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Informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 martie 2019 referitoare la propunerea 
de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile electronice în 
cadrul transportului electronic de mărfuri  (COM(2018)0279 – C8-0191/2018 – 
2018/0140(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0279),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91, articolul 100 alineatul (2) și articolul 
192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0191/2018),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 20181,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0060/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod 
substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

1 JO C 62, 15.2.2019, p. 265.



P8_TC1-COD(2018)0140

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2019 în vederea 
adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului privind 
informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri 

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91, articolul 100 
alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2, 

după consultarea Comitetului Regiunilor, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară3,

2 JO C 62, 15.2.2019, p. 265.
3 Poziția Parlamentului European din 12 martie 2019.



întrucât:

(1) Eficiența transportului de mărfuri și a logisticii este vitală pentru creșterea și competitivitatea 

economiei Uniunii, funcționarea pieței interne și coeziunea socială și economică a tuturor 

regiunilor Uniunii. [AM 1]

(1a) Scopul prezentului regulament este de a reduce costurile aferente prelucrării informațiilor 

legate de transport între autorități și operatorii economici, de a îmbunătăți capacitățile de 

asigurare a respectării legii ale autorităților și de a încuraja digitalizarea transportului de 

mărfuri și a logisticii. [AM 2]

(2) Circulația mărfurilor este însoțită de o cantitate mare de informații care sunt încă partajate pe 

suport de hârtie, între întreprinderi și între întreprinderi și autoritățile publice. Utilizarea 

documentelor pe suport de hârtie reprezintă o sarcină administrativă semnificativă și un cost 

suplimentar pentru operatorii de logistică și industriile conexe (cum ar fi comerțul și 

producția), în special pentru IMM-uri, și are un impact negativ asupra mediului. [AM 3]



(2a) Aplicarea eficace și eficientă a legilor reprezintă o condiție prealabilă pentru o concurență 

loială în cadrul pieței interne. Digitalizarea în continuare a instrumentelor de asigurare a 

respectării normelor este esențială pentru a elibera capacități de asigurare a respectării 

legii, a reduce sarcinile administrative inutile ale operatorilor de transport internațional, în 

special ale IMM-urilor, a viza mai bine operatorii de transport cu grad ridicat de risc și a 

depista practicile frauduloase. Această aplicare a legii în format digital, „inteligentă”, 

presupune ca toate informațiile relevante să nu mai fie furnizate pe hârtie, ci să se afle la 

dispoziția autorităților competente în format electronic. Din acest motiv, utilizarea 

documentelor de transport electronice ar trebui să devină, în viitor, norma. În plus, pentru 

a le oferi funcționarilor însărcinați cu asigurarea aplicării legii, inclusiv celor care 

efectuează controale în trafic, o imagine de ansamblu clară și completă asupra operatorilor 

de transport supuși controalelor, aceștia ar trebui să aibă acces direct și în timp real la toate 

informațiile relevante, astfel încât să poată depista încălcările și anomaliile mai repede și 

mai eficient. [AM 4]



(3) Absența unui cadru juridic uniform la nivelul Uniunii care să impună autorităților publice să 

accepte informațiile relevante privind transportul de mărfuri, cerute de legislație, în formă 

electronică, este considerată a fi principalul motiv al lipsei progresului în ceea ce privește 

simplificarea și îmbunătățirea eficienței, care sunt posibile prin intermediul mijloacelor 

electronice disponibile. Lipsa acceptării de către autoritățile publice a informațiilor în formă 

electronică nu numai că afectează ușurința comunicării dintre acestea și operatori, ci și, 

indirect, împiedică de asemenea dezvoltarea comunicării electronice simplificate între 

întreprinderi în întreaga Uniune și va duce și la o creștere a costurilor administrative, în 

special pentru IMM-uri. [AM 5]

(4) Unele domenii ale legislației Uniunii în domeniul transporturilor impun autorităților 

competente să accepte informații digitalizate, dar acest lucru nu se referă nici pe departe la 

toată legislația relevantă a Uniunii. Pentru a reduce sarcinile administrative și pentru ca 

controalele și contracararea încălcărilor să devină mai eficiente, ar trebui să fie posibil să 

se utilizeze mijloace electronice pentru a pune la dispoziția autorităților, pe întreg teritoriul 

Uniunii, informații privind reglementarea transportului de mărfuri și cu privire la toate etapele 

relevante ale operațiunilor de transport desfășurate în cadrul Uniunii. Mai mult, această 

posibilitate ar trebui să se aplice tuturor informațiilor de reglementare, în cadrul tuturor 

modurilor de transport. Statele membre ar trebui să accepte documentele de transport 

electronice, în general, precum și să ratifice și să aplice protocolul e-CMR fără întârziere. 

Prin urmare, autoritățile ar trebui să comunice în format electronic cu operatorii economici 

în cauză în legătură cu informațiile de reglementare și să își pună la dispoziție propriile 

date în format digital, în conformitate cu legislația aplicabilă. [AM 6]



(5) Autoritățile statelor membre ar trebui, prin urmare, să fie obligate să accepte informațiile puse 

la dispoziție în mod electronic ori de câte ori operatorii economici sunt obligați să pună la 

dispoziție informațiile ca dovadă a conformității cu cerințele stabilite în actele Uniunii 

adoptate în conformitate cu partea a treia titlul VI din Tratat sau, având în vedere similaritatea 

situațiilor, cu legislația Uniunii privind expedierile de deșeuri. Același lucru ar trebui să se 

aplice atunci când legislația națională a unui stat membru care vizează aspectele reglementate 

de partea a treia titlul VI din Tratat impune furnizarea de informații de reglementare identice, 

integral sau parțial, cu informațiile furnizate în temeiul legislației Uniunii. 

(5a) Pentru a reduce sarcina administrativă și a elibera capacități și așa limitate de aplicare a 

legii, ar trebui să li se impună operatorilor economici să furnizeze informațiile de 

reglementare în format electronic autorităților competente ale statelor membre, iar 

autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să comunice în format electronic cu 

operatorii economici în cauză în legătură cu furnizarea informațiilor de reglementare. 

[AM 7]



(6) Întrucât prezentul regulament are scopul doar de a facilita și încuraja furnizarea de informații 

între operatorii economici și organele administrative, în special prin mijloace electronice, 

acesta nu trebuie să aducă atingere dispozițiilor legislației Uniunii sau legislației naționale 

care stabilește conținutul informațiilor de reglementare și, în special, nu trebuie să impună 

nicio cerință suplimentară privind informațiile de reglementare. Cu toate că Deoarece 

prezentul regulament urmărește să permită respectarea cerințelor privind informațiile de 

reglementare transmise prin mijloace electronice, mai degrabă decât prin intermediul 

documentelor pe suport de hârtie, acesta ar trebui să permită dezvoltarea unei platforme 

europene pentru schimbul și partajarea cu ușurință a informațiilor. Acesta nu trebuie să 

afecteze în alt mod dispozițiile relevante ale Uniunii cu privire la cerințele privind 

documentele care trebuie utilizate pentru prezentarea structurată a informațiilor în cauză. 

Dispozițiile legislației Uniunii privind expedierile de deșeuri care conțin cerințe procedurale 

privind expedierile trebuie, în egală măsură, să nu fie afectate de prezentul Regulament. 

Prezentul regulament nu trebuie, de asemenea, să aducă atingere dispozițiilor privind 

obligațiile de raportare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului4 sau în actele de punere în aplicare sau delegate adoptate în temeiul 

acestuia. Cu toate acestea, Comisia ar trebui să evalueze dacă dispozițiile referitoare la 

conținutul cerințelor privind informațiile de reglementare aplicabile transportului de 

mărfuri pe teritoriul Uniunii trebuie să fie adaptate pentru a îmbunătăți capacitățile 

autorităților competente de asigurare a respectării legii. [AM 8]

4 Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 
2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).



(7) Utilizarea mijloacelor electronice pentru schimbul de informații în conformitate cu prezentul 

Regulament ar trebui organizată astfel încât să asigure securitatea și să respecte 

confidențialitatea informațiilor comerciale sensibile. 

(8) Pentru a permite operatorilor să furnizeze informații relevante în formă electronică în același 

mod în toate statele membre, este necesară utilizarea unor specificații comune, care vor fi 

adoptate de Comisie. Aceste specificații trebuie să asigure interoperabilitatea datelor pentru 

diferitele seturi și subseturi de date privind informațiile de reglementare relevante și să 

stabilească procedurile comune și normele detaliate privind accesul și prelucrarea acestor 

informații de către autoritățile competente. 



(9) La definirea acestor specificații, trebuie ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de 

specificațiile relevante privind schimbul de date prevăzute de legislația relevantă a Uniunii și 

de standardele europene și internaționale relevante privind schimbul de date multimodale, 

inclusiv de dispozițiile RGPD. Ar trebui să se țină seama, totodată, de investițiile realizate 

de operatorii economici și, prin urmare, de modelele de date existente, specifice fiecărui 

mod, precum și de principiile și recomandările stabilite în Cadrul european de 

interoperabilitate5, care oferă o abordare a furnizării serviciilor publice digitale europene 

convenite de comun acord de către statele membre. În plus, implicarea adecvată a tuturor 

părților interesate relevante este importantă pentru dezvoltarea și pregătirea respectivelor 

specificații. Trebuie acordată atenția cuvenită faptului că aceste specificații rămân neutre din 

punct de vedere tehnologic și sunt deschise tehnologiilor inovatoare. [AM 9]

(10) Prezentul regulament trebuie să stabilească cerințele funcționale aplicabile platformelor 

bazate pe tehnologia informației și a comunicațiilor, care ar putea fi utilizate de operatorii 

economici pentru a pune la dispoziția autorităților competente (platforme eFTI) informațiile 

de reglementare aferente transportului de mărfuri în format electronic (eFTI). De asemenea, 

trebuie stabilite condițiile pentru furnizorii terți de servicii aferente platformei eFTI (furnizori 

de servicii eFTI). 

5 Cadrul european de interoperabilitate — Strategie de implementare, Comunicare a Comisiei 
către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor (COM(2017) 1340134). 



(11) Pentru a consolida încrederea atât a autorităților statelor membre, cât și a operatorilor 

economici cu privire la conformitatea platformelor eFTI și a furnizorilor de servicii eFTI cu 

cerințele respective, autoritățile competente ale statelor membre trebuie să instituie un sistem 

de certificare bazat pe acreditarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al 

Parlamentului European și al Consiliului6. Dată fiind perioada de punere în aplicare relativ 

îndelungată, Comisia ar trebui să evalueze dacă tehnologii precum tehnologia blockchain 

ar putea garanta un rezultat similar cu sistemul de certificare, reducând totodată 

semnificativ costurile pentru operatorii economici și statele membre. [AM 10]

(12) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a obligației de 

acceptare a informațiilor de reglementare puse la dispoziție în format electronic în temeiul 

prezentului regulament, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare. 

Competențele respective ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului7. [AM 11]

6 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 
de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește 
comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 
13.8.2008, p. 30).

7 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 
16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de 
control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO 
L 55, 28.2.2011, p. 13).



(13) În special, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a stabili un set și 

subseturi de date comune în ceea ce privește cerințele de informații reglementare respective 

care intră sub incidența prezentului regulament, precum și proceduri comune și norme 

detaliate pentru autoritățile competente cu privire la accesul la informațiile respective și 

prelucrarea acestora în cazul în care operatorii economici în cauză pun aceste informații la 

dispoziție pe cale electronică, inclusiv norme detaliate și specificații tehnice. [AM 12]

(14) Comisiei ar trebui să i se confere, de asemenea, competențe de executare pentru a stabili 

normele detaliate pentru punerea în aplicare a cerințelor pentru platformele eFTI și pentru 

furnizorii de servicii eFTI. [AM 13]

(15) Pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a prezentului regulament, competența de a adopta 

acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

trebuie delegată Comisiei: 

- pentru a modifica partea B din anexa I în scopul de a include liste de cerințe privind 

informațiile de reglementare în legislația statelor membre, notificate Comisiei de către 

statele membre în conformitate cu prezentul regulament;



- pentru a modifica partea A din anexa I în scopul de a lua în considerare orice acte 

delegate sau de punere în aplicare adoptate de Comisie care stabilesc noi cerințe 

privind informațiile de reglementare în cadrul Uniunii în ceea ce privește transportul 

de mărfuri;

- pentru a modifica partea B din anexa I în scopul de a include orice dispoziție nouă din 

legislația națională relevantă care introduce modificări ale cerințelor naționale privind 

informațiile de reglementare sau care stabilește noi cerințe relevante privind 

informațiile de reglementare care intră sub incidența prezentului regulament, notificate 

Comisiei de către statele membre în conformitate cu prezentul regulament;

- pentru a completa anumite aspecte tehnice ale prezentului regulament și anume în ceea 

ce privește normele de certificare a platformelor eFTI și a furnizorilor de servicii eFTI;

- pentru a stabili proceduri comune, specificații tehnice și norme detaliate privind 

accesarea și prelucrarea de către autoritățile competente a respectivelor cerințe de 

informații care intră sub incidența prezentului regulament, precum și norme 

detaliate privind punerea în aplicare a cerințelor pentru platformele eFTI și 

furnizorii de servicii eFTI. [AM 14]



(16) Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare 

în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind 

o mai bună legiferare8. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu 

experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(17) Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume asigurarea unei abordări uniforme a 

acceptării de către autoritățile statelor membre a informațiilor privind transportul de mărfuri 

puse la dispoziție pe cale electronică, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele 

membre dar, ca urmare a nevoii de a institui cerințe comune, pot fi realizate mai bine la nivelul 

Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum 

este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu 

principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul 

regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea respectivelor obiective.

8 JO L 123, 12.5.2016, p. 1



(18) Prelucrarea prin mijloace electronice a datelor cu caracter personal solicitate ca parte a 

informațiilor de reglementare privind transportul de mărfuri trebuie efectuată în conformitate 

cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului9.

(19) Comisia trebuie să efectueze o evaluare a prezentului regulament. Trebuie colectate informații 

pentru a servi la realizarea acestei evaluări și pentru a evalua performanța legislației în raport 

cu obiectivele pe care le urmărește. 

(20) Prezentul regulament nu poate fi aplicat în mod eficient înainte de intrarea în vigoare a actelor 

delegate și a actelor de punere în aplicare prevăzute în cadrul acestuia. Prin urmare, prezentul 

regulament trebuie să se aplice începând cu data de ... [vă rugăm să introduceți data], pentru 

a acorda Comisiei timpul necesar pentru adoptarea acestor acte. 

(20a) Comisia ar trebui să înceapă de îndată lucrările la actele delegate necesare, pentru a evita 

alte întârzieri și pentru a asigura faptul că operatorii economici și statele membre dispun 

de suficient timp pentru a se pregăti. [AM 15]

(21) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu 

articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al 

Consiliului10 și a emis un aviz la data xx XXX 20xx11,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

9 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

10 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 
18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a 
acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

11 JO C….



CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1) Prezentul regulament stabilește un cadru juridic pentru comunicarea electronică a 

informațiilor de reglementare referitoare la transportul de mărfuri pe teritoriul Uniunii, 

inclusiv interoperabilitatea acestuia. În acest scop, prezentul regulament: [AM 16]

(a) stabilește condițiile în care autoritățile competente ale statelor membre trebuie să accepte 

informațiile de reglementare atunci când sunt puse la dispoziție furnizate în mod electronic 

de către operatorii economici în cauză; [AM 17]

(aa) stabilește condițiile în care operatorii economici în cauză trebuie să pună la dispoziția 

autorităților competente ale statelor membre informațiile de reglementare în format 

electronic; [AM 18]

(ab) stabilește condițiile în care autoritățile competente ale statelor membre trebuie să 

comunice în format electronic cu operatorii economici în cauză în ceea ce privește 

furnizarea de informații de reglementare; [AM 19]

(b) stabilește normele pentru furnizarea de servicii legate de punerea la dispoziție în mod 

electronic a informațiilor de reglementare de către operatorii economici în cauză.



(2) Prezentul regulament se aplică cerințelor privind informațiile de reglementare prevăzute în 

actele Uniunii care stabilesc condițiile pentru transportul de mărfuri pe teritoriul Uniunii în 

conformitate cu partea a treia titlul VI din Tratat sau care stabilesc condițiile pentru 

expedierile de deșeuri și cerințele privind informațiile de reglementare pentru transportul 

mărfurilor prevăzute în convențiile internaționale aplicabile în Uniune. În ceea ce privește 

expedierea de deșeuri, prezentul regulament nu se aplică controalelor efectuate de birourile 

vamale, astfel cum se prevede în dispozițiile aplicabile ale Uniunii. Actele Uniunii cărora li 

se aplică prezentul regulament și cerințele privind informațiile de reglementare 

corespunzătoare sunt enumerate în partea A din anexa I. [AM 20]

Prezentul regulament se aplică, de asemenea, cerințelor privind informațiile de reglementare 

prevăzute de legislația statelor membre referitoare la aspectele reglementate de partea a treia 

titlul VI din cadrul Tratatului și care prevăd furnizarea de informații identice, integral sau 

parțial, cu informațiile care trebuie furnizate în temeiul cerințelor privind informațiile de 

reglementare la care se face referire la primul paragraf. 

Legislația națională și cerințele privind informațiile de reglementare corespunzătoare 

menționate la al doilea paragraf sunt enumerate în partea B din anexa I, în conformitate cu 

procedura prevăzută la articolul 2 litera (b).



3. Până la ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] cel târziu, statele 

membre vor notifica Comisiei dispozițiile legislației naționale și cerințele corespunzătoare 

privind informațiile de reglementare menționate la alineatul (2) al doilea paragraf, care vor 

fi incluse în partea B din anexa I. Statele membre vor notifica, de asemenea, Comisiei orice 

dispoziție nouă a legislației naționale adoptate ulterior, care intră sub incidența 

alineatului (2) al doilea paragraf și care introduce modificări ale acestor cerințe privind 

informațiile de reglementare sau care stabilește noi cerințe privind informațiile de 

reglementare relevante, în termen de o lună de la adoptarea respectivei dispoziții. 

Articolul 2

Adaptarea anexei I

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu Articolul 13, cu privire la 

modificarea anexei I pentru a:

(a) include o trimitere la orice acte delegate sau de punere în aplicare adoptate de Comisie care 

stabilesc noi cerințe privind informațiile de reglementare în cadrul Uniunii care 

reglementează transportul de mărfuri în conformitate cu partea a treia titlul VI din Tratat;



(b) include trimiteri la legislația națională și cerințele privind informațiile de reglementare 

notificate de statele membre în conformitate cu articolul 1 alineatul (3); 

(ba) include referințe la alte acte legislative ale Uniunii care reglementează transportul de 

mărfuri, unde sunt stabilite cerințe privind informațiile de reglementare; [AM 21]

(bb) include trimiteri la convențiile internaționale aplicabile în Uniune, care stabilesc cerințe 

privind informațiile de reglementare legate direct sau indirect de transportul de mărfuri. 

[AM 22]

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „informații de reglementare” înseamnă informații, prezentate sau nu sub forma unui 

document, legate de transportul de mărfuri pe teritoriul Uniunii, inclusiv prin tranzit, care 

trebuie să fie puse la dispoziție de operatorul economic în cauză în conformitate cu 

dispozițiile menționate la articolul 1 alineatul (2), pentru a dovedi respectarea cerințelor 

relevante ale actelor în cauză; 



2. „cerință privind informațiile de reglementare” înseamnă o cerință de a furniza informații de 

reglementare;

3. „informații electronice în cadrul transportului de mărfuri” (eFTI) înseamnă orice set de 

elemente de date prelucrate pe suport electronic în scopul schimbului de informații de 

reglementare între operatorii economici în cauză și autoritățile publice competente;

4. „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate pe eFTI, cu sau fără 

mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, 

adaptarea sau modificarea, preluarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, 

diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, 

ștergerea sau distrugerea; 

5. „platformă eFTI” înseamnă orice soluție bazată pe tehnologia informației și a comunicațiilor 

(TIC), cum ar fi un sistem de operare, un mediu de operare sau o bază de date, destinat/ă a 

fi utilizat/ă pentru prelucrarea eFTI;

6. „dezvoltator de platforme eFTI” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care a dezvoltat 

sau a dobândit o platformă eFTI fie în scopul procesării informațiilor de reglementare 

referitoare la propria sa activitate economică, fie în scopul comercializării respectivei 

platforme; 



7. „serviciu eFTI” înseamnă un serviciu care constă în prelucrarea eFTI prin intermediul unei 

platforme eFTI, separat sau în combinație cu alte soluții TIC, inclusiv alte platforme eFTI; 

8. „furnizor de servicii eFTI” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce furnizează un 

serviciu eFTI operatorilor economici în cauză pe baza unui contract;

9. „operator economic în cauză” înseamnă orice operator de transport sau logistică sau orice 

altă persoană fizică sau juridică, care este răspunzătoare de punerea la dispoziția autorităților 

competente a informațiilor de reglementare în conformitate cu cerința relevantă privind 

informațiile de reglementare;

10. „format lizibil pentru om” înseamnă o modalitate de reprezentare a datelor în formă 

electronică ce poate fi utilizată ca informație de către o persoană fizică fără a necesita o 

prelucrare ulterioară; 

11. „format care poate fi citit automat” înseamnă o modalitate de reprezentare a datelor în formă 

electronică ce poate fi utilizată pentru prelucrarea automată de către o mașină; 

12. „organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism de evaluare a conformității în 

sensul articolului 2 punctul 13 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, care este acreditat în 

conformitate cu regulamentul respectiv pentru a efectua evaluarea conformității unei 

platforme eFTI sau a unui furnizor de servicii eFTI. 



CAPITOLUL II

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE PUSE LA DISPOZIȚIE PE CALE ELECTRONICĂ

Articolul 4

Cerințe pentru operatorii economici în cauză

(1) În cazul în care Operatorii economici în cauză furnizează informațiile de reglementare pe 

cale electronică, aceștia vor face acest lucru pe baza datelor prelucrate pe o platformă 

certificată eFTI, în conformitate cu articolul 8, și, dacă este cazul, de către un furnizor 

autorizat pentru servicii eFTI, în conformitate cu articolul 9. Informațiile de reglementare 

trebuie să fie puse la dispoziție într-un format care poate fi citit automat și, la cererea 

autorității competente, într-un format lizibil pentru om. [AM 24]

Informațiile în formatul care poate fi citit automat trebuie să fie puse la dispoziție printr-o 

conexiune autentificată, interoperabilă și securizată la sursa de date a unei platforme eFTI. 

Operatorii economici în cauză vor comunica adresa de internet prin intermediul căreia pot fi 

accesate informațiile, împreună cu orice alte elemente care sunt necesare pentru a permite 

autorității competente să identifice în mod unic informațiile de reglementare. [AM 25]

Informațiile în format lizibil pentru om vor fi puse la dispoziție la fața locului, pe ecranul 

dispozitivelor electronice deținute de operatorul economic în cauză sau de autoritățile 

competente.



(2) Statele membre vor lua măsuri pentru a permite autorităților lor competente să prelucreze 

informațiile de reglementare puse la dispoziție de operatorii economici în cauză în format 

care poate fi citit automat, în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf, în conformitate 

cu dispozițiile stabilite de Comisie în temeiul articolului 7. 

Articolul 5

Acceptarea și furnizarea de către autoritățile competente a informațiilor de reglementare [AM 26]

Autoritățile competente ale statelor membre vor accepta informațiile de reglementare puse la 

dispoziție în mod electronic de către operatorii economici în cauză în conformitate cu articolul 4.

Autoritățile competente ale statelor membre comunică cu operatorii economici în cauză cu privire 

la informațiile de reglementare pe cale electronică. [AM 27]

Articolul 6

Informații comerciale confidențiale

Autoritățile competente, furnizorii de servicii eFTI și operatorii economici în cauză vor lua măsuri 

pentru a asigura confidențialitatea informațiilor prelucrate și schimbate în conformitate cu prezentul 

regulament.



Articolul 7

Setul de date comune eFTI, procedurile și regulile de acces

Comisia stabilește următoarele prin intermediul unor este împuternicită să adopte acte de punere în 

aplicare delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a stabili următoarele: [AM 28]

(a) un set și subseturi de date comune eFTI în raport cu cerințele respective privind informațiile 

de reglementare, inclusiv definițiile corespunzătoare pentru fiecare element de date inclus în 

setul și subseturile de date comune;

(b) procedurile comune și normele detaliate, inclusiv specificațiile tehnice comune, pentru 

accesul autorităților competente la platformele eFTI, inclusiv procedurile de prelucrare a 

informațiilor de reglementare puse la dispoziție în mod electronic de către operatorii 

economici în cauză.

(ba) proceduri comune și norme detaliate pentru validarea identității oricărei persoane fizice 

sau juridice care emite declarațiile obligatorii din punct de vedere juridic de mai jos. 

[AM 29]

Modelele de date și seturile de date standardizate existente identificate în convențiile internaționale 

aplicabile în Uniune se utilizează ca referință pentru definirea acestor date eFTI, proceduri și 

norme de acces comune.  [AM 30]

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 14 alineatul (2). [AM 31]



CAPITOLUL III

PLATFORMELE ȘI SERVICIILE EFTI

SECȚIUNEA 1

CERINȚE PENTRU PLATFORMELE ȘI SERVICIILE EFTI

Articolul 8

Cerințe funcționale pentru platformele eFTI

(1) Platformele eFTI sunt reglementate de principiile generale ale neutralității tehnologice și 

interoperabilității. Platformele eFTI utilizate pentru prelucrarea informațiilor de 

reglementare trebuie să furnizeze funcționalități care să asigure că: [AM 32]

(a) datele cu caracter personal pot fi trebuie prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 

2016/679; [AM 33]

(b) datele comerciale pot fi trebuie prelucrate în conformitate cu articolul 6; [AM 34]

(ba) platformele eFTI și datele pe care le conțin sunt interoperabile; [AM 35]

(c) se poate stabili o legătură electronică unică de identificare între datele prelucrate și 

transportul fizic al unui set determinat de mărfuri la care se referă aceste date, de la origine 

la destinație, în condițiile unui singur contract de transport indiferent de cantitatea sau 

numărul de containere, ambalaje sau bucăți sau unei singure scrisori de trăsură; [AM 36]



(d) datele pot fi prelucrate exclusiv pe baza accesului autorizat și autentificat;

(e) toate operațiunile de prelucrare sunt înregistrate corespunzător pentru a permite, cel puțin, 

identificarea fiecărei operațiuni distincte, a persoanei fizice sau juridice care a efectuat 

operațiunea și a secvențierii operațiunilor pentru fiecare element de date individual; în cazul 

în care o operațiune implică modificarea sau ștergerea unui element de date existent, trebuie 

păstrat elementul de date inițial;

(ea) autoritățile competente au acces imediat la toate informațiile relevante, astfel cum se 

prevede în legislația națională sau a Uniunii, pentru a asigura ordinea publică și 

respectarea actelor legislative ale Uniunii care reglementează transportul de mărfuri în 

conformitate cu partea a treia titlul VI din tratat; [AM 37]

(f) datele pot fi arhivate și pot rămâne accesibile pentru o perioadă adecvată de timp, în 

conformitate cu cerințele relevante privind informațiile de reglementare;

(g) datele sunt protejate împotriva corupției și furtului;

(h) elementele de date prelucrate corespund setului și subseturilor de date comune eFTI și pot fi 

prelucrate în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii sau co-oficiale într-un stat membru. 

[AM 38]



(1a) Trebuie să existe un format eFTI standardizat care să includă toate cerințele privind 

informațiile de reglementare enumerate în anexa 1 partea A și toate cerințele privind 

informațiile de reglementare enumerate în anexa 1 partea B în cadrul unei secțiuni 

dedicate și distincte a formatului eFTI indicat de statele membre. [AM 39]

(2) Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, este împuternicită să adopte 

acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a stabili norme detaliate privind 

cerințele prevăzute la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (2). [AM 40]

Articolul 9

Cerințe pentru furnizorii de servicii eFTI

(1) Furnizorii de servicii eFTI trebuie să se asigure că:

(a) datele sunt prelucrate numai de către utilizatorii autorizați și în conformitate cu drepturile de 

utilizare și drepturile de prelucrare definite în cadrul platformei eFTI, în conformitate cu 

cerințele relevante privind informațiile de reglementare;

(aa) datele sunt interoperabile; [AM 41]



(b) datele sunt stocate și accesibile pentru o perioadă adecvată de timp de patru ani, în 

conformitate cu cerințele relevante privind informațiile de reglementare; [AM 42]

(c) autoritățile competente au acces imediat la informațiile de reglementare privind o operațiune 

de transport de mărfuri prelucrată prin intermediul platformelor lor eFTI, în cazul în care 

acest acces este acordat autorităților competente de către un operator economic în cauză; 

[AM 43]

(d) datele sunt securizate în mod corespunzător, inclusiv împotriva prelucrării neautorizate sau 

ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale.

(2) Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, este împuternicită să adopte 

acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a stabili norme detaliate privind 

cerințele prevăzute la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (2). [AM 44]



SECȚIUNEA 3

CERTIFICARE

Articolul 10

Organisme de evaluare a conformității

(1) Organismele de evaluare a conformității trebuie să fie acreditate în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 în scopul efectuării certificării platformelor și furnizorilor 

de servicii eFTI, conform prevederilor de la articolele 11 și 12 din prezentul regulament. 

(2) În scopul acreditării, un organism de evaluare a conformității trebuie să îndeplinească 

cerințele stabilite în anexa II. 

(3) Statele membre mențin o listă actualizată a organismelor acreditate de evaluare a 

conformității, precum și a platformelor eFTI și a furnizorilor de servicii eFTI certificați de 

aceste organisme, în conformitate cu articolele 11 și 12. Acestea pun această listă la 

dispoziția publicului pe un site de internet oficial guvernamental. Lista este actualizată 

periodic fără întârziere, de fiecare dată când survine o modificare a informațiilor pe care 

le conține, și cel târziu până la data de 31 martie mai a fiecărui an. [AM 45]



(4) Până la data de 31 martie mai a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei listele 

menționate la alineatul (3), împreună cu adresa site-ului de internet pe care au fost publicate 

aceste liste. Comisia va publica pe pagina sa oficială un link către adresele site-urilor 

respective. [AM 46]

Articolul 11

Certificarea platformelor eFTI 

(1) La cererea unui dezvoltator al unei platforme eFTI, organismele de evaluare a conformității 

evaluează conformitatea platformei eFTI cu cerințele stabilite la articolul 8 alineatul (1). În 

cazul în care evaluarea este pozitivă, se va elibera un certificat de conformitate. În cazul în 

care evaluarea este negativă, organismul de evaluare a conformității va informa solicitantul 

cu privire la motivele pentru care platforma nu respectă aceste cerințe. 

(1a) Certificarea se efectuează în mod independent, pentru a se evita denaturarea concurenței. 

Se asigură conformitatea cu platformele standardizate existente identificate în convențiile 

internaționale aplicabile în Uniune. [AM 47]



(1b) Sistemele informatice existente, folosite în prezent de operatorii economici din sectorul 

transporturilor pentru a furniza informații de reglementare și care îndeplinesc cerințele 

funcționale prevăzute la articolul 8 alineatul (1) sunt certificate ca platforme eFTI. 

[AM 48]

(2) Organismele de evaluare a conformității mențin o listă actualizată a platformelor eFTI 

certificate și a celor care au primit o evaluare negativă. Lista actualizată se transmite 

autorităților competente în cauză de fiecare dată când se emite un certificat sau o evaluare 

negativă. 

(3) Informațiile puse la dispoziția autorităților competente prin intermediul unei platforme eFTI 

certificate sunt însoțite de o marcă de certificare. 

(4) Dezvoltatorul platformei eFTI solicită o reevaluare a certificării sale în cazul în care sunt 

revizuite specificațiile tehnice adoptate în actele de punere în aplicare menționate la 

articolul 7 alineatul (2).

(5) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a 

completa prezentul regulament cu norme privind certificarea, utilizarea mărcii de certificare 

și reînnoirea certificării platformelor eFTI.



Articolul 12

Certificarea furnizorilor de servicii eFTI

(1) La cererea unui furnizor de servicii eFTI, organismul de evaluare a conformității evaluează 

conformitatea furnizorului de servicii eFTI cu cerințele prevăzute la articolul 9 alineatul (1). 

În cazul în care evaluarea este pozitivă, se va elibera un certificat de conformitate. În cazul 

în care evaluarea este negativă, organismul de evaluare a conformității informează 

solicitantul cu privire la motivele pentru care furnizorul nu respectă aceste cerințe. 

(2) Organismele de evaluare a conformității mențin o listă actualizată a furnizorilor de servicii 

eFTI certificați și a celor care au primit o evaluare negativă. Lista actualizată este pusă la 

dispoziția autorităților competente în cauză de fiecare dată când se emite un certificat sau o 

evaluare negativă. 

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a 

completa prezentul regulament cu norme privind certificarea furnizorilor de servicii eFTI. 



CAPITOLUL IV

DELEGAREA DE COMPETENȚĂ ȘI DISPOZIȚII DE PUNERE ÎN APLICARE

Articolul 13

Exercitarea delegării de competențe

(1) Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul 

articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 2, la articolul 7, la articolul 8 

alineatul (2), la articolul 9 alineatul (2), la articolul 11 alineatul (5) și la articolul 12 

alineatul (3), se conferă Comisiei pentru pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu  

de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. [AM 49]

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 2, la articolul 7, la articolul 8 alineatul 

(2), la articolul 9 alineatul (2), la articolul 11 alineatul (5) și la articolul 12 alineatul (3) 

poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte 

din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 

de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor 

delegate care sunt deja în vigoare. [AM 50]



(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare 

stat membru Actele delegate adoptate în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare articolul 2 se aplică după 

un an de la intrarea lor în vigoare. [AM 51]

(4a) Înainte de a adopta un act delegat, Comisia asigură consultarea părților interesate vizate 

și a organismelor lor reprezentative în forurile corespunzătoare, și anume prin 

intermediul grupului de experți instituit prin Decizia C(2018)5921 a Comisiei din 

13.09.2018 („Forumul pentru transport și logistică digitale”). [AM 52]

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și 

Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2, al articolului 10 alineatul (5) și al 

articolului 11 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European 

și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia 

către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului 

respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula 

obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului.



Articolul 14

Procedura comitetului

1. Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv reprezintă un comitet în sensul 

Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

2. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) 

nr. 182/2011.  [AM 53]

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 15

Revizuire 

(1) Până Cel târziu până la ... [cinci trei ani de la data aplicării prezentului regulament], Comisia 

va efectua o evaluare a prezentului regulament și va prezenta un raport privind principalele 

constatări către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Regiunilor și Comitetul 

Economic și Social European. Această evaluare analizează, în special, posibilitatea de 

extindere a domeniului de aplicare al prezentului regulament la anumite informații dintre 

întreprinderi care sunt necesare pentru a dovedi respectarea cerințelor relevante din actele 

legislative ale Uniunii care reglementează transportul de mărfuri în conformitate cu 

partea a treia titlul VI din tratat. [AM 54]



(2) Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea raportului.

Articolul 16

Monitorizare

Statele membre vor furniza Comisiei următoarele informații, o dată la doi ani și pentru prima dată 

până la ... [doi ani de la data aplicării prezentului regulament] cel târziu: 

1. numărul de autorități competente care au pus în aplicare măsuri de acces și prelucrare a 

informațiilor puse la dispoziție de operatorii economici în cauză în conformitate cu 

articolul 4 alineatul (2); 

2. numărul de operatori economici în cauză care au pus la dispoziția autorităților competente 

din statul membru informațiile de reglementare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1), 

defalcate pe moduri de transport. 

Informațiile vor fi furnizate pentru fiecare an vizat de perioada de raportare.



Articolul 17

Intrare în vigoare și aplicare 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Este aplicabil începând cu [OP inserează patru Acesta se aplică de la … [trei ani de la intrarea în 

vigoare a prezentului regulament]. [AM 55]

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 

membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele



ANEXA I

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREZENTULUI REGULAMENT

Cerințe privind informațiile de reglementare prevăzute în legislația Uniunii 

Tabelul de mai jos include cerințele privind informațiile de reglementare prevăzute în actele Uniunii care stabilesc condițiile pentru transportul 

de mărfuri pe teritoriul Uniunii în conformitate cu partea a treia titlul VI din Tratat, precum și condițiile pentru expedierea de deșeuri:

Legislația UE

Informație

Regulamentul 
nr. 11 al 
Consiliului 
privind 
eliminarea 
discriminării 
în materie de 
tarife și 
condiții de 
transport

JO 052 
(16.8.1960, 
pp. 1121–
1126)

Directiva 
92/106/CEE 
privind 
stabilirea de 
norme 
comune 
pentru 
anumite 
tipuri de 
transporturi 
combinate de 
mărfuri între 
state 
membre

JO L 368 
(17.12.1992, 
pp. 38–42)

[Propunerea 
COM(2017) 648 
final - 
2017/0290 
(COD) de 
modificare a 
Directivei 
92/106/CEE]

Regulamentul 
(CE) 
nr. 1072/2009 
privind 
normele 
comune 
pentru 
accesul la 
piața 
transportului 
rutier 
internațional 
de mărfuri

JO L 300/72 
(14.11.2009, 
pp. 72-87)

[Propunerea 
COM(2017) 0281 final 
- 2017/0123 (COD) de 
modificare a 
Regulamentului (CE) 
nr. 1071/2009 și a 
Regulamentului (CE) 
nr. 1072/2009]

Regulamentul 
de punere în 
aplicare (UE) 
2015/1998 al 
Comisiei de 
stabilire a 
măsurilor 
detaliate de 
implementare 
a standardelor 
de bază 
comune în 
domeniul 
securității 
aviației

JO L 299/1 
(14.11.2015, 
pp. 1-142)

Directiva 
2008/68/CE 
privind 
transportul 
interior de 
mărfuri 
periculoase

JO L 260, 
(30.9.2008, 
pp. 13–59)

Trimiteri la 
ADR, RID, 
ADN12

Regulamentul 
(CE) 
nr. 1013/2006 
privind 
transferurile 
de deșeuri

JO L 190, 
12.7.2006, 
pp. 1-98)

Numele și adresa expeditorului Articolul 6.1 Articolul 3 
(trimitere la 
articolul 6 din 
Regulamentul 
nr. 11 al 
Consiliului)

     

12 Trimiterile la ADR, RID și ADN trebuie înțelese în sensul articolului 2 alineatul (1), al articolului 2 alineatul (2) și al articolului 2 alineatul (3) din Directiva 
2008/68/CE. Numerele la care se face referire sunt cele din respectivele anexe la ADR, RID și ADN. 



Natura și greutatea mărfii Articolul 6.1 Articolul 3 
(trimitere la 
articolul 6 din 
Regulamentul 
nr. 11 al 
Consiliului)

     

Localitatea și data acceptării mărfurilor pentru transport Articolul 6.1 Articolul 3 
(trimitere la 
articolul 6 din 
Regulamentul 
nr. 11 al 
Consiliului)

     

Localitatea în care urmează să fie livrate mărfurile Articolul 6.1 Articolul 3 
(trimitere la 
articolul 6 din 
Regulamentul 
nr. 11 al 
Consiliului)

     

Ruta sau distanța care va fi parcursă, în măsura în care aceste date 
justifică un tarif diferit de cel aplicabil în mod normal

Articolul 6.1 Articolul 3 
(trimitere la 
articolul 6 din 
Regulamentul 
nr. 11 al 
Consiliului) 

Punctele de trecere a frontierei, dacă este cazul Articolul 6.1 Articolul 3 
(trimitere la 
articolul 6 din 
Regulamentul 
nr. 11 al 
Consiliului din 
27 iunie 1960) 

     



Gările feroviare de încărcare și descărcare  Articolul 3      

Porturile de încărcare și descărcare de pe calea navigabilă interioară  Articolul 3      

Porturile maritime de încărcare și descărcare  Articolul 3      

Sigiliul aplicat de către autoritățile feroviare sau portuare din gările 
feroviare sau porturile fluviale sau maritime respective, în momentul în 
care s-a încheiat partea din transport efectuată pe calea ferată sau pe o 
cale navigabilă interioară sau pe cale maritimă

 Articolul 3      

[Numele, adresa, datele de contact și semnătura expeditorului]   [Articolul 3.2 
litera (a) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)]

    

[Locul și data începerii operațiunilor de transport combinat în Uniune]   [Articolul 3.2 
litera (b) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)]

    

[Numele, adresa și informațiile de contact ale destinatarului]   [Articolul 3.2 
litera (c) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)]

    



[Locul și data finalizării operațiunilor de transport combinat în Uniune]   [Articolul 3.2 
litera (d) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)]

    

[Distanța în linie dreaptă dintre locul în care începe operațiunea de 
transport combinat și locul în care se încheie operațiunile de transport 
combinat în Uniune]

  [Articolul 3.2 
litera (e) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)]

[O descriere, semnată de expeditor, a rutei operațiunii de transport 
combinat care cuprinde cel puțin următoarele detalii pentru fiecare 
segment de transport, inclusiv pentru fiecare mod de transport care 
constituie segmentul de transport nerutier al operațiunii în cadrul 
Uniunii: 
(i) ordinea segmentelor de transport (și anume, primul segment de 
transport, segmentul de transport nerutier sau segmentul de transport 
final);
(ii) numele, adresa și informațiile de contact ale transportatorului;
(iii) modul de transport și ordinea acestuia în cadrul operațiunii.]

[Articolul 3.2 
litera (f) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)]

[Identificarea unității de încărcare intermodale transportate]   [Articolul 3.2 
litera (g) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)]



[Pentru segmentul de transport rutier inițial: 
(i) locul de transbordare către segmentul nerutier; 
(ii) lungimea segmentului rutier inițial în linie dreaptă între locul de 
expediere și primul terminal de transbordare; 
(iii) dacă segmentul rutier inițial este finalizat, semnătura 
transportatorului care să confirme că operațiunea de transport aferentă 
segmentului rutier a fost efectuată]

  [Articolul 3.2 
litera (h) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)]

[Pentru segmentul de transport rutier inițial: 
(i) locul în care mărfurile sunt [pre]luate de pe segmentul nerutier 
(transport feroviar, pe căi navigabile interioare sau maritim); 
(ii) lungimea segmentului rutier final în linie dreaptă între locul de 
transbordare și locul unde se încheie operațiunea de transport combinat 
în Uniune); ]

  [Articolul 3.2 
litera (i) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)]

[Pentru segmentul de transport nerutier:
(i) dacă segmentul nerutier este finalizat, semnătura transportatorului 
(sau a transportatorilor, în cazul a două sau mai multe operațiuni de 
transport nerutier pe segmentul nerutier) care să confirme că 
operațiunea de transport pe segmentul nerutier a fost efectuată;
(ii) în cazul în care este disponibilă, semnătura sau sigiliul autorităților 
feroviare sau portuare relevante din terminalele în cauză (gară feroviară 
sau port) de pe întreaga operațiune de transport nerutier, care să 
confirme că partea relevantă a segmentului nerutier a fost finalizată. ]

  [Articolul 3.2 
litera (j) (de 
înlocuire a 
articolului 3 din 
Directiva 
92/106/CEE a 
Consiliului)]

Numele, adresa și semnătura expeditorului    Articolul 8.3 
litera (a)

[Articolul 8.3 litera (a)] 
(nu se propun 
modificări)]

  



Numele, adresa și semnătura operatorului de transport rutier de mărfuri    Articolul 8.3 
litera (b)

[Articolul 8.3 litera (b)] 
(nu se propun 
modificări)]

  

Numele și adresa destinatarului, precum și semnătura acestuia și data 
livrării, odată ce mărfurile au fost livrate

   Articolul 8.3 
litera (c)

[Articolul 8.3 litera (c)] 
(nu se propun 
modificări)]

Locul și data preluării mărfurilor și locul prevăzut pentru livrare    Articolul 8.3 
litera (d)

[Articolul 8.3 litera (d)] 
(nu se propun 
modificări)]

Descrierea curentă a naturii mărfii și modul de ambalare, precum și, în 
cazul mărfurilor periculoase, descrierea general recunoscută a acestora 
și numărul de colete, marcajele specifice și numerele acestora

   Articolul 8.3 
litera (e)

[Articolul 8.3 litera (e)] 
(nu se propun 
modificări)]

 

Greutatea brută a mărfurilor sau cantitatea de mărfuri altfel exprimată    Articolul 
8.3 litera (f)

[Articolul 8.3 litera (f)] 
(nu se propun 
modificări)]

 

Numerele de înmatriculare ale autovehiculului și remorcii    Articolul 8.3 
litera (g)

[Articolul 8.3 litera (g)] 
(nu se propun 
modificări)]

 

Codul unic alfanumeric de identificare a agentului abilitat, astfel cum a 
fost primit de la autoritatea competentă

     Anexa 6.3.2.6 
litera (a)



Un cod unic de identificare a expedierii, precum numărul scrisorii de 
transport aerian (exemplar de casă și partea detașabilă)

     Anexa 6.3.2.6 
litera (b)

Conținutul expedierii (**)      Anexa 6.3.2.6 
litera (c)

Statutul de securitate al expedierii, care să menționeze: 
- „SPX”, însemnând că expedierea poate fi transportată în siguranță pe 
aeronave de pasageri, de marfă și de poștă, sau
- „SCO”, însemnând că expedierea poate fi transportată în siguranță 
numai pe aeronave de marfă și de poștă, sau
- „SHR”, însemnând că expedierea poate fi transportată în siguranță pe 
aeronave de pasageri, de marfă și de poștă, în conformitate cu cerințele 
privind riscul ridicat

     Anexa 6.3.2.6 
litera (d)

Motivul emiterii statutului de securitate, care să menționeze: 
- „KC”, adică primită de la un expeditor cunoscut, sau 
- „AC”, adică primită de la un expeditor cu cont, sau 
- „RA”, adică selectată de un agent reglementat, sau 
- Mijloacele sau metoda de control de securitate utilizate, sau
- Motivele pentru care expedierea a fost exceptată de la controlul de 
securitate

     Anexa 6.3.2.6 
litera (e)

Numele persoanei care a emis statutul de securitate sau o modalitate de 
identificare echivalentă, precum și data și ora emiterii

     Anexa 6.3.2.6 
litera (f)

Codul unic de identificare, obținut de la autoritatea competentă, al 
oricărui agent abilitat care a acceptat statutul de securitate acordat unei 
expedieri de către un alt agent abilitat

     Anexa 6.3.2.6 
litera (g)

Informații generale necesare în documentul de transport       5.4.1.1.1

Informații generale necesare transportului în tancuri petroliere 5.4.1.1.2 – 
doar ADN 



Informații specifice care trebuie incluse pentru anumite tipuri de mărfuri 
periculoase sau anumite mijloace de izolare sau în cazul unui lanț de 
transport care include diferite moduri de transport, în conformitate cu 
dispozițiile speciale din capitolul 5.4 din anexele la ADR, RID și ADN

5.4.1.1.3 - 
5.4.1.1.21 – 
ADR și RID 

5.4.1.1.3 - 
5.4.1.1.22 – 
ADN

Informații suplimentare și speciale necesare pentru anumite clase de 
mărfuri periculoase 

5.4.1.2

Mărfuri nepericuloase       5.4.1.5

Certificat de ambalare pentru containere       5.4.2

Instrucțiuni în scris 5.4.3

Informațiile conținute în documentul de notificare pentru transferurile 
de deșeuri care fac obiectul procedurii de notificare prealabilă și acord 
preliminar scris în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) 
nr. 1013/2006

Anexa IA

Informațiile conținute în documentul de circulație pentru transferurile 
de deșeuri care fac obiectul procedurii de notificare prealabilă și acord 
preliminar scris în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) 
nr. 1013/2006

Anexa IB

Informațiile conținute în documentul de însoțire al transferurilor de 
deșeuri care fac obiectul cerințelor generale de informare prevăzute la 
articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006

Anexa VII



Legislația statelor membre 

Tabelul de mai jos enumeră legislația națională a statelor membre relevante, aferentă aspectelor care intră sub incidența părții a treia titlul VI din cadrul 

Tratatului și care prevede furnizarea de informații identice, integral sau parțial, cu informațiile specificate la punctul A din prezenta anexă. 

[Statul membru] 

Legislație

Informație

[Trimitere 
legislativă]

[Trimitere 
legislativă]

[…] [Trimitere 
legislativă])

[Element de informare specificat în articolul respectiv din actul juridic] [Trimitere la 
articol] 

[Trimitere la 
articol]

 [Trimitere la 
articol]

[…] […] […] […] […]

[Element de informare specificat în articolul respectiv din actul juridic] [Trimitere la 
articol] 

[Trimitere la 
articol]

[…]  [Trimitere la 
articol]

[Statul membru] 

Legislație

Informație

[Trimitere 
legislativă]

[Trimitere 
legislativă]

[…] [Trimitere 
legislativă])

[Element de informare specificat în articolul respectiv din actul juridic] [Trimitere la 
articol] 

[Trimitere la 
articol]

 [Trimitere la 
articol]

[…] […] […] […] […]

[Element de informare specificat în articolul respectiv din actul juridic] [Trimitere la 
articol] 

[Trimitere la 
articol]

[…]  [Trimitere la 
articol]



ANEXA II

CERINȚE CU PRIVIRE LA ORGANISMELE NOTIFICATE

1. În scopul notificării, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute 

la alineatele (2)-(11).

2. Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul legislației naționale a unui 

stat membru și are personalitate juridică.

3. Un organism de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația 

sau de platforma eFTI sau de furnizorul de servicii de platformă pe care o/îl evaluează.

Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care 

reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, 

utilizarea sau întreținerea platformei eFTI sau furnizorului de servicii de platformă pe care 

o/îl evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze 

că este independent și că nu există conflicte de interese.

4. Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul 

responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu acționează ca proiectant, 

producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere 

a platformei eFTI sau furnizorului de servicii de platformă pe care o/îl evaluează și nici ca 

reprezentant al vreuneia dintre aceste părți. 



Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul 

responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în 

proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea 

platformei eFTI sau furnizorului de servicii de platformă și nu reprezintă părțile angajate în 

activitățile respective. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta 

imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității 

pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.

Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale 

subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea 

activităților lor de evaluare a conformității.

5. Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de 

evaluare a conformității cu cel mai înalt grad de integritate profesională și cu competența 

tehnică necesară în domeniul respectiv și nu fac obiectul niciunei presiuni și niciunui 

stimulent, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența deciziile sau rezultatele 

activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor 

de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități.



6. Organismul de evaluare a conformității are capacitatea să îndeplinească toate sarcinile de 

evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin articolele 12 și 13 în legătură cu care a fost 

notificat, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare 

a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.

În orice moment și pentru fiecare procedură de certificare în legătură cu care a fost notificat, 

organismul de evaluare a conformității trebuie să aibă la dispoziție:

a) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare 

pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității;

b) descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, 

asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. 

Organismul dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între 

sarcinile îndeplinite ca organism notificat și alte activități;

c) procedurile necesare pentru desfășurarea activităților, care să țină seama în mod 

corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de sectorul în care operează, de 

structura sa și de gradul de complexitate al tehnologiei în cauză.

Organismul de evaluare a conformității dispune de mijloacele necesare pentru îndeplinirea 

sarcinilor tehnice și administrative legate de efectuarea în mod corespunzător a activităților 

de evaluare a conformității.



7. Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității posedă 

următoarele capacități:

a) o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a 

conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;

b) cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritatea 

corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;

c) cunoștințele și înțelegerea corespunzătoare a cerințelor prevăzute la articolul 9;

d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte de conformitate 

pentru a demonstra că evaluările au fost realizate.

8. Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului de conducere și a 

personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul 

acestora este garantată.

Remunerația conducerii de nivel superior și a personalului responsabil cu îndeplinirea 

atribuțiilor de evaluare a conformității ale organismului de evaluare a conformității nu 

depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.



9. Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere civilă în cazul în 

care răspunderea nu este asumată de stat în conformitate cu dreptul național sau statul 

membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității.

10. Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor 

la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul articolelor 12 și 13 sau 

al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a acestora, excepție făcând 

relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își desfășoară activitățile. 

Drepturile de proprietate sunt protejate.

11. Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și 

activitățile de reglementare relevante sau se asigură că personalul lor responsabil cu 

îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității este informat cu privire la acestea.


