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ОБОБЩЕНИЕ 
 

Настоящата бележка съдържа преглед на ефективността на регулиращите органи, 
създадени от държавите-членки в съответствие с Директива 2001/14/ЕО. Тя има за цел 
да даде сведения за парламентарното разискване и гласуването във връзка с 
преработката на първия железопътен пакет, като представи преглед на 
институционалната регулаторна рамка в различните държави-членки и коментира 
независимостта на регулиращите органи и на ресурсите, с които разполагат. В нея се 
разглеждат и различните действащи регулаторни модели и последствията от 
регулирането за европейските пазари на железопътния транспорт. 
 
От 1990 г. насам постепенно се въвежда широка законодателна рамка, която има за 
цел да насърчи отварянето на пазара и да подобри конкурентоспособността на 
железопътния транспорт в Европа. Първият железопътен пакет от 2001 г. има за цел 
да осигури недискриминационен достъп до Трансевропейската транспортна мрежа 
(TEN-T). Той предвиждаше, наред с другото, създаването на регулиращи органи във 
всяка държава-членка, чиято основна задача е да гарантират справедлив и 
недискриминационен достъп до железопътната мрежа и железопътните услуги. Член 
30 от Директива 2001/14/ЕО изисква регулиращите органи да са независими от 
управителя на инфраструктурата, от операторите на влаковете и от таксуващите и 
разпределящите капацитета органи във всяка държава-членка.  
 
Естеството и специфичните особености на регулиращите органи са различни в 
различните държави-членки. Някои са самостоятелни организации, други са част от 
по-широки независими органи, а трети са част от национално министерство. Реалните 
правомощия на регулиращите органи за ефективно следене на пазара на 
железопътния транспорт и за налагане на техните решения зависи отчасти от тяхната 
степен на независимост. За да се гарантира, че регулиращите органи имат 
недискриминационен достъп до инфраструктурата, независимото регулиране следва да 
е придружено от подходяща промишлена структура.  
 
На 17 септември 2010 г. Европейската комисия прие проектопредложение за 
изменение на директивите от първия железопътен пакет. Текущото обсъждане в 
Европейския парламент на предложението за нова директива показа, че е налице 
необходимост да се засили ролята на регулиращите органи като надзорници на пазара 
на железопътния транспорт.  
 
Налице са ясни мотиви в полза на необходимостта от укрепване на съществуващото 
законодателство с цел по-добро гарантиране на независимостта на регулиращите 
органи, което да бъде придружено от разпоредби, гарантиращи подходящи ресурси и 
правомощия за регулиращите органи, и вземащи предвид факта, че необходимостта от 
регулаторна намеса и надзор може да бъде различна в различните държави-членки. 
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ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ 

 Ефективността на регулиращите органи в различните държави-членки се 
различава значително, тъй като всеки орган има различни характеристики по 
отношение на правомощия, финансови ресурси и персонал. Създадените 
организационни модели са различни.  

 Налице са ясни мотиви в полза на необходимостта от укрепване на 
съществуващото законодателство за по-добро гарантиране на 
независимостта на регулиращите органи.   

 Бъдещите законодателни разпоредби следва да вземат предвид 
необходимостта регулиращите органи да действат независимо от 
правителството, особено в случаите, когато последното има преки интереси в 
отделни национални железопътни организации.   

 Всички законодателни промени също така следва да вземат предвид 
необходимостта да се гарантират подходящи ресурси и правомощия за 
съответните регулиращи органи, като се вземе предвид фактът, че 
необходимостта от регулаторна намеса и надзор може да бъде различна в 
различните държави-членки. 

 


