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1. ПРОЦЕДУРАТА 

Един от приоритетите в работната законодателна програма на Комисията за 2006 г. 
(ЗРПК препратка: 2006/TREN/009) беше „Пакет от предложения, целящи 
модернизиране и укрепване на организационната рамка на транспорта по вътрешните 
водни пътища 2006/TREN/009).  

Работата по оценката на въздействието започна през януари 2006 г. Беше създадена 
междуведомствена работна група, която заседава редовно от май до септември 2006 г. 
Инициативата, планирана първоначално за 2006 г., беше отложена. Оценката на 
въздействието, включваща външни експертни мнения и консултации със 
заинтересованите страни, беше извършена между май 2006 г. и юли 2007 г.  

Резултатът от оценката на въздействието е посочен в първия доклад на Комисията за 
напредъка по изпълнението на програмата за действие NAIADES за насърчаване на 
транспорта по вътрешните водни пътища1, предвиден в работната законодателна 
програма на Комисията за 2007 г. (ЗРПК препратка: 2007/TREN/012). 

2. ПРОБЛЕМЪТ 

В допълнение към предложението за програмата за действие NAIADES, в съобщението 
на Комисията за насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища през януари 
2006 г.2 също е засегнат въпросът за модернизиране на организационната структура на 
транспорта по вътрешните водни пътища в Европа.  

Сегашната организационна структура поставя проблем с различни, но взаимозависими 
аспекти. Той може да бъде описан като съдържащ три аспекта: (1) регулаторен, (2) 
институционален и (3) организационен.  

                                                 
1 COM(2007) 770 окончателен от 5 декември 2007 г. 
2 COM(2006) 6 окончателен от 17 януари 2006 г. 
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1. Днес капитан, който иска да плава по мрежата от вътрешни водни пътища на 
ЕС се изправя пред едновременно съществуващи набори от правила от страна 
на Европейския съюз, на Централната комисия за корабоплаването по река 
Рейн (CCNR) или на Комисията за река Дунав. Въпреки че някои от тези 
правила са равностойни, те не са идентични и не е гарантирано взаимното 
признаване на съответните сертификати.  

2. Регулаторният аспект е подсилен от институционалната рамка. Комисията 
единствена може да приема задължителни правила за цялата мрежа на 
Общността. CCNR може да определя правила само за река Рейн. Комисията за 
река Дунав не може да приема решения със задължителен характер. Въпреки че 
тези организации обхващат различни географски области, но техните 
регулаторни дейности се припокриват в значителна степен.  

3. В допълнение, начинът на използване на наличните административни ресурси 
в областта на транспорта по вътрешните водни пътища на международно 
равнище, които трябва да се справят с присъщите на системата търкания и 
удвояване на работата на различни равнища, не им позволява напълно да 
разгърнат своя потенциал. Освен това, като се има предвид, че с изключение на 
ЕС, нито една от организациите не притежава компетентността и средствата да 
действа легитимно в областта на стратегическото управление, напредъкът в 
тази област се счита за недостатъчен. При това транспортът по вътрешните 
водни пътища е обект на сравнително малко внимание на политическо 
равнище. 

От години съществува съгласие, че сегашната рамка трябва да бъде модернизирана. 
Процесът вече започна. Главният проблем за разрешаване все пак е дали слабостите на 
сегашната организационна рамка могат да бъдат преодолени чрез промяна на 
институционално равнище, евентуално по инициатива на Европейската комисия.  

3. ЦЕЛТА 

Главната цел на планираната инициатива е да модернизира и по възможност да опрости 
организационната структура на транспорта по вътрешните водни пътища в Европа, с 
намерението да се интегрира напълно корабоплаването по вътрешните водни пътища в 
единния пазар, да се създаде по-добра регулаторна и бизнес среда и по този начин да се 
допринесе за растежа и увеличаване на конкурентоспособността в сектора на 
транспорта по вътрешните водни пътища. 

Това трябва да се извърши едновременно със съсредоточаване на наличните знания и 
ресурси и с избягване на двойната/паралелната работа в различните организации. 
Предвижданото решение трябва да улесни вземането на решения, да позволи участието 
на заинтересовани трети страни (членове на Комисиите за река Рейн и за река Дунав) и 
да улесни хармонизацията на регулаторната рамка на европейско равнище.  

При това целта трябва да бъде преминаването от една по-скоро регулаторна политика 
към една по-стратегическа политика за корабоплаването по вътрешните водни пътища, 
създавайки синергии и съгласуваност, например чрез установяването на общи правила 
на подходящото равнище. 
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4. ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Оценката на въздействието бе съсредоточена върху въпроса дали модернизирането на 
организационната структура на транспорта по вътрешните водни пътища в Европа 
изисква промяна на институционалната рамка. За тази цел и след приемането на 
съобщението за NAIADES от 2006 г. службите на Комисията започнаха оценка на 
въздействието на следните четири варианта:  

– Вариант 1: Засилено сътрудничество без промяна на институционалната рамка 

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

– Вариант 3: Общоевропейска конвенция 

– Вариант 4: Европейска агенция. 

Сравнението на въздействията на различните варианти може да бъде обобщено по 
следния начин: 

По-нататъшното засилване на сътрудничеството между Европейската комисия и 
международните речни комисии (вариант 1) ще запази съществуващата рамка и методи 
на работа, но предполага по-голяма координация в работата на тези организации. Дори 
и при липса на промяна на разпокъсаната законодателна база на транспорта по 
вътрешните водни пътища и на разнородния набор от правила за различните 
географски области в рамките на единния пазар, целта за пълна интеграция на 
корабоплаването по вътрешните водни пътища в единния пазар и за създаването на 
равноправни конкурентни условия по всички водни пътища на Общността може да 
бъде постигната без да се променя организационната структура. Това все пак ще отнеме 
повече време отколкото при варианти с по-силно въздействие върху 
институционалната рамка и административните разходи ще бъдат подобни на тези при 
присъединяване на Общността към международните речни комисии (вариант 2).  

Административните структури и човешките ресурси могат да бъдат използвани по-
ефикасно и ефективно ако Европейската общност се присъедини към международните 
речни комисии по въпросите от нейната компетенция (вариант 2). Този вариант няма да 
измени значително институционалната рамка. Той ще изиска незначително увеличение 
на човешките ресурси. В същото време ще позволи да се разчита на съществуващия 
опит и да се използват съществуващите механизми за работа и вземане на решения, 
което може да ускори процеса на законодателна хармонизация. В рамките на този 
вариант бе установена ясно изразена разлика на въздействието между CCNR и 
Комисията за река Дунав. Предвид това, присъединяването на Общността не само ще 
улесни приемането на хармонизирани правила за корабоплаване по река Дунав, но и 
също така ще спомогне за улесняване и ускоряване на ревизирането на Белградската 
конвенция, необходимо условие за реформирането на Комисията за река Дунав. В 
допълнение то е оправдано от законова гледна точка от специфичните обстоятелства на 
текущата ревизия на Белградската конвенция.  

В сравнение с първите два варианта, създаването на общоевропейска конвенция 
(вариант 3) би означавало създаване на допълнително регулаторно, институционално и 
административно равнище, съдържащо риска от по-нататъшно усложнение на процеса 
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на регулаторна хармонизация. То ще бъде източник на допълнителни административни 
разходи, значително по-високи отколкото при първите два варианта, като увеличението 
на човешките ресурси няма да се оправдае с повишаване на ефикасността. Този вариант 
все пак потенциално може да привлече засилено внимание на политическо равнище, 
което може да улесни постигането на целта за стратегическо насърчаване.  

Създаването на Агенция на ЕС за транспорт по вътрешните водни пътища – или пък на 
„антена“ за транспорт по вътрешните водни пътища на вече съществуваща агенция – 
(вариант 4) ще има сходно въздействие върху човешките ресурси и оперативните 
разходи като вариант 3 (дори и ако последните могат да бъдат намалени в случай на 
създаване на „антена“). Този вариант би бил в съответствие с политиката на 
Европейския съюз по отношение на другите видове транспорт или например с 
насърчаването на интелигентното използване на енергията. Създаването на Агенция на 
ЕС в допълнение към съществуващите международни речни комисии може да не 
предложи по-ефективно използване на човешките ресурси, освен ако подобна агенция 
получи изпълнителни задачи за гарантиране на уеднаквено прилагане на 
законодателството за безопасност на транспорта по вътрешните водни пътища във 
всички държави-членки, дейност, която обикновено е поверена на компетентните 
органи на държавите-членки. Използването на установените механизми за работа и 
взимане на решения би могло все пак да ускори процеса на хармонизация в сравнение с 
вариант 1 и вариант 3. Целта на стратегическо насърчаване и засилено внимание на 
политическо равнище би могла да бъде постигната по-лесно при този вариант, дори и 
да са необходими допълнителни мерки. 

Всички анализирани варианти си приличат по това, че без допълнителни мерки 
въздействието на всеки от тях – като самостоятелна мярка – върху 
конкурентоспособността, околната среда или социалната ситуация на сектора на 
транспорта по вътрешните водни пътища би било твърде хипотетично или твърде 
незначително, за да бъде количествено определено. Анализът на тези въздействия би 
почивал на предположения с висока степен на несигурност, като резултатите от него не 
ще бъдат съразмерни с потенциалните въздействия. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От анализа службите на Комисията правят заключението, че оценката на въздействието 
не показва ясно предимство на един от вариантите по отношение на оценените 
въздействия. Дори ако сегашната организационна структура може да бъде разглеждана 
като „смесица от ресурси и усилия с разпокъсана легитимност и с присъща за системата 
намалена ефективност“3, промяната на организационната структура, сама по себе си, 
очевидно няма да допринесе достатъчно за премахване на пречките пред развитието на 
транспорта по вътрешните водни пътища в Европа. 

В резултат на това, изглежда, че при сегашните обстоятелства може да е за 
предпочитане организационната рамка да се базира на съществуващите 
институционални участници и където е възможно да се подобрят и модернизират 
техните методи на работа. При тези условия комбинация от вариант 1 и 2 т.е. увеличена 
координация на съществуващите институционални участници, съчетана, на един по-

                                                 
3 COM (2006) 6 окончателен. 
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ранен етап с членство на Общността в Комисията за река Дунав с цел ускоряване на 
нейната реформа и ревизирането на Белградската конвенция, може да предложи най-
доброто решение. Службите на Комисията нямат намерение да предложат създаването 
на каквито и да било допълнителни структури към съществуващата рамка на този етап. 
В съответствие с изразеното желание от страна на заинтересованите страни, това 
решение би трябвало да бъде съпътствано от по-силно ангажиране на службите на 
Европейската комисия в рамките в съществуващата организационна рамка. 


