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На 19 януари 2009 г. Съветът реши, в съответствие с член 95 от Договора за създаване на 
Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет 
относно 
 

„Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен 
железопътен товарен превоз“ 
CОМ (2008) 852 окончателен - 2008/0247 (COD). 

 
Специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, 
на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето 
становище на 26 юни 2009 г. (докладчик: г-н Fornea). 
 
На 455-ата си пленарна сесия, проведена на 15 и 16 юли 2009 г. (заседание от 15 юли 2009 г.), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 
164 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
 
1. Заключения 
 
1.1 ЕИСК приветства предложението за регламент на Комисията като стъпка напред в 

подкрепа на създаването на международни коридори за железопътен превоз на товари и 
за развитието на този вид транспорт в Европа. 

 
1.2 За да се мобилизират усилията за развитието на коридорите за железопътен превоз, 

независимо от всички законодателни процеси са необходими конкретни политически 
действия на равнището на коридорите. Регулирането само по себе си не е 
достатъчно, за да насърчи създаването на коридори за железопътен превоз на товари. 
Осигуряването на публични и частни инвестиции с цел повишаване на качеството, 
ефективността и капацитета на инфраструктурите като цяло следва да бъде сред 
основните приоритети, както и пълното прилагане на първия и втория пакет за 
железопътния транспорт в целия ЕС. 
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1.3 Ефективната координация на високо равнище е необходима за всеки отделен 
коридор, за да се постигне напредък в подобряването на железопътната 
инфраструктура. Поради това е от основно значение всеки коридор да бъде разгледан 
съвместно от всички министри на транспорта, които имат отношение към него. След 
междуправителствените обсъждания държавите-членки следва да определят условията 
и да поемат ангажименти. Комисарят по въпросите на транспорта следва да играе 
по-активна роля при мобилизирането на министрите за работа по отделните коридори в 
рамките на координирани политически действия на равнище ЕС. 

 
1.4 ЕИСК е съгласен, че предварителното заделяне на резервни мощности не бива да 

бъде задължително, а трябва да се определя от управителите на инфраструктура, ако се 
счете, че има необходимост от такива резервни мощности. Задължаването на 
управителите на инфраструктура да заделят предварително резервни мощности може 
да доведе по-скоро до пилеене на мощности, отколкото до оптимизация. Управителите 
на инфраструктура обаче следва да си запазят възможността да заделят мощности. 

 
ЕИСК счита, че на управителите на инфраструктура следва да се предостави 
възможност за гъвкавост, за да могат те да прилагат правилата за приоритетност по 
прагматичен начин. В случая е по-важно „да се сведе до минимум закъснението в 
цялостната мрежа“, отколкото да се даде приоритет на определен вид транспорт пред 
друг. На практика, независимо от това какви правила се прилагат, правилата, 
прилагани от управителите на инфраструктура по отношение на закъснелите влакове, 
трябва да бъдат прозрачни за операторите. 
 

1.5 Следва задължително да се иска мнението на всички заинтересовани страни или 
те следва да участват в управителния орган, който отговаря за коридорите за 
железопътен превоз на товари: управители на инфраструктура, железопътни 
оператори, представители на държавите-членки, съответни профсъюзи, потребители и 
екологични организации. Операторите на железопътния транспорт трябва да бъдат 
цялостно представени в управлението на коридорите, тъй като те са по-близо до пазара 
и по всяка вероятност ще трябва да прилагат решения за подобрения или ще бъдат 
засегнати от такива решения. 

 
1.6 Железопътните оператори не бива да се задължават да ползват обслужване на 

едно гише, за да се даде възможност за конкуренция между различните 
инфраструктурни единици. Традиционният начин за искане на влаков маршрут с 
посредничеството на националните управители на инфраструктура или на един водещ 
управител на инфраструктура трябва да се запази най-малкото като резервно решение, 
в случай че обслужването на едно гише не е задоволително. 
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1.7 Кандидатите, получили разрешение, не следва да се допускат в целия коридор, ако 
една от страните, пресичани от този коридор, не ги допуска на своята национална 
територия. Комисията трябва да проучи подробно въпросите, свързани с кандидатите, 
получили разрешение, за да представи пред обществеността цялостно обяснение на 
икономическите и социалните последици, произтичащи от тази разпоредба. ЕИСК не е 
непременно против понятието за недискриминационен достъп до инфраструктурата, но 
счита, че в този специфичен случай са необходими повече проучвания и консултации с 
правителствата на държавите-членки, с европейските и националните социални 
партньори, клиентите на железопътни услуги и с други заинтересовани организации на 
гражданското общество. 

 
1.8 Принадлежността към мрежата TEN-T не бива да бъде единствен критерий за 

избора на коридорите за превоз на товари. Коридорите не бива да се определят 
отвън – тяхното определяне трябва да се извършва само въз основата на политически и 
географски критерии: следва да се гарантира гъвкав и пазарно ориентиран избор на 
коридор. Изборът на коридори следва да се извършва въз основа на пазарните цели, 
като обхваща голяма част от съществуващите и потенциалните потоци от товари. 
Пазарът и съотношението между разходи и печалби трябва да бъдат определящите 
фактори. 

 
1.9 Възможността изборът да бъде направен извън мрежата TEN-T следва да бъде 

включена в регламента. Например, ако дадена отсечка извън TEN-T е важна за 
динамиката на железопътния превоз на товари, следва да се даде възможност тя да бъде 
включена в коридора още от самото начало и по-късно в TEN-T. 

 
1.10 Концепцията за стратегическите терминали противоречи на конкуренцията. Тази 

концепция може да доведе до укрепване на силните позиции на така наречените 
стратегически терминали в ущърб на онези, които се считат за „нестратегически“. От 
предложението за регламент следва да се заличи упоменаването на стратегическите 
терминали, за да се даде възможност на съвременните нестратегически терминали да 
се развият и може би в бъдеще да се превърнат в стратегически. 

 
1.11 Свободното движение на стоки не бива да е в противоречие с упражняването на 

основните права на служителите, които работят по коридорите за превоз на товари. 
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2. Предложението на Комисията 
 
2.1 Европейската комисия се е ангажирала да ускори създаването и организирането на 

европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен превоз на товари на базата на 
международните железопътни коридори за превоз на товари. За да се постигне тази 
цел, Комисията реши да представи настоящото предложение за регламент, след като 
проведе широки публични консултации и направи оценка на различни опции 
посредством оценката на въздействието (ОВ). ОВ показа, че законодателният подход 
ще даде най-добрите икономически резултати за разлика от доброволния подход, при 
който рискът да не бъдат постигнати поставените цели е по-голям. 

 
2.2 Съдържащите се в регламента разпоредби са насочени най-вече към съответните 

икономически действащи лица, управителите на инфраструктура и железопътните 
оператори и са свързани по-специално с: 

 
• процедурите за избор на коридори за железопътен превоз на товари; 
• управлението на всички коридори; 
• задължителните характеристики, които коридорите за железопътен превоз на 

товари трябва да имат. 
 

2.3 Регламентът не се прилага по отношение на: 
 

• автономните местни и регионални мрежи за услуги на пътниците, при които се 
използва железопътната инфраструктура; 

• мрежи, предназначени само за градски или крайградски железопътни пътнически 
услуги; 

• регионални мрежи, които се използват за извършването на регионални услуги за 
превоз на товари само от едно железопътно предприятие, което е извън обхвата на 
Директива 91/440/ЕИО, докато друг кандидат не поиска капацитет по тази мрежа; 

• железопътна инфраструктура – частна собственост, която се използва само от 
собственика на инфраструктурата за извършване на негови собствени превози на 
товари1. 
 

                                                      
1

 Член 1, параграф 2 от COM (2008)852 окончателен. 
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3. Общи бележки 
 
3.1 Оптималното развитие на всички видове транспорт в държавите-членки, при което се 

полагат грижи за опазване на околната среда, безопасността, конкуренцията и 
енергийната ефективност, е целта на Европейската транспортна политика, както се 
посочва в COM (2006) 314, Средносрочен преглед на Бялата книга за транспорта, 
публикувана от Европейската комисия през 2001 г. 

 
3.2 Европейският съюз е поел твърдия ангажимент да намали емисиите на парникови 

газове с 20% до 2020 г. Тази цел не може да бъде постигната, ако не се намалят 
драстично емисиите от транспортния сектор. Поради това е важно да се даде приоритет 
на най-ефективните от енергийна гледна точка и „екологични“ видове транспорт и по 
този въпрос всички са съгласни, че железопътният транспорт е най-екологосъобразен 
от гледна точка на потреблението на енергия и емисиите2. 

 
3.3 Европейският икономически и социален комитет вече изрази своята позиция относно 

концепцията за железопътна мрежа, при която се отдава приоритет на превоза на 
товари3. В настоящото становище няма да се повтарят основните забележки, които се 
отнасят и за предложението за регламент относно европейска железопътна мрежа за 
конкурентоспособен железопътен превоз на товари. 

 
3.4 Настоящото състояние на превоза на товари в Европейския съюз изисква ефикасни 

европейски и национални законодателни инструменти и политическа мобилизация за 
определяне на средствата, които трябва да се инвестират в железопътната 
инфраструктура. Във връзка с това ЕИСК приветства предложението за регламент на 
Комисията като стъпка напред в подкрепа на създаването на международни коридори 
за железопътен превоз на товари и за развитието на този вид транспорт в Европа4. 

 
3.5 Потенциални предимства, свързани със създаването на тези коридори: 
 

• екологосъобразен вид транспорт – общо намаляване на въздействието на 
транспортните дейности върху околната среда в Европа; 

• намаляване на пътнотранспортните произшествия в транспортния сектор; 
• инициативата съответства на целите за растеж, изложени в Лисабонската 

програма; 

                                                      
2

 Приблизително 80% от железопътния транспорт в Европа се извършва по електрифицирани линии. 

3
 Подробни заключения и коментари по този въпрос се съдържат в становището на ЕИСК относно „Към железопътна 

мрежа, ориентирана към товарните превози“ COM(2007) 608 окончателен, прието на 10 юли 2008 г. със 111 гласа „за“ и 
1 глас „въздържал се“. 

4
  Необходимостта от ефикасни законодателни инструменти, политическа мобилизация и инвестиции беше подчертана за 

пореден път в рамките на изслушването „Европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен превоз на 
товари“, организирано от ЕИСК на 28 април 2009 г. в Brno, Чешката република по време на чешкото председателство на 
Европейския съюз. 
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• значителен принос за намаляването на местата с ниска пропускателна способност 
в пътния транспорт; 

• насърчаване на комодалността (железопътен-морски-вътрешноводен-автомобилен 
транспорт); 

• изграждането на коридорите ще допринесе за сигурността на доставките на 
суровини за индустрията на ЕС посредством използването на един от 
най-екологичните видове транспорт за големи обемни материали; 

• подкрепа за изграждането на логистични центрове, свързани с железопътната 
мрежа (логистичните терминали могат във все по-голяма степен да се използват 
като разпределителни складове, които понастоящем обикновено са свързани с 
производствените мощности); 

• насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в 
Европейския съюз. 

 
3.6 Екологични цели, свързани с експлоатацията на коридорите за железопътен 

превоз на товари: 
 

• екологосъобразна инфраструктура и превозни средства за железопътен превоз на 
товари; 

• ниско ниво на специфичните емисии; 
• ниски нива на оперативния шум в резултат на шумозащитните стени и 

използването на тихи технологии за подвижния състав и железопътната 
инфраструктура; 

• стопроцентова електрификация на коридорите за железопътен превоз на товари; 
• увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в използвания 

понастоящем микс. 
 

4. Конкретни бележки по предложения регламент 
 
4.1 Инвестиции в инфраструктурата на коридорите за железопътен превоз на товари, 

терминалите и тяхното оборудване 
 
4.1.1 През последното десетилетие с помощта на европейските политики беше отбелязан 

напредък към отварянето на пазара, но в държавите-членки бяха постигнати само 
ограничени резултати в областта на лоялната конкуренция между видовете транспорт и 
ефективните инвестиции в съвременната оперативно съвместима инфраструктура. 
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4.1.2 Финансовият капацитет на държавите-членки изглежда е недостатъчен за постигането 
на амбициозните цели на Комисията. Поради тази причина европейските институции 
трябва да изпълнят важна роля за улесняването на прилагането на европейските 
инструменти за подпомагане при развитието на европейска железопътна мрежа за 
конкурентоспособен превоз на товари, като създаването на коридори за железопътен 
превоз на товари се съфинансира от бюджета на Трансевропейските транспортни 
мрежи (TEN-T), Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, както 
и със заеми от ЕИБ. 

 
4.1.3 ЕИСК счита, че в регламента следва да се подчертаят по-ясно потребностите от 

инвестиции (и тяхното финансиране)5. Между 1970 г. и 2004 г. дължината на мрежата 
от автомобилни пътища в EС-15 се увеличи с 350%, докато дължината на 
железопътната мрежа намаля с 14%. Когато пътищата са задръстени, решенията за 
разширяване или изграждане на нова пътна инфраструктура се изпълняват много бързо. 
ЕИСК е на мнение, че железопътната мрежа може да поеме повече обеми, ако 
инвестиционната политика, прилагана през последните четири десетилетия по 
отношение на пътищата, се приложи и по отношение на железопътната мрежа. 

 
4.1.4 В това отношение не бива да се пренебрегва необходимостта от финансиране на 

железопътните връзки на индустриалните обекти с основните железопътни мрежи. 
Пътните връзки между индустриалните зони и основните пътни мрежи обикновено се 
финансират от обществените бюджети. В много държави-членки на ЕС обаче към 
железопътните връзки между индустриалните обекти и основните железопътни мрежи 
обикновено не се подхожда по един и същи начин. Обикновено те се заплащат от 
компанията, която експлоатира индустриалния обект, и оператор на железопътен 
транспорт, който е в договорни отношения с нея. Необходими са както европейски, 
така и национални инвестиционни решения за улесняване на железопътния превоз на 
товари (например посредством инструменти като публичните схеми за финансиране, 
каквито вече се прилагат в Германия, Австрия и Швейцария). 

 
4.1.5 Една от целите на Комисията е да се подсилят всички технически и законодателни 

инструменти, гарантиращи сигурността на доставките на суровини за европейските 
предприятия. Железопътните коридори ще дадат значителен принос за постигането на 
тази стратегическа цел и във връзка с това железопътният превоз на товари между 
Европейския съюз и източните партньори е от изключителна важност. С оглед на тази 
цел за ЕС е много важно да инвестира в подобряването на връзките между западната и 
източната железопътна инфраструктура и свързаните с нея съоръжения за прехвърляне 
на товарите от един вид транспорт на друг. Освен това преразглеждането на TEN-T 
също ще допринесе за постигането на тази цел. 

                                                      
5

 Съгласно проучване на Общността на европейските железопътни предприятия (CER) относно коридорите за 
железопътен превоз на товари, извършено с помощта на консултантските услуги на MC Kinsey, инвестиции в размер на 
145 милиарда EUR до 2020 г. биха могли да увеличат капацитета на железопътния транспорт със 72% по 6-те основни 
коридора за железопътен превоз на основата на ERTMS, което представлява 34% от обемите, транспортирани в Европа. 
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4.1.6 Специално внимание следва да се обърне на митническото обслужване, за да се 

опростят процедурите в ЕС6, така че да се осигури бърз трансграничен транзит на 
железопътни товари. Предвид въвеждането на митническа система на основата на 
електронен обмен на данни (EDI)7, е необходима европейска финансова подкрепа, 
гарантираща също инвестициите в железопътните мрежи, които понастоящем не 
разполагат с автоматични системи за изпълнение на митническите задължения. 

 
4.1.7 Според ЕИСК е важно да има ясни насоки за държавните помощи, за да бъде по-лесно 

да се посочи кои публични финансови вложения в железопътния сектор ще се 
разглеждат с предимство от службите на Комисията. Същевременно Комитетът 
подчертава, че използването на многогодишните договори би могло да допринесе за 
устойчивото финансиране на европейската железопътна мрежа. 

 
4.1.8 Във връзка с понятието „стратегически терминали“, така както е представено в член 9 

от предложения регламент, ЕИСК обръща внимание, че това може да доведе до 
укрепване на силните позиции на така наречените стратегически терминали в ущърб на 
онези, които се смятат за „нестратегически“. 

 
4.1.9 Свободното движение на стоки не бива да е в противоречие с упражняването на 

основните права на служителите, които работят по коридорите за железопътен превоз. 
 
4.2 Избор на коридорите за железопътен превоз на товари и управление на мрежата 
 
4.2.1 Преразглеждането на политиката за TEN-T дава възможност на железопътния сектор да 

подчертае значението на по-нататъшното развитие на гъвкави коридори за железопътен 
превоз на товари на дълги разстояния като гръбнак на транспортната мрежа на ЕС. 

 
4.2.2 ЕИСК подчертава, че коридорите не трябва да се ограничават единствено до TEN-T 

(както е посочено в глава II, член 3, параграф 1, буква a) от „Предложение за регламент 
на Европейския парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за 
конкурентоспособен железопътен товарен превоз“ или до съвременните ERTMS 
коридори, тъй като един такъв подход би могъл да изключи важни маршрути за превоз 
на товари или такива, които могат да станат важни, но все още не са в рамките на 
коридорите TEN-T и ERTMS. Напротив, TEN-T следва да се адаптират при създаването 
на нови коридори за железопътен превоз на товари. 

 

                                                      
6

 По този начин е важно на равнището на ЕС да се прилага ефективно Регламентът на Комисията (EО) №. 1875/2006 за 
създаване на Общностен митнически кодекс. 

7
 EDI - Electronic Data Interchange. 
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4.2.3 Следва задължително да се иска мнението на всички заинтересовани страни, 
включително съответните профсъюзи, потребители и екологични организации. 
Железопътните предприятия следва да участват в управителните органи на същото 
равнище, на което участват управителите на инфраструктура, тъй като те са 
ползвателите на коридорите, имат отношения с клиентите и са най-близо до пазара. Те 
ще бъдат засегнати от решенията на управителните органи и може да се наложи да 
изпълняват някои от тези решения. Следователно е справедливо те да бъдат 
представени в самите управителни органи. 

 
4.2.4 Адекватното представяне на железопътните предприятия, които използват коридорите, 

е възможно, без да се утежнява структурата на управлението, под формата на отделни 
дружества или „група от дружества“ или комбинация от двете. Обаче с оглед на 
реалната възможност за принос за подобряването на коридорите от значение са само 
предприятията, които „използват коридора“. 

 
4.3 Оперативни мерки 
 

4.3.1 ЕИСК счита, че обсъждането на правилата за приоритетност е труден и чувствителен 
аспект (определяне на влакови маршрути, резервиране на мощности, приоритет в 
случай на закъснение) за всички коридори за превоз на товари като цяло (глава IV, 
членове 11, 12, 14). Правилата следва да се формулират по такъв начин, че да могат да 
се прилагат по прагматичен начин за всеки един коридор, а разпределянето на 
влаковите маршрути да се осъществява по най-справедлив и прозрачен начин от 
управителите на инфраструктура. 

 
4.3.2 Заделянето на резервни мощности не бива да бъде задължително, а следва да се 

определя от управителите на инфраструктура, ако се приеме, че има необходимост от 
такива мощности. Задължаването на управителите на инфраструктура да заделят 
предварително резервни мощности може да доведе по-скоро до пилеене на мощности, 
отколкото да оптимизация, особено ако няколко месеца предварително няма сигурност 
относно влаковете, които ще преминават. 

 
4.3.3 Също така не е необходимо да се променят правилата за приоритетност, тъй като това 

по никакъв начин не увеличава капацитета. Промяната на правилата за приоритетност 
само ще пренесе неудовлетворението от една категория ползватели към друга. Във 
всички случаи основното правило следва да бъде свеждане до минимум на общите 
закъснения в мрежата и премахване на задръстванията по най-бързия възможен начин. 

 
4.3.4 По отношение на разпоредбите относно използването на „обслужване на едно гише“, 

изложени в глава IV, член 10, ЕИСК смята, че всяка коридорна структура трябва да 
може да избира, като отчита изискванията на пазара или на железопътните 
предприятия, които я експлоатират. 
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4.3.5 Железопътните предприятия трябва да си запазят свободата да резервират маршрути по 
свое желание (посредством обслужване на едно гише или по традиционния начин). 
Незадължителното използване на обслужването на едно гише дава възможност на 
железопътните предприятия да създават конкуренция между различни 
инфраструктурни единици (например обслужване на едно гише и отделни управители 
на инфраструктура по протежението на коридора), като ги стимулира да подобряват 
своята работа. 

 
4.3.6 Задължителното използване на обслужването на едно гише може да доведе до 

създаването на голям инфраструктурен монопол в коридора без гаранции за това, че 
обслужването на едно гише ще бъде по-добро от това на отделните управители на 
инфраструктура. Освен това традиционният начин за „обслужване на едно гише“ не 
функционира добре. 

 
4.3.7 Ако на кандидатите, които имат разрешения (например спедиторите, изпращачите, 

интермодалните оператори) се даде правото да купуват маршрути, това може да 
разколебае железопътните предприятия (най-вече тези, които понастоящем навлизат на 
пазара) да инвестират в локомотиви поради големия риск, свързан с достъпността на 
маршрутите. Това би могло да доведе до изкривяване на конкуренцията на вътрешния 
пазар в ущърб на железопътните предприятия и на качеството на работните места, 
които тези предприятия осигуряват. Цените могат да се увеличат, достъпните 
мощности ще останат ограничени и може да се развие спекула. 
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4.3.8 Въпреки това в днешния Европейски съюз не подлежи на съмнение фактът, че 
предприятия, различни от железопътните (например за логистични услуги, търговия, 
производство), са силно заинтересовани от по-широко използване на железопътния 
превоз8. Някои европейски железопътни предприятия вече са купили компании за 
логистични услуги в опита си да привлекат към железопътната мрежа товари, които 
преди това се превозваха по пътищата. При тези условия е възможно в близко бъдеще 
кандидатите, получили разрешения, да играят съществена роля за развитието на 
коридорите за железопътен превоз посредством социално отговорен и иновационен 
подход. 

 
Брюксел, 15 юли 2009 г. 
 

Председател 
на Европейския икономически и социален 

комитет 
 
 
 
 

Mario Sepi 

 

 
 

_____________ 

                                                      
8

  Становище на CLECAT, Брюксел, 19 януари 2009 г. 


