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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

(Обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 
2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г. и бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г.)


§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 след думите „по този закон” се поставя запетая и се добавя „както и за издаване на удостоверения за безопасност, документи за правоспособност и за признаване на правоспособност и удостоверения за консултанти по сигурността на превозите на опасни товари”.
2. Създава се ал. 3:
„(3) При изпълнение на функциите си по този закон Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” има право да изисква информация от управителя на инфраструктурата, от кандидатите, подали заявление за предоставяне на капацитет, и от други заинтересувани лица, която лицата предоставят в определения от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” срок.”
§ 2. В чл. 8, ал. 2, т. 1 след думите „по този закон” се поставя запетая и се добавя „както и за издаване на удостоверения за безопасност, документи за правоспособност и признаване на правоспособност и удостоверения за консултанти по сигурността на превозите на опасни товари”.
§ 3. В чл. 15, т. 3 думите „заместник генералния директор” се заменят със „заместник генералните директори”.
§ 4. В чл. 119 думите „министъра на транспорта или от упълномощено от него длъжностно лице от” се заменят с „изпълнителния директор на”.

§ 5. Създават се чл. 136 - 138:
„Чл. 136. При нарушение на задължение, установено след извършена проверка от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” по нейна инициатива или след подадена жалба относно несправедливо третиране, дискриминиране или засягане по какъвто и да е друг начин на превозвач от страна на управителя на инфраструктурата или от друг железопътен превозвач, свързано с което и да е от следните документи или обстоятелства:
1. доклада за фактическото състояние на железопътната инфраструктура, или с 
2. процедурата за разпределение на капацитета на железопътната инфраструктура;
3. прилагането на Тарифата за инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, одобрена с Постановление № 302 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2002 г., бр. 71 от 2004 г. и бр. 105 от 2006 г.);
4. договорите за достъп до и използването на инфраструктурата, 
се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.  
Чл. 137. Лице, което не изпълни в определения срок задължението си за предоставяне на информация, поискана от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, се наказва с глоба в размер от 1000 до 
10 000 лв. или с имуществена санкция в размер от 5000 до 30 000 лв.”.  
Чл. 138. Лице, което не изпълни задължително предписание, издадено от лице по чл. 117, ал. 2, или разпореждане, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” в рамките на неговите правомощия, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 15 000 до 100 000 лв.”

Законът е приет от XL Народно събрание на …………………… 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт



Предложените изменения и допълнения в Закона за железопътния транспорт се налагат във връзка с уведомително писмо от Европейската комисия за нарушение № 2008/2102 относно транспониране на Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 г. относно разпределянето на капацитета на железопътната инфраструктура и събирането на такси за ползване на железопътна инфраструктура, наричана по-нататък „Директива 2001/14”.
Законопроектът предвижда следните изменения и допълнения:
1. Изрично предоставяне на правомощието за издаване на наказателни постановления на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”.
Към настоящия момент текстът на закона (чл. 119) предвижда наказателните постановления по актовете за констатирани нарушения да се издават от министъра на транспорта или от упълномощено от него длъжностно лице от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”. Становището на Европейската комисия, изразено в цитираното по-горе писмо, е, че независимият регулаторен орган, какъвто в случая е Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, следва да е в състояние безусловно да налага спазването на своите решения и изпълнението на своите разпореждания. Към момента наказателните постановления на практика се издават от регулаторния орган, но въз основа на опосредяващ акт - Заповед № РД-08-89 на министъра на транспорта от 
11 март 2008 г. за упълномощаване изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”. С предлаганата редакция на чл. 119 от закона правомощието вече ще бъде предоставено със закон единствено на изпълнителния директор на регулаторния орган, с което ще се избегне всякакво съмнение от страна на Европейската комисия относно това, той налага санкциите за неспазване решенията на регулаторния орган.
2. Предвиждат се изрични санкции за неизпълнение на основни задължения, произтичащи от Директива 2001/14, тъй като Европейската комисия в цитираното по-горе писмо подчертава изключителното значение на тези задължения за нормалното функциониране на железопътната система като цяло.
Предлагат се нови разпоредби, предвиждащи санкции за:
а) неизпълнение на задължението за предоставяне на поискана от регулаторния орган информация;
б) неизпълнение на задължително предписание или разпореждане на регулаторния орган;
в) действия или бездействия, довели до несправедливо третиране на превозвач от страна на управителя на инфраструктурата или от друг железопътен превозвач.
Посочените по-горе задължения са въведени в българското законодателство с Наредба № 41 от 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура. Към настоящия момент неизпълнението на тези задължения подлежи на санкциониране съгласно чл. 128, ал. 2 от Закона за железопътния транспорт, който предвижда обща санкция за неспазване на разпоредба на издадените въз основа на същия закон наредби.
Европейската комисия счита, че е необходимо изпълнението на цитираните задължения, предвидени в европейското законодателство, да бъде гарантирано чрез изрични разпоредби, предвиждащи сериозни санкции, подчертаващи важността на прецизното изпълнение на задълженията.
С предложените изменения Република България ще изпълни изискванията на Европейската комисия, посочени в цитираното по-горе уведомително писмо, които налага законодателна регламентация.
3. Законопроектът предвижда и изменения, които да осигурят възможност на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” да събира такси за всички издавани от нея документи. Към настоящия момент в Закона за железопътния транспорт е предвидено агенцията да събира такси единствено за издаване на лицензии и разрешения. Във връзка с това се предвижда събирането на такси и за останалите документи, издавани от агенцията, като удостоверения за безопасност, удостоверения за правоспособност и др.
4. Във връзка с големия брой инфраструктурни проекти, изпълнявани от Национална компания „Железопътна инфраструктура”, тяхната значимост и приоритетност се предлага компанията да има втори заместник генерален директор, който ще има пряката отговорност за изпълнението на проектите.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Сергей Станишев)




2


Ìàø.áþðî-ÁÑ		“802-01-97.rtf-15.12.2008 г.”




