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ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

Европейската политика в областта на железопътния транспорт цели създаването
на единно железопътно пространство. Отварянето на сектора към конкуренцията,
започнало през 2001 г., беше предмет в рамките на десет години на три законодателни
пакета и една преработка. Четвъртият пакет, предназначен да допълни либерализацията
на железопътното движение, беше приет на първо четене от Европейския парламент
(февруари 2014 г.), а що се отнася до техническото направление - също така на второ
четене (28 април 2016 г.).

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 100, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

ЦЕЛИ

За провеждането на обща политика за транспорта, която да създава условия за
конкуренция и да гарантира свободното предоставяне на услуги, е необходимо
хармонизиране на правилата от техническо и административно естество и на тези,
свързани с безопасността. Задължително е постепенно да се хармонизират тези
изисквания с цел постигане на оперативна съвместимост между отделните национални
железопътни системи. Мерките за опазване на околната среда и защита на потребителите
може също да се нуждаят от известно хармонизиране, по-специално, за да се избегне
нарушаването на конкуренцията и да се улесни навлизането на нови предприятия на
пазара.
В пътната карта на Комисията „Транспорт 2050 г.“ се определят следните цели:
в дългосрочен план да се довърши европейската високоскоростна железопътна мрежа;
в средносрочен план (до 2030 г.) да се утрои дължината на високоскоростната
железопътна мрежа и да се поддържа гъста железопътна мрежа във всички държави
членки. Освен това се подкрепя идеята до 2050 г. по-голямата част от пътническия
транспорт на средни разстояния да се осъществява по релсов път.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Оперативна съвместимост
С Директива 96/48/ЕО от 23 юли 1996 г. относно оперативната съвместимост на
трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове и Директива
2001/16/ЕО от 19 март 2001 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската
конвенционална железопътна система в Европейския съюз стартира процес, който има
за цел да направи възможно редовното използване на различните железопътни системи
в държавите членки и безпроблемния преход от мрежата на една държава членка към
мрежата на друга държава членка. В рамките на тези директиви бяха разработени няколко
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технически решения (т.нар. „технически спецификации за оперативна съвместимост“
или „ТСОС“). Те са насочени първо към най-важните аспекти като управлението на
влаковете и тяхната безопасност, сигнализацията, телематичните приложения за товарен
транспорт, квалификацията на персонала в трансграничния транспорт и товарните вагони
и шумовите емисии.
Двете горепосочени директиви бяха изменени и актуализирани с Директива 2004/50/
ЕО от 29 април 2004 г. Приложното поле на Директивата относно конвенционалните
железопътни системи беше разширено, така че да обхване цялата европейска железопътна
мрежа, за да се отговори на изискванията за пълно отваряне на железопътната мрежа
за вътрешни и международни товарни превози (януари 2007 г.) и за международен
пътнически превоз (януари 2010 г.). Директива 2008/57/ЕО от 17 юни 2008 г., изменена
с Директива 2009/131/ЕО и Директива 2011/18/ЕС, обедини в един текст предходните
директиви. Централният елемент на директивата е принципът на взаимно признаване:
след като возилата са били проверени и получили разрешение от дадена държава членка,
другите държави членки могат да проверяват в последствие единствено параметрите,
отнасящи се конкретно до техническата съвместимост с техните мрежи. Четвъртият
законодателен пакет в областта на железопътния транспорт следва да отмени този
елемент, така че да затвърди ролята на агенцията (вж. буква Б по-долу).
За да се намалят техническите бариери пред оперативната съвместимост на влаковете,
представителите на железопътния сектор и Комисията подписаха през 2005 г.,
2008 г. и 2012 г. меморандуми за разбирателство на прилагането и развитието на
европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS/ETCS),
насочени към уеднаквяване на съществуващите в Европа двадесетина различни
системи за сигнализация и въвеждане на единен автоматичен контрол на скоростта,
основан на последните достижения на далекосъобщителните технологии. През юли
2009 г. Комисията прие европейски план, предвиждащ постепенното изграждане на
Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) по основните
европейски железни пътища в рамките на около десет години (за повече подробности вж.
доклада за 2013 г. на координатора K. Винк).
От 1 януари 2007 г., националният и международният превоз на стоки е напълно
отворен за конкуренцията. С цел оптималното използване на международната мрежа за
товарни превози, подобряване на оперативната й съвместимост, а оттам и повишаване
на конкурентоспособността й по отношение на другите видове транспорт, ЕС определи
девет европейски коридора за конкурентоспособен товарен превоз (Регламент (ЕС)
№ o 913/2010 от 22 септември 2010 г.) за стоките, превозвани през няколко държави
членки.
Б. Европейска железопътна агенция
За подобряването на оперативната съвместимост и безопасността на европейската
железопътна мрежа с Регламент (ЕО) № 881/2004 от 29 април 2004 г. беше създадена
Европейска железопътна агенция със седалище в Лил и Валансиен (Франция). Основната
задача на агенцията е сближаването, регистрирането и контролирането на техническите
спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) за цялата европейска железопътна
мрежа, и определянето на общи цели по отношение на безопасността на европейските
железници. Самата агенция няма правомощия да взема решения, а помага за изготвянето
на предложения за решения за Комисията. Регламент (ЕО) № 1335/2008 от 16
декември 2008 г. възлага нови задачи на Европейската железопътна агенция, които са
свързани с промените, нанесени в директивите относно безопасността на железопътния

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/progress-reports/2012-2013/ertms_fr.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/doc/progress-reports/2012-2013/ertms_fr.pdf
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2013/10/comm-corridors-rtet/index.html
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транспорт (2004/49/ЕО) и относно оперативната съвместимост на железопътната система
(2008/57/ЕО). По този начин, чрез приемането на Четвъртия законодателен пакет в
областта на железопътния транспорт Европейска железопътна агенция ще се превърне
в единствената компетентна инстанция за издаването на сертификати за безопасност
на железопътните предприятия, които извършват дейност в няколко държави членки.
Всъщност преминаването към единен сертификат за безопасност в Съюза беше
първостепенната цел на преразглеждането на Директива 2004/49/ЕО.
В. Социално хармонизиране
Директива 2005/47/ЕО от 18 юли 2005 г. урежда условията на труд на пътуващия
персонал в оперативно съвместимия трансграничен железопътен транспорт. Тя се
основава на споразумение между европейските социални партньори в железопътния
сектор. Директива 2007/59/ЕО от 23 октомври 2007 г. има за цел да хармонизира
минималните изисквания за квалификация и сертифициране на локомотивни и влакови
машинисти в Съюза. В него се посочва, че всички машинисти трябва да могат да
представят свидетелство, потвърждаващо, че те удовлетворяват минималните здравни
изисквания, изискванията за основно обучение и общи професионални познания, както
и допълнително удостоверение за хармонизирано допълнително обучение. Освен това
машинистите трябва да разполагат с удостоверения, че са преминали специализирано
обучение за работа по отсечките, по които пътуват, за управление на използвания
подвижен състав и спазване на специфичните за дадено предприятие процедури за
експлоатация и безопасност. На тази основа директивата предвижда взаимно признаване
на квалификациите.
От октомври 2011 г. се издават атестации или лицензи на машинистите, които изпълняват
трансгранични услуги, каботаж или превоз на стоки в друга държава членка, или които
работят в поне две държави членки.
Директивата определя освен това задачите, които трябва да изпълняват компетентните
органи на държавите членки, машинистите и останалите заинтересовани страни в
сектора, особено железопътните предприятия, операторите на инфраструктурата и
образователните институции. Железопътните предприятия, притежаващи сертификат за
безопасност, са длъжни да водят регистър на всички допълнителни удостоверения.
Г. Достъпът до професията на железопътните предприятия
Съгласно Директива 95/18/ЕО от 19 юни 1995 г. всеки железопътен превозвач трябва
да разполага с лиценз, за да има право на достъп до инфраструктурата на всички
държави членки. Железопътният лиценз се издава от държавата членка, в която се намира
седалището на превозвача, при условие че са изпълнени определени единни изисквания
(надеждност, финансова стабилност и професионална компетентност). Тази директива
бе изменена с Директива 2001/13/ЕО от 26 февруари 2001 г., определяща условията за
упражняване на професията железопътен превозвач (по отношение на безопасността,
от техническа, икономическа и финансова гледна точка), приложими на територията на
Общността, и уреждаща процедурата за одобрение, позволяваща функционирането на
железопътните услуги за товарни превози по трансграничната европейска мрежа.
Директива 2012/34/ЕС от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско
железопътно пространство, известна като директива за преработване на първия
железопътен пакет, замени и отмени трите директиви 2001/12/ЕО, 2001/13/ЕО и 2001/14/
ЕО, от 26 февруари 2001 г. (вж. Е).
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Д. Вредни шумове от влаковете
Директива 2002/49/ЕО от 25 юни 2002 г. (за шума), свързана с оценката и управлението
на шума в околната среда, предоставя основата за приемането на мерки на равнището
на ЕС за намаляване на шумовите емисии от железопътните вагони и инфраструктури.
Въз основа на това, през 2003 г. бяха приети ръководни насоки относно методите за
изчисляване на шумовите емисии от влаковете, а през юни 2006 г. влязоха в сила
пределните стойности за акустични емисии за подвижния състав, използван в Съюза.
През април 2011 г. с ново решение на Комисията беше преразгледана ТСОС относно
железопътния подвижен състав.
На 8 юли 2008 г. Комисията публикува съобщение за намаляване на шума по отношение
на съществуващия железопътен парк [COM(2008)0432], в което поставя целта за
модернизиране на всички товарни вагони и определя 2015 г. като целева дата за
изпълнение. Директива 2012/34/ЕС предвижда също така на модулиране на таксите
съобразно засегнатите от шума зони, за да се насърчи оборудването на вагоните
с по-малко шумни спирачки (Европейска система за контрол на влаковете (ETCS).
Диференцираните според шума такси за инфраструктура следва да се прилагат предимно
спрямо товарните вагони, които не отговарят на съдържанието на ТСОС по отношение на
„Подвижен състав — шум“ на трансевропейската конвенционална железопътна система.
Е. Вече приетото преработване на първия пакет за железопътния транспорт и
четвъртия железопътен пакет — в процес на разглеждане.
Директива 2012/34/ЕС относно единното европейско железопътно пространство, която
следва да бъде транспонирана до средата на 2015 г., обединява в един документ на
принципите, отнасящи се до железопътното развитие (съсредоточено, наред с другото,
върху отделянето на управлението на инфраструктура от транспортните операции),
лицензирането на железопътните предприятия и инфраструктурните такси. Като цяло
директивата укрепва конкуренцията, като предвижда по-голяма прозрачност на условията
за достъп до пазара, ясно счетоводно разграничение, както и независимост и укрепване
на националните контролни органи. Тя определя по-подробно условията за достъп до
мрежата, услугите и правилата за налагане на такси.
Наред с това, през януари 2013 г. Комисията представи пакет от шест законодателни
предложения — т.нар. Четвърти законодателен пакет в областта на железопътния
транспорт, за да се довърши изграждането на единното европейско железопътно
пространство и да бъде подобрена неговата оперативна съвместимост. По-конкретно
става дума за отваряне, най-късно през декември 2019 г., на договорите за обществени
услуги на вътрешните пазари към конкуренцията, за да се подобри качеството и
ефективността на националните услуги за превоз на пътници. По-специално този
 четвърти пакет, вече приет от Парламента на първо четене, има за цел да измени следните
актове, които са част от техническото направление (букви a), б) и в)) или от политическото
направление (букви г), д) и е)):

а. Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2004 г. за създаване на Европейска железопътна агенция (вж. по-
горе Б),

б. Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни
2008 г. относно оперативната съвместимост (вж. по-горе А и Б),

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0432
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2014/140748REV1-Fourth-Railway-Package-FINAL.pdf
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2014/140748REV1-Fourth-Railway-Package-FINAL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-192_en.htm?locale=en
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в. Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2004 г., налагаща сертификат за безопасност на всички железопътни
предприятия за достъп до инфраструктурата,(вж. по-горе Б),

г. Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета от 26 юни 1969 г. относно общите
правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните
предприятия,

д. Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23
октомври 2007 г. относно задълженията за обществени услуги за пътнически
железопътен превоз,

е. Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември
2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство (вж.
Г и Д по-горе);

РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

В рамките на своите законодателни правомощия Европейският парламент подкрепи
повечето предложения за хармонизиране на Комисията, но едновременно с това подчерта
няколко аспекта:
— в резолюциите от 15 юни 2006 г. и 11 март 2008 г. относно устойчивата транспортна

политика Парламентът изрази изрична подкрепа за въвеждането на системата
за безопасност, управление и сигнализация в железниците ERTMS/ETCS, за да
се премахнат техническите препятствия, и пое по пътя към единно европейско
железопътно пространство;

— в своята резолюция от март 2009 г. по резолюция за постигане на по-
екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи Парламентът
изиска от Комисията незабавно да представи конкретни предложения за всички
видове транспорт, след което да представи обща схема за изчисляване и
разпределение на външните разходи и за оценка на последствията въз основа на
разбираем модел. След това я прикани да представи предложение за директива във
връзка със събирането на постъпленията — съответстващи на нивото на шума — за
локомотивите и вагоните и за насърчаване на железопътните предприятия незабавно
да осигурят по-малко шумен подвижен състав;

— що се отнася до разграничението между управлението и експлоатацията на мрежите,
приетият на 26 февруари 2014 г. от Парламента текст (относно четвъртия пакет)
дава на държавите членки известна гъвкавост при избора между разделянето и
запазването на интегрираните предприятия, като се запазва целта за независимост
между управителните дейности по отношение на инфраструктурата и тези
на железопътното предприятие. Националните органи биха могли да отворят
договорите за услуги за конкуренцията или да ги предоставят на един единствен
оператор, при условие че определят максималния срок на тези договори и обосноват
подобно предоставяне на базата на критерии като навременно изпълнение на
услугите, съотношение качество-цена, честота на услугите и удовлетвореност на
ползвателите. Въпреки че потвърдиха правото за предоставяне на национални услуги
за търговски превоз на пътници посредством тръжни процедури, членовете на ЕП
счетоха определения от Комисията срок за изтичането на настоящите договори до
2019 г. за твърде кратък.
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— В резолюцията от 9 септември 2015 г. относно прилагането на Бялата книга по
отношение на частта, свързана с железопътния транспорт, Парламентът отправя
искане, наред с другото, за незабавното приемане на Четвъртия законодателен пакет
в областта на железопътния транспорт, който да гарантира балансирано отваряне
на вътрешния пазар на железопътния пътнически транспорт, независимостта на
операторите на инфраструктури, конкурентни тръжни процедури за договорите за
обществени поръчки, възможно най-висока степен на сигурност и на оперативната
съвместимост на железопътния транспорт, както и достатъчни човешки ресурси и
финансови средства, за да се даде възможност на Европейската железопътна агенция
да се превърне в единно гише за издаване на разрешителни на преводните средства
и на сертификати за безопасност (параграф 65, първо тире).

След приемането от страна на Съвета (10 декември 2015 г.) на неговата позиция на първо
четене относно трите предложения, свързани с техническото направление, Европейския
парламент категорично одобри на второ четене същото това направление от Четвъртия
законодателен пакет в областта на железопътния транспорт. В тази връзка на 28 април
2016 г. Парламентът прие следните доклади:
— препоръка за второ четене на г-жа Билбао Барандика (A8-0071/2016) относно

оперативната съвместимост на железопътната система и за отмяна на Директива
2008/57/ЕО;

— препоръка за второ четене на г-н Р. Зиле (A8-0073/2016) относно регламента за
Европейската железопътна агенция;

— препоръка за второ четене на г-н Крамер (A8-0056/2016)относно преразглеждането
на Директива 2004/49/EО.

Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0071&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0073/2016
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A8-0056/2016
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