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PR_COD_1amCom

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.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно компютризирана система за комуникация при трансгранични 
граждански и наказателни производства (системата e-CODEX) и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2018/1726
(COM(2020)0712 – C9-0389/2020 – 2020/0345(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2020)0712),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 81, параграф 2 и член 82, параграф 1 
от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които 
Комисията е внесла предложението (C9-0389/2020),

– 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 27 април 2021 г.1,

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

– като взе предвид съвместните разисквания на комисията по правни въпроси и 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи съгласно 
член 58 от Правилника за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0288/2021),

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 или 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 ОВ C 286, 16.7.2021 г., стр. 82. 
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Осигуряването на ефективен 
достъп на гражданите и предприятията 
до правосъдие и улесняването на 
съдебното сътрудничество между 
държавите членки са сред основните 
цели на пространството на ЕС на 
свобода, сигурност и правосъдие, 
залегнали в дял V от Договора.

(1) Осигуряването на ефективен 
достъп на гражданите и предприятията 
до правосъдие и улесняването на 
съдебното сътрудничество по 
гражданскоправни, в т.ч. 
търговскоправни, и 
наказателноправни въпроси между 
държавите членки са сред основните 
цели на пространството на Съюза на 
свобода, сигурност и правосъдие, 
залегнали в дял V от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) От гледна точка на 
потребителя достъпът до 
правосъдните системи често е 
затруднен по редица причини, като 
формалистични и скъпи съдебни 
процедури, дълги процедурни 
забавяния и прекомерни разходи за 
използване на съдебните системи.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Поради това е важно да се 
разработят подходящи канали, за да се 

(2) Поради това е важно да се 
разработят подходящи канали, за да се 
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гарантира, че правосъдните системи 
могат да си сътрудничат ефективно по 
цифров начин. Поради това е от 
съществено значение да се създаде на 
равнището на Съюза инструмент на 
информационните технологии, който да 
позволява бърз, пряк, оперативно 
съвместим, надежден и сигурен 
трансграничен електронен обмен на 
данни по съдебни дела. Такава система, 
която дава възможност на гражданите и 
предприятията да обменят документи и 
доказателства в цифрова форма със 
съдебни или други компетентни органи, 
когато това е предвидено в 
националното право или в правото на 
Съюза, следва да допринесе за 
подобряване на достъпа до правосъдие.

гарантира, че правосъдните системи 
могат да си сътрудничат ефективно по 
цифров начин. Поради това е от 
съществено значение да се създаде на 
равнището на Съюза инструмент на 
информационните технологии, който да 
позволява бърз, пряк, оперативно 
съвместим, устойчив, надежден и 
сигурен трансграничен електронен 
обмен на данни по съдебни дела при 
неотменно спазване на правото на 
защита на личните данни. Такава 
система, която дава възможност на 
гражданите и предприятията да обменят 
документи и доказателства в цифрова 
форма със съдебни или други 
компетентни органи, когато това е 
предвидено в националното право или в 
правото на Съюза, следва да допринесе 
за подобряване на достъпа до 
правосъдие и на прозрачността и за 
увеличаване на взаимното доверие 
между съдебните органи на 
държавите членки, както и на 
доверието, което Съюзът вдъхва на 
гражданите.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Цифровизацията на 
производствата по граждански и 
наказателни дела следва да се 
насърчава с цел укрепване на 
принципите на правовата държава и 
на гаранциите за основните права в 
Съюза, по-специално чрез улесняване 
на достъпа до правосъдие.

Изменение 5
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Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Системата e-CODEX е 
инструмент, специално предназначен за 
улесняване на трансграничния 
електронен обмен на съобщения в 
областта на правосъдието. В контекста 
на нарастващата цифровизация на 
граждански и наказателни производства 
целта на системата e-CODEX е да се 
подобри ефективността на 
трансграничната комуникация между 
компетентните органи и да се улесни 
достъпът на гражданите и 
предприятията до правосъдие. До 
момента тя се управлява от 
консорциум от държави членки и 
организации с финансиране по 
програми на Съюза.

(4) Системата e-CODEX е 
инструмент, специално предназначен за 
улесняване на трансграничния 
електронен обмен на съдържание по 
електронен път в областта на 
съдебното сътрудничество както по 
гражданскоправни, така и по 
наказателноправни въпроси. В 
контекста на нарастващата 
цифровизация на граждански и 
наказателни производства целта на 
системата e-CODEX е да се подобри 
ефективността на трансграничната 
комуникация между компетентните 
органи и да се улесни достъпът на 
гражданите и предприятията до 
правосъдие. Досега тя се управлява от 
консорциум от държави членки и 
организации с финансиране по 
програми на Съюза.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Като част от процеса на 
цифровизация на правосъдието 
системата e-CODEX ще насърчи 
развитието на оперативно 
съвместими национални системи в 
тясна координация на равнището на 
Съюза, което ще спомогне за 
подобряване на достъпа до правосъдие 
за гражданите и предприятията и ще 
улесни съдебното сътрудничество. 
Затова системата e-CODEX следва да 
бъде предпочитаното решение за 
оперативно съвместима, сигурна и 
децентрализирана комуникационна 
мрежа между националните ИТ 



RR\1241327BG.docx 9/50 PE693.869v02-00

BG

системи в областта на 
трансграничното съдебно 
сътрудничество по гражданскоправни 
и наказателноправни въпроси.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Системата e-CODEX се състои от 
два софтуерни елемента: софтуерът 
Domibus Gateway („шлюз Domibus“) за 
обмен на съобщения с други шлюзове и 
софтуерът Domibus Connector 
(„конектор Domibus“), който предоставя 
редица функции, свързани с 
предаването на съобщения между 
националните системи. Шлюзът се 
основава на градивния елемент 
eDelivery, поддържан от Комисията, 
докато оперативното управление на 
конектора се извършва от консорциум 
от държави членки и организации с 
финансиране по програми на Съюза 
(субекта, управляващ системата e-
CODEX). Софтуерът на конектора 
предоставя функции като проверка на 
електронните подписи чрез библиотека 
за сигурност и обратна разписка. Освен 
това субектът, управляващ системата e-
CODEX, е разработил образци за 
цифрови формуляри, които да се 
използват при конкретните граждански 
и наказателни производства, за които е 
изпитал системата e-CODEX.

(5) Системата e-CODEX се състои от 
два софтуерни елемента: софтуерът 
Domibus Gateway („шлюз Domibus“) за 
обмен на съобщения с други шлюзове и 
софтуерът Domibus Connector 
(„конектор Domibus“), който следва да 
предоставя редица функции, свързани с 
предаването на съобщения между 
националните системи. Шлюзът се 
основава на градивния елемент 
eDelivery, поддържан от Комисията, 
докато оперативното управление на 
конектора се извършва от консорциум 
от държави членки и организации с 
финансиране по програми на Съюза 
(субекта, управляващ системата e-
CODEX). Софтуерът на конектора 
предоставя функции като проверка на 
електронните подписи чрез библиотека 
за сигурност и обратна разписка. Освен 
това субектът, управляващ системата e-
CODEX, следва да допринесе за 
разработването на процедурни 
стандарти, определящи 
електронната структура на 
обменяните данни, които да се 
използват при конкретните граждански 
и наказателни производства в рамките 
на системата e-CODEX. Тези 
стандарти следва да бъдат 
установени в актове за изпълнение за 
установяване на подробни правила за 
използването на системата e-
CODEX.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Като се има предвид значението 
на системата e-CODEX за 
трансграничния обмен в областта на 
правосъдието в Съюза, следва да има 
устойчива правна рамка на Съюза, с 
която да се създаде системата e-CODEX 
и да се предвидят правила за нейното 
функциониране и развитие. Тази правна 
рамка следва ясно да определя и 
очертава компонентите на системата e-
CODEX, за да се гарантира 
техническата ѝ устойчивост. Системата 
следва да определи ИТ компонентите на 
дадена точка за достъп, която следва да 
се състои от шлюз за целите на 
защитена комуникация с други 
идентифицирани шлюзове и конектор за 
целите на обмена на съобщения. Тя 
следва също така да включва цифрови 
процедурни стандарти, състоящи се от 
модели на бизнес процеса и образци, 
които определят електронния формат на 
документите, използвани в контекста 
на тези процедури, за да се подпомогне 
използването на точките за достъп до e-
CODEX за правни процедури, 
предвидени в правни актове, които са 
приети в областта на съдебното 
сътрудничество, и да се даде 
възможност за обмен на информация 
между точките за достъп.

(6) Като се има предвид значението 
на системата e-CODEX за 
трансграничния обмен в областта на 
правосъдието в Съюза, следва да има 
устойчива правна рамка на Съюза, с 
която да се създаде системата e-CODEX 
и да се предвидят правила за нейното 
функциониране и развитие. Тази правна 
рамка следва да гарантира защитата 
на основните права, както е 
предвидено в Хартата на основните 
права на Европейския съюз, по-
специално посочените в дял VI и член 
47 от нея относно правото на 
ефективни правни средства за 
защита и на справедлив съдебен 
процес. Тя по никакъв начин не следва 
да засяга защитата на процесуалните 
права, които са от съществено 
значение за защитата на онези 
основни права, включително 
произтичащите от директиви 
2010/64/EС1a, 2012/13/ЕС1б, 
2013/48/ЕС1в и (EС) 2016/3431г на 
Европейския парламент и на Съвета, 
и за улесняване на съдебното 
сътрудничество между държавите 
членки. Тя следва също така ясно да 
определя и очертава компонентите на 
системата e-CODEX, за да се гарантира 
техническата ѝ устойчивост и 
сигурност и да се осигурят равни 
процесуални възможности в 
контекста на трансграничните 
наказателни производства. Системата 
следва да определи ИТ компонентите на 
дадена точка за достъп, която следва да 
се състои от шлюз за целите на 
защитена комуникация с други 
идентифицирани шлюзове и конектор за 
целите на обмена на съобщения. Тя 
следва също така да включва цифрови 
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процедурни стандарти, състоящи се от 
модели на бизнес процеса, които 
определят електронния формат на 
данните, обменяни в контекста на тези 
процедури, за да се подпомогне 
използването на точките за достъп до e-
CODEX за правни процедури, 
предвидени в правни актове, които са 
приети в областта на съдебното 
сътрудничество по гражданскоправни 
и наказателноправни въпроси, и да се 
даде възможност за обмен на 
информация между точките за достъп.

__________________
1a Директива 2010/64/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 октомври 2010 г. относно 
правото на устен и писмен превод в 
наказателното производство (ОВ L 
280, 26.10.2010 г., стр. 1).
1б Директива 2012/13/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 май 2012 г. относно правото на 
информация в наказателното 
производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г., 
стр. 1).
1в Директива 2013/48/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 октомври 2013 г. относно 
правото на достъп до адвокат в 
наказателното производство и в 
производството по европейска заповед 
за арест и относно правото на 
уведомяване на трето лице при 
задържане и на осъществяване на 
връзка с трети лица и консулски 
органи през периода на задържане (OВ 
L 294, 6.1 1.2013 г., стр. 1).
1г Директива (ЕС) 2016/343 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 9 март 2016 г. относно 
укрепването на някои аспекти на 
презумпцията за невиновност и на 
правото на лицата да присъстват на 
съдебния процес в наказателното 
производство (ОВ L 65, 11.3.2016 г., 
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стр. 1).

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) С цел да се подобри 
електронното трансгранично 
предаване на документи чрез 
децентрализираната информационна 
система, не следва да бъде отричана 
или отказвана правната сила и 
допустимостта на посочените 
документи като доказателство в 
производството на основанието, че 
те са в електронна форма. При все 
това този принцип не следва да засяга 
определянето на правната сила или 
допустимостта на тези документи 
като доказателства в съответствие 
с националното право. Освен това не 
следва да се засяга националното 
право относно конвертирането на 
документи.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Тъй като е необходимо да се 
гарантира дългосрочната устойчивост 
на системата e-CODEX и нейното 
управление, като същевременно се 
отчита независимостта на 
националните съдебни системи, следва 
да бъде определен подходящ субект за 
оперативното управление на системата.

(7) Тъй като е необходимо да се 
гарантира дългосрочната устойчивост 
на системата e-CODEX и нейното 
управление, като същевременно се 
зачита независимостта на 
националните съдебни системи, следва 
да бъде определен подходящ субект за 
оперативното управление на системата. 
За да се гарантира независимостта 
на националните съдебни системи, 
включително при управлението на 
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системата e-CODEX, следва да има 
ясно разделение между услугите и 
персонала, данните и 
администрацията в рамките на 
Агенцията на Европейския съюз за 
оперативното управление на 
широкомащабни информационни 
системи в пространството на 
свобода, сигурност и правосъдие (eu-
LISA), създадена с Регламент (ЕС) 
2018/1726 на Европейския парламент 
и на Съвета1a.
__________________
1a Регламент (ЕС) 2018/1726 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 14 ноември 2018 г. относно 
Агенцията на Европейския съюз за 
оперативното управление на 
широкомащабни информационни 
системи в пространството на 
свобода, сигурност и правосъдие (eu-
LISA), за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1987/2006 и 
Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за 
отмяна на 
Регламент (ЕС) № 1077/2011 (ОВ 
L 295, 21.11.2018 г., стр. 99).

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Най-подходящият субект за 
оперативното управление на системата е 
агенция, тъй като нейната управленска 
структура позволява участието на 
държавите членки в оперативното 
управление на системата чрез участие в 
управителния съвет, консултативните 
групи и съветите за програмно 
управление на агенцията. Агенцията на 
Европейския съюз за оперативното 
управление на широкомащабни 
информационни системи в 

(8) Най-подходящият субект за 
оперативното управление на системата е 
агенция, тъй като нейната управленска 
структура позволява участието на 
държавите членки в оперативното 
управление на системата чрез участие в 
управителния съвет, консултативните 
групи и съветите за програмно 
управление на агенцията. eu-LISA има 
съответен опит в управлението на 
широкомащабни информационни 
системи. Поради това оперативното 
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пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие (eu-LISA), 
създадена с Регламент (ЕС) 2018/1726 
на Европейския парламент и на 
Съвета33 , има съответен опит в 
управлението на широкомащабни 
информационни системи. Поради това 
оперативното управление на системата 
e-CODEX следва да бъде възложено на 
eu-LISA. Необходимо е също така да се 
коригира съществуващата управленска 
структура на eu-LISA чрез адаптиране 
на отговорностите на нейния 
управителен съвет и създаване на 
консултативна група по e-CODEX. 
Поради това Регламент (ЕС) 2018/1726 
следва да бъде съответно изменен. 
Следва също така да бъде създаден 
специален Съвет за програмно 
управление.

управление на системата e-CODEX 
следва да бъде възложено на eu-LISA. 
Необходимо е също така да се коригира 
съществуващата управленска структура 
на eu-LISA чрез адаптиране на 
отговорностите на нейния управителен 
съвет и създаване на консултативна 
група по e-CODEX. Поради това 
Регламент (ЕС) 2018/1726 следва да 
бъде съответно изменен. Следва също 
така, при спазване на принципа за 
баланс между половете, да бъде 
създаден специален Съвет за програмно 
управление.

__________________
33Регламент (ЕС) 2018/1726 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 14 ноември 2018 г. относно 
Агенцията на Европейския съюз за 
оперативното управление на 
широкомащабни информационни 
системи в пространството на 
свобода, сигурност и правосъдие (eu-
LISA), за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1987/2006 и 
Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за 
отмяна на 
Регламент (ЕС) № 1077/2011 (ОВ 
L 295, 21.11.2018 г., стр. 99).

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Съгласно член 19 от Регламент 
(ЕС) 2018/1726 ролята на управителния 
съвет на eu-LISA е да гарантира, че 
всички решения и действия на 

(9) Съгласно член 19 от Регламент 
(ЕС) 2018/1726 ролята на управителния 
съвет на eu-LISA е, inter alia, да 
гарантира, че всички решения и 
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Агенцията, които засягат 
широкомащабните информационни 
системи в пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие, спазват 
принципа на независимост на съдебната 
система. Управленската структура на 
Агенцията и схемата за финансиране 
допълнително гарантират спазването на 
този принцип. Освен това е важно 
юридическите професии и други 
заинтересовани страни да бъдат 
включени в управлението на системата 
e-CODEX чрез Съвета за програмно 
управление.

действия на Агенцията, които засягат 
широкомащабните информационни 
системи в пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие, спазват 
принципа на независимост на съдебната 
система. Агенцията и схемата за 
финансиране следва допълнително да 
гарантират спазването на този принцип. 
Освен това е важно съответните 
заинтересовани страни и експерти, 
включително съдебната власт, както 
и практикуващите юристи, да бъдат 
включени в управлението на системата 
e-CODEX чрез Съвета за програмно 
управление. Подробните правила и 
условия по отношение на участието 
на юридическите професии и други 
заинтересовани страни следва да 
дават възможност за тяхното 
ефективно участие и консултиране, 
по-специално чрез надлежно 
отчитане на обратната информация 
от тях.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Предвид приоритетните задачи 
на eu-LISA за разработване и 
управление на Системата за 
влизане/излизане (СВИ), Системата 
на ЕС за информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS), Европейска 
информационна система за съдимост за 
граждани на трети държави (ECRIS-
TCN), преразгледаната Шенгенска 
информационна система (ШИС), 
Визовата информационна система 
(ВИС) и Евродак, както и 
стратегическата задача за създаване на 
рамка за оперативна съвместимост 
между информационните системи на 
ЕС, eu-LISA не следва да поема 
отговорността за системата e-CODEX 

(10) Предвид приоритетните задачи 
на eu-LISA за разработване и 
управление на Системата за 
влизане/излизане (СВИ), Европейската 
система за информация за пътуванията 
и разрешаването им (ETIAS), 
Европейска информационна система за 
съдимост за граждани на трети държави 
(ECRIS-TCN), преразгледаната 
Шенгенска информационна система 
(ШИС), Визовата информационна 
система (ВИС) и Евродак, както и 
стратегическата задача за създаване на 
рамка за оперативна съвместимост 
между информационните системи на 
ЕС, eu-LISA следва да поема 
отговорността за системата e-CODEX не 
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преди 1 юли 2023 г. по-рано от 1 юли 2023 г. и не по-късно 
от 31 декември 2023 г.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Кореспондентите по e-CODEX, 
определени от Комисията или от 
държавите членки, следва да 
подкрепят функционирането на 
системата e-CODEX между 
държавите членки.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Системата e-CODEX може да се 
използва при трансгранични граждански 
и наказателни производства. Въпреки 
това, като се има предвид нейният 
отворен код, тя би могла да се 
използва и в други ситуации. 
Настоящият регламент не следва да се 
прилага за използването на системата e-
CODEX, което не се основава на 
правните актове, изброени в 
приложение I.

(11) Системата e-CODEX може да се 
използва при трансгранични 
гражданскоправни и наказателноправни 
въпроси. Следва да бъде възможно да се 
използват системата e-CODEX и 
компонентите на системата e-CODEX за 
други цели извън обхвата на съдебното 
сътрудничество съгласно националното 
право или правото на Съюза, доколкото 
това използване не възпрепятства 
използването на системата e-CODEX за 
съдебни производства. Настоящият 
регламент се прилага само за 
трансграничния обмен на данни 
между свързани системи чрез 
разрешени точки за достъп до e-
CODEX в съответствие със 
съответните цифрови процедурни 
стандарти.

Изменение 16
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Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) eu-LISA следва да отговаря за 
компонентите на системата e-CODEX, с 
изключение на оперативното 
управление на софтуера Domibus 
Gateway, тъй като понастоящем този 
софтуер се предоставя на 
междусекторна основа в рамките на 
градивния елемент eDelivery от 
Комисията. eu-LISA следва да поеме 
пълната отговорност за оперативното 
управление на софтуера Domibus 
Connector и цифровите процедурни 
стандарти от субекта, управляващ 
системата e-CODEX. Като се има 
предвид, че Domibus Gateway и Domibus 
Connector са неразделна част от e-Codex, 
eu-LISA следва да осигури 
съвместимост на конектора с 
последната версия на шлюза. За тази цел 
Комисията следва да включи eu-LISA в 
съответния управителен орган на 
градивния елемент на eDelivery от 
момента на влизане в сила на настоящия 
регламент.

(12) eu-LISA следва да отговаря за 
компонентите на системата e-CODEX, с 
изключение на оперативното 
управление на софтуера Domibus 
Gateway, тъй като понастоящем този 
софтуер се предоставя на 
междусекторна основа в рамките на 
градивния елемент eDelivery от 
Комисията. eu-LISA следва да поеме 
пълната отговорност за оперативното 
управление на софтуера Domibus 
Connector и цифровите процедурни 
стандарти от субекта, управляващ 
системата e-CODEX. Като се има 
предвид, че Domibus Gateway и Domibus 
Connector са неразделна част от e-Codex, 
eu-LISA следва да осигури 
съвместимост на конектора с 
последната версия на шлюза. За тази цел 
Комисията следва да включи eu-LISA в 
подготвителната работа, която ще 
бъде предприета, преди eu-LISA да 
поеме системата e-CODEX, както и в 
съответния управителен орган на 
градивния елемент на eDelivery от 
момента на влизане в сила на настоящия 
регламент.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да се упражняват в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 

(13) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да се упражняват в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 
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182/2011 на Европейския парламент и 
на Съвета34 . С актовете за изпълнение, 
приети в тази рамка, следва да се 
установят минималните технически 
спецификации и стандарти, 
включително относно сигурността, 
които са в основата на компонентите на 
системата e-CODEX; да се определят 
изискванията за нивото на обслужване 
за дейностите, извършвани от eu-LISA, 
и другите необходими технически 
спецификации за тези дейности; и да се 
определят условията на процеса на 
предаване/приемане. С актовете за 
изпълнение биха могли също така да 
установят техническите договорености в 
подкрепа на използването на системата 
e-CODEX при процедурите в областта 
на съдебното сътрудничество.

182/2011 на Европейския парламент и 
на Съвета34 . С актовете за изпълнение, 
приети в тази рамка, следва да се 
установят цифровите процедурни 
стандарти; минималните технически 
спецификации и стандарти, 
включително относно сигурността, 
които са в основата на компонентите на 
системата e-CODEX; да се определят 
изискванията за нивото на обслужване 
за дейностите, извършвани от eu-LISA, 
и другите необходими технически 
спецификации за тези дейности; и да се 
определят условията на процеса на 
предаване/приемане. С актовете за 
изпълнение следва също така да се 
установят техническите договорености в 
подкрепа на използването на системата 
e-CODEX при процедурите в областта 
на съдебното сътрудничество.

__________________ __________________
34 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година 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).

34  Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година 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).

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) На eu-LISA следва да се 
предоставят достатъчно ресурси, за 
да се гарантира, че тя е в състояние 
да поеме новите си задачи.

Изменение 19
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Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Държавите членки следва да 
поддържат списък на разрешените 
точки за достъп до e-CODEX, 
действащи на тяхна територия, и да ги 
съобщават на eu-LISA, за да се даде 
възможност за взаимодействие между 
тях в контекста на съответните 
процедури. По същата причина 
Комисията следва да поддържа подобен 
списък на разрешените точки за достъп 
до e-CODEX, управлявани от 
институциите, органите и агенциите на 
Съюза. Субектите, които управляват 
точките за достъп на национално 
равнище, могат да бъдат публични 
органи, организации, представляващи 
практикуващи юристи, или частни 
дружества. Като се има предвид 
децентрализираният характер на 
системата e-CODEX, докато eu-LISA 
следва да гарантира оперативното 
управление на системата e-CODEX, 
отговорността за създаването и 
управлението на разрешените точки за 
достъп до e-CODEX следва да се носи 
изключително от субектите, 
управляващи съответните точки за 
достъп. Субектите, управляващи 
разрешената точка за достъп до e-
CODEX, следва да носят отговорност за 
всички вреди, произтичащи от 
функционирането на разрешената точка 
за достъп до e-CODEX.

(15) Държавите членки следва да 
поддържат списък на разрешените 
точки за достъп до e-CODEX, 
действащи на тяхна територия, и да ги 
съобщават на eu-LISA, за да се даде 
възможност за взаимодействие между 
тях в контекста на съответните 
процедури. По същата причина 
Комисията следва да поддържа подобен 
списък на разрешените точки за достъп 
до e-CODEX, управлявани от 
институциите, органите и агенциите на 
Съюза. Субектите, които управляват 
точките за достъп на национално 
равнище, могат да бъдат публични 
органи или юридически лица, като 
например организации, представляващи 
практикуващи юристи, и частни 
дружества, оправомощени съгласно 
националното право или правото на 
Съюза да управляват точките за 
достъп. Институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза, 
които управляват разрешените 
точки за достъп до e-CODEX, трябва 
да спазват изискванията и 
принципите за защита на данните, 
установени в Регламент (ЕС) 
2018/1725 на Европейския парламент 
и на Съвета1a. Субектите, които 
управляват разрешените точки за 
достъп до e-CODEX на национално 
равнище, трябва да спазват 
изискванията и принципите за 
защита на данните, установени в 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на 
Съвета1б. Като се има предвид 
децентрализираният характер на 
системата e-CODEX, докато eu-LISA 
следва да гарантира оперативното 
управление на системата e-CODEX, 
отговорността за създаването и 
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управлението на разрешените точки за 
достъп до e-CODEX следва да се носи 
изключително от субектите, 
управляващи съответните точки за 
достъп. Субектите, управляващи 
разрешената точка за достъп до e-
CODEX, следва да носят отговорност за 
всички вреди, произтичащи от 
функционирането на разрешената точка 
за достъп до e-CODEX. Държавите 
членки и Комисията следва да 
гарантират, че субектите, които 
управляват разрешените точки за 
достъп до e-CODEX, разполагат с 
необходимото техническо оборудване 
и човешки ресурси, за да се гарантира 
правилното и достоверно 
функциониране на системата e-
CODEX.
___________________
1a Регламент (EC) 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2018 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни от институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза и 
относно свободното движение на 
такива данни и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение 
№ 1247/2002/ЕО (OB L 295, 
22.11.2018 г., стр. 39).
1б 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/EО (Общ 
регламент относно защитата на 
данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г, стр. 1). 

Изменение 20
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Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Държавите членки следва да 
информират физическите лица и 
организациите, участващи във или 
засегнати от съдебен процес, относно 
системата e-CODEX, включително 
чрез уебсайтове и платформи на 
социалните медии.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Държавите членки следва да 
упражняват надзор върху 
разрешените точки за достъп до e-
CODEX, за които те отговарят, по-
специално когато точките се 
управляват от субекти, които не са 
публични органи. Държавите членки 
следва да гарантират, че са въведени 
подходящи мерки за сигурност на 
данните.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Националните системи, свързани 
чрез системата e-CODEX, следва да 
дават възможност за наблюдение на 
нейната ефикасност и ефективност чрез 
осигуряване на механизъм за 
наблюдение на изходящите данни, 
резултатите и въздействието на 
инструментите, които позволяват 

(16) Националните системи, свързани 
чрез системата e-CODEX, следва да 
дават възможност за наблюдение на 
нейната ефикасност и ефективност чрез 
осигуряване на механизъм за 
наблюдение на изходящите данни, 
резултатите и въздействието на 
инструментите, които позволяват 
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предаването на електронни данни в 
контекста на трансграничните 
граждански и наказателни производства 
в Съюза. Поради това системите, 
свързани с разрешените точки за достъп 
до e-CODEX, следва да могат системно 
да събират и поддържат изчерпателни 
данни относно използването на 
трансгранични граждански и 
наказателни производства в 
съответствие със съответните 
разпоредби на правните актове, 
изброени в приложение I. Това следва 
не само да облекчи работата на 
държавите членки при събирането на 
съответните данни и да гарантира 
взаимна отчетност и прозрачност, но 
също така значително да улесни 
последващия мониторинг на правните 
актове, приети от Комисията във връзка 
със сътрудничеството в областта на 
гражданското и наказателното право. 
Събраната информация следва да 
обхваща само обобщени данни и не 
следва да представлява лични данни.

предаването на електронни данни в 
контекста на трансграничните 
граждански и наказателни производства 
в Съюза. Поради това системите, 
свързани с разрешените точки за достъп 
до e-CODEX, следва да могат системно 
да събират и поддържат изчерпателни 
данни относно използването на 
трансгранични граждански и 
наказателни производства в 
съответствие със съответните 
разпоредби на правните актове, приети 
в областта на трансграничното 
съдебно сътрудничество по 
гражданскоправни и 
наказателноправни въпроси в 
рамките на компетентността на 
Съюза. Това следва не само да облекчи 
работата на държавите членки при 
събирането на съответните данни и да 
гарантира взаимна отчетност и 
прозрачност, но също така значително 
да улесни последващия мониторинг на 
правните актове, приети от Комисията 
във връзка със сътрудничеството в 
областта на гражданското и 
наказателното право. Събраната 
информация следва да обхваща само 
обобщени данни и не следва да 
представлява лични данни.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) eu-LISA следва да поддържа 
високо ниво на сигурност при 
изпълнението на своите задачи. При 
предприемането на по-нататъшни 
актуализации на софтуера eu-LISA 
следва да прилага принципите на 
сигурност на етапа на проектирането и 
на защита на данните на етапа на 
проектирането и по подразбиране в 
съответствие с Регламент (ЕС) 

(17) eu-LISA следва да поддържа 
високо ниво на сигурност при 
изпълнението на своите задачи. При 
предприемането на по-нататъшни 
актуализации на софтуера или при 
разработването на актуализации eu-
LISA следва да прилага принципите на 
сигурност на етапа на проектирането и 
на защита на данните на етапа на 
проектирането и по подразбиране в 
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2018/1725. Субектите, управляващи 
разрешената точка за достъп до e-
CODEX, следва да носят отговорността 
за сигурността на данните, предавани 
през тяхната точка за достъп.

съответствие с Регламент (ЕС) 
2018/1725. Субектите, управляващи 
разрешената точка за достъп до e-
CODEX, следва да носят отговорността 
за сигурността и защитата на данните, 
предавани през тяхната точка за достъп.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да може Комисията редовно да 
оценява системата e-CODEX, eu-LISA 
следва да докладва на Комисията на 
всеки две години за техническото 
развитие и техническото 
функциониране на системата e-CODEX. 
За да осигурят принос за този доклад, 
държавите членки следва да 
предоставят на eu-LISA съответната 
информация относно точките за достъп, 
функциониращи на тяхна територия, а 
Комисията следва да предостави 
подобна информация относно точките 
за достъп, управлявани от 
институциите, органите и агенциите на 
Съюза.

(21) За да може Комисията редовно да 
оценява системата e-CODEX, eu-LISA 
следва да докладва на Комисията на 
всеки две години за техническото 
развитие и техническото 
функциониране на системата e-CODEX. 
За да осигурят принос за този доклад, 
държавите членки следва да 
предоставят на eu-LISA съответната 
информация относно точките за достъп, 
функциониращи на тяхна територия, а 
Комисията следва да предостави 
подобна информация относно точките 
за достъп, управлявани от 
институциите, органите и агенциите на 
Съюза. Комисията следва редовно да 
изпраща информация относно 
оценката на системата e-CODEX на 
Европейския парламент и на Съвета.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) За да се даде възможност на 
Европейския парламент и на Съвета, 
в качеството им на съзаконодатели, 
да оценят успеха на прехвърлянето на 
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системата e-CODEX и доколко добре 
функционира системата e-CODEX 
като цяло, Комисията следва да 
изготвя цялостни оценки на 
системата e-CODEX. Комисията 
следва да изготви първата подобна 
оценка две години след като eu-LISA 
поеме отговорността за системата 
e-CODEX, а след това – оценка на 
всеки три години.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Настоящият регламент не следва 
да предоставя конкретно правно 
основание за обработването на лични 
данни. Всяко обработване на лични 
данни, извършвано в рамките на 
настоящия регламент, следва да бъде в 
съответствие с приложимите правила за 
защита на данните. Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета35 и Директива (ЕС) 
2016/680 на Европейския парламент и 
на Съвета36се прилагат за обработването 
на лични данни, извършвано от точките 
за достъп до e-CODEX, управлявани от 
разрешени точки за достъп до e-
CODEX, които са установени на 
територията на държавите членки в 
съответствие с настоящия регламент.

(22) Настоящият регламент не следва 
да предоставя конкретно правно 
основание за обработването на лични 
данни. Всяко обработване на лични 
данни, извършвано в рамките на 
настоящия регламент, следва да бъде в 
съответствие с приложимите правила за 
защита на данните. Регламент (ЕС) 
2016/679 и директиви 2002/58/EО35a и 
(ЕС) 2016/68036 на Европейския 
парламент и на Съвета се прилагат за 
обработването на лични данни, 
извършвано от точките за достъп до e-
CODEX, управлявани от разрешени 
точки за достъп до e-CODEX, които са 
установени на територията на 
държавите членки в съответствие с 
настоящия регламент.

__________________ __________________
35 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/EО (Общ 
регламент относно защитата на 
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данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г, стр. 1).
35a Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юли 2002 г. относно 
обработката на лични данни и 
защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните 
комуникации (Директива за правото 
на неприкосновеност на личния 
живот и електронни комуникации) 
(OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

36Директива (ЕС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказания и относно 
свободното движение на такива данни, и 
за отмяна на Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета (OB L 119, 
4.5.2016 г., стр. 89).

36 Директива (ЕС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказания и относно 
свободното движение на такива данни, и 
за отмяна на Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета (OB L 119, 
4.5.2016 г., стр. 89).

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Предвид факта, че до момента 
системата e-CODEX се управлява от 
консорциум от държави членки и 
организации с финансиране по 
програми на Съюза, следва да бъде 
възможно тези организации да 
продължат да използват системата 
e-CODEX, след като оперативното ѝ 
управление бъде възложено на eu-
LISA. За тази цел eu-LISA следва да 
може да сключва работни 
договорености с тези организации 
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съгласно Регламент (ЕС) 2018/1726.

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) Комисията следва да проучи 
доколко е осъществимо да се позволи 
на трети държави да участват в 
системата e-CODEX и ако е 
необходимо, да представи 
законодателно предложение, за да се 
даде възможност за такова участие и 
да се установят правила и протоколи 
за тази цел.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава 
децентрализирана информационна 
система за трансгранична комуникация 
с цел да се улесни електронният обмен 
на документи, искания, правни форми, 
доказателства или друга информация по 
сигурен и надежден начин при 
трансграничните граждански и 
наказателни производства (комуникация 
в областта на електронното правосъдие 
посредством онлайн обмен на данни — 
системата e-CODEX).

С настоящия регламент се създава 
децентрализирана информационна 
система за трансгранична комуникация 
с цел да се улесни електронният обмен 
на документи, искания, правни форми, 
доказателства или друга информация по 
бърз, сигурен и надежден начин при 
трансграничните граждански и 
наказателни производства (комуникация 
в областта на електронното правосъдие 
посредством онлайн обмен на данни — 
системата e-CODEX).

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Нищо в настоящия регламент не 
може да се разбира като 
ограничаващо, разширяващо или 
променящо по друг начин правните 
или административните 
определения, понятия или области на 
компетентност на държавите 
членки или на Съюза.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) минималните стандарти за 
сигурност на хардуерната и 
софтуерната инфраструктура.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага за 
електронното предаване на информация 
в контекста на трансгранични 
граждански и наказателни 
производства чрез системата e-CODEX 
в съответствие с правните актове, 
приети в областта на съдебното 
сътрудничество, изброени в 
приложение I.

Настоящият регламент се прилага за 
електронното предаване на информация 
в контекста на трансграничното 
съдебно сътрудничество по 
гражданскоправни и 
наказателноправни въпроси чрез 
системата e-CODEX в съответствие с 
правните актове, приети в областта на 
съдебното сътрудничество по 
гражданскоправни и 
наказателноправни въпроси в 
рамките на компетентността на 
Съюза.

Изменение 33
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „разрешена точка за достъп до e-
CODEX“ означава точка за достъп до e-
CODEX, за която eu-LISA е уведомена в 
съответствие с член 5, параграф 4 или 
член 7, параграф 1 и която прилага 
цифров процедурен стандарт, както е 
посочено в член 4, параграф 3;

б) „разрешена точка за достъп до e-
CODEX“ означава точка за достъп до e-
CODEX, за която има разрешение 
съгласно националното право или 
правото на Съюза и за която eu-LISA 
е уведомена от Комисията или от 
държава членка в съответствие с член 
5, параграф 4 или член 7, параграф 1 и 
която прилага един или повече цифрови 
процедурни стандарти;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „кореспондент по e-CODEX“ 
означава субект, определен от 
държава членка или от Комисията 
като компетентен да изисква и 
получава техническа подкрепа, 
съгласно посоченото в член 6, 
параграф 2, буква е), от eu-LISA във 
връзка със системата e-CODEX;

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „субект, управляващ разрешена 
точка за достъп до e-CODEX“ означава 
институция, орган или агенция на 
Съюза, национален публичен орган или 
юридическо лице, което управлява 
разрешена точка за достъп до e-CODEX;

в) „субект, управляващ разрешена 
точка за достъп до e-CODEX“ означава 
институция, орган, служба или агенция 
на Съюза, национален публичен орган 
или оправомощено съгласно 
националното право юридическо лице, 
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което управлява разрешена точка за 
достъп до e-CODEX;

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „централна платформа за 
изпитване“ означава точка за достъп до 
e-CODEX, използвана изключително за 
изпитване, която предоставя набор от 
функции, които могат да се използват от 
субекти, управляващи разрешени точки 
за достъп до e-CODEX, за проверка на 
правилното функциониране на техните 
точки за достъп и правилното 
използване на цифровите процедурни 
стандарти на e-CODEX в свързаните 
системи, свързани с тези точки за 
достъп;

д) „централна платформа за 
изпитване“ означава точка за достъп до 
e-CODEX, използвана изключително за 
изпитване, която предоставя набор от 
функции, които могат да се използват от 
субекти, управляващи разрешени точки 
за достъп до e-CODEX, за проверка на 
правилното функциониране на техните 
точки за достъп и правилното 
използване на цифровите процедурни 
стандарти на e-CODEX в свързаните 
системи, свързани с тези точки за 
достъп, като същевременно се 
гарантира целостта и достъпността 
на останалите части на системата 
e-CODEX;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) „цифров процедурен стандарт“ 
означава всички относими 
технически спецификации за 
моделите на бизнес процесите и 
схемите на данните на базата на 
основния речник на Съюза в областта 
на електронното правосъдие, 
определящи електронната структура 
на данните, обменяни в контекста на 
системата e-CODEX.
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Изменение 38

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Недопускане на дискриминация и 

спазване на основните права
Основните права и свободи на всички 
лица, участващи в електронния обмен 
на информация чрез системата e-
CODEX, по-специално правото на 
ефективен достъп до правосъдие, 
правото на справедлив съдебен процес, 
принципът на недискриминация и 
правото на защита на личните данни 
и неприкосновеност на личния 
живот, се спазват изцяло и се 
зачитат в съответствие с правото 
на Съюза.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3б
Правна сила на електронните 

документи
Правната сила и допустимостта 
като доказателство в 
производството на документи, които 
се предават чрез системата e-
CODEX, не могат да бъдат отричани 
или отказани на основанието, че те 
са в електронна форма.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Цифровият процедурен стандарт 
се състои от моделите на бизнес 
процесите и образците, определящи 
електронния формат на документите, 
използвани в контекста на 
производствата, предвидени в правните 
актове, изброени в приложение I.

3. Цифровият процедурен стандарт 
се състои от моделите на бизнес 
процесите, определящи електронния 
формат на данните, използвани в 
контекста на производствата, 
предвидени в правните актове, посочени 
в член 2. За целите на настоящия 
регламент Комисията определя в 
актове за изпълнение цифрови 
процедурни стандарти. eu-LISA 
прилага тези цифрови процедурни 
стандарти. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 17, 
параграф 2.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да приема 
актове за изпълнение за установяване на 
подробни технически спецификации 
относно цифровите процедурни 
стандарти, определени в член 4, 
параграф 3.

2. Комисията приема актове за 
изпълнение за установяване на 
подробни технически спецификации 
относно цифровите процедурни 
стандарти, определени в член 4, 
параграф 3.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията поддържа списък на 
разрешените точки за достъп до e-
CODEX, които се управляват от 
институциите, органите и агенциите на 
Съюза, и на трансграничните 

4. Комисията поддържа списък на 
разрешените точки за достъп до e-
CODEX, които се управляват от 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза, и на 
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граждански и наказателни 
производства и формулярите, които 
всяка точка за достъп има разрешение 
да обработва. Тя незабавно уведомява 
eu-LISA за промените, без да се засяга 
годишното уведомление, предвидено в 
член 14.

трансграничните гражданскоправните 
и наказателноправните въпроси и 
цифровите процедурни стандарти, с 
които всяка точка за достъп има 
разрешение да функционира. Тя 
незабавно уведомява eu-LISA за 
промените, без да се засяга годишното 
уведомление, предвидено в член 14.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. eu-LISA отговаря за 
оперативното управление на 
компонентите на системата e-CODEX, 
посочени в член 4, параграф 2, буква б) 
и параграф 3, и на поддържащия 
софтуер, посочен в приложение II.

1. eu-LISA отговаря за 
оперативното управление на 
компонентите на системата e-CODEX, 
посочени в член 4, параграф 2, буква б) 
и параграф 3, и на поддържащия 
софтуер, посочен в приложение II. eu-
LISA отговаря също така за 
оперативното управление на 
софтуера за конектора „Домибус“ и 
за поддържането на високо ниво на 
стандарти за сигурност по време на 
целия процес, както е посочено в член 
10, докато изпълнява своите задачи.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) поддръжка и разпространение до 
разрешените точки за достъп до e-
CODEX на моделите на бизнес 
процесите, на образците, определящи 
електронния формат на документите, 
посочени в член 4, параграф 3, и на 
съответната предварително определена 
колекция от модели на данни;

ж) поддръжка и разпространение до 
разрешените точки за достъп до e-
CODEX на цифровите процедурни 
стандарти, определящи електронния 
формат на данните, посочени в член 4, 
параграф 3, и на съответната 
предварително определена колекция от 
модели на данни;
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Изменение 45

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) подготовка и разпространение до 
разрешените точки за достъп до e-
CODEX на моделите на бизнес 
процесите и на образците, 
определящи електронния формат на 
документите, посочени в член 4, 
параграф 3, включително чрез 
организиране и подпомагане на работни 
срещи с кореспондентите по e-CODEX.

й) подготовка и разпространение до 
разрешените точки за достъп до e-
CODEX на нови цифрови процедурни 
стандарти, включително чрез 
организиране и подпомагане на работни 
срещи с кореспондентите по e-CODEX.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информиране на широката 
общественост чрез интернет относно 
e-CODEX чрез набор от 
широкомащабни комуникационни 
канали, като например уебсайтове или 
платформи на социалните медии;

в) информиране на широката 
общественост относно e-CODEX чрез 
набор от широкомащабни 
комуникационни канали, включително, 
но не само уебсайтове или платформи 
на социалните медии;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. eu-LISA и Комисията 
сключват меморандум за 
разбирателство, за да гарантират 
съгласуваност между упражняването 
на съответните си отговорности по 
отношение на компонентите на 
системата e-CODEX, посочени в член 
4, параграф 2.
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки поддържат 
списък на разрешените точки за достъп 
до e-CODEX, действащи на тяхна 
територия, и на трансграничните 
граждански и наказателни 
производства и формулярите, които 
всяка точка за достъп има разрешение 
да обработва. Те незабавно уведомяват 
eu-LISA за промените, без да се засяга 
годишното уведомление, предвидено в 
член 14.

1. Държавите членки поддържат 
списък на разрешените точки за достъп 
до e-CODEX, действащи на тяхна 
територия, и на трансграничните 
гражданскоправни и 
наказателноправни въпроси и 
цифровите процедурни стандарти, 
които всяка точка за достъп има 
разрешение да прилага. Всички 
разрешени точки за достъп до e-
CODEX в една държава членка 
прилагат всички цифрови процедурни 
стандарти, приети съгласно 
настоящия регламент. Те незабавно 
уведомяват eu-LISA за промените, без 
да се засяга годишното уведомление, 
предвидено в член 14.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка определя 
до петима кореспонденти по e-CODEX. 
Само тези кореспонденти имат право да 
искат и да получават техническа помощ 
съгласно член 6, параграф 2, буква е).

2. Всяка държава членка определя 
до осем кореспонденти по e-CODEX. 
Кореспондентите по e-CODEX имат 
право да искат и да получават 
техническа помощ съгласно член 6, 
параграф 2, буква е). Всяка държава 
членка съобщава на eu-LISA списък на 
определените от нея кореспонденти 
по e-CODEX и всички промени в него.

Изменение 50
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът, управляващ разрешена 
точка за достъп до e-CODEX, отговаря 
за сигурното ѝ създаване и управление. 
Тази отговорност включва 
необходимите адаптации на конектора, 
посочен в член 4, параграф 2, буква б), 
за да се осигури неговата съвместимост 
с всички свързани системи, и всякакви 
други необходими технически 
адаптации на неговите свързани 
системи.

1. Субектът, управляващ разрешена 
точка за достъп до e-CODEX, отговаря 
за сигурното ѝ създаване и управление. 
Тази отговорност включва 
необходимите адаптации на конектора, 
посочен в член 4, параграф 2, буква б), 
за да се осигури неговата съвместимост 
с всички съответни свързани системи, 
и всякакви други необходими 
технически адаптации на неговите 
свързани системи.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Субектът, управляващ разрешена 
точка за достъп до e-CODEX, трябва да 
предвиди механизъм в своята(ите) 
свързана(и) система(и), който да 
позволява извличането на съответните 
данни относно използването на 
трансгранични граждански и 
наказателни производства в 
съответствие със съответните 
разпоредби на правните актове, 
изброени в приложение I.

2. Субектът, управляващ разрешена 
точка за достъп до e-CODEX, трябва да 
предвиди механизъм в своята(ите) 
свързана(и) система(и), който да 
позволява извличането на съответните 
данни относно използването на 
трансгранични граждански и 
наказателни производства в 
съответствие със съответните 
разпоредби на правните актове, 
посочени в член 2.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Отговорността за вреди, 
произтичащи от експлоатацията на 

3. Отговорността за вреди, 
произтичащи от експлоатацията на 
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разрешена точка за достъп до e-CODEX 
и всички свързани системи, се поема от 
субекта, управляващ разрешена точка за 
достъп до e-CODEX.

разрешена точка за достъп до e-CODEX 
и всички свързани системи, се поема от 
субекта, управляващ разрешена точка за 
достъп до e-CODEX, който може да 
изисква компенсация от отговорно 
трето лице или субект, когато е 
целесъобразно – под съдебен надзор.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията наблюдава процеса на 
предаване/приемане, за да гарантира, че 
субектът, управляващ системата e-
CODEX, и eu-LISA прилагат правилно 
подробните условия за процеса въз 
основа на критериите, посочени в 
параграф 1.

3. Комисията наблюдава процеса на 
предаване/приемане, за да гарантира, че 
субектът, управляващ системата e-
CODEX, и eu-LISA прилагат правилно 
подробните условия за процеса въз 
основа на критериите, посочени в 
параграф 1. Комисията редовно 
информира Европейския парламент и 
Съвета до 31 юли 2023 г. относно 
процеса на предаване/приемане.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. eu-LISA поема отговорността за 
системата e-CODEX на датата, на която 
Комисията обяви успешното 
приключване на процеса на 
предаване/приемане, посочен в 
параграф 2, но не по-рано от 1 юли 
2023 г.

4. eu-LISA поема отговорността за 
системата e-CODEX на датата, на която 
Комисията обяви успешното 
приключване на процеса на 
предаване/приемане, посочен в 
параграф 2, но не по-рано от 1 юли 2023 
г. и не по-късно от 31 декември 2023 г.

Изменение 55
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Считано от 1 януари 2023 г. 
консултативната група по e-CODEX, 
създадена съгласно член 27, буква гв) от 
Регламент (ЕС) 2018/1726, предоставя 
на eu-LISA необходимия експертен 
опит, свързан със системата e-CODEX, 
по-специално в контекста на 
подготовката на годишната ѝ работна 
програма и годишния ѝ доклад за 
дейността. Тя също така проследява 
състоянието на изпълнението в 
държавите членки. Консултативната 
група бива уведомявана за всички 
проблеми, свързани със сигурността.

1. Считано от 1 януари 2023 г. 
консултативната група по e-CODEX, 
създадена съгласно член 27, буква гв) от 
Регламент (ЕС) 2018/1726, предоставя 
на eu-LISA необходимия експертен 
опит, свързан със системата e-CODEX, 
по-специално в контекста на 
подготовката на годишната ѝ работна 
програма и годишния ѝ доклад за 
дейността. Тя също така проследява 
състоянието на изпълнението в 
държавите членки и в съответните 
структури, използващи e-CODEX. 
Консултативната група бива 
уведомявана за всички проблеми, 
свързани със сигурността.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Консултативната група по e-
CODEX включва в работата си 
професионалните организации и други 
заинтересовани страни, участвали в 
управлението на системата e-CODEX по 
време на предаването ѝ.

4. В работата на 
консултативната група по e-CODEX 
участват съответните 
заинтересовани страни и експерти, 
включително членове на съдебната 
система и практикуващи юристи, 
участвали в управлението на системата 
e-CODEX по време на предаването ѝ и 
които са засегнати от системата e-
CODEX, използват я или участват в 
нея.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 януари 2023 г. 
управителният съвет на eu-LISA създава 
Съвет за програмно управление на e-
CODEX, съставен от десет членове.

1. До 1 януари 2023 г. 
управителният съвет на eu-LISA създава 
Съвет за програмно управление на e-
CODEX.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът за програмно 
управление се състои от осем членове, 
определени от управителния съвет, 
председателя на консултативната 
група, посочена в член 11, и един член, 
определен от Комисията. 
Управителният съвет гарантира, че 
членовете, които назначава в Съвета за 
програмно управление, притежават 
необходимия опит и експертни 
познания по отношение на системата e-
CODEX.

2. Съветът за програмно 
управление се състои от десет членове: 
председателя на консултативната 
група, посочена в член 11, осем 
членове, назначени от управителния 
съвет на eu-LISA измежду неговите 
членове или измежду експертите, 
участващи в консултативната група, 
и един член, назначен от Комисията. 
Управителният съвет гарантира, че 
членовете, които назначава в Съвета за 
програмно управление, притежават 
необходимия опит и експертни 
познания по отношение на системата e-
CODEX, както и изчерпателен опит в 
областта на правосъдието.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Мандатът на членовете на 
Съвета за програмно управление и 
техните заместници е четири години 
и може да се подновява.

Изменение 60
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. eu-LISA участва в работата на 
Съвета за програмно управление. За 
тази цел представителите на eu-LISA 
присъстват на заседанията на Съвета 
за програмно управление, за да 
докладват относно работата по 
системата e-CODEX и други свързани с 
това дейности.

3. eu-LISA участва в работата на 
Съвета за програмно управление. За 
тази цел един представител на eu-
LISA присъства на заседанията на 
Съвета за програмно управление, за да 
докладва относно работата по системата 
e-CODEX и други свързани с това 
дейности.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съветът за програмно 
управление заседава най-малко веднъж 
на три месеца, а при необходимост и по-
често. Той осигурява адекватното 
управление на системата e-CODEX, по-
специално по време на процеса на 
предаване/приемане и по отношение на 
прилагането на актовете, приети 
съгласно член 5, параграф 2. Съветът за 
програмно управление представя на 
управителния съвет на eu-LISA редовно 
и по възможност веднъж на два 
месеца писмени доклади относно 
напредъка на проекта. Съветът за 
програмно управление не разполага с 
правомощия за вземане на решения, 
нито с мандат да представлява 
членовете на управителния съвет.

4. Съветът за програмно 
управление заседава най-малко веднъж 
на три месеца, а при необходимост и по-
често. Той осигурява адекватното 
управление на системата e-CODEX, по-
специално по време на процеса на 
предаване/приемане и по отношение на 
прилагането на актовете, приети 
съгласно член 5, параграф 2. Съветът за 
програмно управление представя на 
управителния съвет на eu-LISA редовно 
и поне след всяко официално заседание 
писмени доклади относно състоянието 
на системата e-CODEX. Съветът за 
програмно управление не разполага с 
правомощия за вземане на решения, 
нито с мандат да представлява 
членовете на управителния съвет.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) избора на председател; a) избора на председателя и на 
заместник-председателя и техните 
мандати;

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) допускането на експерти на 
заседанията, включително 
професионални организации и други 
заинтересовани страни, участващи в 
управлението на системата e-CODEX 
по време на предаването ѝ;

г) допускането на заинтересовани 
страни и експерти до участие в 
заседанията, включително членове на 
съдебната система, практикуващи 
юристи и професионални 
организации, които са засегнати от 
системата e-CODEX, използват я или 
участват в нея.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Всички пътни и дневни разноски 
на членовете на Съвета за програмно 
управление се поемат от eu-LISA. Член 
10 от Процедурния правилник на eu-
LISA се прилага mutatis mutandis.

7. Всички пътни и дневни разноски 
на членовете на Съвета за програмно 
управление са разумни и съразмерни и 
се поемат от eu-LISA. Член 10 от 
Процедурния правилник на eu-LISA се 
прилага mutatis mutandis.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12a
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Разделение на властите и 
независимост на съдебната власт

При изпълнението на своите 
отговорности съгласно настоящия 
регламент всички субекти спазват 
принципа на разделение на властите 
и гарантират, че техните решения и 
действия зачитат принципа на 
независимост на съдебната власт.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

eu-LISA изпълнява задачи, свързани с 
предоставянето на обучение по 
техническото използване на системата 
e-CODEX в съответствие с Регламент 
(ЕС) 2018/1726, включително 
предоставянето на онлайн материали за 
обучение.

eu-LISA изпълнява задачи, свързани с 
предоставянето на обучение по 
техническото използване на системата 
e-CODEX на всички съответни 
заинтересовани страни в съответствие 
с Регламент (ЕС) 2018/1726, 
включително предоставянето на онлайн 
материали за обучение.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) броя и вида на инцидентите, с 
които са се сблъскали субектите, 
управляващи разрешени точки за достъп 
до e-CODEX на територията на 
държавата членка, които оказват 
въздействие върху сигурността на 
системата e-CODEX.

г) броя и вида на инцидентите, с 
които са се сблъскали субектите, 
управляващи разрешени точки за достъп 
до e-CODEX, които оказват въздействие 
върху сигурността на системата e-
CODEX.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията изготвя цялостна 
оценка на системата e-CODEX за първи 
път три години, след като eu-LISA 
поеме отговорността за системата e-
CODEX, и след това веднъж на четири 
години. Тази цялостна оценка включва 
оценка на прилагането на настоящия 
регламент и преглед на постигнатите 
резултати спрямо заложените цели и 
може да включва предложения за 
възможни бъдещи действия. По време 
на първата оценка Комисията също така 
преразглежда ролята на Съвета за 
програмно управление и 
продължаването на неговата дейност. 
Комисията представя доклада за оценка 
на Европейския парламент и Съвета.

3. Комисията изготвя цялостна 
оценка на системата e-CODEX за първи 
път две години, след като eu-LISA поеме 
отговорността за системата e-CODEX, и 
след това веднъж на три години. Тази 
цялостна оценка включва оценка на 
прилагането на настоящия регламент и 
преглед на постигнатите резултати 
спрямо заложените цели и може да 
включва предложения за възможни 
бъдещи действия. В нея се включва и 
оценка на ефекта от използването на 
e-CODEX върху равните процесуални 
възможности в контекста на 
трансграничните наказателни 
производства. По време на първата 
оценка Комисията също така 
преразглежда ролята на Съвета за 
програмно управление и 
продължаването на неговата дейност по 
обективни причини и предлага 
подобрения при необходимост. 
Комисията представя доклада за оценка 
на Европейския парламент и Съвета.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15a
Сътрудничество с международни 

организации
EU-LISA може да сключва работни 
договорености с международни 
организации или техните подчинени 
органи, уредени от международното 
публично право, или с други 
съответни субекти или органи, които 
са създадени по или въз основа на 
споразумение между две или повече 
държави, при условие че тези 
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организации, органи или образувания 
са били част от субекта, управляващ 
системата e-CODEX, за да им се даде 
възможност да използват системата 
e-CODEX. Тези работни 
договорености се сключват в 
съответствие с член 43 от 
Регламент (ЕС) 2018/1726.

Изменение 70

Предложение за регламент
Приложение І

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

По-долу докладчиците ще представят основните причини за измененията, представени 
в проекта на доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и 
на Съвета относно компютризирана система за комуникация при трансгранични 
граждански и наказателни производства (комуникация в областта на електронното 
правосъдие посредством онлайн обмен на данни – системата e-CODEX) и за изменение 
на Регламент (ЕС) 2018/1726 относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното 
управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие (eu-LISA).

Въведение
Електронното правосъдие е един от крайъгълните камъни на ефективното 
функциониране на съдебните системи в държавите членки и на европейско равнище. То 
е основен инструмент за улесняване на достъпа до правосъдие и за предоставяне на 
правна защита на европейските граждани и дружества в цифровата ера. Поради това е 
важно да се разработят подходящи канали, за да се гарантира, че правосъдните системи 
могат да си сътрудничат ефективно по цифров начин.
В съобщението на Комисията относно цифровизацията на правосъдието, 
Инструментариум от възможности, от 2 декември 2020 г. се определя нов подход към 
цифровизацията на правосъдието въз основа на всеобхватен набор от финансови и ИТ 
правни инструменти, които да се използват от различните участници в съдебните 
системи. Комисията представи и предложението за регламент относно компютризирана 
система за комуникация при трансгранични граждански и наказателни производства 
(„системата e-CODEX“), Регламента за e-CODEX.
На 29 април 2021 г. беше обявено, че досието ще бъде разгледано съвместно от две 
комисии – комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и 
комисията по правни въпроси (JURI). Членът на ЕП Емил Радев (JURI) и членът на ЕП 
Нуну Мелу (LIBE) бяха определени за докладчици по посочения регламент.
E-CODEX е златен стандарт/ключов технологичен фактор за модернизиране чрез 
цифровизация на комуникацията в контекста на трансграничните съдебни 
производства.
От началото на проекта през декември 2010 г. e-CODEX се превърна от амбициозен 
проект в оперативна инфраструктура за цифрови услуги (DSI) в съдебната област. 
Понастоящем акцентът се поставя върху прехода на проекта e-CODEX към 
дългосрочно устойчиво и сигурно решение за поддръжката на e-CODEX.
Докладчиците считат, че този регламент, като инструмент, пряко приложим във всички 
държави членки и задължителен в своята цялост, ще гарантира еднакво прилагане на 
правилата относно e-CODEX в целия ЕС и едновременното им влизане в сила. Те 
приветстват целта да се предложи правна сигурност, като се избягват различните 
тълкувания в държавите членки, като по този начин се предотвратява правната 
разпокъсаност. Приемането на регламента, с който се установява системата e-CODEX, 
ще допринесе за навлизането на e-CODEX в повече държави членки за процедури, при 
които системата вече се използва, както и за бъдещи такива.
Целта на проекта E-CODEX е да се подобри трансграничният достъп на гражданите и 
предприятията до правосъдие в Европейския съюз, както и да се подобри оперативната 
съвместимост между съдебните органи в Европейския съюз. Той е проектиран като 
децентрализирана система, основана на разпределена архитектура, която дава 
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възможност за свързване между националните системи. 
Докладчиците считат, че системата e-CODEX следва да се разглежда като 
предпочитаното решение за установяването на оперативно съвместими и сигурни 
децентрализирани комуникационни мрежи между националните ИТ системи в областта 
на трансграничното съдебно сътрудничество по гражданскоправни и 
наказателноправни въпроси.
Предложението цели да повери доразвиването и поддръжката на e-CODEX на 
Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни 
системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), считано от 
юли 2023 г.

1. Обхват
Този регламент обхваща електронния обмен на данни в контекста на трансграничното 
съдебно сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси (член 2). 
Системата e-CODEX следва да се разглежда като предпочитаното решение за 
оперативно съвместима, сигурна и децентрализирана комуникационна мрежа между 
националните ИТ системи в тази област. 
Докладчиците са на мнение, че приложение I, съдържащо списък на инструментите, 
предвиждащи съдебни производства, които са предмет на eCodex, следва да бъде 
заличено. Вместо това обхватът на регламента следва да бъде установен чрез 
позоваване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни 
въпроси (член 2). Това позволява да се избегне всякакъв риск от оставяне извън обхвата 
на съдебните производства, за които е целесъобразно да се предвиди възможността за 
използване на e-Codex. 
Освен това простото позоваване на членове 81 и 82 от ДФЕС не би било достатъчно, 
тъй като инструментите, предхождащи Договора от Лисабон, не биха били обхванати.  
И накрая, регламентът следва да разглежда единствено използването на e-Codex за 
производства по гражданскоправни и наказателноправни въпроси. Този регламент не 
следва да разглежда други употреби на e-Codex, които могат да бъдат установени с 
бъдещи законодателни актове, тъй като те биха изисквали адаптации, които 
понастоящем не могат да бъдат предвидени (съображение 11; член 2). 

2. Определения
Предложението на Комисията не съдържа ясни и конкретни разпоредби относно 
работните условия на точките за достъп. 
Докладчиците доразвиха терминологията на e-Codex, за да дадат повече яснота на 
следните изрази: „разрешена точка за достъп до e-CODEX“, „кореспонденти по e-
CODEX“ и „цифрови процедурни стандарти“ (член 3). 

3. Разпределяне на отговорностите
Необходимо е да се гарантира дългосрочната устойчивост на системата e-CODEX и 
ефективността на нейното управление, като същевременно се гарантира 
независимостта на националните съдебни системи; поради това трябва да бъде 
определен подходящ субект за оперативното управление на системата. Предложението 
предвижда създаването на консултативна група по e-CODEX и Съвет за програмно 
управление за e-CODEX (член 12). 
Въведени са гаранции за независимостта на съдебната власт, върху която системата e-
CODEX никога не оказва отрицателно въздействие (съображения 7 и 9; член 12а нов). 
За доброто и ясно функциониране на системата eCodex са внесени допълнителни 
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изменения за точно очертаване на ролите на Комисията, държавите членки и eu-LISA 
(съображения 5, 12, 15, 21; член 3, параграф 1, буква б), член 3, параграф 1, буква ба) 
нова, член 6, параграф 4а нов, член 7 и член 16а нов). 

4. Оптимизация на системата e-CODEX
С оглед на ефикасността на e-Codex докладчиците въведоха някои спецификации 
относно разрешените точки за достъп и относно определянето на кореспонденти от 
държавите членки (член 3, параграф 1, буква б), член 3, параграф 1, буква ба) нова и 
член 7).

5. Делегиране на правомощия на Комисията 
Тъй като обхватът на Регламента за eCodex следва да бъде ограничен до съдебното 
сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, но като се има 
предвид, че в бъдеще би било целесъобразно други производства да бъдат предмет на 
системата eCodex, двамата докладчици са на мнение, че е необходима известна 
гъвкавост по отношение на обхвата на самия регламент. Ето защо бяха въведени 
разпоредби относно делегираните актове. Тези разпоредби дават възможност за по-
нататъшно разширяване на дейността на eCodex, като същевременно напълно се 
запазват прерогативите на Парламента относно определянето на обхвата на регламента 
(член 5, параграф 3а нов и член 16а нов).  
Във финансовата обосновка на Комисията се прави позоваване на разширяването на 
системата eCodex към други процедури чрез актове за изпълнение (точка 2.2.3). Това не 
би било нито желателно, нито подходящо от правна гледна точка. Въпреки това, тъй 
като финансовата обосновка не може да бъде изменяна от съзаконодателите, 
добавянето на разпоредби, оправомощаващи Комисията да приема делегирани актове, е 
достатъчно, за да се запази непроменен парламентарният контрол.

6. Частни субекти, които управляват точките за достъп, и защита на данните
Съдебните органи и прокурорите в много държави членки обикновено прибягват до 
услугите на изпълнители. Поради това предвиждането на участието на частни субекти 
и ограничаването му до функционирането на системата e-Codex не създава опасен 
прецедент. 
Въпреки това следва да се въведат гаранции, като се има предвид чувствителността на 
правораздаването и на данните и информацията, обработвани от съдебните органи. 
Това е причината, поради която двамата докладчици са предвидили, че частните 
субекти могат да експлоатират точките за достъп само ако са получили разрешение от 
държава членка и при условие че спазват изцяло, подобно на публичните органи, на 
които евентуално е възложена същата задача, действащото законодателство относно 
защитата на данните (съображения 15, 15а ново, 17; член 12а нов). 

7. Основен речник в областта на електронното правосъдие
С оглед на силното и цялостно насърчаване на съдебното сътрудничество и взаимното 
доверие следва да се гарантира оперативна съвместимост не само по отношение на 
информационните и комуникационните технологии, но и по отношение на 
терминологията. В противен случай дори най-ефикасната система за взаимно свързване 
не би била достатъчна, за да може съдебните органи, практикуващите юристи, 
гражданите, предприятията и заинтересованите страни да се разбират правилно 
помежду си. 
Именно с оглед на това двамата докладчици са избрали да включат позоваването на 
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основния речник в областта на електронното правосъдие в определението за „цифров 
процедурен стандарт“ (член 3, параграф 1, буква жа), нова).

Заключение 
Двамата докладчици считат, че предложението на Комисията върви в правилната 
посока, като поставя въпроса за оперативната съвместимост в центъра на усилията на 
ЕС за стимулиране и засилване на съдебното сътрудничество в рамките на целия 
континент. 
Самото предложение може да бъде значително подобрено, за да се намери деликатен и 
жизненоважен баланс между оперативната съвместимост и независимостта на 
съдебната власт, ефективността и защитата на данните, бързината и основните права, 
технологиите и принципите на правовата държава.
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