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9.11.2011 A7-0367/155 

Изменение  155 

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 

Член 13 – параграф 2 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Искания от железопътни предприятия за 

достъп до съоръжението за услуга могат 

да бъдат отхвърляни само при условие, 

че съществуват реалистични 

алтернативи, даващи им възможност да 

извършват съответния товарен или 

пътнически превоз по същия маршрут и 

при икономически приемливи условия. 

Отговорността за доказване на 

наличието на реалистична алтернатива 

се носи от оператора на съответното 

съоръжение за услуга от посочения 

вид. 

Искания от железопътни предприятия за 

достъп до съоръжението за услуга могат 

да бъдат отхвърляни само при условие, 

че съществуват реалистични 

алтернативи, даващи им възможност да 

извършват съответния товарен или 

пътнически превоз по същия маршрут и 

при икономически приемливи условия. 

Отговорността за доказване на 

наличието на реалистична алтернатива 

се носи от регулаторния орган, като 

по този начин се избягват спорове и 

забавяния. 

Or. en 

Обосновка 

Информацията и предложението за използване на икономически реалистични 

алтернативни маршрути би могло да бъде отговорност на регулаторния орган в 

случай на отказан достъп от страна на железопътен оператор, който управлява 

съответното съоръжение за услуга. 
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9.11.2011 A7-0367/156 

Изменение  156 

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 

Член 13 – параграф 2 – алинея 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато операторът на съответното 

съоръжение за услуга е изправен пред 

съвпадение на различни искания, той 

прави опит за най-добро възможно 

съчетаване на удовлетворяването на 

различните искания. В случай че не 

съществува реалистична алтернатива и 

не е възможно да се удовлетворят 

всички искания за ползване на 

капацитета на съответното съоръжение 

въз основа на показаните потребности, 

регулаторният орган по член 55, по своя 

собствена инициатива или въз основа 

на жалба, предприема съответно 

действие, с което да осигури 

съответстваща част от капацитета 

да бъде предоставена на такива 

железопътни предприятия, които са 

различни от тези, представляващи 

част от съответния орган или 

компания, на която принадлежи 

операторът на съоръжението. От 

друга страна, новопостроените 

ремонтни и други технически 

съоръжения, създадени за специфичен 

вид нов подвижен състав, могат да 

бъдат запазени за ползване от едно 

железопътно предприятие за първите 

пет години от тяхната експлоатация. 

Когато операторът на съответното 

съоръжение за услуга е изправен пред 

съвпадение на различни искания, той 

прави опит за най-добро възможно 

съчетаване на удовлетворяването на 

различните искания. В случай че не 

съществува реалистична алтернатива и 

не е възможно да се удовлетворят 

всички искания за ползване на 

капацитета на съответното съоръжение 

въз основа на показаните потребности, 

регулаторният орган по член 55 

предприема съответно действие въз 

основа на жалба. От друга страна, 

ремонтните и други технически 

съоръжения, създадени за специфичен 

вид нов подвижен състав, предвидени в 

договор за обществена услуга съгласно 

Регламент (ЕО) 1370/2007, могат да 

бъдат запазени за възлагащият 

оператор за срока на договора. В 

останалите случаи тези съоръжения 

могат да бъдат запазени за ползване 

от едно железопътно предприятие за 

първите десет години от тяхната 

експлоатация. 

Or. en 
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Обосновка 

Действието, предприето от регулаторния орган, следва да бъде съобразено с графика 

и човешките ресурси, които са на разположение в съответното съоръжение. 
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9.11.2011 A7-0367/157 

Изменение  157 

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 

Член 13 – параграф 2 – алинея 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В случай че съоръжението за услуга 

от посочения вид не е било използвано 

поне през последните две 

последователни години, неговият 

собственик оповестява, че 

експлоатацията на съоръжението се 

предоставя на лизинг или под наем. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Безсмислен текст с оглед на всички разпоредби, които дават право на достъп до 

железопътните съоръжения. 
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9.11.2011 A7-0367/158 

Изменение  158 

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 

Член 31 – параграф 3 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Точка 1 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. 
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9.11.2011 A7-0367/159 

Изменение  159 

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 

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 

актове. 
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9.11.2011 A7-0367/160 

Изменение  160 

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 

Член 56 – параграф 8 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

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 

Or. en 

Обосновка 

Извън обхвата на дейността на  регулаторния орган е да провежда цялостни одити 

на всички дейности на управителя на инфраструктура и железопътните 

предприятия, като докато 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. 
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9.11.2011 A7-0367/161 

Изменение  161 

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 

Член 56 – параграф 8 – алинея 3 

 

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. en 

Обосновка 

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

актове. 

 

 


