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На 4 октомври 2010 г. Съветът реши, в съответствие с член 91 и член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно: 
 

„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
създаването на единно европейско железопътно пространство“ 
COM(2010) 475 окончателен – 2010/0253 (COD) 
и „Съобщение на Комисията относно изграждането на единно европейско 
железопътно пространство“ 
COM (2010) 474 окончателен. 

 
Специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, 
на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето 
становище на 1 март 2011 г. 
 
На 470-ата си пленарна сесия, проведена на 15 и 16 март 2011 г. (заседание от 16 март 2011 г.), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 168 гласа 
„за“, 21 гласа „против“ и 13 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
1. Препоръка 
 
1.1 ЕИСК приветства изразеното намерение с проекта на преработената директива относно 

първия железопътен пакет да се изгладят различията, свързани с тълкуването, и да се 
отстранят слабостите на някои разпоредби от законодателния арсенал в железопътния 
сектор. При все това преработената директива не се ограничава до изменение на 
действащите разпоредби, а съдържа и редица нови законодателни разпоредби. 

 
1.2 ЕИСК припомня, че целта на законодателството в областта на железопътното 

пространство е да се създаде европейско железопътно пространство, което да може да 
се конкурира (по устойчив начин) с другите видове транспорт. ЕИСК може да 
подкрепи всички нови разпоредби, които следват поставената цел, но изразява 
определени резерви по отношение на разпоредбите, които надхвърлят или пък са 
крайно недостатъчни с оглед на посочената цел. 
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1.3 ЕИСК изразява съжаление, че в проекта за директива не се разглежда въпросът за 
оперативната съвместимост (въпреки че изграждането на единно европейско 
железопътно пространство зависи в голяма степен от постиженията в областта на 
оперативната техническа съвместимост), нито за неравновесието в управлението на 
железопътното движение, при което често приоритет имат влаковете, превозващи 
пътници, пред тези, превозващи стоки. 

 
1.4 Във време на строги бюджетни ограничения става въпрос да се намерят нови 

източници за финансиране на железопътната инфраструктура. Предвид това, че 
по-голямата част от европейските структурни фондове и фондовете за социално 
сближаване финансират предимно пътната инфраструктура, а фондовете по TEN-T 
приоритетно се насочват към железниците, ЕИСК би подкрепил евентуалното 
създаване на единствен фонд „транспорт“ само ако бъде неутрален и балансиран по 
отношение на всички видове транспорт. ЕИСК настоява това финансиране да бъде 
изрично предвидено при преразглеждането на политиката на сближаване след 2014 г. 

 
1.5 Що се отнася до други източници на финансиране, ЕИСК препраща към 

предложения 15 и 16 от съобщението „За акт за единния пазар“ и предлага овен това да 
се анализира създаването на компенсационен фонд, по подобие на този, 
който съществува за различните промишлени мрежи. 

 
1.6 ЕИСК изразява съжаление, че създаването на условия за справедлива конкуренция 

между железопътния и другите видове транспорт далеч не е приключило и, че мерките, 
насочени към интернализация на външните транспорти разходи и последствия чрез 
отчитане на външните фирмени разходи при формирането на таксите, са крайно 
недостатъчни. 

 
1.7 Що се отнася до условията за достъп до съоръженията за предоставяне на услуги ЕИСК 

не би могъл да подкрепи задължението за юридическа, организационна и управленска 
независимост, която би могла да застраши настоящите незаменими структури. 

 
1.8 ЕИСК не би могъл също така да приеме, че разпоредби, съдържащи се в приложенията 

на проектодирективата (преработена), които имат очевидно съществен характер, 
могат да бъдат изменени от Комисията чрез делегирани актове. 

 
1.9 Накрая ЕИСК счита, че абсолютно приоритетно трябва да се осигури повсеместното 

въвеждане на европейската система за управление на железопътния транспорт 
(ERMTS) съвместно с европейската система за управление на влаковете (ETCS). 

 



- 3 - 

TEN/432-433 – CESE 540/2011   FR – FM/KK-AD/FM/yp/tp/ld .../... 

2. Развитие на нормативната уредба в областта на европейското железопътно 
пространство 

 
2.1 Създаване на общностно железопътно пространство, което да може да се конкурира 

(устойчиво) с другите видове транспорт, това е целта, която си поставя 
Европейският съюз още с първата директива от 29 юли 1991 г. относно развитието на 
железниците в Общността (91/440/ЕИО), последвана през 1996 г. от Бяла книга, 
озаглавена „Стратегия за съживяване на железниците на Общността“. 

 
2.2 Директива 91/440/ЕИО (изменяна и допълвана впоследствие) се отнася за управлението 

на железопътната инфраструктура и за всички международни услуги за железопътен 
превоз на стоки и пътници от железопътни предприятия, които са установени или 
ще бъдат установени на територията на Съюза, с изключение на железопътните 
предприятия, чиято дейност е ограничена до експлоатацията на градски, крайградски 
или регионален транспорт. 

 
2.3 Съюзът разглежда общата транспортна политика като един от основните елементи на 

единния европейски пазар и полага усилия за насърчаване на железопътния транспорт, 
като подчертава конкурентните му предимства спрямо други сухоземни или въздушни 
транспортни средства, по-специално по отношение на потреблението на енергия, 
замърсяването, въздействието върху околната среда и безопасността. За целта се води 
от два принципа: 

 
• за отворен пазар и свободна конкуренция; 
• за оперативна съвместимост на трансевропейската железопътна система. 

 
Първият пакет от документи за железопътния транспорт от 2001 г. беше последван от 
други два и от множество директиви и препоръки. 

 
3. Транспониране на европейското законодателство в националното право 
 
3.1 Транспонирането на директивите от първия железопътен пакет в националното право 

беше съпътствано от значителни проблеми и закъснения в редица държави-членки и, 
според Комисията, не беше изпълнено или беше изпълнено само частично или 
неправилно, така че последната започна през юни 2008 г. процедури за нарушения 
срещу 24 от 25-те засегнати държави-членки (Малта и Кипър нямат железопътна 
мрежа). 

 
3.2 След като три държави-членки направиха промени в националните си законодателства, 

Комисията изпрати през октомври 2009 г. мотивирани становища до 
21 държави-членки относно оставащите нарушения. На 24 юни 2010 г. Комисията реши 
да внесе в Съда на Европейския съюз иск срещу 13 държави-членки, тъй като за 
останалите осем, получили мотивирано становище, бяха направени разяснения. 



- 4 - 

TEN/432-433 – CESE 540/2011   FR – FM/KK-AD/FM/yp/tp/ld .../... 

 
3.3 Упреците на Комисията са насочени преди всичко към неравнопоставените условия на 

конкуренция по отношение определянето на таксите за достъп, за които се смята, че са 
прекалено високи, дискриминация при разпределянето на капацитета на мрежата, 
доминираща позиция на операторите (традиционни) на мрежи, които сами 
експлоатират железопътните услуги и липсата на независими регулаторни органи. 

 
3.4 Въпреки това Комисията признава, че развитието на свободната конкуренция в 

железопътния сектор страда отчасти и заради двусмислията в регулаторната рамка на 
този сектор и слабостите на някои разпоредби, които се нуждаят от пояснения и 
адаптиране, за да се реши проблемът с тълкувателните различия в държавите-членки. 

 
4. Съдържание на преработената директива 
 
4.1 Целта на преработването на първия пакет е да се опростят и консолидират 

съществуващите правни текстове, да се отстранят взаимните препратки, да се 
хармонизира терминологията и да се решат проблемите с превоза на стоки и 
международния превоз на пътници, включително каботажа. 

 
4.2 Проектът на преработена директива съдържа и някои нови разпоредби, като основните 

са, както следва: 
 

• изисквания за юридическа, организационна и управленска независимост при 
управлението на транспортните услуги и управлението на инфраструктурата на 
свързаните железопътни услуги (например обслужване, поддръжка, достъп до 
терминалите, информация за пътниците, продажба на билети в гарите и т.н.); 

• забрана да се възлага на операторите на услуги събирането на таксите за достъп до 
инфраструктурата; 

• въвеждане на принципа „използваш или губиш“, за да се избегнат проблеми, 
свързани с изкуствено насищане на инфраструктури; 

• задължение за държавите-членки да изготвят планове за развитие на 
инфраструктурата в рамките на дългосрочни национални стратегии; 

• въвеждане на промяна в таксите за достъп в зависимост от екологични критерии и 
критерии за оперативна съвместимост; 

• повишена независимост и повече права на националните регулатори. 
 
5. Общи бележки относно преработения текст на директивата 
 
5.1 Както справедливо е отбелязано в Съобщението „За Акт за единния пазар“ 

(COM(2010) 608) транспортът е двигателната система и един от най-важните стълбове 
на съвременната икономика, предвид способността му да пренася до 
местоназначението им стоките и хората по всяко време и възможно 
най-безпрепятствено. 
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5.2 При все това в разглежданото предложение за директива не се поставя въпросът за 

дисбаланса в управлението на железопътното движение, където приоритет имат 
влаковете, превозващи пътници. Във връзка с това ЕИСК припомня предложенията си 
за по-голяма гъвкавост при предоставянето на трасета за превоз на товари1. 

 
5.3 ЕИСК чрез становищата си винаги е подкрепял Съюза в усилията му за създаване на 

базови условия за европейски железопътен сектор за превоз на пътници и товари, 
ефективна, сигурна, устойчива, достъпна и на конкурентни и разумни цени. 

 
5.4 ЕИСК е убеден, че железопътният транспорт има възможности за развитие в настоящия 

икономически контекст, характеризиращ се с нарастване на търговския обмен, 
натоварване по пътищата и все по-голяма загриженост, свързана с опазването на 
околната среда и намаляването на емисиите от парникови газове на транспортния 
сектор. 

 
5.5 Видно е от директивата, предмет на настоящото становище, че, въпреки впечатляващия 

правен арсенал, целта за създаване на европейско железопътно пространство, което да е 
в състояние да укрепи позицията си спрямо другите транспортни средства, далеч не е 
постигната. 

 
5.6 След продължителен период на упадък световният дял на железопътния транспорт 

показа признаци на известна стабилизация спрямо останалите наземни транспортни 
средства през последните десет години, като се има предвид, че развитието е следвало 
и следва различен ритъм в отделните държави-членки. Само специалните услуги, 
свързани с високоскоростните мрежи, могат да се похвалят със значително развитие, 
изразяващо се в създаването или проектите за създаване на допълнителни линии и 
увеличаването на операторите. 

 
5.7 Що се отнася до превоза на товари, в отсъствието на реално интегрирана мрежа, 

операторите на мрежи се опират на 15-те работещи или планирани 
„международни товарни коридори“2 , свързващи основните индустриални райони на 
ЕС, които наистина представляват успешен оперативен отговор, но ограничен 
единствено до международните коридори. 

 

                                                      
1 

 ОВ C 27, 03.02.2009 г., стр. 41. 
2 

 ОВ L 276 от 20.10. 2010 г., стр. 22. 
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6. Трудности и пречки пред развитието на мрежата и железопътните услуги 
 
6.1 Железопътната мрежа не успя да отговори на очакванията на потребителите и на 

изискванията им за качество така, че да може да се конкурира ефективно с другите 
видове транспорт, по-специално по отношение на цените, гъвкавостта, разписанията и 
точността. Обаче преобразуването на съществуващите структури с цел покриване на 
бъдещите изисквания не е лесно и стана ясно, че продължава по-дълго от очакваното. 
Поради това е необходимо да се предприемат нови мерки за насърчаване на развитието 
на ефективна железопътна структура на ЕС, за създаване на привлекателен 
железопътен пазар, за отстраняване на административните и техническите пречки и за 
гарантиране на равнопоставени условия с другите видове транспорт. 

 
6.2 Комитетът отбелязва, че 24 от 25-те държави-членки имаха или все още имат проблеми 

с въвеждането в националното право на предварително одобреното от тях 
законодателство в областта на железопътния транспорт. Естествено Съдът на ЕС ще се 
произнесе по основателността на критиките, отправени от Комисията. Прекалено лесно 
е всички трудности пред развитието на мрежата и железопътните услуги да бъдат 
приписани единствено на протекционистичните действия, в които се подозират 
държавите-членки. Комитетът смята, че със сигурност под повърхността се крият и 
други причини. 

 
6.3 Железопътните инфраструктури се характеризират с естествен монопол. Важно е тази 

инфраструктура да подлежи на реален обществен контрол, да има необходимия 
капацитет и да осигурява възможност за трансгранична координация, която да 
позволява безпрепятствени транспортни услуги в цяла Европа и със съседните страни. 
Железопътните транспортни услуги се нуждаят също от хармонично възстановяване на 
равновесието между икономическите и социалните условия, на условията на труд и 
безопасност, на екологичните условия, от една страна, и на икономическите и 
конкурентните условия, от друга страна. 

 
6.4 Националните политики на държавите-членки са впрочем по-чувствителни към 

опасенията и оплакванията на гражданите, по-конкретно, съгласно доклада Monti, 
по отношение на „усещаната от някои умора по отношение на вътрешния пазар може 
да се обясни и със схващането, че последователните либерализации са били за сметка 
на социалните права, придобитите от различни стопански субекти“. 

 
6.5 Разпоредбите на договорите (срв. член 14 ДФЕС и Протокол № 26) и вторичното 

законодателство относно услугите от общ интерес, както и член 93 от ДФЕС се 
прилагат към транспорта като цяло, докато Регламент 1370/2007 се отнася 
по-специално за обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и 
автомобилен транспорт. ЕИСК изразява съжаление, че Комисията не се позовава 
изрично на тези документи и не поставя секторните цели на железопътния транспорт в 
това общо измерение. 
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7. Специфични бележки 
 
7.1 Финансиране на инфраструктурата 
 
7.1.1 Създаването на единно железопътно пространство не зависи единствено от 

политическата воля и от търговската динамика на железопътните предприятия, 
но разширяването и модернизирането на мрежата, подмяната на остарелия подвижен 
състав, отстраняването на логистичните затруднения, оперативната техническа 
съвместимост, уеднаквяването и хармонизирането на системите за безопасност и т.н. се 
нуждаят от крупни инвестиции в мрежата, чиято икономическа възвръщаемост може да 
се очаква в много дългосрочен план. 

 
7.1.2 В настоящата икономическа конюнктура, когато Европа е изправена пред 

необходимостта от намаляване на публичните дефицити и от бюджетно равновесие, 
възможността за действие на държавите-членки в областта на публичните инвестиции, 
е силно ограничена, което води до отдръпване на частните инвеститори. 

 
7.1.3 От това следва, че интересът на инвеститорите се насочва предимно към рентабилните 

сектори на високоскоростните мрежи и трансевропейските мрежи за превоз на товари, 
докато конвенционалният железопътен транспорт е по-скоро пренебрегнат. 

 
7.1.4 Целта на проекта за директива е държавите-членки да бъдат задължени да публикуват 

стратегия за развитието на железопътната инфраструктура, с оглед на задоволяване на 
бъдещите потребности от мобилност, основаваща се на добро и насочено към 
устойчиво развитие финансиране, покриващо поне петгодишен период. Въз основа на 
тази стратегия управителят на инфраструктурата ще трябва на свой ред да приеме 
бизнес план, включващ инвестиционна и финансова програми. Регулаторният орган на 
железопътния сектор дава необвързващо становище по въпроса. 

 
7.1.5 Освен това държавите-членки следва да въведат съвместно със съществуващите 

публични железопътни предприятия подходящи механизми за съдействие за 
намаляване задлъжнялостта на публичните предприятия до равнище, което да не 
препятства стабилното им финансово управление и да подобри финансовото им 
състояние. 
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7.1.6 ЕИСК одобрява наложеното задължение на държавите-членки да изготвят 
многогодишна инвестиционна програма в средносрочен и дългосрочен план за 
железопътните мрежи, което да осигури на управителите и операторите необходимата 
сигурност и гъвкавост на планиране. При все това ЕИСК счита, че това задължение 
следва да се съпътства от нови източници на финансиране, в противен случай има 
опасност да остане без последствия. ЕИСК настоява финансирането да бъде изрично 
предвидено в прегледа на политиката на сближаване след 2014 г. Предвид това, 
че по-голямата част от европейските структурни фондове и фондовете за социално 
сближаване финансират предимно пътната инфраструктура, а фондовете по TEN-T 
приоритетно се насочват към железниците, ЕИСК би подкрепил евентуалното 
създаване на единствен фонд „транспорт“ само ако бъде неутрален и балансиран по 
отношение на всички видове транспорт. 

 
7.1.7 Що се отнася до многогодишните договорни споразумения (връзка между финансиране 

и резултати, бизнес планове), наложени с проекта за директива, ЕИСК одобрява 
принципа, но смята, че съдържанието им е в обхвата на принципа на субсидиарност. 
От друга страна, тези споразумения следва да включват разпоредби, гарантиращи, 
че намаляването на разходите, ще доведе до намаляване на цените за потребителите. 

 
7.1.8 От друга страна, ЕС не може да наложи на държавите-членки нито избора на техните 

партньори, в случая контролния организъм в железопътния сектор, за да консултира 
техните инвестиционни програми, нито задължението да приемат проверка от 
упоменатия орган на съответствието на планирания бюджетен пакет с оглед целите за 
ефективност на инфраструктурата, нито съставянето на оправдателен документ, 
ако дадена държава-членка не следва препоръките на посочения контролен орган. 

 
7.1.9 Публично-частните партньорства могат да послужат за мобилизиране, поне частично, 

на дългосрочни инвестиции, при условие че е налице законодателство, което създава 
благоприятна за тези партньорства европейска рамка, да се постигне баланс между 
различните интереси на публичния и частния инвеститор, и че при зачитане на 
обществената услуга и безопасността собствеността на железопътната инфраструктура 
трябва да остане публична собственост. 

 
7.1.10 За да бъдат намерени подходящи източници на финансиране, ЕИСК счита за 

целесъобразно да се обсъдят стимули за инвестиране в рамките на предложения № 15 
„насърчаване на създаването на частни облигационни заеми за финансиране на 
европейски проекти“ и № 16 „проучване на възможностите за насърчаване на приноса 
на частните — и по-специално дългосрочните — инвестиции за постигането на целите 
на стратегията „Европа 2020“ в Съобщението „За Акт за единния пазар“. 

 
Друг източник на финансиране на железопътните инфраструктури би могъл да бъде 
формиран чрез създаването на компенсационен фонд по подобие на предвиденото в 
„пощенската директива“ и във финансирането на който следва да участват всички 
оператори на железопътната мрежа, при условия, които трябва да бъдат определени. 
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7.2 Включване на външните разходи/последствия 
 
7.2.1 Железопътният транспорт се нуждае от съгласувани инициативи между ЕС, 

държавите-членки и националните власти, които при всички случаи да насърчават 
неговите конкурентни предимства. 

 
7.2.2 От тази гледна точка Комисията има основание да подчертае необходимостта от 

„създаване на условия на равнопоставеност с други видове транспорт“, по-специално 
чрез „мерки за координирано и балансирано между различните видове транспорт 
интернализиране на външните разходи на транспорта, така че таксите да отразяват 
равнището на външните разходи, които обществото трябва да поеме солидарно“. 
При все това предложенията на Комисията остават доста под тези, предложени от 
ЕИСК3. 

 
7.2.3 Целите на вътрешния пазар и на конкуренцията следва да бъдат пренасочени 

най-напред спрямо интермодалната конкуренция, много повече отколкото към самия 
железопътен сектор. 

 
Докато ценообразуването за използване на транспортните инфраструктури не отчита 
външните, екологичните и социалните разходи нарушенията на конкуренцията ще 
продължават да съществуват в ущърб на железопътния транспорт. 

 
7.2.4 ЕИСК изразява съжаление, че, въпреки че включването на екологичните разходи беше 

предвидено в „Бялата книга за европейската транспортна политика до 2010 г.- време за 
решения“ изборът все още не е направен. 

 
7.2.5 За да бъдат насърчени железопътните предприятия да инвестират в по-устойчиви 

железопътни технологии, разглежданият проект за директива цели да въведе 
разграничение в таксите за достъп до железопътната мрежа в зависимост от шумовите 
характеристики при преминаване на подвижния състав. 

 
Съгласно казаното от Комисията (без това да е уточнено в проекта за директива) 
това разграничение в таксите ще се прилага чрез намаляване на цените за достъп за 
предприятията, които намаляват шума при преминаване на подвижния състав. 
ЕИСК счита, че тази много похвална мярка следва да се прилага само ако е 
задължителна и за наземния транспорт (а не само пожелателна). 

 

                                                      
3 

 ОВ C 317, 23.12.2009 г., стр. 80. 
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7.2.6 Въпреки че ЕИСК изказва одобрението си за този първи етап в правилната посока, 
той изразява все пак опасенията си, че неговото въздействие върху намаляване 
нарушаването на конкуренцията ще остане ограничено, докато държавите-членки не 
бъдат задължени, в рамките на проекта на директива за евровинетката, да начисляват 
такса за всички външни разходи в допълнение към съществуващата инфраструктурна 
такса. 

 
7.3 Управление на железопътните предприятия съгласно търговските принципи 
 
7.3.1 Съгласно проекта за директива, ако държава-членка пряко или косвено притежава или 

контролира железопътно предприятие, нейните права за контрол по отношение на 
управлението се ограничават до общата политика и не засягат конкретни стопански 
решения при управлението. 

 
7.3.2 ЕИСК счита, че директивата не следва да предопределя контролните правомощия на 

управителния съвет, като се подразбира, че държавата-членка като акционер в дадено 
железопътно предприятие не трябва да има повече или по-малко права на контрол от 
всеки друг частен акционер. 

 

7.4 Условия за достъп до услуги 
 
7.4.1 Предприятията с доминиращо положение трябва да бъдат организирани по начин, 

който да осигурява независимост в правно и организационно отношение, както и във 
връзка с вземането на решения, за да се гарантира недискриминационен достъп до 
обслужващите съоръжения, т.е. гарите, (пътнически, разпределителни, съоръжения за 
композиране на влакове, странични коловози за гариране), товарните терминали, 
съоръженията за поддръжка, съоръженията за осигуряване на техническа помощ и 
теглене и др., експлоатирани от тях. 

 
7.4.2 ЕИСК е на мнение, че едно подобно задължение за независимост в правно и 

организационно отношение, както и във връзка с вземането на решения, е 
несъразмерно спрямо целта за недискриминация и застрашава незаменимите структури 
и дейности. 

 
7.4.3 Според ЕИСК е достатъчно да се изисква спазването на настоящото законодателство, 

което налага на операторите на подобни обслужващи съоръжения да гарантират 
недискриминационен и прозрачен достъп. Такава разпоредба е напълно достатъчна и 
предвид това, че регулаторният орган е призван да се намеси в случай на неспазване на 
съответното законодателство. 

 
7.4.4 ЕИСК държи да отбележи, че целта на публичното финансиране на тези обслужващи 

съоръжения беше да се отговори на потребностите на хората. Достъп до тези услуги 
следва да бъде осигурен само ако обслужва интересите на хората, в случаите когато 
съоръженията за предоставяне на услуги ползват публично финансиране. 
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7.5 Мониторинг на пазара 
 

7.5.1 Съгласно член 14 от проекта на преработена директива трансграничните споразумения 
между държавите-членки трябва да бъдат нотифицирани на Комисията, без да се 
уточнява кои споразумения се визират. ЕИСК призовава да се уточни, че в този случай 
не се касае за договорите за обществена услуга. 

 

7.5.2 Освен това с предложението за директива на Комисията се предоставя за неограничено 
време правото да приема делегирани актове, позволяващи промени в разпоредбите на 
приложенията към директивата. 

 

7.5.3 Тъй като някои от тези приложения съдържат съществени елементи, а Договорът 
разрешава използването на делегирания акт само за допълване или изменение на 
несъществени елементи от законодателния акт, ЕИСК счита, че в случая следва да се 
използва обикновената законодателна процедура, въведена с текстове на ЕС. 

 

7.5.4 В Приложение VІІ от проектодирективата е отбелязано наред с основните принципи на 
договорите между компетентните органи и управителите на инфраструктура, 
че в упоменатия договор се уточняват, наред с друго, правила за справяне със 
значителни смущения във функционирането, включително минимално ниво на 
обслужване при евентуални стачки. 

 

7.5.5 За да се избегне всякакво опасно тълкуване или съмнение за намеса в трудовото право на 
държавите-членки (и нарушаване на принципа на субсидиарност), ЕИСК предлага да се 
уточни, че в случая става въпрос за минимално ниво на обслужване в държавите-членки, 
където такова обслужване е предвидено от националното законодателство. 

 

8. Съдържание на съобщението относно железопътната стратегия на Комисията за 
периода 2011–2015 г. 

 

8.1 В Съобщението е представена железопътната стратегия на Комисията и допълнителните 
инициативи, които тя би могла да предприеме в следващите пет години, като: 

 

• мобилизиране на средства за развитие на железопътната инфраструктура, 
• разработване на по-специализирани мрежи; 
• премахване на административните и техническите препятствия; 
• създаване на условия на равнопоставеност с други видове транспорт; 
• повсеместно въвеждане на системата ERMTS съвместно с европейската система за 

управление на влаковете ETCS. 
 

9. Бележки относно Съобщението за железопътната стратегия за периода 2011–2015 т. 
 

9.1 ЕИСК счита, че приоритетно трябва да бъде осигурено повсеместното въвеждане на 
системата ERMTS съвместно с европейската система за управление на влаковете ETCS. 
Тъй като това въвеждане изисква значителни инвестиции, се налага финансиране от 
европейските фондове. 
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9.2 В съобщението се отбелязва, че „тъй като много голяма част от пътническите услуги 
на вътрешния пазар се предлагат по договори за публични услуги, Комисията ще 
провери също условията за разпределяне на договори за публични услуги за 
железопътни превози в държавите-членки. В момента се провежда оценка на 
прилаганите понастоящем практики по Регламент (ЕО) № 1370/2007, влязъл в сила 
през 2009 г.“ 

 
9.3 ЕИСК изразява учудване, че Комисията полага усилия за оценката на регламент, 

който не е в сила от 3 декември 2009 г. и който, поради множеството преходни 
разпоредби, се прилага само частично. Тази прибързаност на Комисията може да буди 
само тревога, знаейки, че тя прие някои от разпоредбите на Регламент 1370/2007 едва 
след дълги и трудни дебати с Европейския парламент и със Съвета. 

 
9.4 Във връзка с това ЕИСК настоява да бъдат изпълнени разпоредбите на член 8, параграф 2 

от Регламент 1370/2007/ЕО и Комисията да изготви в шестмесечен срок, считано от 3 
декември 2014 г., доклад за изпълнението на горепосочения регламент. В резултат на 
този доклад биха могли да бъдат включени евентуални корективни мерки. 

 
9.5 ЕИСК държи да припомни, че конкуренцията не е самоцел, а средство за постигане на 

целите на ЕС. В договорите се подчертава необходимостта от съчетаване на правилата 
за конкуренция с целите от общ интерес. Ето защо следва да се извърши задълбочен 
анализ не на „железопътния пазар“, а на пазарите, които той включва и чиито 
характеристики са различни и могат да се нуждаят от различни правила в зависимост от 
местните, регионалните, междурегионалните, трансевропейските особености, 
дали става въпрос за пътници, стоки и т.н (срв. Протокол № 26). Освен това 
особеностите на железопътния транспорт могат да налагат инициативи, които не са от 
областта на конкуренцията, а на сътрудничеството между железопътните предприятия. 

 
 

Брюксел, 16 март 2011 г. 
 

Председател 
на Европейския икономически и социален 

комитет 
 
 
 
 

Staffan Nilsson 

 

 

* 
 

* * 
 

NB: Следва приложението към настоящия документ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
към 

СТАНОВИЩЕТО 
на 

Европейския икономически и социален комитет 
 

Следните изменения, подкрепени от повече от една четвърт от подадените гласове, бяха 
отхвърлени: 
 
Параграф 7.1.9 се изменя, както следва: 
 

„Публично-частните партньорства могат да послужат за мобилизиране, поне 
частично, на дългосрочни инвестиции, при условие че са налице законодателство, 
което създава благоприятна за тези партньорства европейска рамка и постигнат 
баланс между различните интереси на публичния и частния инвеститор, и че за 
зачитане на обществената услуга и безопасността бъде осигурен публичен контрол 
над собствеността на железопътната инфраструктура.трябва да остане публична 
собственост.“ 

 
Изложение на мотивите 
 
Собствеността на железопътната инфраструктура, например железопътните релси, следва да 
бъде предложена за договаряне в рамките на публично-частни партньорства. Тъй като са част 
от европейската и националната инфраструктура, е важно върху съоръженията за железопътни 
услуги да бъде оказван контрол. 
 
Резултати от гласуването 
 
Гласове „за“:    67 
Гласове „против“:  88 
Гласове „въздържал се“: 22 
 
Параграф 7.2.3 се изменя, както следва: 
 

Изменението на параграф 7.2.3 е свързано с изменението на параграф 1.6, поради което двете 
изменения бяха гласувани анблок. 
 

„Целите на вътрешния пазар и на конкуренцията следва да бъдат пренасочени най 
напред спрямо интермодалната конкуренция, много повече отколкото към самия 
железопътен сектор. Като цяло железопътният транспорт е безопасен, екологично 
и енергийно ефективен вид транспорт. Докато ценообразуването за използване на 
транспортните инфраструктури не отчeтае външните, изцяло екологичните и 
социалните разходи във всички видове транспорт, нарушенията на конкуренцията 
до известна степен ще продължават да съществуват в ущърб на железопътния 
транспорт.“ 
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Изложение на мотивите 
 
Първото изречение директно противоречи на транспортната политика на ЕС и следва да бъде 
заличено. Конкуренцията в железопътния сектор е неразделна част от законодателния пакет в 
областта на железопътния транспорт. Тъй като нито един вид транспорт, в това число и 
железопътният, не е интернализирал изцяло външните си разходи, вторият параграф следва да 
бъде преформулиран в съответствие. 
 
Параграф 1.6 се изменя, както следва: 
 

„ЕИСК изразява съжаление, че създаването на условия за справедлива конкуренция 
между железопътния и другите всички видове транспорт далеч не е приключило и, 
че мерките, насочени към интернализация на външните транспорти разходи и 
последствия чрез отчитане на външните фирмени разходи при формирането на 
таксите са крайно недостатъчни.“ 

 
Изложение на мотивите: 
 
Железопътният сектор също генерира външни разходи, в частност шумово замърсяване, 
които не са интернализирани и също така съществуват разлики по отношение на данъците и 
други, които варират в различните видове транспорт. 
 
Резултати от гласуването 
 
Гласове „за“:  55 
Гласове „против“: 103 
Гласове „въздържал се“: 23 
 
Параграф 7.2.5 се изменя, както следва: 
 

„За да бъдат насърчени железопътните предприятия да инвестират в по-устойчиви 
железопътни технологии, разглежданият проект за директива цели да въведе 
разграничение в таксите за достъп до железопътната мрежа в зависимост от 
шумовите характеристики при преминаване на подвижния състав. 
 
Съгласно казаното от Комисията (без това да е уточнено в проекта за директива) 
това разграничение в таксите ще се прилага чрез намаляване на цените за достъп за 
предприятията, които намаляват шума при преминаване на подвижния състав. 
Комитетът вярва, ЕИСК счита, че тази много похвална мярка е много похвална, 
но въпреки това би желал да отбележи,че е важно да бъде въведена по такъв начин, 
че да не се наруши конкуренцията между железопътните компанииследва да се 
прилага само ако е задължителна и за наземния транспорт (а не само 
пожелателна).“ 
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Изложение на мотивите: 
 
Предвид изложеното в предходните параграфи, не следва да се противопоставяме на 
интернализирането на разходите за намаляване на шума при условие, че това стане без 
нарушаване на конкуренцията между различните конкуриращи се видове транспорт. 
 
Резултати от гласуването 
 
Гласове „за“:  57 
Гласове „против“: 110 
Гласове „въздържал се“: 16 
 
Параграф 7.4.2 
 
Изменението на параграф 7.4.2 е свързано с изменението на параграф 1.7, поради което двете 
изменения бяха гласувани анблок. 
 
Параграфи 7.4.2 и 7.4.3 се обединяват и се изменят, както следва: 
 

„ЕИСК счита, че не е очевидно къде точно следва да се постави разделителната 
линия между обществената инфраструктура и ресурсите на частните оператори и 
че това следва да се обсъди. Все пак опитът сочи, че достъпът до, например, 
терминали, гари и разпределителни гари може да бъде от основно значение за 
установяването на нови оператори и следователно за развитието на пазара. 
 
Според ЕИСК по принцип трябва да е достатъчно да се изисква спазването на 
настоящото законодателство, което налага на операторите на подобни обслужващи 
съоръжения да гарантират недискриминационен и прозрачен достъп. Такава 
разпоредба е напълно достатъчна и предвид това, че регулаторният орган е призван 
да се намеси в случай на неспазване на съответното законодателство. Предвид 
натрупания опит и като се отчете значението на открития достъп до централните 
инфраструктурни съоръжения, ЕИСК е на мнение, че едно подобно задължение за 
независимост в правно и организационно отношение, както и във връзка с вземането 
на решения, е оправдано в някои случаи. несъразмерно спрямо целта за 
недискриминация и Все пак е важно това да не застрашава незаменимите структури 
и текущите дейности.“ 

 
Изложение на мотивите: 
 
Виж също мотивите за параграф 1.7. Достъпът до основните интермодални терминали, 
разпределителни гари и пр. трябва да бъде напълно неутрален от гледна точка на 
конкуренцията, за да може да се създаде европейски железопътен пазар. Това е едно от 
основните изисквания на създаващите се независими железопътни оператори, успоредно със 
справедливото разпределение на капацитета на линиите. 
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Параграф 1.7 се изменя, както следва: 
 

„Що се отнася до условията за достъп до съоръженията за предоставяне на услуги, 
ЕИСК не би могъл да подкрепия задължението за юридическа, организационна и 
управленска независимост, която е необходима за гарантиране на условия на пълна 
равнопоставеност между операторите на железопътни превози би могла да 
застраши настоящите незаменими структури.“ 

 
Изложение на мотивите: 
 
Ресурсите на терминалите и триажните гари, наред с други, несъмнено са част от общата 
инфраструктура в свободния пазар. Опитът показва, че без ясна самостоятелност по отношение 
на терминалите и др., не може да се гарантира равнопоставеност на новите железопътни 
оператори със старите национални оператори монополисти. Не може да се изключи рискът от 
злоупотреба с доминираща позиция. Да се направи сравнение и със собствената оценка на 
Комисията относно железопътните пакети (параграф 3.3). 
 
Резултати от гласуването 
 
Гласове „за“: 54 
Гласове „против“: 111 
Гласове „въздържал се“: 21 
 
Параграф 7.4.4 се заличава: 
 

„ЕИСК държи да отбележи, че целта на публичното финансиране на тези 
обслужващи съоръжения беше да се отговори на потребностите на хората. Достъп 
до тези услуги следва да бъде осигурен само ако обслужва интересите на хората, в 
случаите когато съоръженията за предоставяне на услуги ползват публично 
финансиране.“ 

 
Изложение на мотивите 
 
Ако тези съоръжения се финансират с обществени средства, те следва да се възприемат като 
инфраструктура и следователно да бъдат отворени за всички железопътни оператори, 
които използват тази инфраструктура. 
 
Резултати от гласуването 
 
Гласове „за“:  51 
Гласове „против“: 119 
Гласове „въздържал се“: 20 



- 17 - 

TEN/432-433 – CESE 540/2011   FR – FM/KK-AD/FM/yp/tp/ld .../... 

 
Следните текстове от становището на специализираната секция бяха отхвърлени в полза на 
приети от асамблеята изменения, но получиха най-малко една четвърт от подадените гласове: 
 
Параграф 6 се изменя, както следва: 
 
Заглавие: 
 
„Трудности и пречки пред възстановяване на равновесието в световен план“ 
 
Премахват се думите „пред възстановяване на равновесието в световен план“. 
 
Резултати от гласуването 
 
Гласове „за“:   97 
Гласове „против“:  42 
Гласове „въздържал се“: 18 
 
Параграф 6.2, в първото изречение се заличават първите 3 и последните 3 думи: 
 

„Специфичният характер на естествен монопол на железопътните 
инфраструктури“ 

 
Параграф 6.2, последното изречение се заличава: 
 

„Това по никакъв начин не отменя необходимостта да се осигури реален публичен 
контрол и оценка на ефективността на железопътната мрежа, което налага 
демократичното участие на всички заинтересовани лица.“ 

 
Резултати от гласуването 
 
Гласове „за“: 118 
Гласове „против“: 36 
Гласове „въздържал се“: 18 
 

_____________ 


