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1. Обща информация

Първият железопътен пакет, приет през 2001 г., представляваше първия действителен 
опит да бъде спрян упадъкът на железопътния транспорт, започнал в края на миналия 
век, и да бъде реформирана европейската регулаторна рамка. Той имаше за цел да 
гарантира европейската интеграция на сектора и привлекателността му в сравнение с 
другите видове транспорт. Въпреки това тази първа реформа не бе в състояние да 
подобри положението в железопътния сектор и да увеличи дела на този вид транспорт 
на европейско равнище, каквато беше целта на Бялата книга за транспорта от 2001 г. 

Обсъжданията в Парламента относно неговата резолюция от 11 юни 2010 г. относно 
изпълнението на първия железопътен пакет показаха, че една от причините за 
стагнацията на сектора е нежеланието на държавите-членки да изпълнят правилно 
първия пакет и да постигнат поставените в него цели. 

Вследствие на тази резолюция Комисията заведе жалба пред Съда на ЕС срещу 13 
държави-членки „за неправилно изпълнение на различни части от първия железопътен 
пакет”. Тези действия са съсредоточени основно върху липсата на разделение между 
управителите на инфраструктурата и традиционните железопътни предприятия, върху 
трудностите за справедливо определяне на таксите от страна на управителите на
инфраструктурата, и върху недостатъчните правомощия и независимост на 
регулаторните органи.

2. Предложението на Комисията

Комисията предложи преработка на трите директиви, формиращи първия железопътен 
пакет1 (наричана по-долу „преработка”), придружена от съобщение2. Поставяйки си за 
цел по-голямо опростяване, изясняване и осъвременяване, Комисията обединява трите 
директиви от първия железопътен пакет и техните поредни изменения.
Извън кодифицирането на действащото законодателство обаче Комисията има 
намерението да подобри финансирането и събирането на такси за железопътна 
инфраструктура, както и конкурентните условия, и да гарантира подходящ надзор на 
пазара. Тези три въпроса се разглеждат по-конкретно в следните глави:

 Глава ІІ относно развитието на железопътния транспорт в ЕС съдържа разпоредби 
относно независимостта на управителите на инфраструктурата и железопътните 
предприятия, разделението между управлението на инфраструктурата и 
транспортните операции и финансовото положение на железопътния сектор. 
Добавена е разпоредба с цел да се ограничи намесата на държавите-членки в 
управлението на железопътните предприятия, по-специално относно общите 
политически насоки. Основните функции на управителя на инфраструктурата се 
изброяват в приложение ІІ към Директивата.

                                               
1 Директива 2001/12 относно развитието на железниците в Общността, Директива 2001/13 относно 
лицензиране на железопътните предприятия и Директива 2001/14 за разпределяне капацитета на 
железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура
2 COM(2010) 474.
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Раздел 4 и приложение ІІІ относно условията на достъп до услугите съдържат 
основните изменения: в тях се добавят изисквания за независимост на 
управителите на съоръженията за предоставяне на услуги при конкретни 
обстоятелства и задължение за операторите на услуги, свързани с железопътната 
дейност, да отдават под наем съоръженията, които не са били използвани повече от 
две години.

 Глава ІІІ относно лицензирането на железопътните предприятия запазва 
процедурата за получаване на лиценз за железопътните предприятия без 
съществени промени. Тя обаче добавя нова разпоредба в член 17, с която 
държавите-членки или гражданите на държавите-членки да притежават общо над 
50% от всяко железопътно предприятие, което желае да кандидатства за лиценз в 
ЕС. 

 Глава ІV за събирането на такси за използването на инфраструктурата и за 
разпределянето на капацитета съдържа няколко разпореди със съществени 
изменения: 

- Определяне на такси за инфраструктурата и за услугите: основните принципи за 
таксуване се запазват в настоящия им формат. Въпреки това Комисията 
възнамерява да изясни как следва да бъдат прилагани тези принципи (приложение 
VІІІ, точки 1 и 3). Тя също така предлага да се направи задължително 
изменението на таксите за инфраструктурата въз основа на равнището на шума от 
влаковете и да го свърже с влизането в сила на директивата „Евровинетка”. 
Промяната в таксите за другите разходи, свързани с околната среда, биха 
останали незадължителни, като таксуването на увеличението на приходите на 
управителите на инфраструктурата следва също така да зависи от директивата 
„Евровинетка”. Комисията също така предлага временно намаляване на таксите за 
влакове, оборудвани с цел ускоряване на въвеждането на технологии за 
оперативна съвместимост.

- Разпределяне на инфраструктурен капацитет: най-важните промени имат за цел 
засилване на сътрудничеството между управителите на инфраструктура за 
международен капацитет в член 40 и генерализиране на концепцията за 
кандидати, получили разрешение в член 41. В случай на спор между кандидати за 
сходни железопътни маршрути изискваната информация ще се предоставя 
безплатно за процеса на координиране и системата за разрешаване на спорове, 
разглеждани от управители на инфраструктура в член 46. 

- Регулаторни органи: те стават независими от всички други публични органи по 
отношение на организацията, вземането на решения и управлението на персонала. 
Техните правомощия се разширяват така, че да обхващат достъпа до свързаните с 
железопътната дейност услуги и таксуването им и да извършват наблюдение на 
конкуренцията в сектора. На регулаторните органи се предоставят няколко 
инструмента: действия по собствена инициатива; изпълнение на техните решения 
чрез санкции, включително глоби; право да предизвикват одит по отношение на 
разделението на сметките и да правят заключения относно държавните помощи. 
Комисията също така засилва сътрудничеството чрез създаването на работна 
група на националните регулаторни органи.
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3. Първи бележки и ориентации

Преработката има за цел постигането на цялостен и интегриран европейски 
железопътен пазар във всичките му сегменти, включително пътнически и товарни 
превози на национално и международно равнище. Докладчикът подкрепя тази цел и по-
специално премахването на последните технически и административни пречки пред 
различните национални пазари, тъй като те бяха вече подкрепени от Парламента по 
време на обсъжданията относно предходните железопътни пакети. Този европейски 
железопътен пазар следва да донесе ползи за гражданите и предприятията чрез 
намаляване на разходите и чрез гарантиране на справедлив и недискриминиращ достъп 
до европейската железопътна мрежа за всички железопътни предприятия. 

Освен общата цел докладчикът би желал до повдигне някои въпроси относно 
определени елементи, които според докладчика са засегнати в недостатъчна степен от 
преработката и които са от съществено значение за създаването на единно европейско 
железопътно пространство. Като основа за своите разсъждения докладчикът използва 
резолюцията на Парламента, приета с явно единодушие в комисията по транспорт (с 38 
гласа „за” и нито един „против”). Тази резолюция разглежда по-специално 
независимостта на управителите на инфраструктурата, липсата на ресурси и 
правомощия за регулаторните органи и таксуването на инфраструктурата.

а) Регулаторни органи

В приетата наскоро резолюция Парламентът изразява своята загриженост относно 
недостатъчните правомощия и ресурси, с които разполагат регулаторните органи. 
Поради това Комисията предлага да се увеличат значително тяхната роля и 
компетентност. Сътрудничеството между тях също така се засилва и излиза извън 
рамките на настоящия обмен на информация: Комисията възнамерява да въведе 
задължение за регулаторните органи да си сътрудничат, по-специално в случай на 
жалби, свързани с международни железопътни маршрути. Комисията обаче не предлага 
интегрирана европейска система за надзор, сравнима със съществуващите в другите 
промишлени сектори, открити за конкуренция, като енергетиката или 
телекомуникациите. 

Докладчикът напълно подкрепя подхода на Комисията за повишаване на 
независимостта и правомощията на националните регулаторни органи и разглежда 
засилването на регулаторния контрол като първата наложителна реформа в 
железопътния сектор: ефективният регулаторен контрол на национално и европейско 
равнище е неотменимо условие за постигането на по-нататъшна интеграция на 
националните железопътни пазари, тъй като той гарантира правилата на справедлив и 
недискриминиращ железопътен пазар. 

Ролята на регулаторния орган следва да се засили допълнително, а неговите 
правомощия да обхванат някои нови области. Например, той следва да може да 
осъществява проверки на това, да не се злоупотребява с националните разпоредби за 
безопасност и други технически стандарти с цел ограничаване на отворения характер 
на пазарите, тъй като свързани с безопасността и сертифицирането съображения често 
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се използват като оправдание при ограничаване на достъпа до пазара.   При все това, 
ролята на регулаторния орган, съобразно предложението на Комисията, се засилва и в 
области, които надхвърлят традиционната контролна функция, като например оценката 
на план за стопанска дейност или на средносрочни или дългосрочни потребности от 
приходи с цел постигане на цели в областта на ефективността. Докладчикът има 
предвид по-нататъшното засилване на европейското равнище на такъв регулаторен 
контрол, например чрез по-институционализирана система в сравнение с подхода на 
Комисията, основан единствено на сътрудничество. 

б) Финансиране на инфраструктурата и събиране на такси

Парламентът редовно е критикувал липсата на инвестиции и финансиране на 
железопътните системи от държавите-членки, в частност по отношение на 
трансевропейската транспортна мрежа, въпреки конкретните разпоредби в Директива 
2001/12 относно финансирането на инфраструктурата и дълговете на железниците. 
Комисията включва някои нови разпоредби за подобряване на финансирането на 
железопътната инфраструктура. Сред тях, публикуването на стратегии за период от пет 
години за развитието на национална инфраструктура става задължително (член 8). Тези 
стратегии следва да отговарят на бъдещите потребности в областта на мобилността и да 
гарантират устойчиво финансиране на железопътната система. Плановете за стопанска 
дейност, изготвени от управителите на инфраструктури въз основа на консултация с 
всички пазарни участници, отчитат тази нова рамка. Засилени са и задълженията за 
повишаване на прозрачността на задълженията на държавите-членки и на управителите 
на инфраструктури, като например публикуването на рамката за събиране на такси. 
Тези разпоредби са напредък за прозрачността, както и задълженията, които 
държавите-членки трябва да изпълняват. 

Комисията предлага договорните споразумения между управителя на инфраструктура и 
публичните органи да бъдат задължителни, с цел осигуряване на алтернативен 
източник на финансиране на инфраструктурите, наред с таксите. Параметрите на 
такива споразумения, чийто срок се удължава от три на поне пет години, са засилени в 
Приложение VII, например чрез включването на показатели за ефективност в 
договорното споразумение. Това може да бъде силен стимул за пълноценно използване 
на мрежата, при условие че определените цели са достатъчно амбициозни. Докладчикът 
счита, че за да станат ефективни тези споразумения е необходимо да се гарантира, че 
всички заинтересовани страни разполагат с еднакви възможности за израз на техните 
потребности. 

По отношение на модулацията на таксите за ползване на инфраструктура въз основа на 
шума от влаковете, докладчикът счита, че интернализирането на външни фактори 
трябва да се координира между видовете транспорт с цел установяване на справедливи 
условия на интрамодална и интермодална конкуренция. Докладчикът може да 
предложи изменения с цел изтъкване на това условие, в частност по отношение на 
автомобилния транспорт. Предлагат се също стимули за оборудване с ERTMS чрез 
временно намаляване на таксите за ползване на инфраструктура от влаковете. 
Докладчикът счита за съществено тези стимули да бъдат неутрални по отношение на 
приходите за всички железопътни оператори, без да създават допълнителни свързани с 
финансирането трудности за управителите на инфраструктури.
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Наред с това, в значителен брой държави-членки системата за такси за ползване на 
релсовите пътища, която е едно от средствата, с което управителите на инфраструктури 
разполагат с цел финансиране на развитието и поддръжката на инфраструктурите, не 
предоставя достатъчно стимули за подобряване на ефективността на железопътната 
мрежа. Във връзка с това Комисията предлага дефиниране на основните принципи за 
схемата за насърчаване на точността в Приложение VIII, точка 4. 

Тези мерки са стъпка напред по отношение на създаването на солидна финансова 
архитектура, но остава въпросът, дали те ще бъдат достатъчни в контекста на 
намалените ресурси на държавите-членки. Основата на финансирането на 
инфраструктурата продължава да бъде уязвима. Трябва да се намерят начини за 
стимулиране на допълнителни публични и частни инвестиции в железопътния сектор, 
освен повишаването на прозрачността и горепосочените стимули. 

в) Условия на достъп до услуги и съоръжения за услуги

Комисията утвърждава разпоредбите по този въпрос, основно в член 13. Това води до 
положение, при което Комисията предлага правното и организационно отделяне на 
съоръженията за услуги от водещите железопътни предприятия, като при това не става 
въпрос за цялостното отделяне на управителя на инфраструктура от транспортните 
оператори, което може да навреди в много по-голяма степен на лоялната и 
недискриминационна конкуренция.  Остава въпросът за това, дали амбициите на 
Комисията са достатъчни или непропорционални по отношение на целите на 
справедлив и недискриминационен достъп до услуги за всички кандидати и дали други 
мерки могат да бъдат по-подходящи за гарантирането на такъв достъп.  

г) Отделяне на управлението на инфраструктура от осъществяването на транспортни 
услуги 

Парламентът редовно е изразявал своята загриженост относно факта, че управителите 
на инфраструктури не получават достатъчна независимост от заварения железопътен 
оператор. Предоставянето на такава независимост на управителите на инфраструктури 
е от ключово значение, тъй като те играят централна роля при предоставянето на 
достъп до инфраструктурен капацитет и при събирането на такси. Докладчикът в пълна 
степен приема възгледите на Парламента, който критикува "недостатъчни 
практически и правни гаранции за обезпечаване независимостта на управителите на 
инфраструктура, по-специално в случаите, когато последните са част от 
железопътно предприятие, развиващо също дейности в областта на железопътния 
транспорт", и потвърждава, че отделянето "е предпоставка за справедливото, 
прозрачно и недискриминационно отношение към всички оператори" (параграф 7, 
резолюция от юни 2010 г.).

Тази липса на независимост затруднява конкуренцията в значителен брой европейски 
страни и не позволява европейската интеграция на железопътната мрежа, която 
продължава да се управлява с оглед на чисто национални съображения. Поради това в 
неотдавнашната си резолюция Парламентът настоятелно приканва Комисията да 
направи независимостта на управителите на инфраструктури приоритет при 
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преработката на директивите. При все това, предложението на Комисията не съдържа, 
за голямо разочарование на докладчика, напредък по отношение на отделянето. Време е 
Европейският парламент да отчете как и под каква форма може да се постигне 
разделянето в единен европейски железопътен пазар, какъвто вече беше случаят с 
други сектори, като например енергетиката и телекомуникациите. За тази цел 
Парламентът следва да постави началото на дебат относно създаването на истински 
европейски модел за железопътния пазар, основан на няколко ясни и прозрачни 
правила, които водят до регулиране в целия ЕС, което е по-уеднаквено спрямо 
текущото. Без да засяга въпроса за собствеността, докладчикът счита, че следва да се 
допускат единствено управители на инфраструктури, които са в пълна степен правно, 
организационно и институционално независими.

д) Приложения и обхватът на делегираните актове

Предложението съдържа девет приложения, които, в настоящия текст, Комисията може 
да промени чрез делегирани актове. Докладчикът разбира, че Комисията се нуждае от 
достатъчно гъвкавост за адаптиране на правилата с оглед на правните, политически и 
технически развития. При все това, директивата следва да предвиди солидна основа за 
регулиране, която дава ясни насоки относно това, в каква посока следва да се насочи 
Комисията. Някои от тези приложения могат да окажат сериозно въздействие върху 
начина, по който се регулира секторът, и следователно могат да се считат като 
съществени елементи от директивата. Във връзка с това, докладчикът предлага 
оценяването на релевантността на всяко едно приложение поотделно, за да се вземе 
решение дали елементите в него е необходимо да се изменят чрез обикновената 
законодателна процедура, вместо чрез делегирани актове. 


