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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1. История на досието 

През януари 2006 г. Комисията публикува Съобщение относно насърчаване на 
транспорта по вътрешните водни пътища и разработване на програмата за 
действие NAIADES1.  

Програмата, обхващаща периода 2006 – 2013 година, се фокусира върху пет 
стратегически области: подобряване на условията на пазара, модернизиране на 
флота, развитие на човешките ресурси, подобряване на имиджа и промени в 
инфраструктурата.  

Програмата е адресирана до всички страни, проявяващи интерес към 
транспорта по вътрешните водни пътища, ЕС и неговите институции и до 
държавите-членки. Европейският парламент2 и Съветът на министрите3 
приветстваха инициативата и подкрепиха програмата; промишлеността4 също 
така даде съгласието си.  

Това е първият доклад на Комисията за напредъка по изпълнението и 
постиженията5. В настоящия доклад се предоставя обща информация относно 
финансовата подкрепа за програмата за действие и доклади относно развитието 
на организационната структура. 

1.2. Развитие за периода 2006/7 г.  

В общи линии, обемите, транспортирани по вътрешните водни пътища на 
Европа (+ 0,3 %), и отрасловият дял на транспорта по вътрешни водни пътища 
останаха стабилни през 2006 г. Докато вътрешните превози са отбелязали спад, 
международният трафик нарасна с около 1 %. Обемите, транспортирани по 
Рейн, нараснаха с 3 % през 2006 г. главно благодарение на по-доброто ниво на 
реката в сравнение с 2005 г. 

Докато превозът на контейнери по някои реки (като например Сена и Рона), 
притежаващ добър потенциал като двигател на растежа в сектора, отбелязва 
един солиден растеж, то той претърпя лек спад (-1 %) по Рейн през 2006 г., 
главно поради известни трудности с прехвърлянето на товарите от морски 
плавателни съдове на плавателни съдове за транспорт по вътрешните водни 
пътища, най-вече на пристанището в Ротердам.  

През първото тримесечие на 2007 г. транспортираните обеми по вътрешните 
водни пътища на Европа отбеляза възходящ тренд, който се очаква да 
продължи и след 2007 г. 

                                                 
1 COM(2006) 6. 
2 A 6-0299/2006. 
3 На 8 и 9 юни 2006 г.  
4 Среща на високо равнище, 15 февруари 2006 г., Виена. 
5 Виж Допълнението.  
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2. ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

2.1. Прието европейско законодателство 

След публикуването на Съобщението за NAIADES, следното законодателство 
бе прието: 

– Директива 2006/87/ЕО за установяване на техническите изисквания за 
плавателни съдове по вътрешни водни пътища създава хармонизирани 
съвременни изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни 
пътища по цялата мрежа от водни пътища на Общността, в това число и 
Рейн.  

– Във Финансовият регламент 680/2007/ЕО за трансевропейските транспортни 
и енергийни мрежи размерът на финансирането бе увеличен от 10 % на 20 % 
за приоритетните проекти и проектите за хармонизираните речни 
информационни услуги (RIS), и до 30 % за трансграничните райони.  

– Програмата „Марко Поло ІІ“ (Регламент 1692/2006/ЕО) ще продължи да 
насърчава пренасочването на товарните превози от сухопътния към други 
видове транспорт. Ново преимущество представлява и възможността за 
групиране на няколко по-малки заявления в едно общо заявление, като по 
този начин ще се позволи и на малките компании да си сътрудничат по 
изготвянето на заявленията.  

– Директива 80/1119/ЕИО относно статистическите данни за превоза на 
товари по вътрешни водни пътища беше осъвременена и заменена от 
Регламент 1365/2006/ЕО. 

2.2. Комисията 

2.2.1. Подобряване на пазарните условия 

За корабоплаването по вътрешните водни пътища са характерни голям брой 
СМП, които обикновено се сблъскват с интензивна конкуренция на отворения 
транспортен пазар, получават малки приходи и техният достъп до капитал е 
затруднен. Тази ситуация прави въвеждането на нови транспортни услуги и 
започването на нов бизнес по-трудно.  

В случай, че заинтересованите страни заявят желание, Комисията заедно с 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) могат да проучи възможността за 
специално финансиране, което да бъде предоставено на предприятията в 
сектора на транспорта по вътрешните водни пътища. Секторният резервен 
фонд и евентуалното обединяване но финансирането, предоставено от страна 
на държавите-членки и Общността, дават възможност за разработването на 
едно модерно средство за подпомагане на сектора (виж 3.1).  

По отношение на съществуващите схеми за помощ, Комисията е поръчала 
изготвянето на инвентарен списък на европейските, националните и 
регионални схеми за помощ. Ръководство за финансиране ще бъде 
публикуван през 2008 г.  
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През декември 2006 г. Комисията реши, че правилото „de minimis“, което се 
прилага към държавните помощи на ЕО, е приложимо и към транспортния 
сектор6. Според това правило държавна помощ в размер до 200 000 EUR може 
да бъде предоставена на всяко предприятие за период от три години, без да е 
необходимо допълнително оторизиране на равнище ЕС. 

За да се допринесе за създаването на по-благоприятна бизнес среда, бе 
започнат преглед на всички административни и регулаторни пречки. 
Резултатите ще бъдат представени през 2008 г. 

2.2.2. Модернизиране на флота 

С оглед поддържане на активите, секторът трябва непрекъснато да се адаптира 
и подобрява своята ефикасност, безопасност и работата по опазване на 
околната среда.  

В това отношение Комисията представи предложение за Директива7 относно 
транспортирането на опасни товари, в това число и по вътрешните водни 
пътища. 

За да се гарантира водещата екологична позиция на транспорта по вътрешните 
водни пътища в сравнение с другите видове транспорт, Комисията е 
предложила намаляване на максимално допустимото съдържание на сяра в 
газьола8.  

2.2.3. Насърчаване на заетостта и придобиването на умения 

Работи се по различни проблеми, като например работното време и 
изискванията за професионална квалификация (виж 2.4.).  

2.2.4. Подобряване на имиджа  

Имиджът на корабоплаването по вътрешни води не винаги отговаря на 
постигнатите резултати. Насърчаването на транспорта по вътрешните водни 
пътища и разпространяването на информация относно неговия потенциал сред 
ръководните кадри в областта на логистиката, спедицията, а също така и сред 
политическите кръгове, е от особено значение. Голяма част от държавите-
членки, които имат отношение към проблема, са въвели програми за 
насърчаване.  

Един от начините за привличане на вниманието към транспорта по вътрешните 
водни пътища е чрез предоставяне на достоверни и актуални данни и 
информация. Ето защо, от 2005 до 2007 г. Комисията е възложила на 
Централната комисия за корабоплаване по Рейн (CCNR) задача да разработи 
инструмент за наблюдение на пазара. Продължаването и по-нататъшното 
усъвършенстване на това действие след 2007 г. са в процес на подготовка. 

                                                 
6 Регламент № 1998/2006/ЕО. 
7 COM(2006) 852. 
8 COM(2007) 18. 
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Програмата за действие предвижда изграждането на мрежа от центрове за 
насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища, които да бъдат 
колкото се може по-близо до потребителите. Основната цел е да се съветват и 
насърчават транспортните потребители на регионално и местно равнище да 
ползват корабоплаването по вътрешни води, като им се предлагат логистични 
решения, информация за най-добрите практики и реклама. Комисията отправи 
покана за представяне на предложения през май 2007 г., която ще даде 
резултати от 2008 година нататък. 

2.2.5. Изграждане на адекватна инфраструктура 

Ефективността на транспорта по вътрешните водни пътища зависи от правилно 
разпределената и поддържана инфраструктура. Общността допринася за това 
чрез програми, като например програмата „Трансевропейски мрежи“. На 27 
септември 2007 г. Комисията определи госпожа Karla Peijs за европейски 
координатор, с цел да се спомогне за реализирането на приоритетното трасе 
по вътрешния воден път Rhine/Meuse-Main-Danube (Проект № 18), а също така 
и на връзката Seine-Scheldt (№ 30). 

Съвременните информационни и телекомуникационни системи допълват 
инфраструктурните мрежи. За прилагането на Директива 2005/44/ЕО относно 
речните информационни услуги (RIS), Комисията прие през 2007 г. три 
регламента относно техническите насоки при планирането, въвеждането и 
оперативното използване на речните информационни услуги (RIS)9, 
техническите спецификации за системи за прихващане и проследяване на 
корабите (вътрешна автоматична система за идентификация AIS)10 и относно 
техническите спецификации за известия до корабните водачи11. Подготвят се 
още два допълнителни регламента. 

2.3. Държавите-членки 

Всички държави-членки, които имат отношение към проблема, са се 
ангажирали активно с политиката за транспорта по вътрешните водни пътища. 
В зависимост от тяхната конкретна ситуация, традиции и национални 
приоритети, акцентите, интензивността и мащабът на мерките за насърчаване 
на транспорта по вътрешните водни пътища варират.  

В светлината на програмата NAIADES, например една от държавите-членки е 
приела всеобхватна национална програма за действия, включваща около 40 
мерки. В други държави-членки вече съществуват или се разглежда 
възможността за конкретни мерки за подпомагане. Мерките се съсредоточават 
върху, например, схеми за помощ, които подобряват първоначалното 
въвеждане на нови услуги в превоза на контейнери или на извозването на 
отпадъци в градските райони и т.н. В един конкретен случай е бил изграден 
административен средищен център за сертифициране и атестация, а също така 
центърът за насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища е бил 
укрепен. 

                                                 
9 Регламент № 414/2007/ЕО. 
10 Регламент № 415/2007/ЕО. 
11 Регламент № 416/2007/ЕО. 
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Друг важен проблем представлява модернизацията на флота, която в някои 
държави-членки се насърчава чрез освободени от данъци схеми за 
реинвестиране и финансова помощ за подобряване на икономическите и 
екологични показатели на плавателните средства (например, безвъзмездни 
помощи за използване на по-екологични двигатели, по-ефективни 
пропулсионни технологии, изработка на нови корпуси). В някои райони се 
предприемат инициативи, които понякога са от трансграничен характер, с цел 
подобряване на транспорта по-малките водни пътища.  

В няколко държави-членки са предприети мерки да се повиши атрактивността 
на професиите, свързани с транспорта по вътрешните водни пътища (например, 
схеми за обучение, програми за начинаещи млади предприемачи).  

В областта на инфраструктурата на водните пътища се акцентира върху 
поддръжката на мрежата и прилежащата инфраструктура, в това число и върху 
подобряване на интермодалните терминали и инсталиране на съвременни 
съоръжения за комбиниран превоз. Процедурите на държавите-членки за 
изпълнението на връзката Seine-Scheldt и за подобрение на участъка от река 
Дунав в близост до австрийско-словашката граница вече са започнали. 
Внедряването на Речните информационни услуги (RIS) и на оборудване с 
уреди от областта на ИКТ по продължение на вътрешните морски пътища 
напредва постепенно.  

2.4. Заинтересовани страни 

2.5. Европейски социален диалог 

Програмата за действие NAIADES определя като главно предизвикателство 
подобряването на условията на труд и социалните условия в отрасъла. Един от 
начините за постигане на тези цели е конструктивният диалог между 
социалните партньори. През 2006 и 2007 г. отрасловият комитет за социален 
диалог12, подкрепян от Комисията, провеждаше редовни срещи и отбеляза 
напредък в две основни области: по отношение на специфичното за отрасъла 
регулиране на работното време социалният диалог е достигнал до етап водене 
на преговори. По отношение на общоевропейското определение на 
изискванията за професионална квалификация комитетът е започнал 
подготвителна работа чрез сравняване на различните национални профили.  

3. ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 

3.1. Иновационен фонд 

С цел да се запази предимството на транспорта по вътрешните водни пътища 
като един ефективен, безопасен и щадящ околната среда вид транспорт е 
необходимо непрекъснато инвестиране в логистични концепции, 
модернизацията на флота, а също така и в човешките ресурси и маркетинга. 
Преди всичко за тези действия трябва да отговаря самата промишленост. 
Програмата за действие NAIADES препоръчва разработване на целеви 

                                                 
12 Решение 98/500/EО. http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/sectorial13_en.htm 
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национални програми за подпомагане и използване на наличните програми на 
Общността, за даване на допълнителен стимул и за улесняване на по-
нататъшните инвестиции. В този контекст в програмата се препоръчва 
проучване на възможностите за използване на Резервния фонд за транспорт по 
вътрешните водни пътища, учреден по силата на Регламент 718/1999/ЕО на 
Съвета13 и финансиран от професионалните организации, а също така и 
използването на други източници на финансиране. 

Във връзка с тези проблеми Съветът в своите заключения от юни 2006 г. 
прикани Комисията да представи предложение за Европейски иновационен 
фонд в областта на транспорта по вътрешните водни пътища, който да бъде 
съгласуван с националните програми на държавите-членки. Европейският 
парламент уточни в Резолюцията си от октомври 2006, че подобен фонд „като 
ключов инструмент на програмата за действие NAIADES, (…) следва да бъде 
финансиран до една трета част от отрасъла (от съществуващия [Резервен] 
фонд за транспорт по вътрешните водни пътища), допълнителна една трета 
част от ЕС и оставащата една трета от държавите-членки“ и прикани 
Комисията „да разработи, в тясно сътрудничество с отрасъла, условията, 
според които фондът следва да бъде учреден( …).  

Службите на Комисията направиха проучвания и предложиха, в тясно 
сътрудничество с експерти от отрасъла и от държавите-членки, поддържащи 
положителен баланс в Резервния си фонд, различни идеи за конкретна 
програма за финансиране на транспорта по вътрешните водни пътища (ТВВП). 

3.1.1. Цели на финансирането  

Бъдещата програма на Иновационния фонд ще бъде главно насочена към 
превозвачи и оператори от сектора на ТВВП. С цел стимулиране на иновациите 
и ускоряване на внедряването на новите концепции и технологии могат да бъда 
предвидени мерки за допустимо финансиране, за да се насърчи 
промишлеността: 

– да въвежда нови пазарни и транспортни услуги в сектора на ТВВП,  

– да модернизира флота с оглед подобряване на безопасността, ефективността 
и екологичните стандарти на плавателните средства,  

– да подобри човешкия капитал чрез мерки за обучение и образувание, и 

– да подобри имиджа на отрасъла чрез подходящи PR мерки. 

Програмата би могла да бъде в действие от 2009 до 2013 г. Успоредно с това, 
финансова подкрепа за транспортни услуги по вътрешните водни пътища може 
да продължи да бъде предоставяна в рамките на програмата „МАРКО ПОЛО“, 
за инфраструктурни подобрения по програмата за трансевропейската 
транспортна мрежа (TEN-T) и политиката за сближаване, а за изследвания по 
рамковата програма за ИТР. 

                                                 
13 ОВ L 90, 02.04.1999 г., стр. 1-5. 
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3.1.2. Ресурси 

Първият източник на ресурси е съществуващият Резервен фонд за транспорт по 
вътрешните водни пътища, учреден по силата на Регламент 718/1999/ЕО, който 
е бил акумулиран от самия промишлен сектор, но който не е бил използван 
почти цяло десетилетие. Неговото използване би наложило въвеждането на нов 
юридически инструмент, одобрен от всички засегнати страни, който би 
позволил създаването на Общностна програма за подкрепа на отрасъла. Сега 
Резервният фонд възлиза на около 40 милиона евро.  

Второ, освен тази потенциална и досега неактивна подкрепа Комисията 
предлага активна подкрепа чрез гореописаните инструменти. В случай, че бъде 
одобрен един разумен и модерен инструмент за подкрепа, разработен от 
промишлеността и държавите-членки, може да се обмисли предложение за 
предоставяне на допълнително финансиране от съществуващите средства. 

Третата част на програмата за подкрепа може да бъде осигурена от съответните 
държави-членки. Няколко държави-членки разполагат или са в процес на 
изготвяне на национални схеми за помощ, предназначени само за транспорта 
по вътрешните водни пътища. Продължават да се водят дискусии дали и как 
тези схеми биха могли да бъда интегрирани или комбинирани с една бъдеща 
общностна програма за финансиране.  

3.1.3. Последващи стъпки 

С оглед на тези съображения, Комисията е в процес на извършване на 
предварителна оценка и на оценка на въздействието, имащи за цел анализ на 
решенията и техните преимущества, а също така и на рентабилността и ползата 
от един „Европейски иновационен фонд в областта на транспорта по 
вътрешните водни пътища“. В зависимост от получените резултати и след 
допълнителни консултации с професионалните организации и държавите-
членки, Комисията може да излезе с предложение през 2008 г. 

3.2. Използване на програмите на Общността за транспорт по вътрешните 
водни пътища 

– В резултат на поканата за представяне на предложения по програма „Марко 
Поло“ през 2006 г. само един проект в областта на транспорта по вътрешни 
водни пътища бе избран. Поканата за 2007 г. е все още в процес на оценка.  

– В рамките на бюджета на програмата за трансевропейската транспортна 
мрежа (TEN-T) два проекта в областта на транспорта по вътрешните водни 
пътища, с обем на финансиране от около 9 милиона евро, бяха съучредени 
през 2006 г. (1,5 % от общия бюджет, което е доста под отрасловият дял на 
транспорта по вътрешни водни пътища). В момента се извършва оценката на 
предложенията по поканата за 2007 година и по основната многогодишна 
програма до 2013 г.  
 
Внедряването на речни информационни услуги (RIS) стана част от 
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многогодишната програма на TEN-T14. Планирано е първата покана за 
представяне на предложения за RIS да бъде отправена през декември 2007 г. 

– Въз основа на регламентите (ЕФРР, Кохезионен фонд и ЕСФ)15 и 
стратегическите насоки на Общността за сближаване, Комисията, 
държавите-членки и регионите финализират подготовката на оперативните 
програми на Политиката за сближаване за периода 2007-2013 г. Тези ОП 
могат да включват приоритети, свързани с транспортната инфраструктура, а 
в някои държави-членки ще бъде приета ОП, която е предназначена 
специално за транспорта. 

– 7-та Рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично 
развитие и демонстрационни дейности16 за периода 2007-2013 г. предлага 
известен брой възможности за транспорта по вътрешните водни пътища, 
особено по отношение на модернизацията на флота, по-нататъшното 
оптимизиране на сектора и неговото интегриране в общите логистични 
вериги.  
 
Първата покана за представяне на предложения17, която приключи през юни 
2007 г., даде възможност за представяне на предложения в известен брой 
области, касаещи корабоплаването по вътрешните водни, в това число и 
организиране на координационно действие. Сключването на договори се 
очаква да стане през 2008 г. 

4. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА 

В Съобщението за програмата за действие NAIADES се разглежда и 
модернизацията на организационната структура на транспорта по вътрешните 
водни пътища в Европа. Службите на Комисията предприеха оценка на 
въздействието и консултации със заинтересованите страни18 във връзка с 
четири възможни варианта.  

4.1. Въздействие на различните варианти 

Въздействието на различните варианти може да бъде обобщено по следния 
начин: 

– Вариант 1: Засилено сътрудничество без промяна на институционалната 
рамка 

Засиленото сътрудничество между Европейската комисия и речните комисии 
би означавало повишаване на сътрудничеството между всички заинтересовани 
страни. Дори при липса на промяна на фрагментираната законодателна база и 
на разнородния набор от правила в рамките на единния пазар, постигането на 

                                                 
14 Решение С(2007) 2158 на Комисията. 
15 Вж. Регламент № 1083/2006/ЕО. 
16 Решение 1982/2006/ЕО. 
17 Известие на Комисията 2006/С316/10.  
18 SEC(2007)xxx. 
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целта, свързана със създаването на равноправни конкурентни условия по 
всички водни пътища на Общността, може да бъде постигната без да се 
променя съществуващата рамка. При все това, този вариант би отнел доста 
време и административните разходи биха били сходни с разходите за вариант 
2.  

– Вариант 2: Присъединяване на Общността към Комисиите за Рейн и Дунав 

Административните структури и човешките ресурси могат да бъдат използвани 
по-ефективно в случай, че Общността се присъедини към международните 
речни комисии. Този вариант не би довел до значителна промяна на 
институционално равнище и за него ще е необходимо само незначително 
увеличение на личния състав. Като се разчита на съществуващия опит и като се 
използват установените механизми може да се постигне ускоряване на 
правната хармонизация. При все това, забелязва се ясно изразена разлика 
между въздействието по отношение на Централната комисия за корабоплаване 
по Рейн (CCNR) или на Комисията за река Дунав (виж заключенията по-долу).  

– Вариант 3: Общоевропейска конвенция 

В сравнение с първите два варианта, създаването на Общоевропейска 
конвенция19 би означавало създаването още едно допълнително равнище в 
сложния процес на регулаторната хармонизация. Освен твърде сложните 
преговори, административните разходи биха били значително по-високи от 
тези за варианти 1 и 2, а увеличението на личния състав би могло да се окаже 
неоправдано по отношение на повишаването на ефективността. По-голямото 
политическо внимание, обаче може да улесни постигането на целите, свързани 
със стратегическото насърчаване.  

– Вариант 4: Европейска агенция. 

Създаването на Агенция на ЕС за транспорта по вътрешните водни пътища – 
или пък на „антена“ на вече съществуваща агенция, която да се занимава с 
транспорта по вътрешните водни пътища, - би довело до сходни оперативни 
разходи като вариант 3. Това би било в съответствие с политиката на ЕС по 
отношение на видовете транспорт и би довело до ускоряване на 
хармонизационния процес в сравнение с варианти 1 и 3. Създаването на 
агенция на ЕС в допълнение към съществуващите международни речни 
комисии и националните органи за безопасност не би представлявало по-
ефективно използване на човешките ресурси. 

4.2. Заключения на оценката на въздействието 

Оценката на въздействието показва, че макар и настоящата правна рамка да 
има своите недостатъци, никой от възможните варианти не показа ясно 
изразено предимство по отношение на юридическите, институционалните и 
административните въздействия. За предпочитане е при сегашните 
обстоятелства организационна рамка да се базира на съществуващите 

                                                 
19 Вж. Становището по собствена инициатива на Европейския икономически и социален комитет 

TEN/222 - EESC 599/2006. 
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институционални участници и доколкото е възможно да се подобрят, 
модернизират и координират работните методи и отношения. В този контекст 
комбинация от варианти 1 и 2 - засилена координация на съществуващите 
международни участници заедно с членство на Общността в Комисията за река 
Дунав - предлага най-добрите предимства към настоящия момент.  
С оглед на тези констатации Комисията не предлага създаване на 
допълнителни структури към съществуващата институционална рамка. Както 
това бе поискано от заинтересованите страни, Комисията следва да играе по-
голяма роля в рамките на съществуващата институционална рамка. 

Членството на Общността в Комисията за река Дунав представлява един 
специален случай, тъй като правният режим за корабоплаване по река Дунав в 
момента се ревизира. Присъединяването на Общността към областите, които са 
от нейната компетентност, не само ще улесни съвместното съществуване или 
приемане на хармонизирани правила за корабоплаване по река Дунав, но също 
така ще спомогне за ускоряване на ревизирането на Белградската конвенция от 
1948 г, което е необходимо, за да се реформира Комисията за река Дунав. 
Освен това, така ще бъде отразено и международното разделение на 
компетенциите в рамките на ЕС по отношение на трети държави, които са 
членове на Комисията за река Дунав. На 7 юни 2007 г. Съветът на министрите 
от ЕС прие решение, което упълномощава Европейската комисия да води 
преговори за членство на Общността в Комисията за река Дунав. 

4.3. Какво може да бъде направено в бъдеще 

На фона, илюстриращ общото начинание за създаване на хармонизирана 
система, може да се отбележи фактът, че през последните години се наблюдава 
развитие в ролята, която Общността играе в областта на хармонизирането на 
законодателството:  

– Директивите на ЕО за речните информационни услуги (RIS)20 и за 
техническите изисквания за плавателните съдове21 задават рамката за всички 
вътрешни водни пътища на Общността, в това число и река Рейн. 

– Предложението за Директива за транспортирането на опасни товари по 
вътрешните водни пътища22 ще включи общоевропейското споразумение в 
законодателството на Общността и по този начин ще се избегне 
разработването на два различни правни режима в бъдеще. 

Това развитие на ситуацията се основава на активното участие на експерти от 
държавите-членки в различни форуми, в това число и речните комисии. 
Програмата за действие NAIADES предвижда допълнителни законодателни 
инициативи от страна на Комисията, по-конкретно по отношение на 
сертификатите за капитани на кораби или изискванията към екипажа. 

По отношение на стратегическото разработване на политики Европейската 
комисия ще се стреми да играе допълнителна координираща роля.  

                                                 
20 Директива 2005/44/ЕО. 
21 Директива 2006/87/ЕО. 
22 Виж 2.2.2.  
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С оглед придобитият опит в областта на транспорта по вътрешните водни 
пътища да стане още по-солиден и за да се използват по-добре наличните 
ресурси - както бе предложено от Европейския парламент – на 
международните речни комисии може да бъде възложено изпълнението на 
определени задачи или мандати23. Подобни задачи следва да бъдат съвместими 
юридическия, териториалния и финансов обхват на самите комисии, а също 
така те следва да се ползват от солидно правно основание в законодателството 
на Общността; това се нуждае от допълнителен анализ.24 Въпреки това, 
контактите на Комисията с речните комисии са вече по-интензивни, особено с 
Централната комисия за корабоплаване по Рейн (CCNR). 

Един друг възможен път за развитие може да бъде създаването под егидата на 
Комисията на един „мозъчен тръст по проблемите на ТВВП“, в който 
доброволно да участват представители на промишлеността, отговорни 
политически лица и представители на академичните среди, за да могат да бъдат 
разгледани проблемите и да бъдат давани съвети по отношение на бъдещето на 
ТВВП в Европа.  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въпреки че програмата за действие NAIADES съществува само от година и 
половина, политическото възприемане на проблемите на транспорта по 
вътрешните водни пътища се е повишило не само на равнището на ЕС, но и в 
държавите-членки и в корабоплавателната промишленост. Комисията се 
ангажира с изпълнението на програмата и възнамерява да запази темпото на 
работа, създадено от тази инициатива. През следващите години ще се 
предприемат действия в следните области: 

Финансиране 

След оценката на въздействието/предварителната оценка, а също така и след 
консултации със заинтересованите страни, ще бъде разработена правната база 
за „Иновационния фонд за ТВВП“25, в това число и правила за прилагане В 
допълнение към това ще бъде изготвено и Ръководство за финансиране, а 
вероятно и специални Насоки за държавна помощ. 

Човешкият фактор 

Допълнителен набор от действия ще се съсредоточи върху човешките ресурси. 
Специално регулиране на работното време и определяне на валидни за целия 
ЕС изисквания за професионалната квалификация следва да бъдат договорени 

                                                 
23 Работен документ на службите на Комисията “NAIADES” (SEC(2006) 34/3) изброява следните 

възможности: извършване на проучвания; надзор/координиране спазването на техническите 
стандарти; мониторинг на работата на нотифицираните органи; управление на базите данни, 
надзор на регистрацията на плавателните средства. 

24 Например, член 8 от Регламент 549/2004/ЕО (Единно европейско небе) дава право на Комисията 
да издава мандати на Евроконтрол. Опитът на Комисията от сътрудничеството с Европейската 
космическа агенция при разработването на проекта „Галилео“ също може да бъде взет предвид. 

25 Виж 3.1.3. 
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в рамките на социалния диалог26. Тези резултати могат да бъдат допълнени, 
след извършване на оценка на въздействието и консултации, с законодателни 
предложения относно хармонизирането на минимални изисквания към 
екипажа, а също така и по отношение на единния сертификат за капитани на 
кораби, който да бъде валиден за всички водни пътища на Общността. 

Законодателна и регулаторна рамка 

За да бъдат преодолени административните и регулаторни препятствия, 
резултатите от съответното проучване27 ще бъдат преценени и използвани, по 
възможност в сътрудничество с администрациите на държавите-членки и 
заинтересованите страни. 

Подобряване на инфраструктурата 

В допълнение към координираното внедряване на RIS, в тясно сътрудничество 
с държавите-членки ще бъде разработен план за развитие, даващ насоки за 
подобряването и поддръжката на вътрешните водни пътища и пристанища, 
като също така се вземе предвид и Европейската пристанищна политика. Също 
така ще бъдат взети предвид екологичните и други изисквания, като се 
доразвие продължаващия диалог между международните комисии за 
корабоплаване и защита за реките Рейн и Дунав.  

Организационна подкрепа 

За да се улесни координираното прилагане на програмата NAIADES, 
Комисията ще потърси подкрепа от страна на всички заинтересовани страни, 
държавите-членки, речните комисии и промишлеността, като вероятно това ще 
стане в рамките на един „мозъчен тръст по проблемите на ТВВП“28. Поканата 
за представяне на предложения в рамките на РП 7 би могла също да помогне, 
например чрез координирано действие за ТВВП29. 

                                                 
26 Виж 2.4. 
27 Виж 2.2.1. 
28 Виж 4.3. 
29 Вж. бележка под линия 17 
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А. ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ 

 
Хармонизиране на:  

Статус 2007 
 

 технически изисквания за 
плавателните съдове  

 интермодални товарни единици 
(ИТЕ)  

 статистически данни за превоза 
на стоки по ВВП  

Насоки за държавна помощ за схеми 
за подпомагане и по възможност 
правила de minimis за ТВВП 

 
 

Хармонизиране на:   
 транспортиране на опасни 

товари  

 емисии от двигателите  
Укрепване на позицията и 
нормативната уредба на ТВВП ~~~ 

Хармонизиране на:   
 сертификатите за капитани на 

кораби  

 интермодална отговорност 2008 
 изисквания към екипажите  2009 
 депониране на отпадъците 2009 
 норми за образование и 

обучение: 2009 

 интермодална документация 2010 
 заплащане за използване на 

инфраструктурата 2013 

 качество на горивото  

Общи черти на програмата за действие NAIADES 

Б. ИСТРУМЕНТИ НА ПОЛИТИКАТА 

 Статус 2007 
Координатор TEN за вътрешните 
водни пътища   

Ръководството за финансиране в 
отрасъла на ТВВП  

Търсене на прегради в 
съществуващото и новото 
европейско и национално 
законодателство  

 

Административно обслужване на 
едно гише и точки за контакт за 
ТВВП  

 

Социален диалог в сектора ~~~ 
Наблюдение на пазара на транспорт 
по вътрешни водни пътища ~~~ 

Европейски план за развитие на 
инфраструктурата на водните 
пътища и трансбордните съоръжения  

2009 

Кампании за набиране на персонал  
Териториалното планиране, даващо 
по-голям приоритет на 
възстановяването и развитието на 
промишлени зони, намиращи се в 
близост до водни пътища  

 

Интердисциплинарен диалог на ниво 
проекти  

 = прието от ЕП и Съвета 
 = предложение на Комисията 

~~~ = текущ 
 = в процес на подготовка 

ДОПЪЛНЕНИЕ 1 

В. ИНСТРУМЕНТИ В ПОДКРЕПА 

 Статус 2007 
Европейски резервен фонд за 
ТВВП  

Национални програми за подкрепа  
 Насърчаване на модалната 

промяна, улесняване на 
инвестирането  

AT ,BE,DE,
FR,NL,UK  

 Технологии за ефективност, 
околна среда и сигурност  

AT,BE,DE, 
FR, NL 

 Организации за насърчаване и 
развитие  

AT, BE, DE, 
FR, NL 

 Подобряване на 
инфраструктурата и 
поддържането ѝ 

AT, BE, 
BU,CZ, DE, 
FR, NL ,PL, 
RO, UK  

Европейските програми за научни 
изследвания и технологично 
развитие и поддържащи програми  

 

 Услуги: Марко Поло, ПКИ, 
INTERREG и др.  ~~~ 

 Флот: Програми за научни 
изследвания и технологично 
развитие (РП 7) и др.  

~~~ 

 Заетост и умения: SOCRATES, 
LEONARDO DA VINCI и др.   

 Инфраструктура  
- Приоритетни проекти 18 и 30 на 
трансевропейската транспортна 
мрежа 

- RIS (TEN-T MIP) 
- ФАР, ИСПА, CARDS, INTERREG 
и др. 

 
~~~ 
~~~ 
~~~ 
~~~ 

 


