предложение за директива
Член 56 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Държавите-членки гарантират, 
че управителите на 
инфраструктура и всички 
предприятия или други 
субекти, извършващи или 
включващи различни 
категории железопътен 
транспорт или управление на 
инфраструктура, посочени в 
член 6, параграфи 1 и 2, 
предоставят подробни 
счетоводни данни на 
регулаторния орган, така че той 
да може да изпълнява 
различните си задачи. Тези 
счетоводни данни, 
предназначени за регулаторите, 
трябва да съдържат поне 
елементите, посочени в 
приложение X. Въз основа на 
тези счетоводни данни, 
предназначени за регулаторите, 
регулаторният орган може 
също да прави заключения по 
отношение на проблеми, 
свързани с държавните 
помощи, които той следва да 
докладва на органите, 
отговорни за разрешаване на 
тези проблеми.

Държавите-членки гарантират, 
че управителите на 
инфраструктура и всички 
предприятия или други 
субекти, извършващи или 
включващи различни 
категории железопътен 
транспорт или управление на 
инфраструктура, по-специално 
доставчиците на основни 
услуги, посочени в член 6, 
параграфи 1 и 2, предоставят 
подробни счетоводни данни на 
регулаторния орган, така че той 
да може да изпълнява 
различните си задачи. Тези 
счетоводни данни, 
предназначени за регулаторите, 
трябва да съдържат поне 
елементите, посочени в 
приложение X. Въз основа на 
тези счетоводни данни, 
предназначени за регулаторите, 
регулаторният орган може 
също да прави заключения по 
отношение на проблеми, 
свързани с държавните 
помощи, които той следва да 
докладва на органите, 
отговорни за разрешаване на 
тези проблеми.

Or. fr

Изменение 622
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 56 – параграф 8 – алинея 3
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Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Приложение X може да бъде 
изменено на основата 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 измененията следва да бъдат предмет на обикновена 
процедура на съвместно вземане на решение.

Изменение 623
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 56а (нов)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Член 56а
Правомощия на регулаторния 

орган
1. С цел изпълнение на 
задачите, изброени в член 56, 
регулаторният орган има 
правомощието:
a) да осигурява изпълнението 
на своите решения чрез 
подходящи санкции, 
включително глоби. 
Решението на регулаторния 
орган е задължително за 
всички страни, за които то се 
отнася, и не подлежи на 
контрол от друга 
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административна 
инстанция;
б) да изисква съответна 
информация от управителя 
на инфраструктура, 
кандидатите и която и да е 
трета заинтересована страна 
в съответната държава-
членка и да осигурява 
изпълнението на такива 
искания с подходящи санкции, 
включително глоби. 
Информацията, която трябва 
да бъде осигурявана на 
регулаторния орган, включва 
всички данни, които се 
изискват от регулаторния 
орган в рамките на неговата 
функция по разглеждане на 
жалби, неговата функция по 
наблюдение на конкуренцията 
на пазарите на железопътни 
услуги и във връзка с достъпа 
на гражданите до основните 
транспортни съоръжения 
като посочените от 
компетентните органи. Това 
включва и данни, които са 
необходими за целите на 
статистиката и 
наблюдението на пазара. Те 
трябва да бъдат оповестени 
без неоснователно закъснение;
в) да провежда одити или да 
предизвиква външни одити на 
управители на 
инфраструктура и когато е 
уместно, на железопътни 
предприятия, с цел проверка 
на съответствието с 
разпоредбите за разделно 
водене на счетоводство, 
формулирани в член 6.
2. Държавите-членки 
гарантират, че решенията, 
взети от регулаторния орган, 
подлежат на съдебен 
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контрол. Обжалването няма 
отлагателен ефект върху 
решението на регулаторния 
орган.
3. Държавите-членки 
гарантират публикуването на 
решенията на регулаторния 
орган.
4. Държавите-членки 
гарантират, че управителите 
на инфраструктура и всички 
предприятия или други 
субекти, извършващи 
различни категории 
железопътен транспорт или 
управление на 
инфраструктура, посочени в 
член 6, предоставят подробни 
счетоводни данни на 
регулаторния орган, така че 
той да може да изпълнява 
различните си задачи. Тези 
счетоводни данни, 
предназначени за 
регулаторите, трябва да 
съдържат най-малко
елементите, посочени в 
приложение X. Въз основа на 
тези счетоводни данни, 
предназначени за 
регулаторите, регулаторният 
орган може също да прави 
заключения по отношение на 
проблеми, свързани с 
държавните помощи, които 
той следва да докладва на 
органите, отговорни за 
разрешаване на тези 
проблеми.

Or. fr

Обосновка

Настоящият нов член е въведен от съображения за по-голяма яснота. В него се 
изброяват всички правомощия, предоставени на регулаторния орган, за да бъдат 
приведени в съответствие с целите за развитие на ГИС.
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Изменение 624
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Предложение за директива
Член 57 – заглавие

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Сътрудничество между 
регулаторните органи.

Сътрудничество между 
регулаторните органи и 
правомощия на Комисията.

Or. it

Обосновка

Създаването на единно европейско железопътно пространство изисква по-големи 
правомощия на Комисията при регулиране на пазарите.

Изменение 625
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Националните регулаторни органи 
обменят информация помежду си 
относно своята работа и принципите и 
практиката на вземане на решения и си 
сътрудничат по други начини с цел 
координиране на своите решения в 
целия Съюз. За тази цел те работят 
заедно в работна група, която се събира 
на равни интервали от време. Комисията
подкрепя регулаторните органи в тази 
им дейност.

1. Националните регулаторни органи 
обменят информация помежду си 
относно своята работа и принципите и 
практиката на вземане на решения и си 
сътрудничат по други начини с цел 
координиране на своите решения в 
целия Съюз. За тази цел те работят 
заедно в мрежа, която се събира на 
равни интервали от време. За тази цел
Комисията гарантира активно 
сътрудничество между регулаторните 
органи.

На Европейската комисия се 
предоставят съответните
правомощия за прилагане на 
инициативно сътрудничество между 
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регулаторните органи и за 
предприемане на действия, в случай че 
регулаторните органи не изпълняват 
своя мандат съгласно посочената в 
член 63, параграф 2 процедура.

Or. en

Обосновка

На Комисията следва също да бъдат дадени достатъчно правомощия с цел 
инициативно сътрудничество между регулаторните органи и предприемане на 
действия срещу онези, които не докладват/не сътрудничат.

Изменение 626
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

1. Националните регулаторни 
органи обменят информация 
помежду си относно своята 
работа и принципите и 
практиката на вземане на 
решения и си сътрудничат по 
други начини с цел
координиране на своите 
решения в целия Съюз. За тази 
цел те работят заедно в 
работна група, която се 
събира на равни интервали 
от време. Комисията 
подкрепя регулаторните 
органи в тази им дейност.

1. Националните регулаторни 
органи се организират 
официално в мрежа с цел да 
обменят информация относно 
своята работа, както и
относно принципите и 
практиката на вземане на 
решения, с цел да ги 
координират и хармонизират 
в рамките на Съюза. За тази 
цел и за да изпълняват 
своите дейности в рамките 
на мрежата, те провеждат 
редовни заседания по 
инициатива и под 
председателството на 
Европейската комисия.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да създаде нова официална структура за сътрудничество 
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на националните регулаторни органи, под председателството на Европейската 
комисия, „мрежа от регулаторни органи“.

Изменение 627
Werner Kuhn

Предложение за директива
Член 57 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В състава на представителите на 
Комисията се включват както 
представители на Генерална 
дирекция „Конкуренция“, така и 
представители на Генерална 
дирекция „Мобилност и транспорт“.

Or. de

Обосновка

В състава на представителите на Комисията следва да бъдат включени
представители от двете генерални дирекции поради комплексната и 
мултидисциплинарна тематика.

Изменение 628
Ádám Kósa

Предложение за директива
Член 57 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията създава база данни, в 
която националните регулаторни 
органи попълват данни относно 
всички процедури за подаване на 
жалби, като например датите на 
жалбите, участващите страни, 
основните въпроси на процедурите и 
проблемите, свързани с тълкуването.

Or. en
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Изменение 629
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 57 – параграф 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

3. В случай на жалба или на 
разследване по собствена 
инициатива във връзка с 
проблеми по достъпа или 
таксуването, свързано с 
международен влаков 
маршрут, както и в рамките на 
наблюдението на 
конкуренцията на пазара на 
услуги на международен 
железопътен превоз, 
съответният регулаторен орган 
следва да се консултира с 
регулаторните органи на 
всички останали държави-
членки, през които минава 
въпросният международен
влаков маршрут, и да изисква 
от тях цялата необходима 
информация, преди да вземе 
решение.

3. В случай на жалба или на 
разследване по собствена 
инициатива във връзка с 
проблеми по достъпа или 
таксуването, свързано с 
международен влаков 
маршрут, както и в рамките на 
наблюдението на 
конкуренцията на пазара на 
услуги на международен 
железопътен превоз, 
съответният регулаторен орган 
следва да се консултира с 
регулаторните органи на 
всички останали държави-
членки, през които минава 
въпросният международен 
влаков маршрут, и да изисква 
от тях цялата необходима 
информация, преди да вземе 
решение. В този случай 
мрежата от регулаторни 
органи изготвя становище.

Or. fr

Обосновка

Това изменение установява процедура на становище на регулаторните органи в случай 
на жалба или проучване на международен влаков маршрут.

Изменение 630
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Предложение за директива
Член 57 – параграф 3
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Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

3. В случай на жалба или на 
разследване по собствена 
инициатива във връзка с 
проблеми по достъпа или 
таксуването, свързано с 
международен влаков 
маршрут, както и в рамките на 
наблюдението на 
конкуренцията на пазара на 
услуги на международен 
железопътен превоз, 
съответният регулаторен орган 
следва да се консултира с 
регулаторните органи на 
всички останали държави-
членки, през които минава 
въпросният международен 
влаков маршрут, и да изисква 
от тях цялата необходима 
информация, преди да вземе 
решение.

3. В случай на жалба или на 
разследване по собствена 
инициатива във връзка с 
проблеми по достъпа или 
таксуването, свързано с 
международен влаков маршрут, 
както и в рамките на 
наблюдението на 
конкуренцията на пазара на 
услуги на международен 
железопътен превоз, 
съответният регулаторен орган 
нотифицира Комисията и се 
консултира с регулаторните 
органи на всички останали 
държави-членки, през които 
минава въпросният 
международен влаков маршрут, 
и да изисква от тях цялата 
необходима информация, 
преди да вземе решение. 
Регулаторните органи 
информират Комисията на 
тримесечни периоди за 
всички жалби или 
разследвания, проведени по 
собствена инициатива по 
въпроси за достъпа или 
налагането на такси за 
международни железопътни 
услуги.

Or. it

Обосновка

Необходимо е Европейската комисия да бъде по-силно ангажирана по отношение на 
споровете относно международни железопътни услуги.

Изменение 631
Peter van Dalen
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Предложение за директива
Член 57 – параграф 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

3. В случай на жалба или на 
разследване по собствена 
инициатива във връзка с 
проблеми по достъпа или 
таксуването, свързано с 
международен влаков 
маршрут, както и в рамките на 
наблюдението на 
конкуренцията на пазара на 
услуги на международен 
железопътен превоз, 
съответният регулаторен орган 
следва да се консултира с 
регулаторните органи на 
всички останали държави-
членки, през които минава 
въпросният международен 
влаков маршрут, и да изисква 
от тях цялата необходима 
информация, преди да вземе 
решение.

3. В случай на жалба във 
връзка с проблеми по достъпа 
или таксуването, свързано с 
международен влаков 
маршрут, както и в рамките на 
наблюдението на 
конкуренцията на пазара на 
услуги на международен 
железопътен превоз, 
съответният регулаторен орган 
следва да се консултира с 
регулаторните органи на 
всички останали държави-
членки, през които минава 
въпросният международен 
влаков маршрут, и да изисква 
от тях цялата необходима 
информация, преди да вземе 
решение.

Or. nl

Изменение 632
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Предложение за директива
Член 57 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Регулаторният орган нотифицира 
Комисията за всяко проекторешение 
относно въпросите на достъпа или 
налагането на такси за 
международна железопътна линия и 
по въпросите на достъпа и 
налагането на такси за 
международни железопътни услуги. 
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Комисията оценява съвместимостта 
на проекторешението с правото на 
Съюза и при необходимост изисква 
изменения.

Or. it

Обосновка

Необходмо е Европейската комисия да бъде по-силно ангажирана по отношение на 
споровете относно международни железопътни услуги.

Изменение 633
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 57 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Регулаторните органи 
разработват общи принципи 
и практики за вземане на 
решенията, за които са 
упълномощени съгласно 
настоящата директива. 
Комисията може да приеме 
мерки по прилагането, 
определящи такива общи 
принципи и практики. 
Мерките, предвидени, за да се 
гарантира прилагането на 
настоящата директива при 
еднакви условия, се приемат 
като актове за изпълнение в 
съответствие с член 63, 
параграф 3.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Разпоредби, които биха довели единствено до оттегляне на голяма част от 
разглеждането на националните железопътни въпроси от отговорността на 
държавите-членки.
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Изменение 634
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 57 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регулаторните органи разработват 
общи принципи и практики за вземане 
на решенията, за които са 
упълномощени съгласно настоящата 
директива. Комисията може да 
приеме мерки по прилагането, 
определящи такива общи принципи и 
практики. Мерките, предвидени, за да 
се гарантира прилагането на 
настоящата директива при еднакви 
условия, се приемат като актове за 
изпълнение в съответствие с член 63, 
параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Определянето на принципи и практики за вземане на решения вече са упоменати в 
параграф 1.

Изменение 635
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за директива
Член 57 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

7. Регулаторните органи 
разработват общи принципи и 
практики за вземане на 
решенията, за които са 
упълномощени съгласно 
настоящата директива. 
Комисията може да приеме 

7. Регулаторните органи, 
които обменят информация 
в съответствие с параграф 1,
разработват общи принципи и 
практики за вземане на 
решенията, за които тези 
органи са упълномощени 
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мерки по прилагането, 
определящи такива общи 
принципи и практики. 
Мерките, предвидени, за да се 
гарантира прилагането на 
настоящата директива при 
еднакви условия, се приемат 
като актове за изпълнение в 
съответствие с член 63, 
параграф 3.

съгласно настоящата 
директива. Комисията може да 
приеме и допълни такива общи 
принципи и практики в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 60.

Or. pl

Изменение 636
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Член 57 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регулаторните органи също така 
преразглеждат решения и практики 
на асоциации на управители на 
инфраструктура, както е посочено в 
член 40, параграф 1, които прилагат 
разпоредби на настоящата директива 
или улесняват по друг начин 
международния железопътен 
транспорт.

заличава се

Or. en

Обосновка

Комисията, както и регулаторните органи трябва да бъдат добре осведомени, но не е 
необходимо да участват в намирането на икономически решения.

Изменение 637
Sabine Wils

Предложение за директива
Член 57 – параграф 7 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Регулаторните органи също така 
преразглеждат решения и практики 
на асоциации на управители на 
инфраструктура, както е посочено в 
член 40, параграф 1, които прилагат 
разпоредби на настоящата директива 
или улесняват по друг начин 
международния железопътен 
транспорт.

заличава се

Or. en

Обосновка

Излишно и ненужно изискване, тъй като RailNetEurope вече дълги години информира 
по прозрачен начин Европейската комисия и регулаторните органи относно своите 
дейности.

Изменение 638
Markus Ferber

Предложение за директива
Член 57 – параграф 7 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Две години след транспонирането на 
директивата Комисията представя 
доклад относно сътрудничеството на 
националните регулаторни органи. 
Въз основа на този доклад Комисията 
изготвя предложение за създаването 
на централен европейски регулаторен 
орган за международен железопътен 
транспорт.

Or. de

Изменение 639
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 57a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57a (нов)
Въз основа на опита на мрежата от 
регулаторни органи Европейският 
парламент изисква Европейската 
комисия да представи не по-късно от 
края на 2012 г. законодателно 
предложение за създаването на 
европейски регулаторен орган, който 
да действа в случай че националните 
регулаторни органи не отговарят на 
жалбите и не ги разглеждат.

Or. en

Обосновка

Европейският регулаторен орган следва да бъде следващата стъпка след създаването 
на мрежата от регулаторни органи. С този орган няма да се премахнат 
националните регулаторни органи, а той ще функционира като орган за обжалване, в 
случай че националните регулаторни органи не отговарят на и не разглеждат 
жалбите.

Изменение 640
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 57а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57а
Една година след транспонирането на 
настоящата директива Комисията 
представя доклад относно 
сътрудничеството на националните 
регулаторни органи съгласно 
настоящия член.

Or. fr

Обосновка

Не следва да се създава мрежа с крайната цел създаване на европейски регулаторен 
орган.
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Изменение 641
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Член 57а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57а: Европейски регулаторен 
орган
Въз основа на опита на мрежата от 
национални регулаторни органи 
Комисията представя, най-късно пет 
години след влизането в сила на 
настоящата директива, 
законодателно предложение, което 
има за цел създаване на европейски 
регулаторен орган, който разполага с 
регулаторни и арбитражни функции 
във връзка с проблеми от 
наднационално естество и с функция 
за обжалване по отношение на 
националните регулаторни органи.

Or. fr

Обосновка

Тъй като създаването на европейски регулаторен орган изглежда желателно, това 
изменение изисква Европейската комисия да направи предложение в този смисъл въз 
основа на придобития опит в рамките на мрежата от национални регулаторни 
органи.

Изменение 642
Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Член 57а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Една година след транспонирането на 
настоящата директива Комисията 
представя доклад относно 
сътрудничеството на националните 
регулаторни органи съгласно 
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настоящия член и възлага на 
Европейската железопътна агенция 
създаването на регулаторен орган на 
европейско равнище, който да има 
правомощия да осъществява 
мониторинг на коридорите за 
товарни превози, както е определено в 
Регламент (ЕС) № 913/2010 относно 
европейска железопътна мрежа за 
конкурентоспособен товарен превоз,
със специално внимание върху 
контрола на функционирането на 
„органа, отговорен за обслужването 
на едно гише“. Европейската 
железопътна агенция се организира 
така, че изпълнението на тази задача
да протича напълно отделно от 
другите вече възложени й дейности. 
Въз основа на опита, придобит от 
този регулаторен орган относно 
коридорите за товарни превози 
Комисията, ако е подходящо, внася
законодателно предложение за 
създаването на общ европейски 
регулаторен орган.

Or. nl

Изменение 643
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Член 60 – параграф 1

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

1. Правомощията за приемане 
на делегираните актове, 
посочени в член 7, параграф 1, 
втора алинея, член 13, 
параграф 5, втора алинея, 
член 15, параграф 5, втора 
алинея, член 20, трета алинея, 
член 27, параграф 2, член 30, 
параграф 3, втора алинея, 

1. Правомощията за приемане 
на делегираните актове, 
посочени в член 20, трета 
алинея, се дават на Комисията 
за неопределен период от 
време.
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член 31, параграф 5, втора 
алинея, член 32, параграф 1, 
трета алинея, член 32, 
параграф 3, член 35, параграф 
2, член 43, параграф 1, и член 
56, параграф 8, трета алинея 
се дават на Комисията за 
неопределен период от време.

Or. de

Обосновка

Тъй като останалите членове, посочени от Комисията, се заличават, следва да се 
вземе под внимание само член 20, алинея 3.

Изменение 644
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 63 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на държава-членка или по 
своя собствена инициатива Комисията, 
при специфичен случай, разглежда 
приложението и изпълнението на 
разпоредбите на настоящата директива 
и в рамките на два месеца от 
получаването на такова искане решава 
съгласно процедурата , посочена в член 
64, параграф 2, дали съответната мярка 
може да продължи да бъде прилагана. 
Комисията информира за решението си 
Европейския парламент, Съвета и 
държавите-членки.

По искане на национален регулаторен 
орган и други компетентни 
национални органи или по своя 
собствена инициатива Комисията, при 
специфичен случай, разглежда 
приложението и изпълнението на 
разпоредбите на настоящата директива. 
Националните регулаторни органи 
поддържат база данни с проекти на 
своите решения, достъп до която има 
Европейската комисия. В рамките на 
два месеца от получаването на такова 
искане Европейската комисия решава 
съгласно процедурата , посочена в член 
64, параграф 2, дали съответната мярка 
може да продължи да бъде прилагана. 
Комисията информира за решението си 
Европейския парламент, Съвета и 
държавите-членки.

Or. en



PE467.167v01-00 132/181 AM\870643BG.doc

BG

Обосновка

Това води до по-добра връзка между ролята на националния регулаторен орган и 
надзорната роля на Европейската комисия.

Изменение 645
Gilles Pargneaux

Предложение за директива
Член 63 – параграф 3

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

3. Мерките, предназначени да 
гарантират прилагането на 
директивата при еднакви 
условия се приемат от 
Комисията като актове за 
изпълнение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 
64, параграф 3.

3. Мерките, посочени в член 
10, параграф 2, член 11, 
параграф 4, член 14, параграф 
2 и член 17, параграф 5 и
предназначени да гарантират 
прилагането на директивата 
при еднакви условия се 
приемат от Комисията като 
актове за изпълнение в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 64, параграф
2.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да уточни по-ясно членовете, във връзка с които Комисията 
е упълномощена да приема изпълнителни актове.

Изменение 646
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Член 66 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
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необходими, за да се съобразят с 
членове […] и приложения […], не по-
късно от […]. Те незабавно изпращат на 
Комисията текста на тези разпоредби и 
таблица на съответствието между тези 
разпоредби и настоящата директива.

необходими, за да се съобразят с 
членове […] и приложения […], не по-
късно от 12 месеца след влизането в 
сила на настоящата директива. Те 
незабавно изпращат на Комисията 
текста на тези разпоредби и таблица на 
съответствието между тези разпоредби 
и настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Това е ПРЕРАБОТКА на 3 директиви, които следва вече да са приложени от 
държавите-членки, като по този начин всички процедури за нарушение са в ход. 12 
месеца е повече от достатъчен срок.

Изменение 647
Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 68 – параграф 2

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Членове […] и приложения 
[…] се прилагат от […].

Член 55, параграф 1 се 
прилага след изтичането на 
три години от датата на 
транспониране на 
настоящата директива.

Or. es

Обосновка

Създаването на един действително независим орган налага в някои случаи създаване 
на нови организационни структури, нови разпоредби, осигуряване на ресурси и наемане 
на нов персонал, което изисква известно време. Подходящо е да се определи по-
реалистична дата и да се даде повече време за постигането на тази цел.

Изменение 648
Antonio Cancian, Carlo Fidanza
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Предложение за директива
Приложение 1 – тире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– частите от постройките за 
пътници на гарите и необходимите 
инсталации за осъществяване на 
железопътния транспорт: общи 
места за преминаване, системи за 
свързване на коловози, информация за 
обществеността, помещения,
предназначени за регулиране на 
движението;

Or. it

Изменение 649
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 1 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– път за достъп за пътници и товари 
включително достъп чрез шосе;

– път за железопътен достъп за 
пътници и товари, включително 
свързаните с това съоръжения и 
достъп за пешеходци чрез шосе;

Or. en

Обосновка

Пояснение и допълване на определението.

Изменение 650
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 1 – тире 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

– сгради, използвани от – сгради, използвани от 
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инфраструктурния отдел. инфраструктурния отдел с цел да се 
гарантира надеждност и изпълнение 
на задачите.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се посочат сградите, които се използват и са свързани с всички 
функции на инфраструктурния отдел.

Изменение 651
Werner Kuhn

Предложение за директива
Приложение 1 – тире 10а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– товарни гари и центрове за товарни 
превози;

Or. de

Обосновка

Товарни гари и центрове за товарни превози, за които отговаря управителят на 
инфраструктура, следва да се включат в списъка на елементите на железопътната 
инфраструктура.

Изменение 652
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Предложение за директива
Приложение 1 – тире 10а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– подходяща система от терминали 
за стоки в зависимост от мащабите 
на мрежата.

Or. it
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Изменение 653
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Приложение 1 – тире 10а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– съоръжения за услуги: ремонтни 
съоръжения, ремонтни зали, 
странични и разпределителни 
коловози, гари към терминалите.

Or. de

Изменение 654
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Предложение за директива
Приложение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критерии за независимост и 
прозрачност, на които управителят 
на инфраструктура следва да 
отговаря (посочен в член 3, параграф 
2):
a) спазването на критериите за 
независимост и прозрачност се 
наблюдава от регулаторния орган, 
посочен в член 55. Всеки кандидат 
има право да подаде жалба до 
регулаторния орган, ако счита, че 
тези изисквания за независимост не 
са спазени;
б) законовите и/или договорни 
разпоредби за независимост се 
определят в отношенията между 
контролиращата структура или 
холдинг и управителя на 
инфраструктура, между управителя 
на инфраструктура и други 
дружества от групата или други 
предприятия, контролирани от 
холдинга, включително по-специално 
заседанието на акционерите на 
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управителя на инфраструктура;
в) членовете на съвета на холдинга 
и/или на други дружества на холдинга 
не са в съвета на управителя на 
инфраструктура и не упражняват 
право на глас в съвета на управителя 
на инфраструктура;
г) на членовете на съвета на 
управителя на инфраструктура и 
членовете на ръководството, имащи 
основни функции, се забранява за 
период от три години да заемат 
висша длъжност в холдинга или в 
други предприятия под негов контрол 
след напускане на управителя на 
инфраструктура.
д) управителният съвет, 
административният съвет, 
надзорният съвет на или органите, 
които представляват законно 
управителя на инфраструктура, не се 
назначават от контролираща 
структура или холдинг, част от 
който е управителят на 
инфраструктура, с цел да се 
гарантира пълна независимост на 
управителя на инфраструктура. Те се 
назначават и освобождават под 
контрола на посочения в член 55 
регулаторен орган.
е) управителят на инфраструктура 
определя и приема своя бизнес план, 
посочен в член 8, независимо от 
контролиращата структура или 
холдинг и от всяко железопътно 
предприятие.
ж) управителят на инфраструктура 
разполага с необходимия 
организационен капацитет за 
изпълнение на своите функции 
независимо от което и да било 
железопътно предприятие и не може
да делегира изпълнението на своите 
функции на органи или предприятия, 
които пряко или косвено упражняват 
контрол, имат дял във или 
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упражняват права над железопътно 
предприятие.
з) управителят на инфраструктура 
разполага със собствен персонал и се 
намира в отделна сграда или е със 
защитен достъп. Достъпът до 
информационните системи е 
защитен. Вътрешните правила или 
договорите на персонала ясно 
ограничават контактите с холдинга 
и другите дружества под негов 
контрол до официална комуникация 
във връзка с упражняване на 
основните функции. По-специално, 
всяка чувствителна в търговско 
отношение информация във връзка с 
функциите на управителя на 
инфраструктура, посочени в член 3, 
параграф 2, с която управителя на 
инфраструктура разполага, не се 
предава на което и да било 
железопътно предприятие.
и) системите за възнаграждение на 
персонала на управителя на 
инфраструктура се основават 
единствено на представянето на 
управителя на инфраструктура.

Or. en

Обосновка

Тези изисквания са вдъхновени от изискванията, разработени от Комисията в 
приложение V към Съобщение № 189 от 2006 г. С тях се определят 
обстоятелствата, при които основни функции могат да се упражняват от 
предприятие, което е част от по-голямо предприятие.

Изменение 655
Werner Kuhn

Предложение за директива
Приложение 1a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Критерии за независимост и 
прозрачност, на които управителят 
на инфраструктура следва да 
отговаря (посочен в член 3, параграф 
2):
a) спазването на критериите за 
независимост и прозрачност се 
наблюдава от регулаторния орган, 
посочен в член 55. Всеки кандидат 
има право да подаде жалба до 
регулаторния орган, ако счита, че 
тези изисквания за независимост не 
са спазени;
б) законовите и/или договорни 
разпоредби за независимост се 
определят в отношенията между 
контролиращата структура или 
холдинг и управителя на 
инфраструктура, между управителя 
на инфраструктура и други 
дружества от групата или други 
предприятия, контролирани от 
холдинга, включително по-специално 
заседанието на акционерите на 
управителя на инфраструктура;
в) членовете на съвета на холдинга 
и/или на други дружества на холдинга 
не са в съвета на управителя на 
инфраструктура и не упражняват 
право на глас в съвета на управителя 
на инфраструктура;
г) на членовете на съвета на 
управителя на инфраструктура и 
членовете на ръководството, имащи 
основни функции, се забранява за 
период от три години да заемат 
висша длъжност в холдинга или в 
други предприятия под негов контрол 
след напускане на управителя на 
инфраструктура.
д) управителният съвет, 
административният съвет, 
надзорният съвет на или органите, 
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които представляват законно 
управителя на инфраструктура, не се 
назначават от контролираща 
структура или холдинг, част от 
който е управителят на 
инфраструктура, с цел да се 
гарантира пълна независимост на 
управителя на инфраструктура. Те се 
назначават и освобождават под 
контрола на посочения в член 55 
регулаторен орган.
е) управителят на инфраструктура 
определя и приема своя бизнес план, 
посочен в член 8, независимо от 
контролиращата структура или 
холдинг и от всяко железопътно 
предприятие.
ж) управителят на инфраструктура 
разполага с необходимия 
организационен капацитет за 
изпълнение на своите функции 
независимо от което и да било 
железопътно предприятие и не му е 
позволено да делегира изпълнението 
на своите функции на органи или 
предприятия, които пряко или 
косвено упражняват контрол, имат 
дял във или упражняват права над 
железопътно предприятие.
з) управителят на инфраструктура 
разполага със собствен персонал и се 
намира в отделна сграда или е със 
защитен достъп. Достъпът до 
информационните системи е 
защитен. Вътрешните правила или 
договорите на персонала ясно 
ограничават контактите с холдинга 
и другите дружества под негов 
контрол до официална комуникация 
във връзка с упражняване на 
основните функции. По-специално, 
всяка чувствителна в търговско 
отношение информация във връзка с 
функциите на управителя на 
инфраструктура, посочени в член 3, 
параграф 2, с която управителя на 
инфраструктура разполага, не се 
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предава на никое железопътно 
предприятие.
и) системите за възнаграждение на 
персонала на управителя на 
инфраструктура се основават 
единствено на представянето на 
управителя на инфраструктура.

Or. en

Обосновка

Тези изисквания са вдъхновени от изискванията, разработени от Комисията в 
приложение V към Съобщение № 189 от 2006 г. С тях се определят 
обстоятелствата, при които основни функции могат да се упражняват от 
предприятие, което е част от по-голямо предприятие.

Изменение 656
Debora Serracchiani

Предложение за директива
Приложение 1 – тире 10а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– частите от постройките за 
пътници на гарите и функционално 
необходимите инсталации за 
осъществяване на железопътния 
транспорт: общи места за 
преминаване, тротоари и мостове, 
системи за свързване на коловози 
(подлези, надлези, ескалатори, 
асансьори), средства за информация 
на обществеността (монитори, 
екранни указатели), помещения,
предназначени за регулиране на 
движението (централна апаратна 
кабина, офиси на ръководителите на 
движението, телефонни централи и 
др.).

Or. it
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Обосновка

Пътническите гари, които функционално са от основно значение за експлоатацията 
на железопътната система, следва да фигурират в списъка на елементите на 
инфраструктурата, за които отговаря управителят на инфраструктурата.

Изменение 657
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък на основните функции, 
посочени в член 7 :

заличава се

– взимане на решения за  определяне 
на влаков  маршрут, включително 
както определяне, така и оценка на 
разполагаемостта на капацитет и 
определяне на индивидуални влакови 
маршрути,
– взимане на решения за  таксуването 
за ползване на инфраструктура а, 
включително определяне и събиране 
на такси,

Or. en

Обосновка

Функциите на управител на инфраструктура са описани в определенията в член 3.

Изменение 658
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Приложение 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– взимане на решения за  таксуването за – взимане на решения за  таксуването за 
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ползване на инфраструктура, 
включително определяне и събиране на 
такси,

ползване на инфраструктура, 
включително определяне на такси,

Or. en

Изменение 659
Herbert Dorfmann

Предложение за директива
Приложение 2 – тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Вземане на решения за справедлив и 
недискриминационен достъп до 
съоръженията за услуги съгласно член 
13.

Or. de

Изменение 660
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Пакетът за минимален достъп 
обхваща:

1. Правото на достъп обхваща 
следните услуги и железопътни 
съоръжения, разходите за които и 
съответните такси за тяхната 
употреба ще се заплащат на 
съответните железопътни 
предприятия, които ги извършват –
както управител на инфраструктура, 
така и съответните железопътни 
оператори:

Or. en
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Обосновка

Извършването на железопътна услуга по безопасен и надежден за клиентите начин и 
по икономически жизнеспособен за железопътните предприятия начин се нуждае от 
общо право на достъп до всички услуги, изброени в приложение III, независимо от 
това, кой доставчик на железопътни услуги отговаря за тях във всяка държава-
членка. Таксите се определят и се заплащат в съответствие с тяхното използване.

Изменение 661
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) безопасност и технически преглед 
на подвижния състав

Or. en

Обосновка

Даването на оценка за безопасност преди отпътуване е ключов фактор, който 
позволява експлоатацията на влака.

Изменение 662
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) използване на електрозахранващо 
оборудване за задвижваща 
електроенергия, когато има такова;

д) използване на електрозахранващо 
оборудване за задвижваща 
електроенергия и използване на ток за 
тракцията, където е необходимо, 
като съответните разходи се 
представят отделно;

Or. en
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Обосновка

Уникален списък в приложение III.

Изменение 663
Georges Bach

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) съоръжения за зареждане на 
гориво, когато има такива;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Съоръженията за зареждане с гориво не трябва да бъдат включени в пакета с 
минимални услуги, тъй като вече се предлагат по конкурентен начин на свободния 
пазар. Тези услуги трябва да бъдат доставяни в случай че липсват алтернативни 
предложения и когато могат да бъдат разглеждани като „основни съоръжения“.

Изменение 664
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) съоръжения за зареждане на гориво, 
когато има такива;

е) използване на съоръжения за 
зареждане на гориво и доставка на 
гориво, когато е необходимо, като
съответните разходи се представят 
отделно;

Or. en

Обосновка

Уникален списък в приложение III.
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Изменение 665
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква еa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) пътнически гари, техните сгради, 
техните съоръжения, включително
подходящи места за разполагане на 
билетни и пътни информационни 
служби. Изискването във връзка с 
издаването на билети не е 
приложимо в Обединеното кралство, 
където вече съществува обща 
национална система на билетните и 
информационни служби;

Or. en

Обосновка

Достъпът до общи съоръжения за предоставяне на билети и информация е ключов 
фактор за железопътните предприятия, клиентите и другите потребители на 
видовете транспорт.

Изменение 666
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква еб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) товарни терминали

Or. en

Обосновка

Уникален списък в приложение III.

Изменение 667
Sabine Wils
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Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква ев) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) разпределителни гари;

Or. en

Обосновка

Уникален списък в приложение III.

Изменение 668
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква ег) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ег) съоръжения за композиране на 
влакове;

Or. en

Обосновка

Уникален списък в приложение III.

Изменение 669
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква ед) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ед) странични коловози за гариране;

Or. en

Обосновка

Уникален списък в приложение III.
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Изменение 670
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква ее) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ее) съоръжения за поддръжка и други 
технически съоръжения;

Or. en

Обосновка

Уникален списък в приложение III.

Изменение 671
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква еж) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еж) пристанищни съоръжения, 
свързани с железопътните дейности;

Or. en

Обосновка

Уникален списък в приложение III.

Изменение 672
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква ез) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ез) съоръжения за осигуряване на 
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техническа помощ, включително 
теглене за разчистване на 
коловозите;

Or. en

Обосновка

Уникален списък в приложение III.

Изменение 673
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква еи) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еи) предварително затопляне на 
пътнически влакове;

Or. en

Обосновка

Уникален списък в приложение III.

Изменение 674
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква ей) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ей) специални договори за контрол на 
транспорт на опасни товари и/или 
съдействие за движението на влакове 
със специално предназначение;

Or. en

Обосновка

Уникален списък в приложение III.
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Изменение 675
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 1 – буква ек) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ек) достъп до телекомуникационни 
мрежи;

Or. en

Обосновка

Уникален списък в приложение III.

Изменение 676
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Следва също да се осигурява достъп 
до обслужващи съоръжения и до 
предоставянето на услуги в следните 
съоръжения:

заличава се

a) пътнически гари, техните сгради, 
техните съоръжения, включително 
билетни и пътни информационни 
служби;
б) товарни терминали;
в) разпределителни гари;
г) съоръжения за композиране на 
влакове;
д) странични коловози за гариране;
е) съоръжения за поддръжка и други 
технически съоръжения;
ж) пристанищни съоръжения, 
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свързани с железопътните дейности;
з) съоръжения за осигуряване на 
техническа помощ, включително 
теглене за разчистване на 
коловозите.

Or. en

Обосновка

Списък на транспонираните услуги в уникален списък.

Изменение 677
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Следва също да се осигурява достъп 
до обслужващи съоръжения и до 
предоставянето на услуги в следните 
съоръжения:

2. Следва също да се осигурява достъп 
до обслужващи съоръжения и до 
съществуващи услуги в следните 
съоръжения:

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да избегне изискването съоръженията и услугите, които 
понастоящем не са на разположение навсякъде, да бъдат задължително доставяни. В 
действителност това положение може да доведе до инвестиции, които биха могли да 
се окажат нерентабилни.

Изменение 678
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) пътнически гари, техните сгради и 
други съоръжения, включително 

а) пътнически гари, техните сгради и 
други съоръжения, включително 
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билетни и пътни информационни 
служби;

помещения, предназначени за служби 
за продажба на билети и 
информационни служби; освен това 
информационните служби и 
продажбата на билети трябва да 
подлежат на минимална 
стандартизация и/или координация 
между различните модели, за да се 
улесни използването им от 
пътниците;

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да уточни текста и да подчертае интереса от наличието 
на минимална стандартизация и/или координация между различните форми на 
информационни услуги и продажба.

Изменение 679
Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) пътнически гари, техните сгради и 
други съоръжения, включително 
билетни и пътни информационни 
служби;

а) пътнически гари, техните сгради и 
други съоръжения;

Or. de

Обосновка

Рамката не е достатъчна за правилен и свободен достъп. Не става ясно какви услуги 
трябва да се предоставят. Няма гаранции, че пътникът автоматично ще намери 
„най-добрия“ за него доставчик и че ще бъдат спазвани социалните тарифи (за 
ученици, пенсионери, абонамент за маршрути). Необходима е подробна регулация в 
„Директива за международните пътнически превози“ (в глава 3.2. на съобщението, 
обявено за 2011 г.).

Изменение 680
Peter van Dalen
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Предложение за директива
Приложение 3 – точка 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) товарни терминали; заличава се

Or. nl

Изменение 681
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) съоръжения за поддръжка и други 
технически съоръжения;

заличава се

Or. it

Обосновка

Поддръжката на подвижния състав е тясно свързана със сигурността на 
железопътните дейности, следователно е необходимо въвеждане на пряка 
отговорност на железопътните предприятия. Те следва да гарантират поддръжка 
чрез собствени центрове или чрез договори с доставчици на подвижен състав.

Изменение 682
Peter van Dalen

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) съоръжения за поддръжка и други 
технически съоръжения;

заличава се

Or. nl
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Изменение 683
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) съоръжения за поддръжка и други 
технически съоръжения;

е) съоръжения за поддръжка с 
изключение на тежката поддръжка в 
съоръжения, предназначени 
изключително за високоскоростен 
подвижен състав за пътнически 
услуги и други технически съоръжения;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение изключва тежката поддръжка в съоръжения предназначени 
изключително за високоскоростен подвижен състав на пътнически услуги (напр.
материали на Siemens -Alstom), които са различни и изискват специално обучение и 
оборудване.

Изменение 684
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) съоръжения за поддръжка и други 
технически съоръжения;

е) лека поддръжка, включително 
оздравителна, която позволява 
продължаването на търговската 
услуга;

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да уточни, че минималната поддръжка, която позволява 
продължаването на търговската услуга, е единствената основна поддръжка, до 
която всички железопътни предприятия за лека поддръжка трябва да имат достъп 
по недискриминационен начин.
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Изменение 685
Peter van Dalen

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) пристанищни съоръжения, 
свързани с железопътните 
дейности;

заличава се

Or. nl

Изменение 686
Jörg Leichtfried

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) пристанищни съоръжения, 
свързани с железопътните 
дейности;

ж) релсов път до пристанища;

Or. de

Обосновка

Избраната тук формулировка не съвпада с член 10. Поради това възникват проблеми с 
разграничаването, тъй като „пристанищни съоръжения“ е прекалено неясно 
определено. „Пристанищните съоръжения“ включват цялата пристанищна техника, 
както и крановете, кейовете и т.н. В рамките на цялостната оптимизация на 
пристанището, решение относно разполагането на пристанищните съоръжения 
трябва да вземе самото пристанище.

Изменение 687
Peter van Dalen

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 2 – буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) съоръжения за осигуряване на 
техническа помощ, включително 
теглене.

заличава се

Or. nl

Изменение 688
Georges Bach

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 2 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) съоръжения за зареждане на 
гориво, когато има такива;

Or. fr

Обосновка

Съоръженията за зареждане с гориво не трябва да бъдат включени в пакета с 
минимални услуги, тъй като те вече се предлагат по конкурентен начин на свободния 
пазар. Тези услуги трябва да бъдат доставяни в случай че липсват алтернативни 
предложения и когато могат да бъдат разглеждани като „основни съоръжения“.

Изменение 689
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 2 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) съоръжения за зареждане на 
гориво;

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да включи в съоръженията, до които железопътните 
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предприятия трябва да имат достъп по недискриминационен начин, съоръженията за 
зареждане на гориво.

Изменение 690
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Допълнителните услуги могат да 
включват:

заличава се

a) задвижваща електроенергия, 
таксите за която са представени във 
фактурата разделно от таксите за 
използване на електрозахранващо 
оборудване;
б) предварително затопляне на 
пътнически влакове;
в) доставка на гориво, таксите за 
която са представени във фактурата 
разделно от таксите за използване на 
съоръжения за зареждане на гориво;
г) специални договори за:
– контрол на транспорт на опасни 
товари,
– съдействие за движението на 
влакове със специално предназначение.

Or. en

Обосновка

Услуги, транспонирани в уникален списък.

Изменение 691
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Приложение 3 – точка 3 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) задвижваща електроенергия, 
таксите за която са представени 
във фактурата разделно от таксите 
за използване на електрозахранващо 
оборудване;

a) задвижваща електроенергия, ако 
железопътното предприятие е 
избрало да купи задвижваща 
електроенергия за влаковете си от 
управителя на инфраструктура, 
вместо да се обърне директно към 
един или няколко доставчици на 
електроенергийния пазар. 
Фактурата на управителя на 
инфраструктура ще разграничава 
доставката на задвижваща 
електроенергия в този случай, а в 
останалите случаи таксите за 
използване на електрозахранващо 
оборудване, загубите на 
електроенергия в съоръженията на 
управителя на инфраструктура и 
таксите за свързване към 
електропреносната или 
електроразпределителната мрежа;

Or. fr

Обосновка

Тъй като енергийният пазар е отворен за конкуренцията, това изменение има за цел 
да остави на железопътните предприятия свободния избор на доставчик на 
електроенергия. То се изразява също така в полза на прозрачни фактури.

Изменение 692
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Спомагателните услуги могат да 
включват:

заличава се

a) достъп до телекомуникационни 
мрежи;
б) предоставяне на допълнителна 



AM\870643BG.doc 159/181 PE467.167v01-00

BG

информация;
в) технически преглед на подвижния 
състав.

Or. en

Обосновка

Услуги, транспонирани в уникален списък.

Изменение 693
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Раздел, определящ характера на 
инфраструктурата, която е на 
разположение на железопътните 
предприятия и условията за достъп до 
нея. Информацията в този раздел следва 
да е в съответствие със или да се 
позовава на регистрите на 
железопътната инфраструктура, които 
се публикуват съгласно член 35 от 
Директива 2008/57/ЕО.

1. Раздел, определящ характера на 
инфраструктурата, която е на 
разположение на железопътните 
предприятия и условията за достъп до 
нея, включително техническите 
правила и правилата за безопасност 
относно достъпа на железопътни 
превозни средства, регламентирани в 
директиви 2008/57/ЕО и 2004/49/ЕО. 
Информацията в този раздел следва да е 
в съответствие със или да се позовава на 
регистрите на железопътната 
инфраструктура, които се публикуват 
съгласно член 35 от 
Директива 2008/57/ЕО.

Or. en

Обосновка

Правилата за безопасност са първият и основен въпрос, който следва да намери 
място в референтния документ на мрежата, който трябва най-малкото ясно да 
указва къде може да бъде намерена подобна информация.

Изменение 694
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Предложение за директива
Приложение 6 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Раздел за принципи на таксуване и 
тарифи. Тук следва да се съдържат 
съответните детайли на схемата за 
таксуване, както и достатъчно 
информация за таксите, а също и друга 
съществена информация за достъпа, 
приложима спрямо изброените в 
приложение III услуги, които се 
предоставят само от един доставчик. 
Тук се описват подробно методиката , 
правилата и, където е приложимо, 
таблиците, използвани за прилагането 
на член 31 , параграфи 4 и 5, и членове 
32-35. Тук се съдържа също 
информация за вече решени или 
очаквани промени във връзка с такси 
през следващите пет години.

2. Раздел за принципи на таксуване и 
тарифи. Тук следва да се съдържат 
съответните детайли на схемата за 
таксуване, както и достатъчно 
информация за таксите, а също и друга 
съществена информация за достъпа, 
приложима спрямо изброените в 
приложение III услуги, които се 
предоставят само от един доставчик. 
Тук се описват подробно методиката , 
правилата и, където е приложимо, 
таблиците, използвани за прилагането
на член 31 , параграфи 4 и 5, и членове 
32-35. Тук се съдържа също 
информация за вече решени или 
очаквани промени във връзка с такси 
през следващите пет години. Тук 
следва да се определят механизмите 
за финансови компенсации, 
предвидени в случай на закъснение, 
влошаване на качеството и отмяна 
на влаковите маршрути.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да въведе по-голяма прозрачност по отношение на 
финансовите компенсации, предвидени в случай на закъснение, влошаване на 
качеството и отмяна на влаковите маршрути.

Изменение 695
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Приложение 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Раздел за принципи на таксуване и 
тарифи. Тук следва да се съдържат 

2. Раздел за принципи на таксуване и 
тарифи. Тук следва да се съдържат 
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съответните детайли на схемата за 
таксуване, както и достатъчно 
информация за таксите, а също и друга 
съществена информация за достъпа, 
приложима спрямо изброените в 
приложение III услуги, които се 
предоставят само от един доставчик. 
Тук се описват подробно методиката , 
правилата и, където е приложимо, 
таблиците, използвани за прилагането 
на член 31, параграфи 4 и 5, и членове 
32—35. Тук се съдържа също 
информация за вече решени или 
очаквани промени във връзка с такси 
през следващите пет години.

съответните детайли на схемата за 
таксуване, както и достатъчно 
информация за таксите. Таксите за 
инфраструктура се посочват за 
километър за пазарен сегмент. Друга 
съществена информация за достъпа, 
приложима спрямо изброените в 
приложение III услуги, които се 
предоставят само от един доставчик 
също се предоставя. Тук се описват 
подробно методиката , правилата и, 
където е приложимо, таблиците, 
използвани за прилагането на член 31, 
параграфи 4 и 5, и членове 32—35. Тук 
се съдържа също информация за вече 
решени или очаквани промени във 
връзка с такси през следващите пет 
години.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на информация относно таксата за инфраструктура за километър 
за пазарен сегмент ще помогне на кандидатите да изчислят приблизително техните 
разходи за услугите.

Изменение 696
Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Приложение 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Раздел за принципи на таксуване и 
тарифи. Тук следва да се съдържат
съответните детайли на схемата за 
таксуване, както и достатъчно 
информация за таксите, а също и друга 
съществена информация за достъпа, 
приложима спрямо изброените в 
приложение III услуги, които се 
предоставят само от един доставчик. 
Тук се описват подробно методиката , 
правилата и, където е приложимо, 

2. Раздел за принципи на таксуване и 
тарифи. Тук следва да се съдържат 
съответните детайли на схемата за 
таксуване, както и достатъчно 
информация за таксите. Таксите за 
инфраструктура се посочват за 
километър за пазарен сегмент. Друга 
съществена информация за достъпа, 
приложима спрямо изброените в 
приложение III услуги, които се 
предоставят само от един доставчик 
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таблиците, използвани за прилагането 
на член 31, параграфи 4 и 5, и членове 
32—35. Тук се съдържа също 
информация за вече решени или 
очаквани промени във връзка с такси 
през следващите пет години.

също се предоставя. Тук се описват 
подробно методиката, правилата и 
където е приложимо, таблиците, 
използвани за прилагането на член 31, 
параграфи 4 и 5 и членове 32—36. Тук 
се съдържа също информация за вече 
решени или очаквани промени във 
връзка с такси през следващите пет 
години.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на информация относно таксата за инфраструктура за километър 
за пазарен сегмент ще помогне на кандидатите да изчислят приблизително техните 
разходи за услугите.

Изменение 697
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Приложение 6 – параграф 7 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако условията на конкуренция с 
трети държави го изискват, 
съответните държави-членки могат 
да приемат различни правила 
относно таксите за мрежите, при 
които междурелсовото разстояние е 
различно от основната железопътна 
мрежа в рамките на Съюза. Подобни 
правила могат да се публикуват в по-
кратки срокове, а не да се 
формулират в настоящата 
директива, които са съвместими с 
правилата в съответните трети 
държави.

Or. en

Обосновка

Тази добавка е необходима, за да се поддържа конкурентоспособността на 
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европейските мрежи с тези на трети държави, които споделят конкретно 
нестандартно междурелсовото разстояние (1520 mm). Управителите на 
инфраструктура в тези трети държави не публикуват таксите предварително 
(които могат да се променят много гъвкаво в зависимост от пазарните условия).

Изменение 698
Ole Christensen

Предложение за директива
Приложение 7 – точка 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) нива на безопасност и д) нива на безопасност, включително 
добри познания по английски език на 
машинистите и останалия
персонал, осигуряващ трансграничен 
транспорт, и

Or. da

Изменение 699
Ole Christensen

Предложение за директива
Приложение 7 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. правила за справяне със значителни 
смущения във функционирането и
извънредни ситуации, включително 
минимално ниво на обслужване при 
евентуални стачки и предварително 
прекратяване на договорното 
споразумение, а също и информиране 
на потребителите,

9. правила за справяне със значителни 
смущения във функционирането,
извънредни ситуации и информиране 
на потребителите,

Or. da

Изменение 700
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Предложение за директива
Приложение 7 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. правила за справяне със значителни 
смущения във функционирането и 
извънредни ситуации, включително 
минимално ниво на обслужване при
евентуални стачки и предварително 
прекратяване на договорното 
споразумение, а също и информиране 
на потребителите,

9. правила за справяне със значителни 
смущения във функционирането и 
извънредни ситуации. Те също така 
включват навременна информация за 
потребителите,

При действия вследствие на социални 
конфликти, напр. стачки, следва да 
има информация за потребителите най-
малко 24 часа преди предприемане на 
тези действия, като се посочват 
алтернативни възможности за 
техните потребности от мобилност,

Or. en

Изменение 701
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 7 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. правила за справяне със значителни 
смущения във функционирането и 
извънредни ситуации, включително 
минимално ниво на обслужване при 
евентуални стачки и предварително 
прекратяване на договорното 
споразумение, а също и информиране на 
потребителите,

9. правила за справяне със значителни 
смущения във функционирането и 
извънредни ситуации и предварително 
прекратяване на договорното 
споразумение, а също и информиране на 
потребителите,

Or. en

Обосновка

Стачката и едно от основните права, при което правилата или социалните 
споразумения между страните са определени автономно по различен начин във всяка 
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държава-членка и по тази причина в общия законодателен текст на ЕС не може да 
бъде включена конкретна разпоредба.

Изменение 702
Michael Cramer, Isabelle Durant

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) административните разходи за цялата 
мрежа, включително за заплати и 
пенсии;

a) административните разходи за цялата 
мрежа, с изключение на разходите за 
труд;

Or. en

Обосновка

Разходите за труд включват „разход за единица труд“ за работник и също се 
адаптират към различните правила на изчисление в държавите-членки.

Изменение 703
Georges Bach

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) административните разходи за цялата 
мрежа, включително за заплати и 
пенсии;

a) административните разходи за цялата 
мрежа;

Or. en

Изменение 704
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 1 – буква a)



PE467.167v01-00 166/181 AM\870643BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) административните разходи за цялата 
мрежа, включително за заплати и 
пенсии;

a) административните разходи за цялата 
мрежа;

Or. en

Обосновка

Единствено общите административни разходи се изключват от преките разходи, 
посочени в член 31, параграф 3, като същевременно заплатите и пенсиите на 
работниците, ангажирани с дейностите на управителя на инфраструктура, трябва 
да бъдат взети предвид и поради това да бъдат включени в изчислението на преките 
разходи.

Изменение 705
Georges Bach

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) социална дейност, училища, детски 
градини, ресторанти;

заличава се

Or. en

Изменение 706
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) социална дейност, училища, детски 
градини, ресторанти;

заличава се

Or. en



AM\870643BG.doc 167/181 PE467.167v01-00

BG

Обосновка

Социалните разходи във връзка с работниците, ангажирани в дейностите на 
управителя на инфраструктура, трябва да бъдат включени в изчислението на 
преките разходи, тъй като са част от преките или косвени заплати съгласно 
различното трудово законодателство или договорни споразумения във всяка държава-
членка.

Изменение 707
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Управителят на инфраструктура 
трябва да предостави за становище 
на регулаторния орган изчисляването 
на преките разходи, включително 
параметрите и факторите за 
разходи.

Or. fr

Обосновка

Това изменение предвижда контрола върху изчисляването на преките разходи от 
страна на регулаторния орган.

Изменение 708
Roberts Zīle

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителят на инфраструктура 
следва да демонстрира пред
регулаторния орган, че в съответствие 
с член 32, параграф 1 за влаковата 
услуга могат да бъдат плащани 
надценки, като всяка една от 
услугите, посочени в отделните 
точки по-долу, принадлежи на 

3. В случай че управителят на 
инфраструктура налага надценки, той 
разработва списък с пазарни 
сегменти, за които регулаторният 
орган дава предварителното си 
одобрение.
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различен пазарен сегмент:

Надценките са такива, че обемът на 
трафика в отделните сегменти се 
развива не по-зле от обема на 
трафика на конкурентните пазари.

Двойките, които следва да бъдат 
взети предвид при определянето на 
списък на пазарните сегменти с оглед 
въвеждане на надценки в системата 
за таксуване в съответствие с член 31, 
параграф 3, са най-малко следните:

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение определя критерии, основаващи се на пазара, в които се 
посочва, че надценките са такива, че обемът на трафика в отделните сегменти се 
развива не по-зле от обема на трафика на конкурентните пазари на други видове 
транспорт. Това пояснение би могло да допринесе за това да се посочи на 
железопътните предприятия възможността за плащане на надценки и да подпомогне 
конкурентоспособността на железопътния сектор.

Изменение 709
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителят на инфраструктура 
следва да демонстрира пред 
регулаторния орган, че в съответствие с 
член 32, параграф 1 за влаковата услуга 
могат да бъдат плащани надценки, като 
всяка една от услугите, посочени в 
отделните точки по-долу, 
принадлежи на различен пазарен 
сегмент:

3. Управителят на инфраструктура 
определя хомогенни пазарни сегменти 
и съответните надценки по смисъла 
на член 32, параграф 1 въз основа на 
пазарно проучване и след консултации 
с кандидатите.

Управителят на инфраструктура следва 
да демонстрира пред регулаторния 
орган, че в съответствие с член 32, 
параграф 1 за влаковата услуга могат да 
бъдат плащани надценки. В случай че 
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управителят на инфраструктура 
налага надценки, той разработва 
списък с пазарни сегменти, за които 
регулаторният орган дава 
предварителното си одобрение.
Надценките са такива, че обемът на 
трафика в отделните сегменти се 
развива не по-зле от обема на 
трафика на конкурентните пазари.

Or. en

Изменение 710
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителят на инфраструктура 
следва да демонстрира пред 
регулаторния орган, че в съответствие 
с член 32, параграф 1 за влаковата 
услуга могат да бъдат плащани 
надценки, като всяка една от 
услугите, посочени в отделните 
точки по-долу, принадлежи на 
различен пазарен сегмент:

3. Управителят на инфраструктура 
може да определя хомогенни пазарни 
сегменти и съответните надценки в 
съответствие с член 32, параграф 1, 
където е приложимо въз основа на 
пазарно проучване и след консултации 
с кандидатите с цел да се подобри 
обема на трафика във всеки отделен
сегмент. Железопътните пазарни 
сегменти, които следва да бъдат 
взети предвид при използване на 
следните примерни критерии, са:

Or. en

Обосновка

Процедура, която управителят на инфраструктура трябва да следва съгласно 
разрешението на държавата-членки за определяне на надценки за отделните 
железопътни пазарни сегменти.

Изменение 711
Peter van Dalen



PE467.167v01-00 170/181 AM\870643BG.doc

BG

Предложение за директива
Приложение 8 – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителят на инфраструктура 
следва да демонстрира пред
регулаторния орган, че в съответствие 
с член 32, параграф 1 за влаковата 
услуга могат да бъдат плащани 
надценки, като всяка една от услугите, 
посочени в отделните точки по-долу, 
принадлежи на различен пазарен 
сегмент:

3. Регулаторният орган гарантира в 
съответствие с член 32, параграф 1 за 
влаковата услуга да могат да бъдат 
плащани надценки, като всяка една от 
услугите, посочени в отделните точки 
по-долу, принадлежи на различен 
пазарен сегмент:

Or. nl

Изменение 712
Debora Serracchiani

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителят на инфраструктура 
следва да демонстрира пред 
регулаторния орган, че в съответствие с 
член 32, параграф 1 за влаковата услуга 
могат да бъдат плащани надценки, като 
всяка една от услугите, посочени в 
отделните точки по-долу, 
принадлежи на различен пазарен 
сегмент:

3. Управителят на инфраструктура 
определя хомогенни пазарни сегменти 
и съответните надценки по смисъла 
на член 32, параграф 1 въз основа на 
пазарно проучване и след консултации 
с кандидатите.

Управителят на инфраструктура следва 
да демонстрира пред регулаторния 
орган, че в съответствие с член 32, 
параграф 1 за влаковата услуга могат да 
бъдат плащани надценки. В случай че 
управителят на инфраструктура 
налага надценки, той разработва 
списък с пазарни сегменти, за които 
регулаторният орган дава 
предварителното си одобрение.

a) услуги за пътнически превози / 
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услуги за товарни превози;
б) железопътен превоз на опасни 
товари / железопътен товарен 
превоз;
в) вътрешни услуги / международни 
услуги;
г) комбиниран превоз / директен 
превоз;
д) услуги за градски или регионален 
превоз на пътници / услуги за 
междуградски превоз на пътници;
е) блок влакове / влакове, композирани 
от отделни вагони;
ж) редовни влакови услуги / 
извънредни влакови услуги.

Or. en

Изменение 713
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 3 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Надценките са такива, че не 
засягат значително железопътния 
транспорт за съответната отсечка 
на пътя в сравнение с други видове 
транспорт.

Or. fr

Обосновка

Прилаганите надценки не следва да пречат на конкурентоспособността на 
железопътния транспорт в сравнение с други видове транспорт.

Изменение 714
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 3 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) услуги, които попадат в 
приложното поле на договори за 
обществени услуги/услуги, достъпът
до които е отворен;

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да въведе нов вид пазарен сегмент: услуги, които попадат в 
приложното поле на договори за обществени услуги/услуги, достъпът до които е 
отворен.

Изменение 715
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 3 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) високоскоростни 
влакове/конвенционални влакове.

Or. fr

Обосновка

Това изменение има за цел да въведе нов вид пазарен сегмент: високоскоростни 
влакове/конвенционални влакове.

Изменение 716
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Управителят на инфраструктура б) Управителят на инфраструктура 
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съобщава на железопътните 
предприятия разписанието, на базата на 
което ще бъдат определяни 
закъсненията, най-малко пет дни преди 
влаковото пътуване;

съобщава на железопътните 
предприятия разписанието, на базата на 
което ще бъдат определяни 
закъсненията, най-малко пет дни преди 
влаковото пътуване. Държавите-
членки могат да приемат различни 
срокове за мрежите, които са 
технологично отделени от главната 
железопътна мрежа на ЕС, и да 
позволяват координация с 
железопътните мрежи на трети 
държави;

Or. en

Изменение 717
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 5 – Таблица 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За товарен превоз За товарен превоз
Година Отстъпка Година Отстъпка

2015 5% 2015 10%
2016 5% 2016 10%
2017 5% 2017 10%
2018 5% 2018 7,5%
2019 5% 2019 7%
2020 5% 2020 6,5%
2021 4% 2021 5%
2022 3% 2022 3,5%
2023 2% 2023 2,5%
2024 1% 2024 2%

Or. fr

Обосновка

Временното намаление за влаковете, оборудвани с ETCS, следва да бъде действителен 
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стимул за железопътните предприятия да използват тази технология. Следователно 
отстъпките трябва да бъдат увеличени.

Изменение 718
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Временното намаление на 
таксите за достъп до 
инфраструктурата за посочените в 
член 32, параграф 3 влакове, които са 
съоръжени с ETCS, се определя, 
както следва

заличава се

За товарен превоз:

Година Отстъпка

2015 5%

2016 5%

2017 5%

2018 5%

2019 5%

2020 5%

2021 4%

2022 3%

2023 2%

2024 1%

За пътнически превоз
Година Отстъпка

2020 5%
2021 5%
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2022 5%
2023 5%
2024 5%

Or. pl

Обосновка

Отстъпките трябва да насърчават прилагането на пълна оперативна съвместимост 
(от подвижния състав и инфраструктурата). Предоставянето на по-високи 
отстъпки за влакове, съоръжени с ETCS, би могло да доведе до това управителят да 
компенсира загубата на други превозвачи, чийто подвижен състав не е съоръжен с 
ETCS – което би било в противоречие с целта на предложеното правило. Размерът на 
отстъпката трябва да бъде резултат от много фактори (размер и технически 
параметри на мрежата, включително дължината на линията на ERTMS, както и 
планове за обновяване).

Изменение 719
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 5 – Таблица 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За товарен превоз За товарен превоз

Година Отстъпка Година Отстъпка

2015 5 %
2016 5 %
2017 5 %
2018 5 %
2019 5 %
2020 5 % 2020 3 %
2021 4 % 2021 3 %
2022 3 % 2022 3 %
2023 2 % 2023 3 %
2024 1 % 2024 3 %

Or. ro
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Обосновка

С цел да се стимулира оборудването на влаковете с Европейската система за 
контрол на влаковете (ETCS), както и да се предостави необходимото време на 
операторите от сектора на железопътния транспорт да планират и да осъществят 
необходимите инвестиции.

Изменение 720
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Приложение 8 – параграф 5 – Таблица 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За пътнически превоз: За пътнически превоз:
Година Отстъпка Година Отстъпка

2020 5 % 2020 3 %
2021 5 % 2021 3 %
2022 5 % 2022 3 %
2023 5 % 2023 3 %
2024 5 % 2024 3 %

Or. ro

Обосновка

С цел да се стимулира оборудването на влаковете с Европейската система за 
контрол на влаковете (ETCS), както и да се предостави необходимото време на 
операторите от сектора на железопътния транспорт да планират и да осъществят 
необходимите инвестиции.

Изменение 721
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Приложение 9 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Въпреки това в мрежите, 
свързващи държавите-членки и 
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трети държави и чието 
междурелсово разстояние е различно 
от това на главната железопътна 
мрежа в рамките на Съюза, процесът 
на определяне на разписанието и 
разпределение може да се извършва 
съгласно конкретните процедури и 
условия, които са приложими за тази 
конкретна мрежа.

Or. en

Изменение 722
Sabine Wils

Предложение за директива
Приложение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ X заличава се

Счетоводни данни, които следва да се 
предоставят на регулаторния 

орган
(посочен в член 56, параграф 8)

Предназначените за регулаторите 
счетоводни данни, които съгласно 
член 56, параграф 8 се предоставят на 
регулаторния орган, съдържат най-
малко следните елементи:
1. Разделно счетоводно отчитане

Предназначените за регулаторите 
счетоводни данни, които се 
предоставят от управителите на 
инфраструктура или от всички 
предприятия или други субекти, 
извършващи или интегриращи 
различни категории железопътен 
транспорт или получаващи публични 
средства, следва:
a) да включват отделни отчети за 
приходите и разходите и баланси за 
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дейностите по превоз на товари, 
превоз на пътници и по управление на 
инфраструктура;
б) да предоставят по прозрачен и 
подробен начин изчерпателна 
информация относно отделните 
източници и употребата на 
публичните средства и други форми 
на компенсация, включително 
подробен преглед на оперативните 
парични потоци, за да се установи по 
какъв начин са били използвани тези 
публичните средства и други форми 
на компенсация; 
в) да включват разходни и приходни 
категории, които дават възможност 
да се установи дали е имало 
кръстосано субсидиране между 
различните дейности, в 
съответствие с изискванията на 
регулаторния орган;
г) да са толкова подробни, колкото 
регулаторният орган счита за 
необходимо и пропорционално;
д) да са придружени от документ, 
който посочва методиката, 
използвана за разпределяне на 
разходите между различните 
дейности.
Ако съответното дружество е част 
от групова структура, 
предназначените за регулаторите 
счетоводни данни следва да се 
изготвят както за групата като 
цяло, така и за всяко отделно 
дъщерно дружество. Освен това към
предназначените за регулаторите 
счетоводни данни се добавя и цялата 
информация за вътрешнофирмените 
плащания, за да се потвърди 
целесъобразната употреба на 
публичните средства.
2. Мониторинг на таксите за достъп 
до релсов път
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Предназначените за регулаторите 
счетоводни данни, които се 
предоставят от управителите на 
инфраструктура на регулаторните 
органи, следва
a) да включват различни категории 
разходи, които по-специално 
предоставят достатъчно 
информация за пределните/преките 
разходи на различните услуги или 
групи от услуги, за да бъде възможно 
провеждането на мониторинг на 
таксите за ползване на 
инфраструктура;
б)да осигуряват достатъчно 
информация, позволяваща 
провеждането на мониторинг на 
отделните такси, заплащани за 
услугите (или групите от услуги); 
според изискванията на регулаторния 
орган тук могат да се включат и 
данни за обема на отделните услуги, 
за цените на отделните услуги и за 
общите приходи, платени от 
вътрешни и външни клиенти за 
отделните услуги;
в) да посочват разходите и приходите 
за отделните услуги (или групи от 
услуги), като се използва 
съответната методика на разходите 
съгласно изискванията на 
регулаторния орган, с цел разкриване 
на съществуващо антиконкурентно 
ценообразуване (кръстосано 
субсидиране, твърде агресивни или 
прекомерно високи цени).
3. Данни за финансовите резултати
Предназначените за регулаторите 
счетоводни данни, които се 
предоставят от управителите на 
инфраструктура на регулаторните 
органи, трябва да включват:
a) отчет за финансовите резултати;
б) обобщен отчет на разходите;
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в) отчет на разходите за поддръжка;
г) отчет на оперативните разходи;
д) отчет на приходите;
е) прилежащи бележки за 
обосноваване или разясняване на 
отчетите.
4. Други
Предназначените за регулаторите 
счетоводни данни на управителите 
на инфраструктура следва да бъдат 
заверени от независим одитор. 
Одиторският доклад се прилага към 
предназначените за регулаторите 
счетоводни данни.
Предназначените за регулаторите 
счетоводни данни следва да включват 
отчети за приходите и разходите и 
баланси, които са съгласувани със 
законоустановените счетоводни 
отчети. За всяко равняване на 
позиции следва да се дават 
разяснения.

Or. en

Обосновка

В съответствие със заличаването на член 56, параграф 8 извън обхвата на 
правомощията на регулаторния орган.

Изменение 723
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за директива
Приложение 10 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да включват отделни отчети за 
приходите и разходите и баланси за 
дейностите по превоз на товари, 
превоз на пътници и по управление на 
инфраструктура;

a) да включват отделни отчети за 
приходите и разходите и баланси за 
дейностите по превоз на товари, 
превоз на пътници и по управление на 
инфраструктура; те трябва да бъдат 
обвързани с изпълнените цели и 
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показатели;

Or. es

Обосновка

Обвързването с цели и показатели ще позволи да се направи по-добра оценка на 
приходите и разходите.

Изменение 724
Debora Serracchiani

Предложение за директива
Приложение 10 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да включват разходни и приходни 
категории, които дават възможност да 
се установи дали е имало кръстосано 
субсидиране между различните 
дейности, в съответствие с изискванията 
на регулаторния орган;

в) да включват разходни и приходни 
категории, които дават възможност да 
се установи дали е имало кръстосано 
субсидиране между различните 
дейности, в съответствие с изискванията 
на член 6 и където бъде счетено за 
необходимо и пропорционално от 
регулаторния орган;

Or. en


