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PR_COD_2app

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.



RR\1207796BG.docx 3/18 PE650.434v02-00

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .5

КРАТКА ОБОСНОВКА ...........................................................................................................7

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО 
ОСНОВАНИЕ .........................................................................................................................10

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ.......................................................................17

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ ............18



PE650.434v02-00 4/18 RR\1207796BG.docx

BG



RR\1207796BG.docx 5/18 PE650.434v02-00

BG

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно електронната информация за 
товарни превози
(05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05142/1/2020 – C9-
0103/2020),

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

– след консултация с Комитета на регионите,

– като взе предвид позицията си на първо четене2 относно предложението на 
Комисията до Парламента и Съвета (COM(2018)0279),

– като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в 
съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността,

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно 
предложеното правно основание,

– като взе предвид членове 67 и 40 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и 
туризъм (A9-0119/2020),

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2. отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета; 

3. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета в 
съответствие с член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз;

4. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена 

1 ОВ С 62, 15.2.2019 г., стр. 265.
 2 Приети текстове от 12.3.2019 г., P8_TA(2019)139.
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проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с 
генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз;

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

1. Необходимост от електронна информация за товарни превози

По-голямата част от товарните превози в ЕС все още изискват използването на 
документи на хартиен носител. На практика за почти 99% от всички трансгранични 
транспортни операции в ЕС на един или друг етап от операцията все още са необходими 
документи на хартиен носител. Това води до неефективност за участниците на пазара 
във веригите за транспорт и логистика и до ненужна тежест за околната среда. Тъй като 
общият обем на превозите на товари се очаква да нарасне с повече от 50% до 2050 г., 
това ще се превърне в още по-сериозен проблем през следващите години. Парламентът 
неколкократно е призовавал за по-силен стремеж към безкнижен транспорт и е настоявал 
за по-опростен, изцяло електронен, непрекъснат, прозрачен, сигурен и надежден поток 
от информация между предприятията, клиентите и органите в този сектор.

2. Предложението на Комисията 

Комисията посочва две основни причини за бавното навлизане на електронна 
транспортна документация: липса на признаване на правната еквивалентност на 
електронните документи от компетентните органи и разпокъсана ИТ среда без добре 
установени и оперативно съвместими системи с общоприложими и обвързващи правила 
относно електронните транспортни документи.

Предложението на Комисията от 17 май 2018 г. изисква от компетентните органи да 
приемат регулаторна информация (за някои правни актове) в електронна форма, и 
създава рамка за сертифицирани платформи и доставчици на услуги (от органи за оценка 
на съответствието).

3. Междуинституционални преговори

След приемането на позицията на Парламента на първо четене на 12 март 2019 г. бяха 
проведени междуинституционални преговори от септември до ноември 2019 г., 
насочени към постигането на бързо споразумение на второ четене по време на 
финландското председателство на Съвета. След три кръга на тристранни срещи 
преговарящият екип на Парламента постигна временно споразумение с 
председателството на Съвета на 26 ноември 2019 г.

Текстът на временното споразумение беше представен на комисията по транспорт и 
туризъм (TRAN) и потвърден на 21 януари 2020 г. Въз основа на одобрението на 
комисията по транспорт и туризъм нейният председател посочи в писмото си до 
председателя на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР I), че ще препоръча 
на пленарното заседание да одобри позицията на Съвета без изменения, при условие че 
тя е в съответствие с временното споразумение, постигнато между двете институции. 
След извършването на правна и езикова проверка, на 7 април 2020 г. (чрез писмена 
процедура) Съветът официално прие позицията си в съответствие с временното 
споразумение.
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4. Основни елементи на споразумението

Постигнатото от Парламента и Съвета цялостно споразумение има за цел по-нататъшно 
укрепване на предложената система. По-специално беше постигнато следното:

 Свеждане до минимум на разходите за икономическите оператори и компетентните 
органи чрез, наред с другото, основаване на системата за сертифициране на 
съществуващи международни стандарти, образци и споразумения и гарантиране, че 
сертифицирането се извършва по независим начин;

 Спечелване и запазване на доверието на операторите и компетентните органи по 
отношение на безопасността и сигурността на системата чрез укрепване на 
процедурата за определяне на точните стандарти, спецификации и правила за достъп, 
с подходящото участие на съзаконодателите и на всички съответни заинтересовани 
страни;

 Насърчаване на изпращането по електронен път, когато това е възможно, на всички 
съобщения, включително евентуални последващи искания, между компетентните 
органи и операторите; 

 Изясняване на приложното поле: посочване точно какъв вид регулаторна 
информация за товарни превози, ако е изпратена в електронна форма от съответния 
икономически оператор чрез сертифицирана платформа, трябва да бъде приета от 
компетентните органи. След като системата е готова и функционираща, от Комисията 
се изисква да оцени дали обхватът може да бъде допълнително разширен, за да 
включи друга релевантна регулаторна информация в областта на транспорта, 
например относно превозното средство или водача;

 Към пълна цифровизация: при все че в рамките на тази система компетентните 
органи са задължени да приемат регулаторна информация за товарни превози, когато 
е изпращана по електронен път, икономическите оператори все още са свободни да 
решат дали изберат цифровото решение или не. Въпреки това се разяснява, че 
използването на електронни средства следва да се превърне в преобладаващия начин 
за обмен на регулаторна информация между икономическите оператори и 
компетентните органи. Поради това Комисията трябва да направи оценка на 
възможните инициативи, за да се въведе в бъдеще задължение за икономическите 
оператори да използват електронни средства за предоставяне на регулаторна 
информация на компетентните органи.

 Използването на тази система трябва да се направи възможно най-привлекателно за 
икономическите оператори, наред с другото чрез насърчаване на съществуващите 
информационни системи да се сертифицират като платформи и чрез осигуряване на 
оперативна съвместимост;

 График: въпреки че създаването на система за сертифициране трябва да се извърши 
внимателно, различните срокове бяха определени по такъв начин, че системата да 
започне да функционира възможно най-бързо, така че навлизането на пазара да 
предстои скоро.
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5. Препоръка

Тъй като позицията на Съвета съответства на постигнатото временно споразумение по 
време на междуинституционалните преговори, докладчикът препоръчва тази позиция да 
бъде приета без изменения.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО 
ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ

Г-жа Карима Дели
Председател
Комисия по транспорт и туризъм
БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно правното основание на предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно електронната информация за 
товарни превози (COM(2018)0279 – C8-0191/2019 – 2018/0140(COD))

Уважаеми господин Председател,

С писмо от 13 ноември 2019 г.1 Вашата комисия, в съответствие с член 40, параграф 2 
от Правилника за дейността, поиска становището на комисията по правни въпроси 
относно целесъобразността на правното основание на предложението на Комисията за 
регламент относно електронната информация за товарни превози2.

Въпросната комисия разгледа споменатия по-горе въпрос на своето заседание от 9 
януари 2020 г.

I – Контекст

Предложението на Комисията се основава на член 91, член 100, параграф 2 (транспорт) 
и член 192, параграф 1 (околна среда) от ДФЕС. В общия си подход Съветът промени 
правното основание, като заличи позоваванията на член 192, параграф 1 от ДФЕС. 

II – Относими членове от Договорите

Относимите разпоредби от Договора за функционирането на Европейския съюз гласят 
следното:

Член 91
(предишен член 71 от ДЕО)
1. За целите на прилагането на член 90, като се вземат предвид специалните аспекти 
на превозите, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с 
обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и 
социален комитет и с Комитета на регионите, установяват:

1 D 315856/ Становище на комисията JURI относно правното основание на предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно електронната информация за товарни превози 
(2018/0140(COD)).
2 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната информация за 
товарни превози [2018/0140 (COD)], COM/2018/279 final.
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а) общи правила, приложими към международния транспорт от и към територията 
на държава членка или преминаване през територията на дадена държава членка;

б) условията, при които превозвачите, които не пребивават в държава членка, могат 
да извършват транспортни услуги в тази държава;

в) мерки за подобряване на безопасността на транспорта;

г) други необходими разпоредби.

2. При приемането на мерките, посочени в параграф 1, се вземат предвид случаите, 
при които тяхното прилагане би могло сериозно да засегне жизненото равнище и 
нивото на заетост в определени региони, както и експлоатацията на транспортното 
оборудване.

Член 100
(предишен член 80 от ДЕО)
1. Разпоредбите на настоящия дял се прилагат по отношение на железопътния, 
автомобилния и вътрешния воден транспорт.

2. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с 
обикновената законодателна процедура, могат да приемат съответните разпоредби 
относно морския и въздушния транспорт. Те действат след консултация с 
Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите.

Член 191
(предишен член 174 от ДЕО)
1. Политиката на Съюза в областта на околната среда допринася за 
осъществяването на следните цели:

— опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда;

— опазване на човешкото здраве;

— разумно и рационално използване на природните ресурси;

— насърчаване на международно равнище на мерки за справяне с регионални или 
световни проблеми на околната среда, и по-специално борбата с изменението на 
климата.

(…) 

Член 192
(предишен член 175 от ДЕО)
1. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с 
обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и 
социален комитет и с Комитета на регионите, приемат решения относно 
действията, които Съюзът трябва да предприеме, за да постигне целите, посочени в 
член 191.
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(…)

III – Съдебна практика на Съда на ЕС относно избора на правно основание

Съдът на ЕС традиционно разглежда въпроса за целесъобразното правно основание 
като въпрос от първостепенно значение, който гарантира спазването на принципа на 
предоставената компетентност (член 5 от ДЕС) и определя естеството и обхвата на 
компетентността на Съюза3.

Според установената съдебна практика на Съда изборът на правното основание на 
даден акт на Съюза трябва да се основава на обективни критерии, които да могат да 
бъдат предмет на съдебен контрол, сред които са по-специално целта и съдържанието 
на акта4.

Следователно изборът на неправилно правно основание може да представлява 
основание за отмяна на въпросния акт. В този контекст желанието на дадена 
институция за по-активно участие в приемането на дадена мярка, обстоятелствата, при 
които дадена мярка е приета, както и работата, извършена в други аспекти в рамките на 
обхвата на действията, обхванати от дадена мярка, не са относими за определяне на 
правилното правно основание5. 

Ако при проверката на акт се установи, че той има двойна цел или че е съставен от две 
части, едната от които може да бъде определена като основна или преобладаваща, 
докато другата е само акцесорна, актът трябва да има едно-единствено правно 
основание, а именно правно основание, което съответства на основната или 
преобладаващата цел или съставна част6. 

Въпреки това, когато даден акт преследва едновременно няколко цели или е съставен 
от множество неразривно свързани съставни части, без една от тях да е второстепенна 
по отношение на другата(-ите) или да е опосредена от нея (тях), такъв акт трябва да 
бъде основан на съответните различни правни основания7, при условие че процедурите, 
предвидени за съответните правни основания, не са несъвместими с правомощията на 
Европейския парламент и не ги накърняват8.

3 Становище 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, т. 5.
4 Вж. Дело C-411/06 Комисия/Европейски парламент и Съвет, 8 септември 2009 г., ECLI:EU:C:2009:518, 
точка 45.
5 Решение по дело Комисия/Съвет, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, т. 44.
6 Решение по дело Комисия/Съвет, C-137/12, EU:C:2013:675, т. 53; C-411/06, EU:C:2009:518, т. 46 и 
цитираната съдебна практика; Парламент/Съвет, C 490/10, EU:C:2012:525, т. 45] Парламент/Съвет, C 
155/07, EU:C:2008:605, т. 34]
7 Дело C-211/01, Комисия/Съвет, ECLI:EU:C:2003:452, т. 40; Дело C-178/03 Комисия/Европейски 
парламент и Съвет, ECLI:EU:C:2006:4, т. 43-56. 
8 Дело C-300/89, Комисия/Съвет („Титаниев диоксид“), ECLI:EU:C:1991:244, т. 17-25; Дело C-268/94, 
Португалия/Съвет, ECLI:EU:C:1996:461.
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IV – Цел и съдържание на предложената мярка

Предложението е за регламент за хармонизиране на използването на електронни 
средства за обмен на информация в товарния транспорт (eFTI).

От обяснителния меморандум следва, че целта на предложението е да се увеличи по-
широкото използване на електронни документи за превоз на товари с цел укрепване на 
единния пазар чрез премахване на някои от пречките пред цифровизацията в тази 
област. Основните причини за предложението са разпокъсаната правна рамка, 
определяща несъгласувани задължения за органите при приемането на електронни 
документи, и фрагментираната информационна среда, характеризираща се с множество 
оперативно несъвместими системи9.

Поради това разпоредбите целят да постигнат по същество две основни цели на 
политиката: а) установяването на единна задължителна правна рамка за приемането на 
електронна информация или документи от съответните национални публични органи; и 
б) гарантирането на оперативната съвместимост на различните информационни 
системи, които се използват понастоящем във връзка с прилагането на съответното 
законодателство на Съюза10. 

Същите доводи са обяснени по-подробно в съображения 1—4 от предложението, както 
и в член 1 от него. Съгласно този член, с настоящия регламент „се въвежда правна 
рамка за електронното съобщаване на регулаторна информация, свързана с превоза на 
стоки на територията на Съюза [...]“. В него са изложени „условията, при които от 
компетентните органи на държавите членки се изисква да приемат регулаторната 
информация, предоставяна по електронен път от съответните икономически оператори“ 
и „правилата за предоставянето на услуги, свързани с предоставянето на регулаторна 
информация по електронен път от съответните икономически оператори“. 

Що се отнася до съдържанието, в глава I се определя по-специално материалният 
обхват чрез изброяване (чрез позоваване на дадено приложение) на вече 
съществуващите актове на Съюза, в които се предвиждат регулаторни изисквания за 
информация, имаща отношение към целите на предложението. В глава II от 
предложението, озаглавена „Регулаторна информация, предоставяна по електронен 
път“, се определя задължението на публичните органи да приемат транспортни 
документи в електронен формат, както и техническите изисквания за обработка на 
електронна информация. В глава III, озаглавена „Платформи и услуги за eFTI“, се 
предвиждат подробни правила относно функционалните характеристики и 
изискванията за сертифициране на платформите за eFTI, които позволяват 
обработването на електронна информация. Глави IV и V се отнасят съответно до 
делегираните актове и актовете за изпълнение и до заключителните разпоредби.

V – Анализ и определяне на целесъобразното правно основание

В обяснителния меморандум Комисията обосновава избора си на правно основание по 
следния начин: 

9 Обяснителен меморандум, стр. 2.
10 Обяснителен меморандум, стр. 6.
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„Правното основание е член 91, член 100, параграф 2 и член 192, параграф 1 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

В член 91 и съответно в член 100, параграф 2, които трябва да се тълкуват в 
светлината на член 90, според който се изисква държавите членки да следват обща 
транспортна политика, е изложено изискването Европейският парламент и Съветът 
да въведат общи правила, приложими за международния транспорт до или от 
територията на държава членка или който преминава през територията на една или 
повече държави членки, и съответно подходящи разпоредби за морския и въздушния 
транспорт.

В член 192, параграф 1, който трябва да се тълкува в светлината на член 191, се 
предвижда, че Европейският парламент и Съветът приемат решения относно 
действията, които Съюзът трябва да предприеме, за да постигне целта за защита, 
наред с другото, на човешкото здраве и околната среда.“

а) Целесъобразност на член 91 и на член 100, параграф 2 от ДФЕС

В член 91 и член 100, параграф 2 от ДФЕС се предвиждат правни основания в областта 
на транспортната политика съответно за железопътния, автомобилния и 
вътрешноводния транспорт, от една страна, и за морския и въздушния транспорт, от 
друга страна. 

От целта и съдържанието на предложението е видно, че член 91 и член 100, параграф 2 
от ДФЕС следва да се разглеждат като правни основания, имащи отношение за 
предложението що се отнася до подобряването на функционирането на вътрешния 
пазар в транспортния сектор. 

Следва също така да се подчертае, че едновременното използване на член 91 и член 
100, параграф 2 е обосновано, доколкото предложението на Комисията следва 
мултимодален подход. 

б) Не е необходимо член 192, параграф 1 от ДФЕС да се добавя като правно основание

Въпреки че посоченият по-горе раздел на обяснителния меморандум има за цел да 
обоснове използването на член 192, параграф 1 от ДФЕС като правно основание, той 
все пак не посочва изрично защо добавянето на това правно основание действително би 
било необходимо. 

Вярно е, че различни места от текста на обяснителния меморандум съдържат елементи, 
указващи, че замяната на хартиения носител с електронен изглежда е от полза за 
околната среда11. 

И все пак, въпреки евентуалното положително въздействие на предложението върху 
околната среда, изглежда, че основната цел на предложението не е свързана с 
опазването на околната среда. Следователно последното може да има само инцидентен 

11 Вж. например обяснителния меморандум, стр. 11: „тъй като средно 1—5 копия от всеки документ от 
една пратка повече няма да бъдат отпечатвани, биха били спестени около 2—8 милиарда листа хартия 
или еквивалентът на 180—900 хиляди дървета годишно“.
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ефект по отношение на законодателния инструмент. По тази причина не е необходимо 
член 192, параграф 1 да се добавя като правно основание

Като алтернатива може да се счита, че обхватът на предложението обхваща 
изискванията за информация, определени в различни съществуващи актове на Съюза 
(вж. член 1, параграф 2 от предложението). Тези актове се базират на правното 
основание за транспорта, с изключение на законодателството на Съюза за превоз на 
отпадъци, което се основава на [настоящия] член 192, параграф 1 от ДФЕС12. Макар 
това да е очевидно вярно, самото предложение съдържа елементи, които показват, че 
този факт не е от значение за избора на правно основание. И действително, съгласно 
съображения 5 и 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 […]. (6) Тъй като настоящият регламент има за цел единствено да 
улеснява предоставянето на информация, 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 информация […]“. Следователно 
предложението не изменя акт, базиран на правното основание, свързано с околната 
среда, а се съсредоточава върху транспортния аспект на превоза на отпадъци. Поради 
това екологичните елементи, ако има такива, са без съмнение само допълнителни в 
сравнение с преобладаващите елементи на предложението, които са свързани с 
транспорта13.

От предходния анализ изглежда, че член 91 и член 100, параграф 2 от ДФЕС 
съставляват правилните правни основания за предложението. Не е необходимо да се 
добавя член 192, параграф 1 от ДФЕС. Следователно е правилно да се заличи 
позоваването на последния член в препратките.

Измененията, приети след междуинституционалните преговори по това досие, не 
поставят под въпрос горните заключения.

VI – Заключение и препоръка

На заседанието си от 9 януари 2020 г. комисията по правни въпроси съответно реши, с 
21 гласа „за“, нито един глас „против“ и 1 „въздържал се“14, да препоръча на комисията 

12 Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози 
на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1-98). 
13 Забележка: в съответствие със съдебната практика дори и официално изменение на акт въз основа на 
определено правно основание не задължава непременно законодателят да използва акта за изменение на 
правното основание на изменения акт.
14 На окончателното гласуване присъстваха: Луси Нетсинга (председател), Марион Валсман 
(заместник-председател), Ибан Гарсия дел Бланко (заместник-председател), Рафаеле Станканели 
(заместник-председател), Франко Роберти (докладчик по становище), Гунар Бек, Патрик Брайер, Жофроа 
Дидие, Ангел Джамбазки, Евелин Гебхарт, Естебан Гонсалес Понс, Джаки Джоунс, Мислав Колакушич, 
Жил Льобретон, Карен Мелкиор, Сабрина Пинедоли, Иржи Поспишил, Лише Схренемахер, Мари Тусен, 
Едина Тот (вместо Йожеф Сайер съгласно член 209, параграф 7 от Правилника за дейността), Бетина 
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по транспорт и туризъм да запази член 91 и член 100, параграф 2 от ДФЕС като 
единственото правно основание на предложения регламент.

С уважение, 

Луси Нетсинга 

Волат и Аксел Фос.
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