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РЕГЛАМЕНТ (EС) 2016/… 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от…

за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета 

относно общите правила за нормализиране 

на счетоводните сметки на железопътните предприятия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално 

членове 91 и 109 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите2,

в съответствие с обикновената законодателна процедура3,

1 ОВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 122.
2 ОВ C 356, 5.12.2013 г., стр. 92.
3 Позиция на Европейския парламент от 26 февруари 2014 г. (все още непубликувана в 

Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 17 октомври 2016 г. (все 
още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 
…(все още непубликувана в Официален вестник).
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като имат предвид, че:

(1) С Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета1 се предоставя възможност на държавите 

членки да изплащат компенсации на 40 изброени в него железопътни предприятия за 

изплащането на задължения, които предприятията, предлагащи други видове 

транспортни услуги, не трябва да извършват. При правилното прилагане на 

правилата за нормализиране държавите членки са освободени от задължението за 

нотифициране за държавни помощи.

(2) Бяха приети редица правни актове на Съюза, които отвориха пазарите на 

железопътния превоз на товари и на международния железопътен превоз на пътници 

за конкуренция и установиха — в случая с Директива 2012/34/EС на Европейския 

парламент и на Съвета2 — някои основни принципи, които включват: че 

железопътните предприятия трябва да се управляват в съответствие с принципите, 

които се прилагат спрямо търговските дружества; че структурите, които отговарят за 

разпределянето на капацитета и събирането на такси за железопътната 

инфраструктура, трябва да са отделени от тези, които извършват железопътни 

услуги, и че трябва да се води разделно счетоводство; че за всички железопътни 

предприятия, лицензирани в съответствие с критериите на Съюза, трябва да има 

достъп до железопътната инфраструктура на справедлива и недискриминационна 

основа; както и че управителите на инфраструктура могат да получават финансова 

подкрепа от държавата.

(3) Регламент (EИО) № 1192/69 не е в съответствие и е несъвместим със законодателни 

мерки, които са понастоящем в сила. По-специално, в контекста на либерализирания 

пазар, на който железопътните предприятия са в пряка конкуренция с изброените 

железопътни предприятия, вече не е уместно посочените две групи да бъдат 

третирани по различен начин

1 Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета от 26 юни 1969 г. относно общите правила за 
нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия (OB L 156, 
28.6.1969 г., стр. 8).

2 Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за 
създаване на единно европейско железопътно пространство (OB L 343, 14.12.2012 г., 
стр. 32).
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(4) Поради това, за да се отстранят несъответствия в правния ред на Съюза и с оглед да 

се допринесе за опростяване чрез премахването на законодателен акт, който вече е 

загубил актуалност, е целесъобразно да се отмени Регламент (ЕИО) № 1192/69.

(5) Държавите членки могат да плащат компенсации за разходи за прелези въз основа на 

член 8 от Директива 2012/34/ЕС. Те все пак могат да се нуждаят от време, за да 

внесат изменения в националното си законодателство и административни 

разпоредби, така че да се вземе предвид отмяната на Регламент (ЕИО) № 1192/69. 

Вследствие на това тази отмяна не следва да влиза незабавно в действие за случаите, 

обхванати от приложение IV към Регламент (ЕИО) № 1192/69,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
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Член 1

Регламент (ЕИО) № 1192/69 се отменя, с изключение на разпоредбите, които се прилагат за 

нормализирането на счетоводните сметки за случаи, свързани с категория IV, обхванати от 

приложение IV към посочения регламент. Тези разпоредби ще продължат да се прилагат до 

31 декември 2017 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател
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I. ВЪВЕДЕНИЕ

1. На 30 януари 2013 г. Комисията представи на Съвета предложение за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на 

Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на 

железопътните предприятия1.

2. Предложението беше представено като част от така наречения четвърти пакет в 

областта на железопътния транспорт заедно с пет други предложения. В процеса на 

преговори предложенията бяха разглеждани на две групи — технически стълб и 

пазарен стълб. Настоящото предложение е част от пазарния стълб.

3. Европейският икономически и социален комитет прие становището си по 

предложението на 10 юли 2013 г. Комитетът на регионите прие становището си на 

8 октомври 2013 г.

4. Европейският парламент прие становището си на първо четене на 26 февруари 2014 г.

5. На 3 декември 2014 г. Съветът (Транспорт, телекомуникации и енергетика) постигна 

съгласие („общ подход“)2 по предложението за отмяна на Регламент 1192/69.

6. На 19 април 2016 г. с Европейския парламент беше постигнато споразумение по 

компромисен текст.

7. На 20 септември 2016 г. Съветът прие политическо споразумение3 по компромисния 

текст.

8. Като взе предвид посочените по-горе споразумения и след прегледа на текста от юрист-

лингвистите, Съветът прие позицията си на първо четене на 17 октомври 2016 г. по 

обикновената законодателна процедура, предвидена в член 294 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз.

1 ОВ L 156, 28.6.1969 г., стр. 283.
2 Вж. док. 15790/14 TRANS 545 CODEC 2037.
3 Вж. док. 11202/16 TRANS 299 CODEC 1059.
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II. ЦЕЛ

9. Единствената цел на предложението е да се отмени един остарял регламент, приет във 

време, когато организациите, предоставящи железопътни услуги, са изпълнявали някои 

отговорности от публичния сектор. С регламента се постановява рамката за 

компенсиране на разходите и ползите във връзка с тези отговорности.

III. АНАЛИЗ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

10. Съветът счита, че Регламент (ЕИО) 1192/69 вече не е съвместим с модерната 

организация на железопътния сектор. При все това Съветът е наясно, че регламентът 

все още се използва, по-специално за компенсиране на разходите, свързани с 

определени съоръжения на железопътни прелези. Ето защо е оправдано да има 

преходен период за компенсиране на разходите за железопътни прелези с оглед на 

плавния преход към новата система.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11. Позицията на Съвета на първо четене отразява компромиса, договорен между Съвета и 

Европейския парламент с подкрепата на Комисията.

12. Компромисът е потвърден с писмо на председателя на Комисията по транспорт и 

туризъм на Европейския парламент до председателя на Комитета на постоянните 

представители (I част) от 13 юли 2016 г.

13. В позицията на Съвета изцяло са взети предвид предложението на Комисията и 

измененията, предложени от Европейския парламент на първо четене. Съветът смята, 

че позицията му на първо четене представлява един балансиран компромис.
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От: Генералния  секретариат на  Съвета  
До: Комитета  на  постоянните  представители/Съвета  
Относно: Проект за  регламент на  Европейския  парламент и на  Съветаза  

отмяна  на  Регламент (ЕИО) №  1192/69 на  Съвета  относно общите  
правила  за  нормализиране  на  счетоводните  сметки на  железопътните  
предприятия  (пъ рво  четене ) 
— Приемане  на  позицията  на  Съвета  на  първо четене  и на  
изложението на  мотивите  на  Съвета  

 

1. На 31 януари 2013 г. Комисията представи на Съвета посоченото по-горе предложение1 

въз основа на членове 91 и 109 от ДФЕС.

2. Европейският икономически и социален комитет даде становището си на 10 юли 

2013 г.2 Комитетът на регионите даде становището си на 8 октомври 2013 г.3

3. Европейският парламент прие позицията си на първо четене на 26 февруари 2014 г.4

1 Док. 6015/13.
2 ОВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 122.
3 ОВ C 356, 5.12.2013 г., стр. 92.
4 Док. 6830/14.
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4. На 3484-ото си заседание от 29 септември 2016 г. Съветът по общи въпроси постигна 

политическо споразумение по позицията на Съвета на първо четене относно посочения 

по-горе регламент1.

5. Комитетът на постоянните представители се приканва да предложи на Съвета да 

приеме, като точка А от дневния ред на някое от предстоящите си заседания, позицията 

на Съвета на първо четене, съдържаща се в документ 11197/16, и изложението на 

мотивите, съдържащо се в документ 11197/16 ADD 1.

1 В съответствие с писмото от 13 юли 2016 г., изпратено от председателя на Комисията 
по транспорт и туризъм на Европейския парламент до председателя на Корепер, по 
време на второто четене Европейският парламент би трябвало да одобри без 
изменения позицията на Съвета на първо четене.
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СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

 

съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз 

 

относно 

позицията на Съвета с оглед приемането на регламент на Европейския парламент 

и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите 

правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните 

предприятия 

(текст от значение за ЕИП) 

1. КОНТЕКСТ 

На 30 януари 2013 г. Комисията прие цялостен пакет от шест законодателни 

предложения за постигане на по-качествени и по-разнообразни железопътни услуги в 

Европа. 

Подобряването на качеството на услугите и на ефективността е необходимо, за да стане 

железопътният транспорт по-привлекателен избор за пътниците и да се насърчи 

преходът към този вид транспорт. В контекста на ограничения на публичните средства 

може да се постигне по-добро съотношение качество — цена и устойчивост. 

С пакета се цели също така да се стимулират нововъведенията в железопътния 

транспорт на ЕС в отговор на очакванията на потребителите. Това се постига по три 

отделни, но взаимосвързани начина: 

(1) отваряне на националните пазари за пътнически транспорт за конкуренция и 

въвеждане на задължителни тръжни процедури за възлагане на обществени 

поръчки за услуги; 

(2) укрепване на независимостта на управителите на инфраструктура, така че те да 

контролират всички основни функции на железопътната мрежа, и гарантиране 

на общ и равнопоставен достъп до железопътния транспорт; 

(3) засилване на ролята на Агенцията за железопътен транспорт на ЕС, така че тя 

да предоставя „обслужване на едно гише“ за издаване на валидни за целия ЕС 

разрешения за пускане на превозни средства на пазара и на сертификати за 

безопасност на операторите. 

 

Дата на изпращане на предложението на Европейския 

парламент и на Съвета 

(документ COM(2013) 26 final — 2013/0013 (COD): 

 

 

31 януари 2013 г. 

Дата на становището на Европейския икономически и социален 

комитет:  

 

11 юли 2013 г. 
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Дата на становището на Комитета на регионите:  8 октомври 2013 г. 

Дата на позицията на Европейския парламент на първо четене:  26 февруари 2014 г. 

Дата на приемане на позицията на Съвета: 17 октомври 2016 г.  

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

Общата цел на предложението на Комисията за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на 

Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за нормализиране на 

счетоводните сметки на железопътните предприятия е да бъдат отстранени 

несъответствията в правния ред на ЕС и — в съответствие с инициативата REFIT на 

Комисията — да се допринесе за опростяване на регулаторната рамка, като бъде 

отменен законодателен акт, който вече не е актуален. 

Регламент (EИО) № 1192/69 („регламентът“) не е в съответствие с валидни 

понастоящем законодателни разпоредби и е несъвместим с тях по няколко причини: 

 тъй като железопътните предприятия трябва да се управляват в съответствие с 

принципите за управление на търговски дружества, държавата не може да 

предоставя компенсации за разходи за осигуровки, пенсии или други 

оперативни разходи (с изключение на компенсация за предоставяне на 

обществени услуги). Този принцип не само е залегнал в правилата на Договора, 

отнасящи се до държавните помощи, но е изрично посочен в Ръководните 

насоки на Общността за държавните помощи за железопътните предприятия 

(2008/C 184/07). 

 Списъкът на железопътните предприятия, отговарящи на условията за 

компенсация по регламента, и съдържаната в регламента класификация на 

видовете компенсации, които могат да бъдат платени на железопътни 

предприятия, предполагат интегриране на управлението на инфраструктурата в 

дейността на железопътните предприятия, което обаче е несъвместимо с 

принципите на разделяне на основните функции и разделното счетоводство. 

 В регламента са посочени само 40 железопътни предприятия, които отговарят 

на условията за компенсация. Към момента на неговото приемане това не е 

изглеждало проблематично, тъй като тогава съществуващите железопътни 

предприятия са се конкурирали само с другите видове транспорт, но не и с 

други железопътни предприятия. В контекста на либерализиран пазар обаче, на 

който железопътните предприятия са в пряка конкуренция с традиционните 

монополисти, предоставянето на финансови компенсации само за определени 

железопътни предприятия вече не е обосновано. Когато финансовите условия 

са различни за отделните железопътни предприятия (вследствие на 

регламента), на новите пазарни участници не могат да се осигурят 

недискриминационни условия за достъп. Така например за новите участници 

може да е трудно да привлекат персонал от действащите железопътни 

предприятия, тъй като е възможно последните да предлагат по-изгодни условия 

за пенсиониране благодарение на получаваните съгласно регламента субсидии. 

 Само плащанията на компенсации по категория IV от регламента (разходи за 

прелези) са съвместими със съществуващото законодателство. Тези плащания 

представляват разходи, свързани с функциите на управител на инфраструктура, 

който може да получава държавни помощи в съответствие с член 8 от 
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Директива 2012/34/EС. Поради това разпоредбите на регламента, отнасящи се 

до плащания по категория IV, са също излишни. 

 3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА 

С позицията, приета на първо четене от Съвета на 17 октомври 2016 г., се подкрепят 

основните цели на предложението на Комисията независимо от факта, че Съветът се 

съгласи да отложи отмяната на разпоредбите на регламента, приложими за 

нормализиране на сметките по отношение на категория IV, както е предвидено в 

приложение IV към посочения регламент. Следователно те ще продължат да се 

прилагат до 31 декември 2017 г. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комисията приема позицията, приета от Съвета, давайки по този начин възможност на 

Европейския парламент да приеме окончателния текст на второ четене. Комисията е на 

мнение, че приемането на предложенията по т.нар. пазарно и техническо направление 

ще донесе максимални ползи в областта на качеството на услугите, ефективността и 

конкурентоспособността на железопътния сектор. 
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