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ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ
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Електронна информация за товарни превози ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
електронната информация за товарни превози (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 
2018/0140(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 
(COM(2018)0279),

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, член 100, параграф 2 и член 192, 
параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C8-0191/2018),

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз,

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 
октомври 2018 г.1,

— след консултация с Европейския комитет на регионите,

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0060/2019),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това 
предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета 
и на Комисията, както и на националните парламенти.

1 OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 265.



P8_TC1-COD(2018)0140

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2019 г. с оглед 
на приемането на Регламент (ЕС) …/... на Европейския парламент и на Съвета относно 
електронната информация за товарни превози 

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 91, член 100, параграф 2 и член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет2, 

след консултация с Комитета на регионите, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура3,

2 OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 265.
3 Позиция на Европейския парламент от 12 март 2019 г.



като имат предвид, че:

(1) Ефективността на товарните превози и логистиката е от съществено значение за 

растежа и конкурентоспособността на икономиката на Съюза, функционирането на 

вътрешния пазар и социалното и икономическото сближаване на всички региони на 

Съюза. [Изм. 1]

(1a) Целта на настоящия регламент е да се намалят разходите за обработка 

обработване на транспортна информация между органите и икономическите 

оператори, да се подобрят способностите на органите за правоприлагане и да 

се насърчи цифровизацията на товарния транспорт и логистиката. [Изм. 2]

(2) Движението на стоки е придружено от голямо количество информация, която все 

още се обменя чрез хартиен носител, сред предприятията и между предприятията и 

публичните органи. Използването на документи на хартиен носител представлява 

значителна административна тежест и допълнителен разход за логистичните 

оператори и свързаните с тях отрасли (като търговията и производството), 

по-специално за МСП, и оказва отрицателно въздействие върху околната среда. 

[Изм. 3]



(2a) Ефективното и ефикасно прилагане на правилата е предпоставка за лоялна 

конкуренция на вътрешния пазар. По-нататъшната цифровизация на 

инструментите за правоприлагане е от съществено значение за 

освобождаването на капацитет за правоприлагане, за намаляването на 

ненужната административна тежест върху международните превозвачи, и 

по-специално върху МСП, за по-ефективното насочване на вниманието към 

високорисковите превозвачи и за разкриването на измамни практики. Това 

цифрово, „интелигентно“ правоприлагане изисква цялата съответна 

информация да престане да се съхранява на хартиен носител и да бъде на 

разположение на компетентните органи в електронна форма. Поради това 

използването на електронни транспортни документи следва в бъдеще да се 

превърне в правило. Освен това, за да могат правоприлагащите служители, 

включително тези, които извършват крайпътни проверки, да имат ясна и 

пълна обща представа за проверяваните превозвачи, те следва да имат пряк 

достъп в реално време до цялата приложима информация, така че да могат да 

откриват нарушенията и нередностите по-бързо и по-ефикасно. [Изм. 4]



(3) Липсата на единна правна рамка на равнището на Съюза, според която от 

публичните органи са изисква да приемат съответната изисквана съгласно 

законодателството информация за товарните превози в електронна форма, се счита 

за основната причина за липсата на напредък в посока опростяване и по-голяма 

ефективност, които са възможни чрез електронните средства. Липсата на приемане 

от публичните органи на информация в електронна форма засяга не само 

улесняването на комуникацията между тях и операторите, но и косвено 

възпрепятства развитието на опростена електронна комуникация между 

предприятията в Съюза и ще доведе до увеличение на административните 

разходи, особено за МСП. [Изм. 5]

(4) Съгласно някои области на правото на Съюза относно транспорта се изисква 

компетентните органи да приемат цифровизирана информация, но до момента това 

далеч не се отнася до всички части на съответното законодателство на Съюза. За да 

се намали административната тежест, а контролът и противодействието на 

нарушенията да станат по-ефективни, следва да е възможно да се използват 

електронни средства за предоставяне на регулаторна информация относно товарните 

превози на органите на цялата територия на Съюза и по отношение на всички 

съответни етапи от транспортните операции, извършвани в рамките на Съюза. Освен 

това тази възможност следва да е приложима за цялата регулаторна информация, за 

всички видове транспорт. Държавите членки следва да приемат по принцип 

електронни документи за транспорт и незабавно да ратифицират и да 

приложат протокола за електронна товарителница (e-CMR). Ето защо 

органите следва да се свързват по електронен път със съответните 

икономически оператори по отношение на регулаторната информация и да 

предоставят своите собствени данни в цифров формат в съответствие с 

приложимото право. [Изм. 6]



(5) Следователно от органите на държавите членки следва да се изисква да приемат 

предоставяната по електронен път информация винаги, когато икономическите 

оператори са задължени да предоставят информация като доказателство за спазване 

на изискванията, изложени в актове на Съюза, приети в съответствие с дял VI от 

трета част от Договора или, като се има предвид сходството на ситуациите, със 

законодателството на Съюза относно превоза на отпадъци. Същото следва да важи, 

когато националното законодателство на държава членка, свързано с въпроси, които 

са предмет на дял VI от трета част от Договора, съдържа изискване регулаторната 

информация, която е изцяло или частично идентична на информацията, която трябва 

да се предостави съгласно такова законодателство на Съюза. 

(5a) За да се намали административната тежест и да се освободи ограниченият 

капацитет за правоприлагане, от икономическите оператори следва да се 

изисква да предоставят по електронен път регулаторна информация на 

компетентните органи на държавите членки, а компетентните органи на 

държавите членки следва да се свързват по електронен път със съответните 

икономически оператори по отношение на предоставянето на регулаторна 

информация. [Изм. 7]



(6) Тъй като настоящият регламент има за цел единствено да улеснява и насърчава 

предоставянето на информация между икономическите оператори и 

административните органи, по-специално по електронен път, той не следва да 

засяга разпоредбите на Съюза или националното право, определящо съдържанието 

на регулаторната информация, и по-специално, не следва да налага допълнителни 

регулаторни изисквания за регулаторна информация. Макар че Тъй като целта на 

настоящия регламент е да дава възможност за спазване на регулаторните 

изискванията за регулаторна информация чрез електронни средства, вместо чрез 

документи на хартиен носител, той следва да дава възможност за разработването 

на европейски платформи за обмен и лесно споделяне на информация. Той не 

следва да засяга по друг начин съответните разпоредби на Съюза относно 

изискванията за документите, които трябва да се използват за структурираното 

представяне на въпросната информация. Разпоредбите на законодателството на 

Съюза относно превозите на отпадъци, съдържащи процедурни изисквания за 

превозите, следва също да не бъдат засегнати от настоящия регламент. Този 

регламент не следва също да накърнява разпоредбите относно задълженията за 

докладване, изложени в Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета4, или в актове за изпълнение или делегирани актове, приети съгласно 

неговите условия. Комисията обаче следва да оцени дали разпоредбите относно 

съдържанието на регулаторните изискванията за регулаторна информация 

относно превоза на стоки на територията на Съюза трябва да бъдат 

адаптирани, за да се подобрят възможностите за правоприлагане на 

компетентните органи.  [Изм. 8]

4 Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за 
създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).



(7) Използването на електронни средства за обмен на информация в съответствие с 

настоящия регламент следва да се организира по начин, с който се гарантира 

сигурността и се зачита поверителността на чувствителната търговска информация. 

(8) За да се даде възможност на операторите да предоставят съответната информация в 

електронна форма по еднакъв начин във всички държави членки, е необходимо да се 

използват общи спецификации, които да бъдат приети от Комисията. С тези 

спецификации следва да се гарантира оперативната съвместимост на данните за 

различните набори и поднабори от данни по отношение на съответната регулаторна 

информация и да се определят общи процедури и подробни правила за достъп и 

обработване на тази информация от компетентните органи. 



(9) При определяне на тези спецификации следва да се отчетат надлежно съответните 

спецификации за обмена на данни, изложени в съответното право на Съюза и в 

съответните европейски и международни стандарти за мултимодален обмен на 

данни, включително разпоредбите на Общия регламент относно защитата на 

данните. Следва също да се вземат предвид инвестициите, направени от 

икономическите оператори, и следователно вече съществуващите модели на 

данни, специфични за съответния вид транспорт, както и принципите и 

препоръките, изложени в Европейската рамка за оперативна съвместимост5, в която 

е предвиден подход за предоставяне на европейски цифрови публични услуги, 

договорени съвместно между държавите членки. Освен това подходящото 

включване на всички съответни заинтересовани страни е важно за 

разработването и подготвянето на тези спецификации. Следва да се положат 

необходимите грижи също за да се гарантира, че тези спецификации остават 

технологично неутрални и отворени за иновативни технологии. [Изм. 9]

(10) С настоящия регламент следва да се въведат функционалните изисквания, 

приложими за базираните на информационни и комуникационни технологии 

платформи, които икономическите оператори биха могли да използват, за да 

предоставят регулаторната информация за товарни превози в електронен формат 

(eFTI) на компетентните органи (платформи за eFTI). Следва също да се осигурят 

условия за трети доставчици на услуги за платформи за eFTI (доставчици на услуги 

за eFTI). 

5 Европейска рамка за оперативна съвместимост — стратегия за прилагане, Съобщение 
на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на регионите (COM(2017)0134). 



(11) За да изградят доверието както на органите на държавите членки, така и на 

икономическите оператори по отношение на спазването на тези изисквания от 

страна на платформите за eFTI и доставчиците на услуги за eFTI, компетентните 

органи на държавите членки следва да въведат система за сертифициране, в основата 

на която стои акредитацията в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета6. Поради относително дългия период на 

прилагане Комисията следва да оцени дали технологии като блок-веригите биха 

могли да гарантират подобен резултат като системата за сертифициране, 

като същевременно значително ще намалят разходите за икономическите 

оператори и държавите членки. [Изм. 10]

(12) За да се гарантират единни условия за изпълнение на задължението за приемане на 

регулаторна информация, предоставяна в електронен формат съгласно настоящия 

регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. 

Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент 

(ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета7. [Изм. 11]

6 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за 
определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с 
предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 
218, 13.8.2008 г., стр. 30).

7 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 
2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).



(13) По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия за въвеждане на общи набори и поднабори от данни във връзка със 

съответните регулаторни изисквания за информация, обхванати от настоящия 

регламент, както и общи процедури и подробни правила за компетентните органи за 

достъпа до и обработването на тази информация, когато съответните икономически 

оператори предоставят тази информация по електронен път, включително подробни 

правила и технически спецификации.  [Изм. 12]

(14) Изпълнителни правомощия следва да бъдат предоставени на Комисията също и с цел 

да установи подробни правила за прилагане на изискванията за платформите за eFTI 

и за доставчиците на услуги за eFTI.  [Изм. 13]

(15) С цел да се гарантира правилното прилагане на настоящия регламент, на Комисията 

следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с 

член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз: 

— да изменя част Б от приложение I, за да включи в законодателството на 

държавите членки списъците с регулаторни изисквания за регулаторна 

информация, нотифицирани на Комисията от държавите членки в съответствие 

с настоящия регламент [Изм. се отнася само до българския текст и се 

прилага навсякъде в текста];



— да изменя част А от приложение I, за да вземе предвид всички делегирани 

актове или актове за изпълнение, приети от Комисията, в които се предвиждат 

нови регулаторни изисквания за регулаторна информация на Съюза във връзка 

с превоза на стоки;

— да изменя част Б от приложение I, за да включва всяка нова разпоредба на 

съответното национално законодателство, с която се въвеждат промени в 

националните регулаторни изисквания за регулаторна информация или се 

предвиждат нови съответни регулаторни изисквания за регулаторна 

информация, попадащи в обхвата на настоящия регламент, нотифицирани на 

Комисията от държавите членки в съответствие с настоящия регламент;

— да допълва определени технически аспекти на настоящия регламент, а именно 

по отношение на правилата за сертифициране на платформите за eFTI и 

доставчиците на услуги за eFTI.

— да установява общи процедури, технически спецификации и подробни 

правила за компетентните органи във връзка с обхванатите от 

настоящия регламент изисквания за достъпа до съответните изисквания 

за съответната информация, обхванати от настоящия регламент, и 

нейното обработванетяхната обработка, както и подробни правила за 

прилагането на изискванията за платформите за eFTI и за доставчиците 

на услуги за eFTI. [Изм. 4]



(16) От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе 

подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да 

бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в 

Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро 

законотворчество.8 По-специално, с цел осигуряване на равно участие при 

подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават 

всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните 

експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на 

Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(17) Доколкото целите на настоящия регламент, а именно да се гарантира единен подход 

спрямо приемането от органите на държавите членки на информация за товарни 

превози, предоставяна по електронен път, не могат да бъдат постигнати в достатъчна 

степен от държавите членки, а поради нуждата от въвеждане на общи изисквания 

могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме 

мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за 

Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в 

същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези 

цели.

8 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.



(18) Обработването чрез електронни средства на изискваните лични данни като част от 

регулаторната информация относно товарните превози следва да се извършва в 

съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета9.

(19) Комисията следва да направи оценка на настоящия регламент. За изготвяне на 

оценката и за оценяване на резултатите от законодателството спрямо целите, за които 

е предвидено, следва да бъде събирана информация. 

(20) Настоящият регламент не може да бъде приложен ефективно, преди да влязат в сила 

предвидените в него делегирани актове и актове за изпълнение. Следователно 

настоящият регламент следва да се прилага от [моля, тук да се постави дата], за да се 

даде време на Комисията да приеме тези актове. 

(20a) Комисията следва да започне незабавно работа по необходимите делегирани 

актове, за да се избегнат допълнителни забавяния и да се гарантира, че 

икономическите оператори и държавите членки разполагат с достатъчно време, 

за да се подготвят. [Изм. 15]

(21) В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския 

парламент и на Съвета10 беше проведена консултация с Европейския надзорен орган 

по защита на данните, който представи становище на …[моля въведете датата]11,

9 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО 
(Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

10 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2000 г. 
относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 
8, 12.1.2001 г., стр. 1).

11 ОВ C….



ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1. С настоящия регламент се въвежда правна рамка за електронното съобщаване на 

регулаторна информация, свързана с превоза на стоки на територията на Съюза, 

включително за оперативната му съвместимост. За тази цел в настоящия 

регламент: [Изм. 16]

а) са изложени условията, при които от компетентните органи се изисква да 

приемат регулаторната информация, предоставяна представяна по електронен 

път от съответните икономически оператори;  [Изм. 17]

aа) са определени условията, при които от заинтересованите икономически 

оператори се изисква да предоставят регулаторна информация по 

електронен път до компетентните органи на държавите членки; 

[Изм. 18]

аб) са определени условията, при които компетентните органи на държавите 

членки трябва да се свързват по електронен път със съответните 

икономически оператори по отношение на предоставянето на 

регулаторна информация; [Изм. 19]

б) са изложени правилата за предоставяне на услуги, свързани с предоставянето 

на регулаторна информация по електронен път от съответните икономически 

оператори.



2. Настоящият регламент е приложим за регулаторните изискванията за регулаторна 

информация, изложени в актове на Съюза за определяне на условията за превоза на 

стоки на територията на Съюза в съответствие с дял VI от трета част от Договора, 

или за определяне на условията за превоза на отпадъци и изискванията за 

регулаторна информация за превоза на стоки, определени в приложимите в 

Съюза международни конвенции. По отношение на превоза на отпадъци 

настоящият регламент не е приложим за контрола от страна на митническите 

служби, предвиден в приложимите разпоредби на Съюза. Актовете на Съюза, за 

които е приложим настоящият регламент, и съответните регулаторни изисквания за 

регулаторна информация са изброени в част А от приложение I.  [Изм. 20]

Настоящият регламент е приложим и за регулаторните изискванията за 

регулаторна информация, изложени в правото на държавите членки, свързано с 

въпроси, предмет на дял VI от трета част от Договора, и с които се изисква 

предоставяне на информация, която е частично или изцяло идентична с 

информацията, която трябва да бъде предоставена съгласно регулаторните 

изискванията за регулаторна информация, посочени в първа алинея. 

Националното законодателство и съответните регулаторни изисквания за 

регулаторна информация, посочени във втората алинея, се изброяват в част Б от 

приложение I съгласно процедурата, изложена в член 2, буква б).



3. Най-късно до …[ една година от датата на влизането в сила на настоящия регламент] 

държавите членки уведомяват Комисията относно разпоредбите на националното 

законодателство и съответните регулаторни изисквания за регулаторна 

информация, посочени в параграф 2, втора алинея, които ще бъдат включени в 

част Б от приложение I. Държавите членки уведомяват Комисията също за всяка 

приета впоследствие нова разпоредба на националното законодателство, попадаща в 

обхвата на параграф 2, алинея втора, и с която се въвеждат промени в тези 

регулаторни изисквания за регулаторна информация, или се установяват нови 

съответни регулаторни изисквания за регулаторна информация в рамките на един 

месец след приемането на такава разпоредба. 

Член 2

Адаптиране на приложение I

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 13 относно 

изменението на приложение I, за да:

а) включва позоваване на делегирани актове или актове за изпълнение, приети от 

Комисията, с които се въвеждат нови регулаторни изисквания за регулаторна 

информация във връзка с правни актове на Съюза, уреждащи превоза на стоки в 

съответствие с дял VI от трета част от Договора;



б) включва позовавания на национално законодателство и регулаторни изисквания за 

регулаторна информация, нотифицирани от държавите членки в съответствие с 

член 1, параграф 3; 

ба) включва позовавания на други правни актове на Съюза, които уреждат превоза 

на стоки и установяват регулаторни изисквания за регулаторна информация; 

[Изм. 21]

бб) включва позовавания на международните конвенции, приложими в Съюза, с 

които се установяват регулаторни изисквания за регулаторна информация, 

пряко или непряко свързани с превоза на стоки. [Изм. 22]

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) „регулаторна информация“ означава информация, независимо дали е представена 

под формата на документ, свързана с превоза на товари на територията на Съюза, 

включително транзитно, която трябва да се предоставя от съответния икономически 

оператор в съответствие с разпоредбите, посочени в член 1, параграф 2, с цел 

доказване на спазването на съответните изисквания на съответните актове; 



2) „изискване за регулаторна информация“ означава изискване да се предоставя 

регулаторна информация;

3) „електронна информация за товарни превози“ (eFTI) означава всеки набор от 

елементи на данни, обработван по електронен път, за целите на обмена на 

регулаторна информация между съответните икономически оператори и с 

компетентните публични органи;

4) „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвани в 

eFTI, чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, 

структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, 

употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или по друг начин, по който 

данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване 

или унищожаване; 

5) „платформа за eFTI“ означава всяко решение, базирано на информационни или 

комуникационни технологии (ИКТ), като например операционна система, 

оперативна среда или база данни, предназначена да бъде използвана за 

обработването на eFTI;

6) „разработчик на платформа за eFTI“ означава всяко физическо или юридическо 

лице, което е разработило или придобило платформа за eFTI или с цел обработване 

на регулаторна информация, свързана със собствената му икономическа дейност, 

или с цел пускане на тази платформа на пазара; 



7) „услуга за eFTI“ означава услуга, която включва обработване на eFTI чрез 

платформа за eFTI, самостоятелно или в комбинация с други решения на ИКТ, 

включително други платформи за eFTI; 

8) „доставчик на услуги за eFTI“ означава всяко физическо или юридическо лице, което 

предоставя услуга за eFTI на съответните икономически оператори въз основа на 

договор;

9) „съответен икономически оператор“ означава всеки транспортен или логистичен 

оператор, или всяко друго физическо или юридическо лице, което има отговорността 

за предоставяне на регулаторна информация на компетентните органи съгласно 

съответното изискване за регулаторна информация;

10) „четим от човека формат“ означава начин на представяне на данните в електронна 

форма, който може да се използва за информация от физическо лице, без да е 

необходимо допълнително обработване; 

11) „машинночетим формат“ означава начин на представяне на данните в електронна 

форма, който може да се използва за автоматично обработване от машина; 

12) „орган за оценка на съответствието“ означава орган за оценка на съответствието по 

смисъла на член 2, точка 13 от Регламент (ЕО) № 765/2008, който е акредитиран в 

съответствие с настоящия регламент да изпълнява оценка на съответствието на 

платформа за eFTI или доставчик на услуги за eFTI. 



ГЛАВА II

РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Член 4

Изисквания за съответните икономически оператори 

1. Ако Съответните икономически оператори предоставят регулаторна регулаторната 

информация по електронен път, те правят това въз основа на информацията, 

обработвана в сертифицирана платформа за eFTI в съответствие с член 8, и, — ако 

е приложимо, от сертифициран доставчик на eFTI в съответствие с член 9. 

Регулаторната информация се предоставя в машинночетим формат и, по искане на 

компетентния орган, в четим от човека формат.  [Изм. 24]

Информация в машинночетим формат се предоставя чрез удостоверена, оперативно 

съвместима и сигурна връзка с източника на данни на платформа за eFTI. 

Съответните икономически оператори съобщават интернет адреса, чрез който може 

да бъде осъществен достъп до информацията, заедно с други елементи, необходими 

на компетентния орган, за да идентифицира по уникален начин регулаторната 

информация. [Изм. 25]

Информация в четим от човека формат се предоставя на място, на екрана на 

електронните устройства, собственост на съответния икономически оператор или на 

компетентните органи.



2. Държавите членки предприемат мерки, за да дадат възможност на своите 

компетентни органи да обработват регулаторната информация, предоставена от 

съответните икономически оператори, в машинночетим формат съгласно параграф 1, 

втора алинея в съответствие с разпоредбите, установени от Комисията, съгласно 

член 7. 

Член 5

Приемане и предоставяне на регулаторна информация от компетентните органи  [Изм. 26]

Компетентните органи на държавите членки приемат регулаторната информация, 

предоставяна по електронен път от икономическите оператори, в съответствие с член 4.

Компетентните органи на държавите членки поддържат връзка по отношение на 

регулаторната информация със съответните икономически оператори по електронен 

път. [Изм. 27]

Член 6

Поверителна търговска информация

Компетентните органи, доставчиците на услуги за eFTI и съответните икономически 

оператори предприемат мерки, за да гарантират поверителността на обработваната търговска 

информация, предмет на обмен, в съответствие с настоящия регламент.



Член 7

Общ набор от данни за eFTI, процедури и правила за достъп

На Комисията установява следното чрез се предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 13 за изпълнение определяне на следното: 

[Изм. 28]

а) общ набор и поднабор от данни за eFTI във връзка със съответните регулаторни 

изисквания за регулаторна информация, включително съответните определения за 

всеки елемент на данните, включен в общия набор и поднабор от данни;

б) общи процедури и подробни правила, включително общи технически спецификации 

за достъпа на компетентните органи до платформите за eFTI, включително 

процедури за обработване на регулаторната информация, предоставяна по 

електронен път от съответните икономически оператори.

ба) общи процедури и подробни правила за удостоверяване на самоличността на 

всяко физическо или юридическо лице, което прави правно обвързващи 

декларации, както е посочено по-долу. [Изм. 29]

Съществуващите стандартизирани модели на данни и набори от данни, установени в 

международни конвенции, които са приложими в Съюза, се използват като ориентир за 

определянето на тези общи данни, процедури и правила за достъп за eFTI. [Изм. 30]

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, 

посочена в член 14, параграф 2. [Изм. 31]



ГЛАВА III

ПЛАТФОРМИ И УСЛУГИ ЗА EFTI

РАЗДЕЛ 1

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЛАТФОРМИ И УСЛУГИ ЗА EFTI

Член 8

Функционални изисквания за платформите за eFTI

1. Платформите за eFTI се ръководят от общите принципи на технологична 

неутралност и оперативна съвместимост. Използваните за обработване на 

регулаторна информация платформи за eFTI съдържат функции, с които се 

гарантира, че: [Изм. 32]

а) личните данни могат трябва да бъдат обработвани в съответствие с Регламент 

(ЕС) 2016/679; [Изм. 33]

б) търговските данни могат трябва да бъдат обработвани в съответствие с член 6; 

[Изм. 34]

ба) платформите за eFTI и данните, които се съдържат в тях, са оперативно 

съвместими; [Изм. 35]

в) между обработваните данни и физическото изпращане на определен набор от 

стоки, с които са свързани данните, може да бъде установена единна 

електронна връзка за идентифициране, от произхода до местоназначението, 

съгласно условията на единен договор за превоз, независимо от количеството 

или броя контейнери и пакети или бройките товарителница; [Изм. 36]



г) данните могат да се обработват единствено въз основа на разрешен и 

удостоверен достъп;

д) всички обработващи операции се записват надлежно, за да се даде възможност 

най-малкото за идентифициране на всяка отделна операция, физическото или 

юридическото лице, извършило операцията, и последователността на 

операциите относно всеки отделен елемент на данните;  ако операцията 

включва изменение или заличаване на съществуващ елемент на данните, 

оригиналният елемент на данните се запазва;

да) компетентните органи имат незабавен достъп до цялата приложима 

информация, както е предвидено в националното законодателство или в 

законодателството на Съюза, за да се осигури обществен ред и спазване на 

правните актове на Съюза, уреждащи превоза на стоки в съответствие с 

дял VI от трета част от Договора; [Изм. 37]

е) данните могат да се архивират и достъпът до тях да се запазва за подходящ 

срок съгласно съответните регулаторни изисквания за регулаторна 

информация;

ж) данните са защитени от увреждане и кражба;

з) обработваните елементи на данни съответстват на общия набор и поднабори от 

данни за eFTI и могат да се обработват на всеки един от езиците, които са 

официални в на Съюза или които са втори официален език в държава 

членка. [Изм. 38]



1a. Трябва да съществува стандартизиран формат за eFTI, който включва всички 

регулаторни изисквания за регулаторна информация, изброени в част А от 

приложение 1, и всички регулаторни изисквания за регулаторна информация, 

изброени в част Б от приложение 1, съгласно определен и отделен раздел на 

формата на eFTI, включен в списъка от държавите членки. [Изм. 39]

2. Чрез актове за изпълнение На Комисията се предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 13, за да установява подробни правила 

относно изложените в параграф 1 изисквания. Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2.  

[Изм. 40]

Член 9

Изисквания за доставчиците на услуги за eFTI

1. Доставчиците на услуги за eFTI гарантират, че:

а) данните се обработват единствено от упълномощени потребители и при 

спазване на ясно определени потребителски роли и права на обработване в 

рамките на платформата за eFTI съгласно съответните регулаторни изисквания 

за регулаторна информация;

aа) данните са оперативно съвместими; [Изм. 1]



б) данните се съхраняват и са достъпни в рамките на подходящ срок четири 

години съгласно съответните регулаторни изисквания за регулаторна 

информация; [Изм. 42]

в) органите компетентните органи имат пряк достъп до регулаторната 

информация относно дадена транспортна операция, обработвана чрез техните 

платформи за eFTI, когато такъв достъп е предоставен на органите 

компетентните органи от съответния съответен съответния 

икономически оператор; [Изм. 43]

г) данните са подходящо защитени, включително от неразрешено или незаконно 

обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

2. Чрез актове за изпълнение На Комисията се предоставя правомощието да приема 

се предоставя правомощието да подробни правила относно изложените в 

параграф 1 изисквания. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в член 14, параграф 2. [Изм. 44]



РАЗДЕЛ 3

СЕРТИФИЦИРАНЕ

Член 10

Органи за оценка на съответствието

1. Органите за оценка на съответствието се акредитират в съответствие с Регламент 

(ЕО) № 765/2008 за целите на извършване на сертифициране на доставчиците на 

платформи и услуги за eFTI, изложени в членове 11 и 12 от настоящия регламент. 

2. За целите на акредитацията органът за оценяване на съответствието отговаря на 

изискванията, установени в приложение II. 

3. Държавите членки поддържат актуален списък на акредитираните органи за оценка 

на съответствието и на доставчиците на платформи за eFTI и на услуги за eFTI, 

сертифицирани от тези органи в съответствие с членове 11 и 12. Те правят този 

списък обществено достояние на официална правителствена интернет страница. 

Списъкът се актуализира редовно незабавно всеки път, когато се променя 

информацията, която се съдържа в него, и най-късно до 31 март май всяка 

година. [Изм. 45]



4. До 21 март 31 май всяка година държавите членки представят на Комисията 

посочените в параграф 3 списъци заедно с адреса на интернет страницата, където 

тези списъци са публикувани. Комисията публикува на своята официална интернет 

страница връзка към адресите на тези интернет страници. [Изм. 6]

Член 11

Сертифициране на платформи за eFTI 

1. При поискване от разработчик на платформа за eFTI органите за оценка на 

съответствието оценяват съответствието на платформата за eFTI с изискванията, 

изложени в член 8, параграф 1. Ако оценката е положителна, се издава сертификат за 

съответствие. Ако оценката е отрицателна, органът за оценка на съответствието 

уведомява заявителя по каква причина платформата не отговаря на тези изисквания. 

1a. Сертифицирането се извършва по независим начин, за да се избегне нарушаване 

на конкуренцията. Гарантира се съответствието със съществуващите, 

стандартизирани платформи, посочени в международните конвенции, които се 

прилагат в Съюза. [Изм. 7]



1б. Съществуващите ИТ системи, които понастоящем се използват от 

икономическите оператори в транспортния сектор за предоставяне на 

регулаторна информация и които отговарят на функционалните изисквания, 

посочени в член 8, параграф 1, се сертифицират като eFTI платформи. 

[Изм. 48]

2. Органите за оценка на съответствието поддържат актуален списък на 

сертифицираните платформи за eFTI и на тези, получили отрицателна оценка. 

Актуалният списък се предава на съответните компетентни органи при всяко 

издаване на сертификат или изготвяне на отрицателна оценка. 

3. Предоставяната на компетентните органи информация посредством сертифицирана 

платформа за eFTI се придружава от сертификационен знак. 

4. В случай на преразглеждане на техническите спецификации, приети в актовете за 

изпълнение, посочени в член 7, параграф 2, разработчикът на платформата за eFTI 

подава заявка за повторна оценка на своето сертифициране.

5. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 13, 

за да допълни настоящия регламент с правила относно сертифицирането, 

използването на сертификационен знак и подновяването на сертифицирането на 

платформите за eFTI.



Член 12

Сертифициране на доставчиците на услуги за eFTI

1. При поискване от страна на доставчик на услуга за eFTI органът за оценка на 

съответствието оценява съответствието на доставчика на услуга за eFTI с 

изискванията, изложени в член 9, параграф 1. Ако оценката е положителна, се издава 

сертификат за съответствие. Ако оценката е отрицателна, органът за оценка на 

съответствието уведомява заявителя по каква причина доставчикът не отговаря на 

тези изисквания. 

2. Органите за оценка на съответствието поддържат актуален списък на 

сертифицираните доставчици на eFTI и на тези, които са получили отрицателна 

оценка. Актуалният списък се предоставя на съответните компетентни органи при 

всяко издаване на сертификат или изготвяне на отрицателна оценка. 

3. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 13, 

за да допълни настоящия регламент с правила относно сертифицирането на 

доставчиците на услуги за eFTI. 



ГЛАВА IV

ДЕЛЕГИРАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯ И РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

Член 13

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при 

спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, член 7, член 8, 

параграф 2, член 9, параграф 2, член 11, параграф 5, и член 12, параграф 3, се 

предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от … [датата на влизане в 

сила на настоящия регламент]. [Изм. 49]

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 2, член 7, член 8, параграф 2, член 9, 

параграф 2, член 11, параграф 5 и член 12, параграф 3, може да бъде оттеглено по 

всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда 

действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга 

действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изм. 50]



4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, 

определени от всяка държава членка Делегираните актове, приети в съответствие 

с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 година член 2, се прилагат една година след 

влизането им в сила. [Изм. 1]

4a. Преди приемането на делегиран акт Комисията гарантира провеждането на 

консултации със съответните заинтересовани страни и техните 

представителни органи в рамките на подходящите форуми, а именно чрез 

групата от експерти, създадена с Решение на Комисията C(2018)5921 от 

13.9.2018 г. („Форум за цифров транспорт и логистика“). [Изм. 52]

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за акта едновременно 

Европейския парламент и Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно член 2, член 10, параграф 5 и член 11, параграф 3, 

влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са 

представили възражения в срок от два месеца, след като са били уведомени за този 

акт, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се продължава с 

два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.



Член 14

Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.  

[Изм. 53]

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Преглед 

1. Най-късно до …[пет три години след датата на прилагане на настоящия регламент] 

Комисията извършва оценка на регламента и представя основните констатации от 

него в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и 

социален комитет. В тази оценка по-специално се разглежда възможността за 

разширяване на обхвата на настоящия регламент до определена информация за 

отношенията между дружества, която е необходима за доказване на 

спазването на съответните изисквания в правните актове на Съюза, уреждащи 

превоза на стоки в съответствие с част трета, дял VI от Договора. [Изм. 54]



2. Държавите членки трябва да предоставят на Комисията информацията, необходима 

за изготвянето на доклада.

Член 16

Наблюдение

Държавите членки предоставят следната информация на Комисията на всеки две години и за 

пръв път най-късно до …[две години от датата н а прилагане на настоящия регламент]: 

1. броя на компетентните органи, които са приложили мерки за достъп до и 

обработване на информацията, предоставена от съответните икономически 

оператори в съответствие с член 4, параграф 2; 

2. броя, с разбивка по вид транспорт, на съответните икономически оператори, които 

са предоставили регулаторна информация на компетентните органи в съответствие с 

член 4, параграф 1. 

Информацията се предоставя за всяка година, обхваната от периода на докладване.



Член 17

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от [Службата за публикации въвежда дата, съответстваща на четири ... три 

години след влизането в сила на настоящия регламент]. [Изм. 55]

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател



ПРИЛОЖЕНИЕ I

РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ, ПОПАДАЩА В ОБХВАТА НА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ

Регулаторни иИзисквания за регулаторна информация, определени в правото на Съюза 

Настоящата таблица включва регулаторните изискванията за регулаторна информация, изложени в актове на Съюза за определяне 
на условията за превоза на стоки на територията на Съюза, в съответствие с дял VI от трета част от Договора, както и условията за 
превоза на отпадъци:

Законодателство на ЕС

Информационна позиция

Регламент № 11 
на Съвета 
относно 
премахване на 
дискриминацията 
при определяне 
на транспортните 
тарифи и условия
ОВ 052 
(16.8.1960 г.,  
стр. 1121—1126)

Директива 92/106/ЕИО 
относно създаването 
на общи правила за 
някои видове 
комбиниран транспорт 
на товари между 
държавите членки
ОВ L 368 (17.12.1992 г., 
стр. 38—42)

(Предложение 
COM(2017) 648 final —
2017/0290 (COD) за 
изменение на 
Директива 92/106/ЕИО 
]

Регламент (ЕО) 
№ 1072/2009 
относно 
общите 
правила за 
достъп до 
пазара на 
международни 
автомобилни 
превози на 
товари
ОВ L 300/72, 
(14.11.2009 г., 
стр. 72—87)

[Предложение COM(2017) 
0281 final — 2017/0123 
(COD) за изменение на 
Регламент (ЕО) 
№ 1071/2009 и Регламент 
(ЕО) № 1072/2009]

Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2015/1998 
на Комисията за 
установяване на подробни 
мерки за прилагането на 
общите основни стандарти 
за сигурност във 
въздухоплаването
ОВ L 299 (14.11.2015 г., 
стр. 1—142)

Директива 2008/68/ЕО 
относно вътрешния 
превоз на опасни 
товари

OJ L 260, (30.9.2008, 
стр. 13—59)

Позовавания на ADR, 
RID и ADN12

Регламент (ЕО) 
№ 1013/2006 
относно 
превози на 
отпадъци
(ОВ L 190, 
12.7.2006 г., 
стр. 1—98)

Име и адрес на изпращача Член 6.1 Член 3 (позоваване на 
член 6 от Регламент 
№ 11 на Съвета)

     

Естество и тегло на товарите Член 6.1 Член 3 (позоваване на 
член 6 от Регламент 
№ 11 на Съвета)

     

Място и дата на приемане на товарите за превоз Член 6.1 Член 3 (позоваване на 
член 6 от Регламент 
№ 11 на Съвета)

     

Място, до което се доставят товарите Член 6.1 Член 3 (позоваване на 
член 6 от Регламент 
№ 11 на Съвета)

     

12 Позоваванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), Правилника за международен железопътен 
транспорт на опасни товари (RID) и Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN) 
трябва да се разбират по смисъла на член 2, параграфи 1, 2 и 3 от Директива 2008/68/ЕО. Посочените цифри са тези на съответните приложения към 
ADR, RID и ADN.



Маршрут за превоз на товарите, или разстояние за 
превозване, когато тези фактори обосновават прилагане 
на различна от нормално изчисляваната цена

Член 6.1 Член 3 (позоваване на 
член 6 от Регламент 
№ 11 на Съвета) 

Гранично-пропускателни пунктове, когато има такива Член 6.1 Член 3 (позоваване на 
член 6 от Регламент 
№ 11 на Съвета от 
27 юни 1960 г.) 

     

Железопътни гари за товарене и разтоварване  Член 3      

Пристанища за товарене и разтоварване по вътрешните 
водни пътища

 Член 3      

Морски пристанища за товарене и разтоварване  Член 3      

Печат, поставян от железопътните или пристанищните 
органи на съответните железопътни гари или пристанища 
по вътрешните водни пътища, или морски пристанища, 
когато частта от пътуването, която се извършва с влак или 
по вътрешни водни пътища, или по море, е приключила

 Член 3      

[Име, адрес, данни за контакт и подпис на изпращача]   [Член 3.2, буква а) 
(заменя член 3 от 
Директива 92/106/ЕИО 
на Съвета)]

    

[Мястото и датата, на които започват операциите по 
комбиниран транспорт в Съюза]

  [Член 3.2, буква б) 
(заменя член 3 от 
Директива 92/106/ЕИО 
на Съвета)]

    

[Име, адрес и данни за контакт на получателя]   [Член 3.2, буква в) 
(заменя член 3 от 
Директива 92/106/ЕИО 
на Съвета)]

    

[Мястото и датата, на които в Съюза приключват 
операциите по комбиниран транспорт]

  [Член 3.2, буква г) 
(заменя член 3 от 
Директива 92/106/ЕИО 
на Съвета)]

    

[Разстоянието по права линия между мястото, където в 
Съюза започва операцията по комбиниран транспорт, и 
мястото, където завършва операцията по комбиниран 
транспорт]

  [Член 3.2, буква д) 
(заменя член 3 от 
Директива 92/106/ЕИО 
на Съвета)]



[Подписано от изпращача описание на маршрута на 
операцията по комбиниран транспорт, включително най-
малко следните данни за всяка отсечка, в т.ч. за всеки вид 
транспорт, включен в отсечката с различен от 
автомобилния превоз на операцията в рамките на Съюза: 
i) последователност на отсечките (т.е. първа отсечка, 
отсечка с различен от автомобилния превоз или крайна 
отсечка);
ii) име, адрес и данни за контакт на превозвача;
iii) вид транспорт и неговата последователност по време 
на операцията.]

[Член 3.2, буква е) 
(заменя член 3 от 
Директива 92/106/ЕИО 
на Съвета)]

[идентифициране на транспортираната интермодална 
товарна единица]

  [Член 3.2, буква ж) 
(заменя член 3 от 
Директива 92/106/ЕИО 
на Съвета)]

[За началната отсечка с автомобилен превоз: 
i) мястото на претоварване за отсечката с различен от 
автомобилния превоз;
ii) дължината по права линия на началната отсечка с 
автомобилен превоз между мястото на изпращане и 
първия терминал за претоварване;
iii) ако началната отсечка с автомобилен превоз е 
измината — подпис на превозвача, потвърждаващ, че 
транспортната операция от отсечката с автомобилен 
превоз е била осъществена;]

  [Член 3.2, буква з) 
(заменя член 3 от 
Директива 92/106/ЕИО 
на Съвета)]

[За крайната отсечка с автомобилен превоз: 
i) мястото, откъдето са взети [претоварени] товарите от 
отсечката с различен от автомобилния превоз 
(железопътен превоз, превоз по вътрешни водни пътища 
или морски превоз);
ii) дължината по права линия на крайната отсечка с 
автомобилен превоз между мястото на претоварване и 
мястото, където завършва операцията по комбиниран 
транспорт в Съюза;]

  [Член 3.2, буква и) 
(заменя член 3 от 
Директива 92/106/ЕИО 
на Съвета)]

[За отсечката с различен от автомобилния превоз:
i) ако отсечката с различен от автомобилния превоз е 
измината — подпис на превозвача (или превозвачите в 
случай на две или повече транспортни операции по 
отсечката с различен от автомобилния превоз), 
потвърждаващ, че транспортната операция от отсечката с 
различен от автомобилния превоз е била осъществена;
ii) когато е възможно, подпис или печат на съответните 
железопътни или пристанищни органи във въпросните 
терминали (железопътна гара или пристанище) по 
отсечката с различен от автомобилния превоз, 
потвърждаващ, че съответната част от тази отсечка е била 
измината. ]

  [Член 3.2, буква й) 
(заменя член 3 от 
Директива 92/106/ЕИО 
на Съвета)]



Име, адрес и подпис на изпращача    Член 8,3, 
буква а)

[Член 8.3, буква а) (не се 
предлагат промени)]

  

Име, адрес и подпис на превозвача    Член 8.3, 
буква б)

[Член 8.3, буква б) (не се 
предлагат промени)]

  

Име и адрес на получателя, както и неговият подпис и 
датата на доставка, след като бъдат доставени товарите

   Член 8,3, 
буква в)

[Член 8.3, буква в) (не се 
предлагат промени)]

Мястото и датата на приемане на товарите за превоз и 
мястото, предвидено за доставката

   Член 8.3, 
буква г)

[Член 8.3, буква г) (не се 
предлагат промени)]

Обичайното описание на естеството на товарите и начина 
на опаковане, а за опасните товари — тяхното 
общоприето описание, както и броят на колетите, 
особената им маркировка и номерата им

   Член 8.3 [Член 8.3, буква д) (не се 
предлагат промени)]

 

Брутната маса или изразеното по друг начин количество 
на товарите

   Член 8,3, 
буква е)

[Член 8.3, буква е) (не се 
предлагат промени)]

 

Регистрационните номера на моторното превозно 
средство и на ремаркето

   Член 8.3, 
буква ж)

[Член 8.3, буква ж) (не се 
предлагат промени)]

 

Уникален буквено-цифров идентификатор на 
пълноправния контрольор, получен от компетентния 
орган

     Приложение 6.3.2.6, 
буква а)

Уникален идентификатор на пратката — например номер 
на (вътрешната или общата) въздушна товарителница

     Приложение 6.3.2.6, 
буква б)

Съдържание на пратката (**)      Приложение 6.3.2.6, 
буква в)

Статутът на пратката по отношение сигурността, както 
следва: 
— „SPX“, т.е. безопасно за превоз в пътнически, изцяло 
товарни или превозващи поща въздухоплавателни 
средства, или
—„SCO“, т.е. безопасно за превоз само в изцяло товарни 
или превозващи поща въздухоплавателни средства, или
— „SHR“, т.е. безопасно за превоз в пътнически, изцяло 
товарни или превозващи поща въздухоплавателни 
средства в съответствие с изискванията за високо ниво на 
риск

     Приложение 6.3.2.6, 
буква г)

Причината за определяне на статуса по отношение на 
сигурността, както следва: 
— „KC“, т. е. получено от познат изпращач; или
—„AC“, т. е. получено от регистриран изпращач; или

     Приложение 6.3.2.6, 
буква д)



—„RA“, т. е. подбрано от пълноправен контрольор; или
— използваните средства или методи за проверка, или
— основанията за освобождаване на пратката от 
проверка
Името на лицето, определило статута по отношение на 
сигурността, или равностойна идентификация, както и 
дата и час на определяне

     Приложение 6.3.2.6, 
буква е)

Уникалният идентификатор, получен от компетентния 
орган, за всеки пълноправен контрольор, приел 
определения за дадена пратка статут по отношение на 
сигурността от друг пълноправен контрольор

     Приложение 6.3.2.6, 
буква ж)

Обща информация, изисквана в транспортния документ       5.4.1.1.1

Обща информация, изисквана за превоз в танкерни 
плавателни съдове  

5.4.1.1.2 — само ADN 

Специфична информация, която е необходимо да бъде 
включена за определени видове опасни стоки или 
определени видове съхранение, или в случай на 
транспортна верига, включваща различни видове 
транспорт, съгласно специалните разпоредби в глава 5.4 
от съответните приложения към ADR, RID и ADN

От 5.4.1.1.3 до 
5.4.1.1.21 —ADR и RID 
От 5.4.1.1.3 до 
5.4.1.1.22 —ADN

Допълнителна и специална информация, необходима за 
определени класове опасни товари 

5.4.1.2

Безопасни товари       5.4.1.5
Сертификат за опаковане на контейнер       5.4.2
Инструкции в писмена форма 5.4.3
Информация, съдържаща се в документа за 
нотифициране за превоза на отпадъци, предмет на 
процедурата на предварителна писмена нотификация и 
съгласие съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1013/2006

Приложение IA

Информация, съдържаща се в документа за превоз за 
превоза на отпадъци, предмет на процедурата на 
предварителна писмена нотификация и съгласие 
съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1013/2006

Приложение IБ

Информация, съдържаща се в документа, придружаващ 
превоза на отпадъци, предмет на общите 
информационни изисквания, определени в член 18 от 
Регламент (ЕО) № 1013/2006

Приложение VII

Право на държавите членки 

В таблицата по-долу е изброено съответното национално законодателство на държава членка, свързано с въпроси, които са предмет на 
дял VI от трета част от Договора, и което съдържа изискване за предоставяне на регулаторна информация, изцяло или частично идентична с 
информацията, посочена в точка А от настоящото приложение. 
[Държава членка] 



Законодателство

Информационна позиция

[Законодателна 
препратка]

[Законодателна 
препратка]

[…] [Законодателна 
препратка]

[Информационна позиция, посочена в съответния член от правния 
акт]

[Препратка към 
член] 

[Препратка към 
член]

 [Препратка към 
член]

[…] […] […] […] […]

[Информационна позиция, посочена в съответния член от правния 
акт]

[Препратка към 
член] 

[Препратка към 
член]

[…]  [Препратка към 
член]

[Държава членка] 
Законодателство

Информационна позиция

[Законодателна 
препратка]

[Законодателна 
препратка]

[…] [Законодателна 
препратка]

[Информационна позиция, посочена в съответния член от правния 
акт]

[Препратка към 
член] 

[Препратка към 
член]

 [Препратка към 
член]

[…] […] […] […] […]

[Информационна позиция, посочена в съответния член от правния 
акт]

[Препратка към 
член] 

[Препратка към 
член]

[…]  [Препратка към 
член]



ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НОТИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИ

1. За целите на нотификацията органът за оценяване на съответствието отговаря 

на изискванията, установени в параграфи 2—11.

2. Органът за оценяване на съответствието се създава съгласно националното 

право на дадена държава членка и притежава юридическа правосубектност.

3. Органът за оценяване на съответствието е трета страна, независима от 

организацията или платформата за eFTI, или доставчика на услуга за 

платформата, които оценява.

Орган, който принадлежи към стопанска асоциация и/или професионална 

федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, 

производството, доставката, сглобяването, използването или поддръжката на 

платформата за eFTI, или доставчика на услуга за платформата, които този 

орган оценява, може да се счита за такъв орган, при условие че са доказани 

неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.

4. Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и 

персоналът, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на 

съответствието, не могат да бъдат проектант, производител, снабдител, лице, 

което монтира, купувач, собственик, ползвател или структура по поддържане 

на платформата за eFTI, или доставчик на услуга за платформата, които се 

оценяват, нито представител на някое от тези лица. 



Органът за оценяване на съответствието, неговото висше ръководство и 

персонал, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на 

съответствието, не вземат пряко участие в проектирането, производството или 

конструирането, продажбата, монтирането, използването или поддръжката на 

платформата за eFTI, или доставчик на услуга за платформата, нито 

представляват лицата, ангажирани в тези дейности. Те не се включват в 

никаква дейност, която може да е в противоречие с тяхната независима 

преценка и почтено поведение по отношение на дейностите по оценяване на 

съответствието, за които са нотифицирани. Това се прилага по-конкретно за 

консултантски услуги.

Органите за оценяване на съответствието гарантират, че дейностите на техните 

поделения или подизпълнители не влияят върху поверителността, 

обективността или безпристрастността на техните дейности по оценяване на 

съответствието.

5. Органите за оценяване на съответствието и техният персонал осъществяват 

дейностите по оценяване на съответствието с най-висока степен на почтено 

професионално поведение и необходимата техническа компетентност в 

определената област и са напълно освободени от всякакъв натиск и облаги, 

най-вече финансови, които могат да повлияят на тяхната преценка или на 

резултатите от техните дейности по оценяване на съответствието, особено по 

отношение на лица или групи лица, заинтересовани от резултатите от тези 

дейности.



6. Органът за оценяване на съответствието е в състояние да осъществява всички 

задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него съгласно 

членове 12 и 13 и по отношение на които органът е бил нотифициран, 

независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценяване на 

съответствието, или от негово име и на негова отговорност.

По всяко време и за всяка процедура за сертифициране, във връзка с която е 

нотифициран, органът за оценяване на съответствието разполага с 

необходимите:

а) персонал с технически знания и достатъчен и подходящ опит за 

изпълнение на задачите за оценяване на съответствието;

б) описания на процедурите, в съответствие с които се извършва 

оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и 

възможността за повтаряне на тези процедури. Той прилага подходящи 

политика и процедури, които да позволяват разграничение между 

задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други 

дейности;

в) процедури за изпълнение на дейности, които надлежно отчитат размера 

на дадено предприятие, отрасъла, в който осъществява дейността си, 

неговата структура и степента на сложност на съответната технология.

Органът за оценяване на съответствието разполага със средствата, необходими 

за изпълнение на технически и административни задачи, свързани с дейностите 

по оценяване на съответствието по подходящ начин.



7. Персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на 

съответствието, разполага със следното:

а) добро техническо и професионално обучение, обхващащо цялата дейност 

по оценяване на съответствието, във връзка с която е нотифициран 

органът за оценяване на съответствието;

б) задоволително познаване на изискванията за оценяването, което 

извършва, както и подходящи правомощия за извършването на такова 

оценяване;

в) подходящо познаване и разбиране на изискванията, изложени в член 9;

г) способност да изготвя сертификати за съответствие, записи и доклади, 

доказващи, че оценките са били извършени.

8. Осигурява се безпристрастността на органите за оценяване на съответствието, 

тяхното висше ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на 

задачите по оценяване на съответствието.

Възнаграждението на висшето ръководство и на персонала, отговорен за 

изпълнението на задачите по оценяване на съответствието на органа за 

оценяване на съответствието, не зависи от броя на извършените оценки или от 

резултатите от тези оценки.



9. Органите за оценяване на съответствието сключват застраховка за покриване 

на отговорността им, освен ако отговорността се поема от държавата съгласно 

националното законодателство или ако държавата членка е пряко отговорна за 

оценяване на съответствието.

10. Персоналът на органа за оценяване на съответствието спазва задължение за 

служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на 

своите задачи съгласно членове 12 и 13 или съгласно разпоредба от 

националното законодателство по прилагането им, освен по отношение на 

компетентните органи на държавата членка, в която осъществява дейността си. 

Осигурява се защита на правата на собственост.

11. Органите за оценяване на съответствието участват в съответните дейности по 

стандартизация и съответните регулаторни дейности или се уверяват, че 

техният персонал, отговорен за изпълнение на задачите по оценка на 

съответствието, е уведомен за тях.


