
TEN/505 - CES1024-2013_00_00_TRA_AC – 2013/0013 (COD), 2013/0014 (COD), 2013/0028 (COD), 
2013/0029 (COD), 2013/0015 (COD), 2013/0016 (COD)   FR/EN – PH/DB/YD-FM/DT/AS/gd/ld 

BG
Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË 

Тел.+32 25469011 — Факс +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.eu 

 
Европейски икономически и социален комитет 

 

TEN/505 
Четвърти законодателен пакет в 

областта на железопътния транспорт
 

Брюксел, 11 юли 2013 г. 
 

СТАНОВИЩЕ 
на Европейския икономически и социален комитет 

относно 
„Четвърти законодателен пакет в областта на железопътния транспорт“, 

който се състои от следните седем документа: 
„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно 
„Четвъртия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт – 

завършване на Единното европейско железопътно пространство 
за насърчаване на европейската конкурентоспособност и растеж“ 

COM(2013) 25 final 
„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 

за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила 
за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия“ 

COM(2013) 26 final – 2013/0013 (COD) 
„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз 

и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004“ 
COM(2013) 27 final – 2013/0014 (COD) 

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно 

отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози“ 
COM(2013) 28 final – 2013/0028 (COD) 

„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Директива № 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. 

за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на 
отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози 

и управлението на железопътната инфраструктура“ 
COM(2013) 29 final – 2013/0029 (COD) 

„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно оперативната съвместимост на железопътната система 

в рамките на Европейския съюз“ (преработен текст) 
COM(2013) 30 final – 2013/0015 (COD) 

„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно безопасността на железопътния транспорт“ (преработен текст) 

COM(2013) 31 final – 2013/0016 (COD) 
_____________ 

 
Докладчик: г-н Mordant 

_____________ 
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На 19 февруари 2013 г. Комисията, на 21 и 22 февруари 2013 г. Съветът, и на 
7 февруари 2013 г. Европейският парламент решиха, в съответствие с член 91, параграф 1, 
членове 109, 170, 171 и 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да се 
консултират с Европейския икономически и социален комитет относно: 
 

„Четвърти законодателен пакет в областта на железопътния транспорт“ 
който се състои от следните седем документа: 
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно 
„Четвъртия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт – 
завършване на Единното европейско железопътно пространство за 
насърчаване на европейската конкурентоспособност и растеж“ 
COM(2013) 25 final; 
„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна 
на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за 
нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия“ 
COM(2013) 26 final – 2013/0013 (COD); 
„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 881/2004“ 
COM(2013) 27 final – 2013/0014 (COD); 
„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на 
вътрешни услуги за железопътни пътнически превози“ 
COM(2013) 28 final – 2013/0028 (COD); 
„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива № 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно 
пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за 
железопътни пътнически превози и управлението на железопътната 
инфраструктура“ 
COM(2013) 29 final – 2013/0029 (COD); 
„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на 
Европейския съюз“ (преработен текст) 
COM(2013) 30 final – 2013/0015 (COD); 
„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
безопасността на железопътния транспорт“ (преработен текст) 
COM (2013) 31 final – 2013/0016 (COD). 

 
Специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, 
на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето 
становище на 20 юни 2013 г. 
 

На 491-вата си пленарна сесия, проведена на 10 и 11 юли 2013 г. (заседание от 11 юли), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище с 82 гласа „за“, 
20 гласа „против“ и 8 гласа „въздържал се“. 
 

* * * 
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1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК отправя искане към Комисията да извърши, под наблюдението на всички 

действащи лица, оценка на това доколко законодателните пакети в областта на 
железопътния транспорт са удовлетворили потребностите на населението и как са 
повлияли върху промяната на транспортната модалност в полза на железопътния 
транспорт, устройството на териториите, развитието на трансграничните отношения, 
качеството на железопътните услуги, измерено въз основа на факти, достъпност, 
укрепване на правата на пътниците и др. 

 
1.2 ЕИСК препоръчва новата законодателна инициатива, наречена „законодателен пакет в 

областта на железопътния транспорт“, да се основава на приноса, който железопътният 
транспорт може да даде за европейската интеграция, чрез своето икономическо, 
социално и екологично въздействие. 

 
1.3 Целта на тази законодателна инициатива трябва да бъде премахването на „граничните 

ефекти“ за държавите членки. Тя трябва да даде възможност за развитие на 
трансграничните отношения между съседни държави, като се предприемат действия по 
отношение на аспектите за устойчиво развитие и устройство на територията, чрез 
създаване на инфраструктури между държавите членки, в които такива липсват или са 
недостатъчно оборудвани. 

 
1.4 ЕИСК настоява ЕС да предвиди възможността за създаване на трансгранични 

структури и за определяне на техните модалности на интервенция на териториите, 
които обхващат, за да се даде възможност да бъдат определени и организирани 
задачите на услугите от общ интерес, както е предвидено в член 14 от Договора и в 
Протокол № 26. 

 
1.5 ЕИСК призовава държавите членки да запазят правомощията си да организират своята 

национална железопътна система и да отварят своя вътрешен пазар за конкуренцията в 
зависимост от своето географско положение, демография, история, икономически, 
социални и екологични условия. 

 

1.6 ЕИСК препоръчва да се остави на компетентните органи да решават дали да възлагат 
предоставянето на обществени услуги пряко на оператор или да правят това 
посредством тръжни процедури, както е предвидено понастоящем в 
Регламент 1370/2007/ЕО, както и да организират свободно формата на това възлагане. 

 

1.7 Във връзка със задълженията за изготвянето на планове за обществен транспорт, 
изисквани от Комисията, ЕИСК препоръчва да не се внася ограничение за 
компетентните органи относно определянето на задачите за обществени услуги и 
призовава да бъдат приети ясни цели за подобряване на достъпността за лицата с 
увреждания и за участие на ползвателите посредством консултации и контрол на 
равнището на качеството на услугите. 
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1.8 От друга страна ЕИСК препоръчва операторите да запазят контрола върху 

индустриалния аспект на експлоатацията на железопътните услуги, като останат 
собственици на подвижния състав и другите съоръжения. Така ще се насърчат усилията 
в областта на научноизследователската дейност и иновациите, които са абсолютно 
необходими за развитието на сектора по отношение на безопасността и качеството. 

 
1.9 ЕИСК препоръчва на Комисията да предприеме инициатива във връзка с контрола на 

равнището на безопасност на железопътния транспорт, която е важна за развитието му, 
чрез създаването на национални обсерватории или съвместни комисии по 
безопасността. Той предлага да се създадат гаранции за прозрачност на условията за 
експлоатация на железопътния транспорт, за да се демократизира подходът на 
публичната власт във връзка с безопасността, както и за да има съответствие с член 91 
от Договора, който изисква от Съюза да бъдат постигнати резултати по отношение на 
безопасността на транспорта. 

 
1.10 ЕИСК предлага на Европейската железопътна агенция да се възложи задачата да 

включи в дневния си ред въпроса за здравето и безопасността на работниците, тъй като 
те са необходими за поддържането на високо равнище на оперативна безопасност за 
ползвателите, работниците и хората, живеещи в близост до железопътните съоръжения. 

 
1.11 Освен това ЕИСК смята, че е изключително важно Агенцията да носи юридическа 

отговорност за всяко свое решение. 
 
1.12 ЕИСК смята, че трябва да се отдаде приоритетно значение на техническия компонент 

на законодателния пакет, за да се насърчи промяната на транспортната модалност в 
полза на железопътния транспорт. 

 
1.13 ЕИСК призовава работодателите и публичните власти да вземат предвид трудния и 

рискован характер на железничарската професия, като предоставят специална социална 
защита, колективни трудови споразумения, заплати, възможности за професионално 
развитие и като спазват ангажиментите, поети във връзка с пенсиите. 

 
1.14 ЕИСК призовава за въвеждането на система за продължаващо обучение и за 

признаване на придобитите умения и опит, даваща възможност на работниците да 
оползотворяват придобиването и поддържането на уменията си. 

 
1.15 ЕИСК отправя искане всяка държава членка, когато избира организацията или отваря 

сектора за конкуренцията, да запазва броя на работните места на своите традиционни 
оператори, както и колективните гаранции, условията на заплащане и на труд на техния 
персонал. В случай на смяна на оператора трябва да се предвиди запазване на 
персонала и на колективните му гаранции. 
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2. Общи бележки 
 
2.1 Настоящото становище е изготвено въз основа на следните становища и на отправените 

в тях препоръки: 
 

− TEN/432-433 от 16 март 2011 г. относно „Единно европейско железопътно 
пространство“1; 

− TEN/445 от 15 юни 2011 г. относно „Социални аспекти на транспортната политика 
на ЕС“2; 

− TEN/454 от 25 октомври 2011 г. относно „Пътна карта за постигането на Единно 
европейско транспортно пространство“3; 

− TEN/495 от 13 декември 2012 г. относно „Качеството на железопътните услуги в 
ЕС“4. 

 
2.2 Настоящият Четвърти законодателен пакет в областта на железопътния транспорт 

съдържа шест законодателни текста, които са обект на изменения, преработване, дори 
отмяна, представени в общо съобщение и включени в няколко доклада и анализа на 
въздействието. 

 
2.3 Прегледът на предложението се отнася за четирите стълба на Четвъртия пакет и 

разглежда въпроси, свързани с управлението и отварянето на пътническите превози на 
дълги разстояния, с преразглеждането на Регламент (EO) № 1370/2007 относно 
задълженията за извършване на обществени услуги, за ролята на Европейската агенция 
за железопътен транспорт, за взаимодействията с оперативната съвместимост, 
безопасността и социалните разпоредби. 

 
2.4 Настоящата ситуация е отправна точка за обсъждане на предложенията с оглед на 

възможните промени в сектора и при спазване на Договора от Лисабон. За да се 
провери дали предложените решения са целесъобразни, е необходимо да се оценят 
резултатите от общностните политики, провеждани от над двадесет години, да се 
направят прогнози за бъдещето и да се набележат целите във връзка с ролята, която 
може и трябва да играе железопътният транспорт по отношение на устройството и 
равнопоставеността на териториите, на тяхното развитие, на обслужването, 
предоставяно на гражданите и товарните предприятия, и на техния достъп до този вид 
транспорт. 

 

                                                      
1

  OВ, C 132 – 3.5.2011 г., стр. 99-107. 
2

  OВ, C 248 – 25.8.2011 г., стр. 22-30. 
3

  OВ, C 24 – 28.1.2012 г., стр. 146-153. 
4

  OВ, C 44 – 15.2.2013 г., стр. 49-52. 
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2.5 В по-широк смисъл изготвянето на новия законодателен акт трябва да се основава на 
приноса на този вид транспорт за европейската интеграция, която се нуждае от проект, 
интегриращ икономическите, социалните и екологичните измерения. 

 
2.6 Той трябва също така да даде възможност за развитие на трансграничните връзки 

между съседни държави членки, които нямат общи инфраструктури, като чрез 
създаването им се даде възможност за по-лесни връзки за гражданите на тези държави, 
най-вече за хората с увреждания или с намалена мобилност. 

 
2.7 Във връзка с това трябва да се обърне специално внимание на резултатите от 

политиките на Съюза по отношение на развитието на трансграничните отношения, за 
да се премахне съществуващият граничен ефект, който е пречка за европейската 
интеграция, за свободното движение и за пренасочването към железопътния транспорт. 

 
2.8 Вниманието трябва да се насочи към равнището на безопасност на използване на тази 

мрежова индустрия, чието развитие се обуславя от равнището на общественото доверие 
и от необходимата прозрачност, която трябва да се прилага към производствените 
условия в сектора. 

 
2.9 Прегледът трябва да се насочи към спазването на член 10, параграф 3 от Договора 

относно правото на гражданите да участват в демократичния живот на Съюза. 
Решенията трябва да се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до 
гражданите. 

 
2.10 Трябва да се направи прогноза на социалните промени в сектора на железопътния 

транспорт с оглед на започналото преструктуриране, на предефинирането на 
периметъра на дейността, на трансфера на компетенции в един период на силно 
обновяване на персонала на железопътните работници, на техните социални условия и 
условия на труд във връзка с целите за опазване на здравето и безопасността на 
работниците. 

 
3. Управление и отваряне на вътрешните услуги за превоз на пътници за 

конкуренцията 
 
3.1 Чрез законодателно предложение Комисията заявява желание да съживи железниците с 

въвеждане на конкуренция за националните пътнически превози. Според Комисията 
тази конкуренция трябва да бъде стимулирана чрез законодателство на Съюза, което да 
предвижда разделяне на функциите на управителите на инфраструктури, които 
обхващат задачи, свързани с управлението на трафика, поддръжката на мрежите и 
инвестициите в тях, от функциите на превозвачите. Тя включва в това укрепването на 
регулиращите органи, които трябва да контролират железопътния пазар. 
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3.2 За тази цел Комисията предлага изменение на Директива 2012/34/ЕО от 
21 ноември 2012 г., чието транспониране в националните законодателства трябва да се 
осъществи до 16 юни 2015 г. Следва да се отбележи, че тази инициатива е осъществена 
без да се чака да се разбере доколко са ефективни мерките, предприети в рамките на 
това преработване. 

 
3.3 По същия начин бяха взети мерки за управлението на експлоатацията на големите 

коридори, като цялостните ефекти от тях не можаха да бъдат измерени. 
 
3.4 В оценките на въздействието, свързани с проекта за четвърти законодателен пакет в 

областта на железопътния транспорт, Комисията прави определен брой констатации и 
признава, че някои от тях са скорошни или съдържат известна двусмисленост. Въпреки 
това тя изтъква редица положения като аргументи в полза на предложените решения. 

 
3.5 Няколко проучвания представят доста разнородни резултати във връзка с 

последствията от разделянето на функциите на управителя на инфраструктурите от 
функциите на железопътното предприятие. Въпреки това едно проучване на 
статистическите данни, предоставени от Комисията, показва, че не съществува 
автоматична корелация между това разделяне на функциите, отварянето на пазара и 
подобряването на резултатите от дейността на железниците, но че последното изглежда 
е в пряка зависимост от равнището на финансиране и цената на таксите за 
преминаване. Освен това докладът на сър McNulty представя една много контрастна 
картина на ситуацията в Обединеното кралство. В него се отчита, че системата на 
железопътния транспорт на Обединеното кралство струва по-скъпо както на държавата, 
така и на ползвателите, и страда от липсата на съгласуваност между различните 
действащи лица, което налага по-решителна намеса на държавата с цел да бъде 
постигната необходимата координация на различните аспекти (тарифи, разпределение, 
работни разписания и т.н.). За да се намери решение на това уравнение, сър McNulty 
отправя три препоръки, които да бъдат приложени постепенно: споделяне на разходите 
и приходите между управителя на инфраструктурите и железопътните оператори, 
създаване на смесено предприятие между тях или дори опит за реинтегриране на двете 
функции в рамките на определени франчайзинги. 

 
3.6 В някои национални проучвания, разглеждащи качеството на железопътните услуги, 

като например проучването на Асоциацията за защита на британските потребители 
„Which?“, се прави противоречива равносметка за функционирането на железопътния 
транспорт от гледна точка на ползвателите, от която е видно, че равнището на тяхната 
удовлетвореност е по-ниско или равно на 50% за половината оператори и че само 20% 
от пътниците считат, че системата се подобрява (http://which.co.uk/home-and-
garden/leisure/reviews-ns/best-and-worst-uk-train-companies/best-train-companies-overall/). 

 
3.7 От друга страна в проекта на Комисията няма предложение за подобряване на 

достъпността за лицата с увреждания. По тази тема различните действащи лица трябва 
да се допитват до и да зачитат мнението на ползвателите. 
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3.8 Комисията се позовава на проучване от 2012 г. на удовлетвореността на пътниците от 

железопътните услуги, което ЕИСК счита за недостатъчно и което е отбелязал в 
препоръките си в параграф 1.6 от своето становище TEN/495 от 13 декември 2012 г. 

 
3.9 От друга страна Комисията подчертава мащаба на публичните субсидии за сектора и 

призива за предоставяне на публични средства за намаляване на дълга на системата, 
възможността за което беше включена и препоръчана в Директива 91/440 и в насоките 
за държавните помощи от април 2008 г. Това предоставяне на държавна помощ не е 
единствено по отношение на физическия капитал, който трябва да се мобилизира, за да 
се постигнат екологичните цели, целите от общ интерес или дори целите в областта на 
публичната политика. Други оператори от други сектори, били те публични или частни, 
се ползват от същите разпоредби. 

 
3.10 За да се създадат необходимите условия за отваряне на пазара, Комисията прави 

предложение за стриктно разделяне на функциите на управителите на 
инфраструктурите, чиито обхват е увеличен, от тези на превозвача. Това предложение 
цели да се избегнат конфликтите на интереси и дискриминационните практики, и да се 
насърчи откриването и предотвратяването на кръстосани субсидии, но не представя 
доказателство за съществуването на такива практики или използва данни, които се 
оспорват от съответните действащи лица, както и от Съда на Европейския съюз. 
Именно по тази причина Съдът на Европейския съюз отхвърли изцяло процедурата за 
нарушение, която Комисията откри срещу Германия и Австрия. ЕИСК подчертава, че 
докато превозвачите на товари и логистичните оператори като цяло, и по-специално 
новите железопътни оператори, подкрепят идеята за разделен и дерегулиран 
железопътен пазар на ЕС без граници, който да е по-интегриран с нормалните за други 
видове транспорт бизнес практики, други участници на железопътния пазар, като 
съществуващите железопътни оператори, организациите на потребителите на 
железниците, органите за обществен транспорт и др., изразяват по-предпазлива гледна 
точка в желанието си да бъде запазено съществуващото качество на услугите. 
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3.11 Въз основа на член 63, § 1 от Директива 2012/34 за създаване на единно европейско 
железопътно пространство, двамата съзаконодатели отправят искане към Комисията да 
изготви доклади „за изпълнението на глава II“ от директивата, в която се разглеждат 
основно автономията и структурите на железниците на Съюза. Докладите би трябвало 
да „съдържат оценка на тенденциите на пазара, включително готовността за по-
нататъшно отваряне на железопътния пазар“ и да правят „анализ на различните 
модели за организация на този пазар и на въздействието на [преразгледаната] 
директива върху договорите за обществени услуги и тяхното финансиране“. За да 
направи това Комисията също така „следва да отчита прилагането на 
Регламент  (ЕО)  № 1370/2007 и съществените различия между държавите членки 
(гъстота на мрежите, брой на пътниците, средна дължина на пътуванията)“. По 
време на дебатите пролича необходимостта да се запазят правомощията на държавите 
членки да организират своите национални системи и да запазят, ако сметнат за полезно, 
интегрирана форма на организация на производството, позволяваща обединяване, 
намаляващо вредните взаимодействия както в икономическо отношение, така и по 
отношение на безопасността. 

 
3.12 Отделянето на управлението на инфраструктурите в една транспортна система, 

управлявана при една степен на свобода, създава по принцип повече проблеми, 
отколкото предимства, като значително усложнява функционирането и води до 
повишаване на разходите и намаляване на качеството на обслужване. Това важи с 
особена сила за мрежите, които се използват интензивно за смесени превози. 

 
3.13 Постиженията на техническия прогрес се интегрират по-бавно и по-трудно. 

Възпрепятства се въвеждането на иновации, което по принцип се прави едновременно в 
неподвижните съоръжения (инфраструктура) и в подвижните елементи (подвижния 
състав). Значително се увеличават бюрокрацията и излишните интерфейси, което води 
до повишаване на оперативните разходи и инерция в процесите на вземане на решения. 

 
3.14 Освен това разделянето на функциите на управителите на инфраструктури от тези на 

превозвачите допринася за още по-голямото отдалечаване на управителя на мрежата 
или на инфраструктурите от крайния ползвател (пътници и товарни предприятия) и 
неговите изисквания по отношение на качеството на обслужването (в частност 
точността). Ето защо в рамките на железопътната система трябва да бъде запазена 
ролята на водещ фактор, без да се накърнява независимостта на основните функции на 
управителя на инфраструктури. 

 
3.15 От друга страна по отношение на съоръженията за предоставяне на услуги, в параграф 

1.7. от своето становище TEN/432-433 от 16 март 2011 г. ЕИСК отправи препоръка, в 
която се посочва, че „Що се отнася до условията за достъп до съоръженията за 
предоставяне на услуги, ЕИСК не би могъл да подкрепи задължението за юридическа, 
организационна и управленска независимост, която би могла да застраши 
настоящите незаменими структури“. В анализа няма нов елемент, който да изисква 
преразглеждане на тази препоръка. 
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3.16 При все това самата Комисия признава, че обединяването на някои функции би 

позволило на системата да подобри своята ефективност и качеството на обслужването, 
което се предлага на пътниците. ЕИСК споделя това мнение. 

 
3.17 Що се отнася до либерализирането на международния железопътен пътнически 

транспорт в рамките на ЕС, осъществено през януари 2010 г., съвсем не може да се 
твърди, че до този момент то е довело по един систематичен начин до спад на цените за 
този вид услуги или до забележителен растеж в този сегмент. 

 
3.18 Eвропа на високоскоростния железопътен транспорт започна да се заражда много 

преди 2010 г. благодарение на значителни публични инвестиции в някои държави 
членки, и конкуренцията в този сектор би трябвало да остане още задълго в много по-
голяма степен интермодална, отколкото интрамодална. Либерализацията от 2010 г. 
преди всичко беше последвана от изоставяне на много съществуващи връзки, 
създадени с традиционни (не високоскоростни) материали и условия на експлоатация, 
и преустановяването на отдавна съществуващи сътрудничества. ЕИСК изразява 
съжаление за настъпването на тези обстоятелства и отправя категорично искане към 
Комисията да вземе необходимите мерки за подобряване и развитие на 
трансграничните услуги, свързани с предлагането на железопътни пътнически превози. 

 
3.19 От своя страна прегледът на железопътния превоз на товари показа, че в много 

държави членки положението е катастрофално. Това се дължи преди всичко на факта, 
че модернизацията и развитието на железниците не следва ритъма на модернизацията 
на пътните връзки и че железопътният транспорт е длъжен да заплаща за правата на 
ползване на влаковите маршрути. Към това се добавя фактът, че конкуренцията по 
отношение на най-рентабилните връзки внася подобрения в определен брой услуги, 
извършвани с блок-влакове. Това обаче става отчасти в ущърб на транспорта с влакове, 
композирани от отделни вагони, който намалява все повече. Това може да превърне 
цели области в „индустриални пустини“ и да върне на пътищата хиляди камиони. 
Впрочем много оператори свободно признават, че в някои държави членки 
либерализацията не е донесла нито тон стоки по железниците. 

 
3.20 Независимо от очевидната необходимост от реформиране на пазара, тези констатации 

карат ЕИСК да предложи на Комисията да възприеме внимателен подход спрямо 
либерализирането на националните пътнически превози, като се има предвид 
настоящия опит по отношение на либерализирането на международния превоз. От 
друга страна Комисията признава, че е трудно да се възстанови една международна 
железопътна дейност, която е твърде откъсната от националните връзки, които � 
позволяват да ползва един безспорен мрежови ефект. 

 
3.21 По този въпрос ЕИСК споделя констатацията за слабо развитие на международния 

железопътен пътнически превоз, въпреки безспорно активния подход на Европейската 
комисия за създаване на правна рамка. 
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3.22 Следва красноречив анализ на недостатъчните резултати от препоръчаните решения, 

по-специално поради невъзможността на пазара да регулира описаните проблеми, без 
да разполага с достатъчни инвестиции и без да е налице подходящ политически 
импулс. В този контекст има едно специфично предизвикателство: да се гарантира 
обслужването на районите, разположени по границите на националната територия, чрез 
модерни транспортни средства, щадящи околната среда. 

 
3.23 Тази цел трябва да бъде приоритет за Съюза, за да се създаде хомогенно европейско 

пространство, като се премахнат граничните ефекти и се постигне съгласуваност по 
отношение на развитието, икономиката и социалното положение на цели области, 
които досега са били в застой поради конфронтацията помежду им. 

 
3.24 Съюзът трябва да предвиди възможността за създаване на трансгранични структури и 

за определяне на техните модалности на интервенция на териториите, които те 
обхващат, за да се даде възможност да бъдат определени и организирани задачите на 
услугите от общ интерес, както е предвидено в член 14 от Договора и в Протокол № 26. 

 
3.25 Само политическа инициатива, ползваща се със силната подкрепа на публичните 

власти, ще позволи да се създаде такова пространство и да се изградят такива връзки, 
които да бъдат използвани от един достигнал зрелост пазар. ЕИСК призовава 
Комисията да постави силен акцент върху реалното развитие на качеството на услугите 
на железопътния пазар на ЕС, по-специално на трансграничните услуги, като 
същевременно отчита развитието на другите видове транспорт. Крайната цел трябва да 
бъде увеличаващ се дял на железопътния пазар и удовлетвореност на потребителите, 
като инструментите за постигането � могат да са различни в отделните държави 
членки. 

 
4. Преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно задълженията за 

извършване на обществени услуги 
 
4.1 Изменението на Регламент (ЕО) № 1370/2007 предвижда задължително провеждане на 

търгове за железопътния транспорт, организиране на тези търгове, изготвяне на 
планове за обществения транспорт и предоставяне на подвижен състав на новите 
участници. 

 
4.2 В препоръка 1.7 от своето становище TEN/495 от 13 декември 2012 г. ЕИСК изрази 

сериозни резерви във връзка с преразглеждането на Регламента за обществените 
услуги. Следва да се посочи, че предвидената оценка е под очакванията с оглед на 
резултатите, представени в анализите на въздействието. 
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4.3 Проучвания, някои от които извършени по искане на Комисията, като например 
доклада „Проучване относно регулаторните опции по отношение на бъдещото отваряне 
на пазарите в железопътния пътнически транспорт“ (Study on Regulatory Options on 
Futurе Market Opening in Rail Passengers Transport), показват различни и 
противоречиви данни, които не дават възможност да се намери единно решение на 
проблемите, свързани с равнището на движението, честотата на обслужването, 
развитията по отношение на държавните помощи и производителността. 

 
4.4 Много близки резултати бяха получени относно мрежите, които се подчиняват на 

различни правни рамки (отворени или затворени за конкуренцията), което би трябвало 
да ни накара да се отдалечим от един прекалено общ подход, който не отчита 
националните характеристики, определящи организацията на пътуванията, като 
географията, климатичните условия, пространственото организиране на 
производствените обекти и населените места, някои от които са все още много 
отдалечени от железопътните услуги, както се посочва в становище TEN/495 от 
13 декември 2012 г. 

 
4.5 Предвид горното Съюзът трябва да се увери, че използваните средства ще позволят на 

неговото равнище да бъдат постигнати целите на предложеното действие, които не 
могат да бъдат постигнати на национално, регионално или местно равнище, и че това 
действие не превишава необходимото за постигането на тези цели. 

 
4.6 Спазването на тази цел трябва да бъде предмет на внимателно разглеждане във връзка с 

предложението на Комисията да се определят максимални прагове за пряко възлагане. 
Тази разпоредба внася спорно ограничаване на административната свобода на 
публичните власти. 

 
4.7 Самото определяне на прага за намаляване на размера на предлаганите на операторите 

франчайзинги препраща към неизбежните прагови ефекти, които могат да навредят на 
съгласуваността на обслужването, които, поради липса на равномерно разпределение, 
ще доведат до спад на общата конкурентоспособност, очаквана в резултат на 
отварянето за конкуренцията. Тази ситуация предполага на компетентните органи да се 
остави грижата да предоставят една или повече партиди пряко на един оператор или да 
прибягват до тръжни процедури, както понастоящем е предвидено в 
Регламент (ЕО)1370 № 1370/2007, и да организират структурата им, ако е необходимо, 
чрез евентуално разделяне на партидите, за да се избегнат тези прагови ефекти. 

 
4.8 Също така ще бъде необходимо да се постави въпросът за ползата от посочването на 

толкова много подробности за изготвянето на планове за обществения транспорт, които 
сякаш ограничават „широките дискреционни правомощия на националните, 
регионалните и местните власти да изпълняват задълженията за извършване на 
обществена услуга“, предвидени в Договора. 
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4.9 Особено внимание трябва да се обърне на условията, при които Комисията възнамерява 
да предоставя на новите участници необходимия физически капитал за железопътни 
операции, при положение че тези участници нямат задължението да инвестират или да 
извършват дейност в областта на научните изследвания и иновациите – аспекти, които 
обаче са важни за качеството и безопасността на железопътния транспорт. 

 
4.10 Британският пример показва, че отпускането на такива средства се осъществява от 

банковите оператори посредством финансови компании, с което се излага на голям 
риск наличието на такъв физически капитал и се повдига въпросът за контролирането 
му. 

 
5. Ролята на Европейската агенция за железопътен транспорт, безопасност на 

железопътния транспорт и оперативна съвместимост 
 
5.1 С вторият законодателен пакет в областта на железопътния транспорт беше създадена 

Европейската агенция за железопътен транспорт, установена във Валенсиен, Франция, 
на която е възложено да разработи оперативната съвместимост чрез изготвяне на общи 
стандарти (технически спецификации за оперативната съвместимост – ТСОС) и общи 
методи за безопасност и за подобряване на безопасността на железопътния транспорт. 

 
5.2 С член 91 от Договора се установяват изисквания за Съюза по отношение на 

непрекъснато подобряване на равнището на безопасност на транспорта. 
 
5.3 Равнището на безопасност на железопътния транспорт и неговото развитие във връзка с 

институционалните и техническите промени в него не може в никакъв случай да се 
измерва с броя на жертвите, а трябва да бъде разглеждано в светлината на показатели, 
даващи възможност да се наблюдават и предвиждат промените в него, за да се 
гарантира максимално равнище на безопасност за ползвателите и живущите в близост 
до железопътни съоръжения. 

 
5.4 Създаването на европейско железопътно пространство изисква подобряване на 

оперативната съвместимост. Съвместимостта на инфраструктурите и подвижните 
състави или стационарното оборудване трябва да се основава на прости и бързи 
процедури, които запазват равнището на тяхната безопасност и гарантират развитието, 
модернизирането и адаптирането им към новите потребности. 
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5.5 От тази гледна точка, за разлика от презентацията, направена в Доклада на Комисията 
до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите за прилагане на разпоредбите на Директива 2007/58/EО относно 
отварянето на пазара на международни услуги за железопътни пътнически превози, 
придружаващ Съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно 
четвъртия пакет от законодателни актове в областта на железопътния транспорт, 
безопасността не би трябвало да се разглежда като пречка. Неотдавнашният опит в 
други области показа колко вреден в това отношение може да бъде един твърде 
либерален подход към възприемането на ролята на Съюза от страна на гражданите. От 
друга страна катастрофите във Виареджо и неотдавна в Шелбел трябва да накарат 
всички оператори от сектора да проявяват най-голяма предпазливост и строгост по 
отношение на железопътните операции. 

 
5.6 Във връзка с това Европейската агенция за железопътен транспорт играе водеща роля, 

която изпълнява в сътрудничество с националните органи за сигурност, които са 
свързани в мрежа за обмен и координация. Нейните задачи, както и задачите на 
националните органи за безопасност, трябва да се разширят, за да обхванат човешкото 
измерение на железопътните операции и да отчитат аспектите, свързани със здравето и 
безопасността на работниците, безспорен аспект на безопасността на железопътния 
транспорт. 

 
5.7 Във връзка с нарастването на броя на новите оператори в железопътния транспорт и 

последиците, които могат да предизвикат неадекватни режими на работа, ролята на 
националните органи по безопасност трябва също да бъде разширена и да обхваща 
контрола на условията, при които се извършва железопътното производство; 
националните органи по безопасност трябва да се превърнат в истинска железопътна 
полиция, която да следи за прилагането на действащите норми, които са всъщност 
разпоредби от областта на обществената социална политика. 

 
5.8 По искане на Комисията през април 2011 г. беше направена оценка на ролята на 

Агенцията. Тя показва, че на Агенцията би могло да бъде възложено да насърчава 
намирането на иновативни решения за подобряване на оперативната съвместимост и 
безопасността на железопътния транспорт, по-специално на използването на новите 
информационни технологии и системи за наблюдение и проследяване. Агенцията ще 
носи юридическа отговорност за своите решения. 

 
5.9 Това препраща към изготвянето на една индустриална политика, която се основава на 

научни изследвания, иновации, инвестиции – условие, което изисква подкрепата на 
публичните власти, за да се намери решение на едно голямо европейско 
предизвикателство и по този начин да се помогне за икономическото възстановяване. 
Европейският индустриален и научноизследователски проект Shift2Rail може да бъде 
подходящ инструмент в това отношение, при условие че всички предприятия в сектора 
на железопътния транспорт бъдат включени по подходящ начин. 
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5.10 Освен това при спазване на изискванията, определени спрямо Съюза в член 91 от 
Договора, и при гарантиране на подобряването на здравето и безопасността на 
работниците, на Агенцията би могло да се дадат правомощия да наложи на всички 
оператори да прилагат решенията, взети във връзка с оперативната съвместимост. 

 
6. Социални аспекти 
 
6.1 Предходният параграф, свързан с обновлението на индустриалната политика на 

равнището на ЕС, следва да се свърже с въпросите за демографския профил на 
работниците и с разпределянето на професионалните квалификации в сектора на 
железопътния транспорт и строителство. 

 
6.2 Освен това налице е застаряване на работниците и промяна на социалния профил в 

сектора, в резултат на което управленските кадри, инженери и техници ще 
представляват в бъдеще една все по-важна част от съответните групи. 

 
6.3 През следващите години това ще доведе до значително обновяване на оперативния 

персонал в железопътния транспорт и до значителна ротация сред новите участници, 
което ни връща към въпроса за техните условия на труд и за понижаването на 
специфичното за сектора равнище на социална защита, в което, преди да бъде 
извършена либерализацията, се отчиташе трудността и рисковаността на професиите в 
железопътния транспорт и се осигуряваше привлекателността му. 

 
6.4 Ето защо привлекателността на професиите в железопътния сектор, по-специално за 

младите хора и жените, е важен въпрос от гледна точка на това да се гарантира 
надеждността на железопътните операции в държавите членки и на равнището на ЕС, 
който изисква в сектора да навлязат нови работници и да се култивира лоялност сред 
персонала. 

 
6.5 Тази двойна цел за привлекателност и за култивиране на лоялност изисква да бъдат 

спазвани поетите ангажименти от държавите членки в сферата на социалната закрила 
(по-специално пенсиите), колективните гаранции, условията на труд, както и 
дългосрочните перспективи по отношение на професионалното развитие на персонала 
въз основа на придобиване и признаване на уменията му. Конкретни програми, като 
например Еразъм, биха могли да бъдат мобилизирани за тази цел. 

 
6.6 В становището на ЕИСК TEN/445 от 15 юни 2011 г. относно „Социални аспекти на 

транспортната политика на ЕС“ се дават някои препоръки в това отношение, които 
могат да подобрят привлекателността на сектора и които Комисията следва да включи 
в своите законодателни предложения. 
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6.7 ЕИСК отправя искане всяка държава членка, когато избира организацията или отваря 
сектора за конкуренцията, да запазва броя на работните места на своите традиционни 
оператори, както и колективните гаранции, условията на заплащане и на труд на техния 
персонал. В случай на смяна на оператора, трябва да се предвиди запазването на 
персонала и на колективните му гаранции. 

 
Брюксел, 11 юли 2013 г. 
 

Председател 
на 

Европейския икономически и социален 
комитет 

 
 
 
 

Henri Malosse 

 

 
* 
 

* * 
 

NB: Следва приложение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 
СТАНОВИЩЕТО 

на Европейския икономически и социален комитет 
 
Следните изменения, които получиха не по-малко от една четвърт от подадените гласове, бяха 
отхвърлени по време на разискванията: 
 
Параграф 1.5 се изменя, както следва: 
 

„ЕИСК призовава държавите членки да запазят правомощията си да организират 
своята национална железопътна система и да отварят своя вътрешен пазар за 
конкуренцията в зависимост от своето географско положение, демография, история, 
икономически, социални и екологични условия.ЕИСК подкрепя целта на 
предложението на Комисията да осъществи създаването на единен железопътен 
пазар в Европа с високо транспортно качество и без проблеми по границите. 
Комитетът призовава Комисията да постави силен акцент върху действителното 
развитие на качеството на услугите в железопътния пазар на ЕС, особено на 
трансграничните, като вземе предвид и развитието, осъществявано в другите видове 
транспорт. Крайната цел трябва да бъде увеличение на дела на железопътния пазар и 
удовлетворение на клиентите; инструментите за постигането на тази цел могат 
обаче да се различават в различните държави членки.“ 

 
Резултат от гласуването (измененията на параграф 1.5 и 3.1 бяха гласувани и отхвърлени 
заедно): 
 
гласове „за“:   30 
гласове „против“:  71 
гласове „въздържал се“: 7 
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Параграф 3.1 се изменя, както следва: 
 

„В настоящото четвърто предложение за законодателен пакет в областта на 
железопътния транспорт Чрез законодателно предложение Комисията продължава 
работата си за съживяване на европейските заявява желание да съживи железници. 
Както и предишните приети пакети, настоящият пакет е създаден поради факта, че 
железниците играят важна роля в устойчивата транспортна система на ЕС както 
за превоза на пътници, така и на товари, и че е необходимо да се извърши реформа на 
пазара, за да се създаде единен железопътен пазар, който да може да поеме 
потенциалната функция, която железопътният транспорт не можа да поеме през 
изминалите десетилетия. След като беше въведена конкуренция в превоза на товари и 
в международните железопътни пътнически превози, с настоящето предложение 
тесе с въвеждане същона конкуренция за националните пътнически превози. Според 
Комисията тази конкуренция трябва да бъде стимулирана чрез законодателство на 
Съюза, което да предвижда, от една страна, разделяне на функциите на 
управителите на инфраструктури, които обхващат задачи, свързани с управлението 
на трафика, поддръжката на мрежите и инвестициите в тях, от функциите на 
железопътните операторипревозвачите. Тя включва в това укрепването на 
регулиращите органи, които трябва да контролират железопътния пазар. ЕИСК 
подкрепя също целта на предложението на Комисията създаването на единен 
железопътен пазар в Европа да се извършва при високо качество на транспорта и без 
проблеми по границите.“ 

 
Резултат от гласуването (измененията на параграф 1.5 и 3.1 бяха гласувани и отхвърлени 
заедно): 
 
гласове „за“:  30 
гласове „против“: 71 
гласове „въздържал се“: 7 
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Параграф 3.5 се изменя, както следва: 
 

„Няколко проучвания представят доста разнородни резултати във връзка с 
последствията от разделянето на функциите на управителя на инфраструктурите 
от функциите на железопътното предприятие и дерегулирането на пазарите. 
Наред с товаВъпреки това едно проучване на статистическите данни, предоставени 
от Комисията, показва, че не съществува автоматична корелация между това 
разделяне на функциите, отварянето на пазара и подобряването на резултатите от 
дейността на железниците. Ясно е, че има различия между опита на държавите 
членки, които извършиха разделяне и/или дерегулиране на железопътните пазари, 
и опита на онези пазари, в които не бяха предприети реформи. Пазарните дялове на 
железопътния транспорт изглежда зависят не само от модела на управление, но и от 
общите равнища на инвестиции и националните географски, демографски и 
индустриални фактори., но че последното изглежда е в пряка зависимост от 
равнището на финансиране и цената на таксите за преминаване. Освен това 
докладът „McNulty“ представя една много контрастна картина на британската 
ситуация. В него се отчита, че системата на железопътния транспорт на 
Обединеното кралство струва по-скъпо както на държавата, така и на 
ползвателите и страда от липсата на съгласуваност между различните действащи 
лица, което налага по-решителна намеса на държавата с цел да бъде постигната 
необходимата координация на различните аспекти (тарифи, разпределение, работни 
разписания, ...). За да се намери решение на това уравнение, сър McNulty отправя три 
препоръки, които да бъдат приложени постепенно: споделяне на разходите и 
приходите между управителя на инфраструктурите и железопътните оператори, 
създаване на смесено предприятие между тях или дори опит за реинтегриране на 
двете функции в рамките на определени франчайзинги.“ 

 

Резултат от гласуването (измененията на параграф 3.5 и 3.6 бяха гласувани и отхвърлени 
заедно): 
 

гласове „за“:   27 
гласове „против“:  70 
гласове „въздържал се“: 7 
 

Параграф 3.6 се заличава: 
 

„В някои национални проучвания, разглеждащи качеството на железопътните услуги, 
като например в проучването на Асоциацията за защита на британските 
потребители „Which?“, се прави противоречива равносметка за функционирането на 
железопътния транспорт от гледна точка на ползвателите, от която е видно, че 
равнището на тяхната удовлетвореност е по-ниско или равно на 50% за половината 
оператори и че само 20% от пътниците считат, че системата се подобрява 
(http://which.co.uk/home-and-garden/leisure/reviews-ns/best-and-worst-uk-train-
companies/best- train-companies-overall/).“ 



- 19 - 

TEN/505 - CES1024-2013_00_00_TRA_AC – 2013/0013 (COD), 2013/0014 (COD), 2013/0028 (COD), 
2013/0029 (COD), 2013/0015 (COD), 2013/0016 (COD)   FR/EN – PH/DB/YD-FM/DT/AS/gd/ld .../... 

 
Резултат от гласуването (измененията на параграф 3.5 и 3.6 бяха гласувани и отхвърлени 
заедно): 
 
гласове „за“:   27 
гласове „против“:  70 
гласове „въздържал се“: 7 
 
Параграф 3.11 се изменя, както следва: 
 

„Въз основа на член 63, § 1 от Директива 2012/34 за създаване на единно европейско 
железопътно пространство, двамата съзаконодатели отправят искане към 
Комисията да изготви доклади „за изпълнението на глава II“ от директивата, в 
която се разглеждат основно автономията и структурите на железниците на 
Съюза. Докладите би трябвало да „съдържат оценка на тенденциите на пазара, 
включително готовността за по-нататъшно отваряне на железопътния пазар“ и да 
правят „анализ на различните модели за организация на този пазар и на 
въздействието на [преразгледаната] директива върху договорите за обществени 
услуги и тяхното финансиране“. За да направи това Комисията също така „следва да 
отчита прилагането на Регламент (ЕО) № 1370/2007 и съществените различия 
между държавите членки (гъстота на мрежите, брой на пътниците, средна 
дължина на пътуванията)“. По време на дебатите беше изразена подкрепа за това 
пролича необходимостта да се запазят правомощията на държавите членки да 
организират своите национални системи и да запазят, ако сметнат за полезно, 
интегрирана форма на организация на производството, позволяваща обединяване, 
намаляващо вредните взаимодействия както в икономическо отношение, така и по 
отношение на безопасността.“ 

 
Резултат от гласуването (измененията на параграф 3.11, 3.12, 3.13 и 3.14 бяха гласувани и 
отхвърлени заедно): 
 
гласове „за“:   35 
гласове „против“:  67 
гласове „въздържал се“:  2 
 
Параграф 3.12 се заличава: 
 

„Отделянето на управлението на инфраструктурите в една транспортна система, 
управлявана на една степен на свобода, създава по принцип повече проблеми, 
отколкото предимства, като значително усложнява функционирането и води до 
повишаване на разходите и намаляване на качеството на обслужване. Това важи с 
особена сила за мрежите, които се използват интензивно от смесени превози.“ 
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Резултат от гласуването (измененията на параграф 3.11, 3.12, 3.13 и 3.14 бяха гласувани и 
отхвърлени заедно): 
 
гласове „за“:   35 
гласове „против“:  67 
гласове „въздържал се“:  2 
 
Параграф 3.13 се заличава: 
 

„Постиженията на техническия прогрес се интегрират по-бавно и по-трудно. 
Възпрепятства се въвеждането на иновации, което по принцип се прави едновременно 
в неподвижните съоръжения (инфраструктура) и в подвижните елементи 
(подвижния състав). Значително се увеличават бюрокрацията и излишните 
интерфейси, което води до повишаване на оперативните разходи и инерция в 
процесите на вземане на решения“ 

 
Резултат от гласуването (измененията на параграф 3.11, 3.12, 3.13 и 3.14 бяха гласувани и 
отхвърлени заедно): 
 
гласове „за“:   35 
гласове „против“:  67 
гласове „въздържал се“:  2 
 
Параграф 3.14 се изменя, както следва: 
 

„Освен това разделянето на функциите на управителите на инфраструктури от тези 
на превозвачите може да допринесе допринася за още по-голямото отдалечаване на 
управителя на мрежата или на инфраструктурите от крайния ползвател (пътници и 
товарни предприятия) и неговите изисквания по отношение на качеството на 
обслужването (в частност точността). Това подчертава необходимостта от добро 
изпълнение на регулаторните функции на тези пазари. Ето защо в рамките на 
железопътната система трябва да бъде запазена ролята на водещ фактор, без да се 
накърнява независимостта на основните функции на управителя на 
инфраструктури.“ 

 
Резултат от гласуването (измененията на параграф 3.11, 3.12, 3.13 и 3.14 бяха гласувани и 
отхвърлени заедно): 
 
гласове „за“:   35 
гласове „против“:  67 
гласове „въздържал се“:  2 
 



- 21 - 

TEN/505 - CES1024-2013_00_00_TRA_AC – 2013/0013 (COD), 2013/0014 (COD), 2013/0028 (COD), 
2013/0029 (COD), 2013/0015 (COD), 2013/0016 (COD)   FR/EN – PH/DB/YD-FM/DT/AS/gd/ld .../... 

Параграф 3.19 се изменя, както следва: 
 

„От своя страна прегледът на железопътния превоз на товари показа, че в много 
държави членки положението е катастрофално последиците от дерегулирането в 
отделните държави членки и пазари силно се различават. В някои държави членки, 
особено в Източна Европа, последните развития са много проблематични. Това се 
дължи преди всичко наОсновната причина за това обаче не е самата дерегулация, а 
фактаът, че модернизацията и развитието на железниците не следва ритъма на 
модернизацията на пътните връзки и че железопътният транспорт е длъжен да 
заплаща за правата на ползване на влаковите маршрути. В някои други страни се 
увеличиха значително услугите за потребителите и следователно по железниците се 
превозват повече стоки отколкото преди. Като цяло нарастващата конкуренция, по-
специално на пазара на „блоковия“ железопътен транспорт, има положително 
въздействие. Въпреки това продължи спадът в бизнеса с превоз на товари с единични 
вагони, който отдавна представлява проблем в Европа, като това влияе на 
железопътната мрежа, а в държавите членки в Източна Европа, по-специално, води 
до изоставяне на железопътната инфраструктура, която се отличава с ниско 
равнище на трафика. Към това се добавя фактът, че конкуренцията по отношение на 
най-рентабилните връзки внася подобрения в определен брой услуги, извършвани с 
блок-влакове. Това обаче става отчасти в ущърб на транспорта с влакове, 
композирани от отделни вагони, който намалява все повече. Това може да превърне 
цели области в „индустриални пустини“ и да върне на пътищата хиляди камиони. 
Впрочем много оператори с готовност признават, че в някои държави членки От 
съобщението на Комисията става ясно, че дерегулирането на железопътния превоз 
на товари в ЕС не е достатъчно за създаването на нов конкурентен пазар на 
железопътни превози на товари. Някои оператори дори твърдят, че либерализацията 
не е донесла пряко нито тон стоки по железниците.“ 

 
Резултат от гласуването 
 
гласове „за“: 39 
гласове „против“: 72 
гласове „въздържал се“: 3 
 

_____________ 


