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9.11.2011 A7-0367/145 

Изменение   145 

Sabine Wils 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработване) 

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

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.  Глава ІІ не се прилага по отношение 

на  железопътните предприятия, които 

извършват само  градски, крайградски 

или регионални услуги. 

1. Настоящата директива се прилага 

по отношение на железопътните 

предприятия, които извършват 

вътрешни и международни 

железопътни услуги, с изключение на 

други видове релсов транспорт като 

метро или трамвай. 

Or. en 

Обосновка 

От съществено значение е приложното поле да се изясни, като се вземат предвид   

регионалните и крайградски услуги, тъй като те  често се извършват по 

инфраструктура на железопътната мрежа и от железопътни предприятия. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.11.2011 A7-0367/146 

Изменение  146 

Sabine Wils 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработване) 

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

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите-членки могат да изключат 

следното  от прилагането на глава ІІІ : 

2. В съответствие със своето 

национално законодателство относно 

условията на безопасна експлоатация 

държавите-членки могат да изключат 

следното от прилагането на глава ІІІ: 

Or. en 

Обосновка 

Всяка държава-членка носи отговорност да гарантира спазването на всички 

съществуващи в рамките на националното й законодателство правила за безопасност 

и експлоатация на железопътната система, дори когато евентуално допуска някакво 

изключение. 
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9.11.2011 A7-0367/147 

Изменение  147 

Sabine Wils 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработване) 

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

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) мрежи, предназначени само за 

градски или крайградски железопътни  

пътнически услуги; 

б) мрежи, използвани само за градски 

или крайградски железопътни 

пътнически услуги от едно 

железопътно предприятие, което не 

попада в обхвата на разпоредбите на 

параграф 1, и докато друг кандидат, 

който в допълнение е и железопътно 

предприятие, не подаде искане за 

предоставяне на капацитет за превоз 

по тази мрежа; 

Or. en 

Обосновка 

Поясняване на вида регионални мрежи и услуги за пътнически превоз, който може да 

бъдат изключен, освен ако не попада в обхвата на разпоредбите на параграф 1. 
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9.11.2011 A7-0367/148 

Изменение  148 

Sabine Wils 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработване) 

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

Предложение за директива 

Член 3 – точка 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) „градски и крайградски услуги“ 

означава  транспортни услуги, 

извършвани с цел задоволяване на 

транспортните потребности на даден 

град или агломерация, а също и  

транспортните потребности между 

съответния град или агломерация и 

околните райони , 

(6) „градски и крайградски услуги“ 

означава железопътни услуги, 

извършвани по мрежа, различна от 

тази за релсов транспорт като 

метро или трамвай, с цел 

задоволяване на транспортните 

потребности на даден град или 

агломерация, а също и транспортните 

потребности между съответния град или 

агломерация и околните райони; 

Or. en 

Обосновка 

Пояснението е с цел да се установят свързаните железопътни мрежи и съответните 

железопътни услуги по тези мрежи. 
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9.11.2011 A7-0367/149 

Изменение  149 

Sabine Wils 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработване) 

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

Предложение за директива 

Член 3 – точка 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) „заявител“ означава железопътно 

предприятие и други лица или 

юридически лица, като например 

компетентни  органи съгласно 

Регламент (ЕО) № 1307/2007 и 

товароизпращачи, спедитори и 

оператори на комбиниран транспорт, 

които си набавят инфраструктурен 

капацитет с цел осигуряване на 

публична услуга или от търговски 

интерес ; 

(12) „заявител“ означава лицензирано 

железопътно предприятие, което си 

набавя инфраструктурен капацитет за 

експлоатация на железопътна услуга 

с цел осигуряване на публична услуга 

или от търговски интерес; 

Or. en 

Обосновка 

Според комплексните технически познания за запазването на капацитета на 

мрежата и избягването на злоупотреби или практики на търговия с релсов път, 

одобреният заявител е лицензирано железопътно предприятие. Всяко допълнително 

разширяване спрямо други заявители извън железопътните предприятия, като 

например спедитори или доставчици на колетни услуги, е несъвместимо с 

разпоредбата на член 15 от Регламент (ЕС) № 913/2010. 
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9.11.2011 A7-0367/150 

Изменение  150 

Sabine Wils 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработване) 

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

Предложение за директива 

Член 5 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Управление на железопътните 

предприятия в съответствие с 

търговските принципи 

Управление на железопътните 

предприятия 

Or. en 

Обосновка 

Железопълтинте услуги формират част от услугата от общ интерес, поради което 

не са ограничени до търговските принципи, с които решенията на държавите-членки 

вече не се съобразяват при определянето на задължения за обществени услуги. 
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9.11.2011 A7-0367/151 

Изменение  151 

Sabine Wils 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработване) 

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

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 1– алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите-членки позволяват на 

железопътните предприятия да 

приспособят своите дейности към 

пазара и да управляват тези дейности 

под ръководството на своите 

управленски органи, с оглед 

предоставяне на ефективни и 

отговарящи на изискванията услуги на 

възможно най-ниска цена за 

съответното качество на исканата 

услуга. 

Държавите-членки позволяват на 

железопътните предприятия да 

приспособят своите дейности към 

пазара и да предоставят надеждни, 

ефикасни и отговарящи на 

изискванията железопътни услуги, 

включително задълженията за 

обществена услуга в рамките на 

железопътния транспорт като 

услуга от обществен интерес. 

Or. en 

Обосновка 

Позволяването на адекватно пазарно ориентиране на железопътните предприятия не 

трябва да има отрицателен ефект върху техните задължения да предоставят 

обществена услуга в рамките на сключения със съответните държави-членки договор. 
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9.11.2011 A7-0367/152 

Изменение  152 

Sabine Wils 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработване) 

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

Предложение за директива 

Член 5 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Ако съответната държава-членка 

пряко или косвено притежава или 

контролира железопътно 

предприятие, нейните права за 

контрол по отношение на 

управлението му следва да не 

надхвърлят съответните права за 

контрол на управлението, които 

според националното 

законодателство се предоставят на 

акционерите на частни акционерни 

дружества. Основните насоки за 

следвана политика, посочени в 

параграф 3, които държавата може 

да формулира за дружествата в 

контекста на упражняването на 

акционерен контрол, могат да бъдат 

само от общ характер и не засягат 

конкретни стопански решения при 

управлението. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Управителният съвет носи пълната отговорност за това да зачита волята на 

акционерите при изпълнение на съответните насоки. 
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9.11.2011 A7-0367/153 

Изменение  153 

Sabine Wils 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработване) 

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

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите-членки могат да 

ограничат право на достъп, предвидено 

в член 10, за услуги между начална и 

крайна точка, които са обхванати в един 

или повече договори за обществени 

услуги съгласно действащото 

законодателство на Съюза. Това 

ограничение не следва да води до 

ограничаване на правото да се вземат 

пътници от всяка гара, разположена по 

маршрута на международна услуга, и да 

се оставят на друга, включително гари, 

разположени в една и съща държава-

членка освен когато упражняването на 

това право би нарушило 

икономическото равновесие на даден 

договор за обществени услуги. 

1. Държавите-членки или съответните  

местни органи, сключили договор за 

обществени услуги, могат да ограничат 

право на достъп, предвидено в член 10, 

за услуги между начална и крайна 

точка, които са обхванати в един или 

повече договори за обществени услуги 

съгласно действащото законодателство 

на Съюза. Това ограничение не следва 

да води до ограничаване на правото да 

се вземат пътници от всяка гара, 

разположена по маршрута на 

международна услуга, и да се оставят на 

друга, включително гари, разположени в 

една и съща държава-членка освен 

когато упражняването на това право би 

нарушило социално-икономическото 

равновесие и целите на политиката 

на сближаване, предвидени в даден 

договор за обществени услуги. 

Or. en 

Обосновка 

При вземането на решение относно право на достъп или право да се вземат пътници, 

трябва да се вземат предвид политиката на социално сближаване и свързаните с нея 

цели на транспорта, предвидени в договорите за обществени услуги. 
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9.11.2011 A7-0367/154 

Изменение  154 

Sabine Wils 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Единно европейско железопътно пространство (преработване) 

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

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 2– алинея 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Дали икономическото равновесие при 

договор за обществени услуги  би било 

нарушено се определя от регулаторния 

орган или органи, посочени в член 55 , 

въз основа на обективен икономически 

анализ и предварително определени 

критерии, след отправено искане от 

някой от следните  : 

От регулаторния орган или органи, 

посочени в член 55, може да бъде 

поискано да вземат решение, когато 

спорът е породен от решение, взето 

от органа съгласно разпоредбите на 

параграф 1 от настоящия член, въз 

основа на обективен икономически 

анализ и предварително определени 

критерии, и след отправено искане от 

някой от следните : 

Or. en 

Обосновка 

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

 

 

 


