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КРАТКА ОБОСНОВКА

Основната цел на транспортната политика на Европейския съюз е създаването на 
вътрешен пазар за превозите, което ще допринесе за постигане на висока конкуренция 
и хармонично, балансирано и устойчиво развитие на стопанските дейности.

Конкуренцията между железопътните предприятия все още е възпрепятствана от 
характеризиращото се с протекционизъм поведение на определени установени 
оператори и от управлението чрез тайни спогодби на железопътната инфраструктура. 
Новите оператори, които искат да навлязат в пазара, са подложени на 
дискриминационно третиране по отношение на достъпа до инфраструктури и 
железопътни услуги, които в много случаи са собственост на самите традиционни 
предприятия, които ги управляват.

От 2000 г. насам посочените по-горе принципи за конкуренция и хармонично, 
балансирано и устойчиво развитие постепенно се реализират на практика и за това 
допринесе приемането на три последователни пакета от законодателни актове на ЕС. 
При все това делът на железопътния транспорт спрямо другите видове транспорт 
продължава да бъде не много висок, отчасти поради въпроси относно това, доколко той 
е подходящ за много от късите градски отсечки, но също така и вследствие на пречките 
пред участието в пазара, които възпрепятстват конкуренцията и иновациите.

През 2012 г. части от това законодателство бяха опростени, консолидирани и 
подсилени чрез Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно 
пространство, с която се укрепват съществуващите разпоредби относно конкуренцията, 
регулаторния надзор и финансовата структура на железопътния сектор.

Според оценките около 90 % от пътническите услуги се покриват от задълженията за 
обществени услуги, което предоставя на администрациите широко поле за действие за 
реализиране на договори за обществени услуги или за пряко възлагане на такива 
поръчки. Целта на задължителните конкурентни тръжни процедури за обществени 
поръчки за услуги е да се засили конкурентният натиск върху националните пазари за 
железопътни услуги с цел увеличаване на броя и подобряване на качеството на 
услугите за превоз на пътници.

Отварянето на националните железопътни пазари за трансграничната конкуренция 
предполага значителен напредък с оглед на изграждането на интегрирано европейско 
железопътно пространство. С четвъртия пакет от мерки за железопътния сектор се 
задълбочава действащото законодателство на Европейския съюз в областта на достъпа 
до железопътния пазар, като Комисията си поставя за цел да преодолее пречките пред 
лоялната конкуренция. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С оглед осигуряването на стабилно 
финансиране за изпълнението на
заложените в плановете за обществен 
транспорт цели в разработваните от
компетентните органи задължения за 
обществени услуги е необходимо да се
предвиди икономически ефективно 
постигане на целите на обществения 
транспорт с отчитане на
компенсацията за нетния финансов 
ефект от тези задължения. Необходимо 
е също така компетентните органи да 
осигурят дългосрочна финансова 
устойчивост на услугите по обществен 
транспорт, предоставяни по договори за 
обществени услуги.

(5) За да се постигнат заложените в 
плановете за обществен транспорт цели 
по ефикасен начин, компетентните 
органи е необходимо да предвидят 
задължения за обществени услуги, като 
вземат предвид компенсацията за 
нетния финансов ефект от тези 
задължения. Необходимо е също така 
компетентните органи да осигурят 
дългосрочна финансова устойчивост на 
услугите по обществен транспорт, 
предоставяни по договори за 
обществени услуги.

Or. es

Обосновка

Промяна на формулировката, с цел текстът да бъде по-разбираем.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) член 2, буква в) се заменя със 
следния текст:

заличава се

„в) „компетентен местен орган“ 
означава всеки компетентен орган, 
чийто географски район на 
компетентност няма национален 
обхват и който е компетентен по 
въпросите на транспорта в 
определена градска агломерация или 
селски район;“



PA\941207BG.doc 5/7 PE514.699v01-00

BG

Or. es

Обосновка

Определението за „компетентен местен орган“ в действащия понастоящем 
регламент е задоволително. Предложеният добавен текст на Комисията може да 
създаде объркване, ако не се даде преди това определение на „градска агломерация“ и 
„селски район“.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Член 2, буква д) се допълва със 
следния текст:

заличава се

„В обхвата на задълженията за 
обществена услуга не се включват 
обществени услуги за превоз, които не 
са необходими за постигане на 
ползите, осигурявани от мрежите на 
местно, регионално или 
поднационално равнище.

Or. es

Обосновка

Определението на „задължение за обществена услуга“ в понастоящем действащия 
регламент е достатъчно ясно. Не е ясно какво следва да се подразбира под „ползи, 
осигурявани от мрежите“.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 2 а – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) постигане на целите на плана за 
обществен транспорт по най-ефективен 
икономически начин;

а) постигане на целите на плана за 
обществен транспорт по най-ефективен 
начин;
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Or. es

Обосновка

В случай на договори, произтичащи от задължения за обществени услуги, 
икономическата ефективност не е възможна поради естеството на тези договори. 
Следователно оценката на постигането на целите на плана за обществен транспорт 
следва да се извършва съгласно по-широки критерии.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 5 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато средната им годишна стойност 
възлиза на: по-малко от 1 000 000 EUR 
или по-малко от 5 000 000 EUR в случай 
на обществена поръчка, включваща
услуги за обществен железопътен 
превоз, или

а) когато средната им годишна стойност 
възлиза на: по-малко от 1 000 000 EUR 
или по-малко от 5 000 000 EUR в случай 
на договор, включващ услуги за 
обществен железопътен превоз, или

Or. es

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1370/2007
Член 5 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато се отнасят до предоставянето 
на годишна основа на по-малко от 300 
000 километра обществени услуги за 
пътнически превоз или по-малко от 150 
000 километра в случай на обществена 
поръчка, включваща железопътен 
обществен транспорт.

б) когато се отнасят до предоставянето 
на годишна основа на по-малко от 300 
000 километра обществени услуги за 
пътнически превоз или по-малко от 
1 500 000 километра в случай на 
договор, включващ железопътен 
обществен транспорт.

Or. es
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Обосновка

Цифрата 150 000 (километра) спрямо цифрата 300 000 не е последователна, ако се 
сравни с буква а). Цифрата следва да се промени на 1 500 000 километра за 
договорите, включващи железопътен транспорт. 


