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Изявление на Комисията 

 

Комисията подчертава, че системното позоваване на член 5, параграф 4, втора алинея, 

буква б) е в разрез с духа и буквата на Регламент (ЕС) № 182/2011 (ОВ L 55 от 28.2.2011 г., 

стр. 13). До тази разпоредба трябва да се прибягва в отговор на специална необходимост да 

се направи изключение от принципното правило, което гласи, че Комисията може да приеме 

проект на акт за изпълнение, когато не бъде дадено становище. Предвид това, че 

представлява изключение от общото правило, определено в член 5, параграф 4, прибягването 

до втора алинея, буква б) не може да се разглежда просто като „дискреционно правомощие“ 

на законодателя, а трябва да се тълкува ограничително и следователно да бъде мотивирано. 
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Макар да подкрепя постигнатото от Европейския парламент и Съвета споразумение относно 

прибягването до тази разпоредба в девет конкретни случая, които двете институции 

обосновават с потенциалното им въздействие върху функционирането на железопътния 

пазар и публичните финанси, Комисията изразява съжаление, че тази обосновка не е 

отразена в съображение. 

 

Изявление на Германия 

 

Разпоредбата по член 32, параграф 4 продължава да налага задължително разграничаване на 

таксите за железопътни линии, за да се осигури стимул за влаковете, оборудвани с 

европейски системи за управление на влаковете (ETCS). Германия се противопоставя на 

поемането от държавите членки на „задълженията“ във връзка с финансовия дефицит, 

претърпян от управителите на железопътна инфраструктура в резултат от това 

разграничаване на таксите. 

Германия се опира на предположението, че изявлението на Съвета от 16 юни 2011 г. във 

връзка с приемането от Европейската комисия на общия подход по предложението за 

директива продължава да бъде валидно, а именно, че резервите относно бюджета 

(съображения 10 и 37) се отнасят изрично за член 8, параграф 4. 

Германия също така приема, че член 31, параграф 5, трета алинея не ограничава целта на 

въвеждането на диференциран в зависимост от равнищата на шум компонент на таксите за 

железопътни линии по смисъла на първа алинея единствено до финансиране на оборудването 

на товарните вагони, а че този инструмент може да осигури общ стимул за намаляване на 

шума и принципно не изключва други мерки. 

 

Германия отбелязва, че член 13, параграф 3, втора алинея предвижда въвеждането на 

отделни счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за „всички обслужващи 

съоръжения, посочени в (...) приложение ІІ“ и че определението за обслужващи съоръжения 

в приложение ІІ включва например страничните коловози за гариране. Германия се опира на 

предположението, че целта на член 13, параграф 3, втора алинея не е да се предвидят 

отделни счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за всяко отделно 

обслужващо съоръжение, а по-скоро обслужващите съоръжения да бъдат разделени по 

категории. 



 
14820/12 ADD 1 REV 3  vat/nb 3 
 DQPG  BG 

 

Съвместно изявление на Полша и Словашката република 

 

Полша и Словашката република отдават голямо значение на развитието на железопътния 

сектор. Двете държави са в процес на извършване на трудно и скъпоструващо 

реструктуриране на управителя на инфраструктурата. Освен това Полша и Словашката 

република постепенно ще увеличат инвестициите в железопътна инфраструктура в рамките 

на финансовия капацитет.  

Директивата на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единно европейско 

железопътно пространство е важен документ, който представлява основа за развитието на 

железопътния транспорт. В същото време той следва да отчита трудното финансово 

положение на държавите членки и да включва подходящи преходни периоди.  

Полша и Словашката република се опират на предположението, че произтичащите от 

директивата задължения не могат да противоречат на ангажиментите, поети по силата на 

Пакта за стабилност и растеж, по-специално във връзка с обвързващата процедура при 

прекомерен дефицит за някои държави членки. От тази перспектива предвидените в 

директивата преходни периоди са недостатъчни. 

Освен това Полша и Словашката република смятат, че някои от разпоредбите на директивата 

следва да не се прилагат за вече съществуващи железопътни линии, използвани единствено 

за превоз на товари, които са с нетипични за ЕС технически характеристики и свързват само 

една държава членка с граничеща трета държава. В директивата обаче не е предвидено 

подходящо изключване.  

Като имат предвид посоченото по-горе, Полша и Словашката република не могат да 

подкрепят директивата и се въздържат от гласуване.  
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Изявление на Латвия 

 

Латвия подкрепя изцяло инициативата за опростяване, разясняване и модернизиране на 

регулаторната рамка на европейското железопътно пространство чрез преработване на 

първия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт. 

 

Въпреки това Латвия продължава да има опасения по отношение на някои разпоредби на 

директивата: 

- Член 7, параграф 1 поставя задължение на държавите членки да демонстрират, че е 

постигната независимост на основните функции на управителя на инфраструктура. 

Липсата на ясно определени критерии в директивата и общото изискване към 

държавите членки да гарантират, че основните функции са поверени на органи и 

компании, които самите не предоставят железопътни услуги, дават възможност за 

широко тълкуване и няма да намалят двусмислието и пропуските на сега действащата 

регулаторна рамка. Транспонирането на настоящата директива и свързаните с това 

процедури за установяване на неизпълнение на задължения показват, че държавите 

членки изпитват затруднения в това отношение. Ясно определените критерии щяха да 

способстват за по-доброто транспониране на разпоредбите на директивата и щяха да 

дадат на железопътния сектор увереност, че националните мерки не са прекомерни по 

отношение на регулаторната рамка на Европейския съюз.  

 

Латвия смята, че задачата, възложена на Комисията в член 63, параграф 1 — по 

целесъобразност да предлага законодателни мерки, свързани с отварянето на пазара на 

вътрешните железопътни пътнически превози и със създаването на подходящи условия 

за гарантиране на недискриминационния достъп до инфраструктурите, въз основа на 

съществуващите изисквания за отделяне между управлението на инфраструктурата и 

транспортните дейности, като зачита правото на инициатива, се явява стъпка в 

правилната посока, но в същото време не осигурява необходимата сигурност, че 

проблемът ще бъде решен в бъдеще. 
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- Латвия продължава да има опасения и във връзка с включването на функцията за 

събиране на инфраструктурни такси в списъка на основните функции (член 7, 

параграф 1). Латвия напълно разбира необходимостта от защита на чувствителната 

търговска информация, но в нашия случай тази функция ще трябва да бъде 

прехвърлена от управителя на инфраструктурата, който едновременно е и собственик 

на инфраструктурата, на органа, извършващ основните функции. Подобно действие би 

ограничило способността на управителя на инфраструктурата да контролира правилно 

финансовите си средства и би имало и неблагоприятно въздействие върху неговите 

съществуващи или бъдещи финансови задължения, както и върху финансирането на 

развитието на инфраструктурата. 

 

- Латвия смята също така, че решението на въпроса, повдигнат от Европейския 

парламент по отношение на член 17, параграф 1 относно лицензирането във връзка с 

отношенията с трети държави по мрежа с различно междурелсие от това на основната 

железопътна мрежа на територията на Съюза и която е географски отделена или 

разположена в периферията на ЕС, не е достатъчно, и продължава да счита, че в 

основния текст на директивата трябваше да бъдат предвидени ясни правила за 

възможност за прилагане на ограничения във връзка с железопътни предприятия, които 

пряко или непряко са обект на ефективен контрол чрез дялово участие на трета 

държава или на граждани на трета държава. 

 

Въпреки изложените по-горе опасения Латвия разбира, че е важно да се постигне напредък 

по създаването на единно европейско железопътно пространство, и поради това изразява 

подкрепата си за окончателния компромисен текст на директивата, като в същото време 

призовава Европейската комисия да вземе предвид горепосочените въпроси при изготвянето 

на бъдещи законодателни актове в тази област. 

 

Изявление на Австрия 

 

По принцип Австрия подкрепя инициативата за преработване на първия железопътен пакет с 

цел опростяване на регулаторната среда в европейския железопътен сектор. 

Конкурентоспособността на железопътния транспорт като екологична алтернатива на 

шосейния транспорт е от първостепенно значение за Австрия. 
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Ето защо Австрия наред с много други държави членки напълно подкрепя европейските цели 

по отношение на европейските системи за управление на влаковете (ETCS). На национално 

равнище това се проявява чрез разработването на австрийския план за преход към ETCS и 

още повече чрез австрийската програма за стимулиране на оборудването на превозните 

средства с ETCS — 2-ро равнище. В програмата за стимулиране по отношение на ETCS, 

която бе обявена и стартирана през 2011 г., вече е предвиден пряк стимул за оборудването на 

превозните средства с ETCS — 2-ро равнище, който съответства на предвиденото в Решение 

2008/386/ЕО на Комисията.  

 

Във връзка с това следва да се подчертае, че разпоредбите на член 32, параграф 4 могат да се 

тълкуват единствено по такъв начин, че на държавите членки или управителите на 

инфраструктура в държавите членки, които вече са стартирали програма за стимулиране на 

ETCS по отношение на оборудването на превозните средства с ETCS, не се налага същото 

задължение да диференцират таксите за ползване на железопътната инфраструктура по 

коридорите на ETCS съгласно Решение 2009/561/ЕО на Комисията като на тези държави 

членки, които не са въвели преки стимули за железопътните предприятия да оборудват 

превозните средства с ETCS. 

 

Като цяло на европейско равнище следва да се определят само рамковите принципи за 

сектора, а организацията на железопътния сектор в държавите членки следва да бъде 

оставена на самите тях, при спазване на рамката на европейските цели. Всякакво 

задължително разделяне на органи извън отделното водене на счетоводство и отделните 

счетоводни баланси води до несъразмерна допълнителна финансова и организационна 

тежест и до несъразмерна намеса в свободата на железопътните предприятия да вземат 

икономически решения, което Австрия не подкрепя.  

Поради това Австрия отхвърля също формулировките в член 13, параграфи 3 и 6 и не може 

да подкрепи предложения законодателен акт. 

 

 

________________________ 


