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На 12 юни 2014 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно 
 

„Работен документ на службите на Комисията „Към пътна карта за 
предоставяне в целия ЕС на информационни услуги относно мултимодални 
пътувания, планиране и продажба на билети за такива пътувания“ 
SWD(2014) 194 final. 

 
Специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, 
на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето 
становище на 1 октомври 2014 г. 
 
На 502-рата си пленарна сесия, проведена на 15 и 16 октомври 2014 г. (заседание от 
15 октомври), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище 
със 147 гласа „за“ и 3 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Комитетът приветства работния документ на службите на Комисията като отправна 

точка за изграждане на общоевропейски пазар на информация, услуги по планиране и 
продажба на билети за мултимодални пътувания, въпреки че, за да има пълна яснота, в 
заглавието следва да посочи, че става дума за пътническия транспорт. 

 
1.2 Той подкрепя възприетия от Комисията подход да не прави законодателни 

предложения, а да се опита посредством създаването на рамка да даде възможност за 
възникването на такъв широк пазар. 

 
1.3 Затова Комитетът предлага и изграждането на платформа за размисъл, която да отчита 

и ползва опита, придобит от съществуващите до момента форуми, и в която да бъдат 
представени всички заинтересовани страни. Целта е тя да служи като катализатор, за да 
се стигне възможно най-бързо до предлагането на информация в реално време относно 
планирането, пътуването и тарифите. Комитетът е готов да поеме роля в рамките на 
тази платформа, по-конкретно с цел гарантиране на обществените интереси. 

 
1.4 В случай че сътрудничеството между представители на потребителите, на 

доставчиците на транспортни услуги, както и на националните и европейските органи 
не даде успешни резултати, според Комитета ще е необходимо Комисията да обмисли 
дали може да се приложи правен инструмент, и – ако да – в кои области. 
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1.5 Комитетът със загриженост отбелязва нарастващото несъответствие между, от една 

страна, възможностите, с които потребителите разполагат за получаване на 
информация в реално време – например чрез мобилни приложения, и, от друга страна, 
изоставащото предлагане от доставчиците на транспортни услуги. Според него е 
необходимо да се отдели специално внимание с цел подобряване на положението за 
уязвимите групи пътуващи, напр. хора с увреждания, както и на правата на пътниците, 
които впрочем се различават в зависимост от вида транспорт. Това се отнася за правата 
на пътниците по отношение на доставчиците на услуги и обратно, а също и за правните 
взаимоотношения между самите доставчици, включително и що се отнася до правата на 
пътниците. 

 
1.6 Трайно проблематични се оказват събирането на данни и преди всичко разпределянето 

на приходите между доставчиците на транспортни услуги. Във връзка с това Комитетът 
препоръчва обстойно да се проучи възможността за създаване на „клирингова къща“, 
подобно на модела в Япония, така че в крайна сметка ползвателят да трябва да купи 
само един билет. 

 
2. Въведение 
 
2.1 На 12 юни 2014 г. Комисията официално поиска от Комитета да изготви становище 

относно Работен документ на службите на Комисията (наричан по-долу „Работният 
документ“) „Към пътна карта за предоставяне в целия ЕС на информационни 
услуги относно мултимодални пътувания, планиране и продажба на билети за 
такива пътувания“. 

 
2.2 Комитетът изразява задоволство от публикуването на документа на Комисията, тъй 

като подобряването на достъпа на гражданите на ЕС до информационни услуги 
относно мултимодални пътувания, планиране и продажба на билети за такива 
пътувания е от голямо значение за гражданите на ЕС. 

 
2.3 В хода на обществена консултация, предхождаща Работния документ, стана ясно, че 

все още предстои да бъдат разрешени някои сериозни проблеми, преди да може да се 
говори за прозрачен, мултимодален пазар за пътниците в ЕС: 
 

− достъпът до данни е недостатъчен; 
− съществуват сериозни проблеми по отношение на оперативната съвместимост; 
− данните и информационните потоци не са хармонизирани; 
− сред предприятията със силни позиции на пазара съществуват тенденции за 

концентрация върху изграждането на самостоятелни системи. 
 

2.4 Комисията би желала да получи от ЕИСК идеи как, предвид посочените в параграф 2.3 
проблеми, да се постигне прозрачен пазар на мултимодалните пътнически превози, 
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така че пътникът да има достъп до информация в реално време за пътуването, до 
услуги за неговото планиране и да може да купи онлайн един единствен билет за всяко 
пътуване в рамките на ЕС. 

 
2.5 Комитетът оцени значението на темата още преди публикуването на Бялата книга 

(Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към 
конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите, 
COM(2011)144 final) на 28 март 2011 г. 

 
2.5.1 На 13 май 2009 г. той публикува становище1 относно предложението на Комисията за 

директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за 
внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния 
транспорт и взаимодействие с други видове транспорт. 

 
2.5.2 В това становище Комитетът препоръчва бързо да се разработи структура от 

интелигентни транспортни системи (ИТС), изградени върху нарастващото използване 
на голям обем от данни, която да се вписва в дългосрочна визия и да отчита бъдещото 
развитие на системите, а също и защитата на личните данни. 

 
2.6 Междувременно, пет години по-късно, Комитетът е принуден със съжаление да 

констатира, че положението не се е променило съществено. Липсата на онлайн данни 
или недостатъчната им достъпност продължават да представляват проблем и, нещо 
повече, самите данни са непълни и несъвместими помежду си. Вследствие на това 
операторите на платформи за мобилност, а в крайна сметка и индивидуалните пътници, 
желаещи да предприемат пътуване в рамките на ЕС и да използват оптимално 
различните видове транспорт, нямат възможност да получат непосредствена и 
адекватна информация във връзка с планирането, формите, времетраенето и разходите 
за пътуването. 

 
3. Съдържание на работния документ 
 
3.1 Предложенията на Комисията, заложени в работния документ, се основават на визията, 

разработена в Бялата книга за транспорта от 2011 г., в която се подчертава 
необходимостта от по-нататъшна интеграция на различните видове транспорт, за да 
стане мобилността по-ефективна и по-удобна за потребителите. 

 
3.2 Политическата цел на Комисията в Бялата книга за транспорта е създаването на рамка 

за информацията и услугите за плащане, свързани с мултимодалния транспорт, която 
да влезе в действие към 2020 г. Подчертава се, че наличието на информация е от 
съществено значение за постигането на безпрепятствена мобилност от врата до врата. 

 

                                                      
1 

 ОВ C 277, 17.11.2009 г., стр. 85. 
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3.3 Освен това трябва да бъдат създадени общи условия, които да способстват 
разработването и използването на интелигентни системи за оперативно съвместими 
програмни продукти за планиране, системи за информация и за резервация, както и на 
интелигентни тарифни системи за мултимодални пътувания. 

 
3.4 В работния документ службите на Комисията посочват, че понастоящем в ЕС 

съществуват над 100 програмни продукта за планиране на мултимодални пътувания и 
въпреки това информацията, която е на разположение на пътниците, все още е непълна, 
което не им позволява да правят своя избор въз основа на цялостна информация. 
Същото се отнася и за билетите за пътувания. Невъзможно е да се купи един единствен 
билет за мултимодално пътуване, при което се пресичат различни граници на държави 
– членки на ЕС. 

 
3.5 На неформалната среща на Съвета в Никозия на 17 юли 2012 г. министрите подчертаха 

необходимостта да се гарантират наличността и достъпността на информация за 
мултимодалните пътувания и на данни за трафика в реално време в целия ЕС, както и 
да се установят стандарти за гарантиране на оперативната съвместимост. Освен това 
Комисията беше приканена да проучи възможностите за подобряване на достъпа до 
транспортни данни. 

 
3.6 Бяха предприети инициативи, като например първия конкурс за интелигентна 

мобилност "Smart Mobility Challenge" с цел да се подтикнат индустрията и други 
заинтересовани страни да развият идеи за изработване на общ европейски програмен 
продукт за планиране на мултимодални пътувания, създаването на "Smart Ticket 
Alliance" (Алианс на интелигентни системи за издаване на билети) с цел подобряване 
на оперативната съвместимост между регионалните и националните електронни 
системи за издаване на билети за обществения транспорт и създаването на "Full Service 
Model" (модел за цялостно обслужване) – инициатива на участници от железопътния 
сектор с цел разработване на стандарт за обмен на данни за железопътния транспорт, 
включително мобилност „от врата до врата“. 

 
3.7 Комисията оценява тези инициативи, но те се отнасят само до отделни аспекти на 

проблема. Те не обхващат целия ЕС, нито всички видове пътнически транспорт и не 
действат изцяло в реално време. 

 
3.8 В работния документ Комисията посочва, че според нея, за да може да се говори за 

безпрепятствена мобилност от врата до врата, трябва да бъдат преодолени следните 
пречки: 

 
− недостатъчният достъп до данни за мултимодалните пътувания и трафика; 
− недостатъчната наличност на качествени данни за мултимодалните пътувания и 

трафика; 
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− липсата на оперативно съвместими формати на данни и на протоколи за обмен на 
данни; 

− липсата на сътрудничество между заинтересованите страни. 
 
3.9 Според Комисията тези пречки могат да бъдат преодолени чрез интегриран подход, 

структуриран около шест направления: 
 

a) справедлив и свободен достъп до данни за мултимодалните пътувания и за 
трафика; 

б) оптимален достъп до надеждни данни за мултимодални пътувания и за трафика; 
в) оперативно съвместими, хармонизирани формати на данни и протоколи за обмен на 

данни; 
г) насърчаване на взаимосвързаността на съществуващите услуги; 
д) улесняване на ефикасното сътрудничество между заинтересованите страни; 
е) популяризиране на предимствата на информационните услуги, планирането и 

продажбата на билети за мултимодални пътувания. 
 
3.10 Комисията е включила тези действия в ориентировъчен график и посочва, че 

понастоящем работи по оценката на въздействието. 
 
4. Общи бележки 
 
4.1 Комитетът категорично подкрепя премахването на пречките, възпрепятстващи доброто 

функциониране на вътрешния пазар, особено с оглед на огромния пазар на 
пътническите превози. С цел пълна яснота е необходимо пътническият транспорт да се 
упомене изрично и в заглавието. 

 
4.2 Следва да се отбележи, че във връзка с разглежданата тема се проявява едно 

противоречие: от една страна, възможностите на ползвателите на транспорт да достигат 
до информация все по-бързо нарастват, докато, от друга страна, именно по същата 
причина правният акт, който би трябвало да бъде в услуга на ползвателите, винаги 
изостава от реалността, отделно от въпроса дали такова законодателство се подкрепя от 
доставчиците на данни. 

 
4.3 Комитетът счита, че противоречието би могло да се разреши посредством тясно 

сътрудничество между представители на пътуващите, доставчиците на различните 
видове транспорт и националните и европейските органи. Това сътрудничество би 
могло да се осъществява под формата на постоянна платформа за размисъл, в рамките 
на която проблемите да се обсъждат съвместно, като, разбира се, трябва да се отчита и 
опитът от различните форуми на Европейската комисия по тези въпроси. Комитетът е 
готов да участва в тази платформа за размисъл – например като медиатор. 
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4.4 Предпоставка за доброто функциониране на подобна платформа е по време на 
обсъжданията доставчиците на транспортни услуги да са готови да представят по 
открит и честен начин данни и информация, включително и относно тарифите на 
билетите. Неохота за предоставяне на такава информация или протекционистично 
поведение тук са неуместни. 

 
4.5 Причините за тази неохота на доставчиците на услуги, наред с другото, са свързани с 

правата на пътниците, които се различават при различните видове транспорт, с 
проблемите при събирането на данните и – преди всичко – с разпределението на 
приходите. Възможно е желаната конкуренция във и между видовете транспорт да се 
окаже проблем и тук, но тогава решение би могла да предложи един вид „клирингова 
къща“, където да се осъществяват плащания между доставчиците на транспортни 
услуги. Подобна система дава удовлетворителни резултати в Япония. 

 
4.6 Според Комитета стандартизацията на технологията за близка полева комуникация 

(Near Field Communication – NFC)2, както и на други съществуващи или бъдещи 
технологии, би дала възможност за безпроблемно придвижване с различни превозвачи 
и през различни страни, използвайки мобилни телефони, разполагащи с такива 
технологии. 

 
4.7 Понастоящем се разработват комбинирани системи за информационни услуги, 

програмни продукти за планиране на маршрути и на цени за мултимодални пътувания, 
обхващащи почти цяла Европа – например действащата вече Qixxit (www.Qixxit.de) на 
германските железници DB или пилотният проект на световния научен консорциум 
"Enhanced Wisetrip", подпомаган със средства от ЕС. Това са обнадеждаващи развития, 
но те все още се ограничават до информативни програмни продукти за планиране на 
пътувания. Задача на доставчиците на такива услуги е запознаят обществеността с тези 
възможности. 

 
4.8 Впрочем, Комитетът подчертава, че подкрепя подхода на службите на Комисията, 

които виждат нейната роля преди всичко в насърчаването, улесняването и иновациите, 
а не толкова в изготвянето на ново законодателство. 

 
4.9 Комитетът обаче би искал да отбележи, че ако заинтересованите страни, участващи в 

платформата, не успеят да постигнат съществени решения, Комисията ще трябва да 
обмисли допълнителни мерки, евентуално под формата на законодателна рамка. 

 

                                                      
2

  ОВ C 24, 28.1.2012 г., стр.146. 
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5. Специфични бележки 
 
5.1 Комитетът отбелязва бързо задълбочаващия се дисбаланс между силно нарастващата 

потребност на пътниците да разполагат с информация в реално време относно 
планирането, пътуването и тарифите, от една страна, и изоставащото предлагане на 
услуги за удовлетворяване на тези нужди, от друга страна. 

 
5.2 В областта на технологичните иновации трябва да се разработят стандартизирани 

интерфейси, при зачитане на бизнес моделите и маркетинговите подходи, за да се даде 
възможност на различните системи за информация и резервации да комуникират 
помежду си. Оператори и трети страни работят върху такива решения. 

 
5.3 Комитетът отбелязва, че разписанията на повечето европейски железопътни линии 

предлагат данни с добро качество. Може да има и изключения, но с прилагането на 
Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията относно техническата спецификация за 
оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за пътнически 
услуги“ на трансевропейската железопътна система (TAP TSI) всички лицензирани 
железопътни предприятия ще изпълнят задълженията си през следващите години. Сега 
предизвикателството е да се направи така, че тези данни да могат се използват и от 
други видове транспорт съвместно и в съответствие с пазарните принципи. 

 
5.4 Безусловното следване на подхода на „отворени данни“ например рискува да доведе до 

непоследователни от гледна точка на клиента резултати по различните канали за 
информация. Клиентът се нуждае не от данни, а от надеждна информация. Абсолютно 
необходимо е операторите в качеството си на доставчици на данни да предоставят 
достъп до информация за разписанията. Същевременно обаче те трябва да гарантират 
максимално високо качество на информацията за предлаганите от тях услуги, както и 
установяване на отговорността в случай на грешка. 

 
5.5 Създаването на програмен продукт за планиране на мултимодални пътувания, 

интегриращ различни формати на данните за всички видове транспорт в системите на 
операторите и на други доставчици на информация, е сложна и скъпоструваща задача. 
Същото се отнася и за взаимното свързване между тези самостоятелни системи. 

 
5.6 От друга страна, установените формати на данни са се утвърдили в своята специфична 

област на приложение. Те до голяма степен отговарят на съвременните изисквания и се 
подобряват непрекъснато съобразно променящите се изисквания на клиентите и на 
предприятията и с напредъка на технологиите. Следователно предписването на 
определени формати на данните не може автоматично да спомогне за преодоляване на 
проблемите на свързаността. 

 
5.7 Напротив, то рискува да разводни качеството на данните и информацията за клиентите, 

тъй като ще трябва да се намери най-малкият общ знаменател. Задължителното 



 

TEN/540 – EESC-2014-03456-00-00-AC-TRA (NL) 9/10 

използване на еднакви формати на данните по цялата верига би могло да ги направи 
неоперативни и да намали стремежа на операторите към незабавно въвеждане на 
технологичните иновации. 

 
5.8 В рамките на инициативата „модел за цялостно обслужване“ понастоящем 

железопътният сектор разработва в сътрудничество с трети страни такива интерфейси 
за железопътния пазар в мултимодалeн контекст. Важно е да се спазва принципът на 
недискриминация и всеки участник да има еднакви възможности да предлага своя 
собствена идея. Със своята подобна на интернет децентрализирана ИТ структура 
инициативата „модел за цялостно обслужване“ следва този принцип. Тя дава на 
доставчиците на технологии възможност, на базата на спецификациите, да лансират 
свои собствени платформи, приложения, както и всички бъдещи технологични новости. 

 
5.9 Със същата цел IATA стартира своята инициатива New Distribution Capability (NDC). 

Международната асоциация за обществен транспорт (UITP) разработва „Алианс за 
интелигентно издаване на билети“ (Smart Ticketing Alliance – STA) с цел обмен на 
данни, основаващ се на оперативно съвместими интелигентни карти. Това показва, че 
благодарение на индустрията на пазара се появяват решения, с помощта на които могат 
да се преодоляват проблемите с интегрирането на форматите на данните. 

 
5.10 За да се получат достатъчно данни, необходими за създаването на програмен продукт 

за планиране на пътувания, и да се направи възможно безпроблемното прехвърляне от 
едно превозно средство на друго, е необходимо ефективно сътрудничество между 
различните видове транспорт, общините и др. Пазарът за мултимодални програмни 
продукти за планиране на маршрути впрочем е още сравнително млад, но се развива с 
много висок темп: различни стартиращи предприятия (например fromAtoB, GoEuro, 
Waymate), както и утвърдени предприятия в областта на мобилността (напр. Daimler с 
Moovel, DB с Qixxit) вече създадоха такива продукти за планиране на маршрути. 

 
5.11 Според Комитета доставчиците на услуги във всички видове транспорт не бива да се 

задоволяват с ориентирано само към бизнеса си пазарно мислене, а трябва да се 
обединят, за да постигнат диференцирано предлагане на информация за пътувания и 
тарифи, постоянно съобразявано с различаващите се помежду си желания на 
потребителите. 

 
5.12 Комитетът горещо приветства целта на Комисията да постигне някаква форма на т.нар. 

система за интегрирана продажба на билети, т.е. един единствен билет за всички 
видове транспорт, но в контекста на този пазар това ще бъде най-голямата и вероятно 
последната трудност за преодоляване. 

 
5.13 Налице са обнадеждаващи развития. Така например, през юни тази година в 

железопътния сектор стартира мултимодална платформа, която предлага информация 
също и за въздушния транспорт, наред с други видове пътнически превози като 
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автобусен транспорт, както и за наемане на велосипеди. За съжаление все още не е 
включена информация за билетите. 

 
5.14 Комитетът отбелязва, че понастоящем са възможни всякакви връзки офлайн, но онлайн 

все още не. И точно в това е проблемът. Потребителите искат да разполагат с 
информация онлайн и да им е достатъчно да купуват един единствен билет за 
международно пътуване в рамките на ЕС при използване на различни видове 
транспорт. 

 
Брюксел, 15 октомври 2014 г. 
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