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9.11.2011 A7-0367/134 

Изменение  134 

Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki 

от името на групата ECR 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработка) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква г а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) държавите-членки могат да 

изключат следното  от прилагането 

на член 6, 7, 8 и член 13 и  глава ІV :  

 - железопътните предприятия, 

които извършват железопътни 

услуги за превоз на товари по 

железопътната инфраструктура, 

управлявана от тези предприятия 

преди влизането в сила на 

настоящата директива и която има 

междурелсово разстояние, 

различаващо се от това на основната 

железопътна мрежа в рамките на 

държавата-членка и е свързана с 

железопътна инфраструктура на 

територията на държава, която не е 

членка на ЕС, докато управляваната 

инфраструктура не е 

идентифицирана в решение 

№661/2010/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 7 юли 2010 

г. относно насоките на Съюза за 

изграждането на трансевропейска 

транспортна мрежа. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.11.2011 A7-0367/135 

Изменение  135 

Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz и други 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработка) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква г а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) държавите-членки могат да 

изключат следното  от прилагането 

на член 6, 7, 8 и член 13 и  глава ІV : 

 - железопътните предприятия, 

които извършват железопътни 

услуги за превоз на товари по 

железопътната инфраструктура, 

управлявана от тези предприятия 

преди влизането в сила на 

настоящата директива и която има 

междурелсово разстояние, 

различаващо се от това на основната 

железопътна мрежа в рамките на 

държавата-членка и е свързана с 

железопътна инфраструктура на 

територия на държава, която не е 

членка на ЕС, докато управляваната 

инфраструктура не е 

идентифицирана в решение 

№661/2010/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 7 юли 2010 

г. относно насоките на Съюза за 

изграждането на трансевропейска 

транспортна мрежа. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.11.2011 A7-0367/136 

Изменение  136 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработка) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Предложение за директива 

Член 6 - параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Счетоводствата за различните  

сфери на дейност, посочени в параграфи 

1 и 3,  се водят по начин, даващ 

възможност за мониторинг на 

изпълнението на забраната за 

прехвърляне на заплатени 

обществени средства от една сфера 

на дейност към друга. 

4. За да се гарантира пълна 

прозрачност на инфраструктурните 

разходи, счетоводствата за 

различните сфери на дейност, посочени 

в параграфи 1, 2а и 3, се водят по начин, 

даващ възможност за мониторинг на 

съответствието с предишните 

параграфи и мониторинг на 

използването на приходите от 

таксите за инфраструктурата, 

печалбата от други търговски 

дейности и публични и частни 

средства, заплатени на управителя на 

инфраструктура. 

 Приходите на управителя на 

инфраструктурата в никакъв случай 

не се използват от железопътно 

предприятие, орган или компания, 

упражняващи контрол върху 

железопътно предприятие, тъй като 

това може да укрепи тяхната 

позиция на пазара или да им позволи 

да придобият икономически 

предимства пред други железопътни 

предприятия. 

 Настоящата разпоредба не 

възпрепятства възстановяването на 

разходи, при мониторинг от страна 

на регулаторния орган, както е 

посочено в член 55, в това число 
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изплащане на лихви по пазарните 

условия на финансовите заеми, които 

не са от публично финансиране , 

предоставени от органа или 

компанията, упражняващи контрол 

върху железопътното предприятие 

на управителя на инфраструктурата. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.11.2011 A7-0367/137 

Изменение  137 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработка) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите-членки гарантират, че 

функциите по осигуряване на 

справедлив и недискриминационен 

достъп до инфраструктурата, изброени в 

приложение II, се възлагат на такива 

органи и компании, които самите не 

предоставят никакви железопътни 

транспортни услуги. Каквито и да са 

организационните структури, 

постигането на тази цел трябва да бъде 

показано по убедителен начин. 

Държавите-членки гарантират, че 

функциите по осигуряване на 

справедлив и недискриминационен 

достъп до инфраструктурата, изброени в 

приложение II, се възлагат на такива 

органи и компании, които самите не 

предоставят никакви железопътни 

транспортни услуги. Каквито и да са 

организационните структури, 

постигането на тази цел трябва да бъде 

показано по убедителен начин. Въпреки 

това, при управлението на трафика 

по мрежата ефективното 

сътрудничество между 

железопътните предприятия и 

управителите на инфраструктура е 

от съществено значение. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/138 

Изменение  138 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

от името на групата S&D 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработка) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 22 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (22a) Подобряването на достъпа до 

информационни и билетни служби в 

пътническите гари следва да допълни 

другите регулаторни инициативи, 

целящи създаването и развиването на 

телематични приложения за 

пътниците. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/139 

Изменение  139 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

от името на групата S&D 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработка) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Предложение за директива 

Член 6 - параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Счетоводствата за различните  

сфери на дейност, посочени в параграфи 

1 и 3,  се водят по начин, даващ 

възможност за мониторинг на 

изпълнението на забраната за 

прехвърляне на заплатени 

обществени средства от една сфера 

на дейност към друга. 

4. За да се гарантира пълна 

прозрачност на инфраструктурните 

разходи, счетоводствата за 

различните сфери на дейност, посочени 

в параграфи 1, 2а и 3, се водят по начин, 

даващ възможност за мониторинг на 

съответствието с предишните 

параграфи и мониторинг на 

използването на приходите от 

таксите за инфраструктурата, 

печалбата от други търговски 

дейности и публични и частни 

средства, заплатени на управителя на 

инфраструктура. 

 Приходите на управителя на 

инфраструктурата в никакъв случай 

не се използват от железопътно 

предприятие, орган или компания, 

упражняващи контрол върху 

железопътно предприятие, тъй като 

това може да укрепи тяхната 

позиция на пазара или да им позволи 

да придобият икономически 

предимства пред други железопътни 

предприятия. 

 Настоящата разпоредба не 

възпрепятства възстановяването на 

разходи, при мониторинг от страна 
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на регулаторния орган, както е 

посочено в член 55, в това число 

изплащане на лихви по пазарните 

условия на финансовите заеми, които 

не са от публично финансиране , 

предоставени от органа или 

компанията, упражняващи контрол 

върху железопътното предприятие 

на управителя на инфраструктурата. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/140 

Изменение  140 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

от името на групата S&D 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработка) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Предложение за директива 

Член 22  

 

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 

адекватни гаранции при пазарни 

условия 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. 

Степента на покритие, която се 

счита за адекватна, може да бъде 

диференцирана, за да отчете 

особеностите на услугите, по-

специално за железопътните 

операции за целите на културното 

или историческото наследство, 

извършвани по железопътната 

мрежа за широката общественост. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/141 

Изменение  141 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработка) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Предложение за директива 

Член 27 – параграф 3 – точка 3 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Без да се засяга независимостта 

на управлението, установена в член 4, 

и при условие че това право е било 

предоставено от конституционното 

право най-малко две години преди 

датата на влизане в сила на 

настоящата директива, 

националният парламент може да 

има правото да разглежда и при 

необходимост да преразглежда 

таксите, определени от управителя 

на инфраструктурата. 

Преразглеждането, ако има такова, 

гарантира, че таксите са в 

съответствие с настоящата 

директива, установената тарифна 

рамка и правилата за таксуване. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/142 

Изменение  142 

Sabine Wils 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработка) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) При липсата на общи правила за 

разпределяне на разходите по 

инфраструктурата, държавите-членки 

следва , след съгласуване с управителя , 

да  определят правила, предвиждащи  

железопътните предприятия да 

заплащат  за ползването на 

железопътна инфраструктура. Тези 

правила не следва да дискриминират  

между железопътните предприятия. 

(9) При липсата на общи правила за 

разпределяне на разходите по 

инфраструктурата, държавите-членки 

следва, след съгласуване с управителя, 

да определят правила, предвиждащи 

железопътните предприятия да 

използват железопътна инфраструктура. 

Тези правила не следва да 

дискриминират между железопътните 

предприятия, нито пък да създават 

възможност за социален дъмпинг по 

отношение на съответния персонал в 

железопътния сектор. 

Or. en 

Обосновка 

Тази разпоредба се прилага за правилата, а не за таксите за използване на 

инфраструктурата: Разпоредбата за недискриминация между предприятията е ясна 

и при условия на равнопоставеност същата разпоредба следва да бъде приложима и за 

работниците ангажирани или наети от железопътните предприятия, когато те 

кандидатстват за услуга. 
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9.11.2011 A7-0367/143 

Изменение  143 

Sabine Wils 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработка) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Предложение за директива 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Оценката за това, дали би могло да 

се наруши икономическото равновесие 

на договора за обществени услуги, 

следва да се основава на предварително 

определени критерии, като например 

въздействието върху рентабилността 

на услугите, предмета на договора за 

обществени услуги, включително 

ефекта върху нетната себестойност за 

възложилия договора компетентен 

обществен орган, върху 

потребителското търсене, 

ценообразуването на билетите, 

правилата за издаване на билетите, 

разположението и броя на спирките от 

двете страни на границата, разписанието 

и честотата на предлаганата нова 

услуга. В съответствие с  тази оценка и 

решението на съответния регулаторен 

орган, държавите-членки могат да 

разрешат, изменят или откажат правото 

на достъп до международна услуга за 

превоз на пътници, включително да 

наложат такси на оператора на новата 

международна услуга за превоз на 

пътници, въз основа на икономическия 

анализ и в съответствие с правото на 

Съюза  и принципите на 

равнопоставеност и недискриминация. 

(17) Оценката за това, дали би могло да 

се наруши социално-икономическото 

равновесие на договора за обществени 

услуги, следва да се основава на 

предварително определени критерии, 

като например въздействието върху 

надеждността на услугите, предмета 

на договора за обществени услуги, 

включително ефекта както върху 

политиката на сближаване и 

транспортната политика по отношение 

на засегнатия район, така и върху 

нетната себестойност за възложилия 

договора компетентен обществен орган, 

върху потребителското търсене, 

ценообразуването на билетите, 

правилата за издаване на билетите, 

разположението и броя на спирките от 

двете страни на границата, разписанието 

и честотата на предлаганата нова 

услуга. В съответствие с  тази оценка и 

решението на съответния регулаторен 

орган, държавите-членки или 

местните компетентни органи могат 

да разрешат, изменят или откажат 

правото на достъп до международна 

услуга за превоз на пътници, 

включително да наложат такси на 

оператора на новата международна 

услуга за превоз на пътници, въз основа 

на социално-икономическия анализ и в 
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съответствие с правото на Съюза  и 

принципите на равнопоставеност, 

прозрачност и недискриминация. 

Or. en 

Обосновка 

Договорите за обществени услуги се възлагат с цел изпълнение на целите на 

социалната политика и политиката на сближаване, като същевременно се отчита 

анализът на разходите и ползите, но тъй като този икономически критерий не е 

единственият критерий, прилаган от държавите-членки или местните компетентни 

органи, те следва да отговорят на подобни искания. 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(38) Държавите-членки следва да 

разполагат с опцията да разрешават  

на потребителите на железопътни 

услуги да влизат в  процеса на 

разпределяне на капацитета директно . 

(38) Държавите-членки биха могли да 

разрешават единствено на 

лицензирани железопътни 

предприятия да закупуват 

железопътни услуги, за да влизат в 

процеса на разпределяне на капацитета 

директно. 

Or. en 

Обосновка 

Единствено лицензирани железопътни предприятия следва да имат правото да 

кандидатстват и да имат достъп до железопътни услуги, тъй като техният 

удостоверен капацитет може да гарантира пълно спазване на интегрираните 

разпоредби за безопасността. 

 

 


