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КРАТКА ОБОСНОВКА

Безопасността на потребителите и опазването на околната среда са крайъгълните 
камъни на единния пазар за стоки, който е едно от най-големите постижения на Европа, 
което цели да даде възможност за свободното движение. 

В целия ЕС съществуват общи правила за безопасността и околната среда, които 
защитават гражданите срещу рискове за безопасността, замърсяването и увреждането 
на околната среда. Въпреки това, все още съществуват твърде много продукти, които се 
продават на пазара на ЕС и които не отговарят на тези правила, предвидени в 
законодателството на ЕС. Наличието на несъответстващи на изискванията продукти 
излага гражданите на потенциално опасни продукти, излага на риск околната среда и 
нарушава конкуренцията.

Предложението за регламент е част от „пакета за стоките“, който цели да отстрани 
някои слабости за по-добро функциониране на единния пазар на стоки. Докладчикът 
приветства предложението за регламент, което има за цел да се подобри постигането на 
съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на 
продуктите и неговото прилагане. При все това докладчикът отбелязва ограниченото 
приложно поле на регламента, което се прилага единствено по отношение на 
хармонизираните продукти, които са изброени в приложението. По отношение на 
законодателството в приложението се прилага разпоредба lex generalis, която цели да се 
предотврати възможен риск от припокриване или противоречие с разпоредби lex 
specialis със същата цел, естество или действие в други действащи или бъдещи правила 
на законодателството на Съюза за хармонизация. 

Докладчикът отчита, че прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация е 
от компетентността на държавите членки, които са ограничени от рамките на своите 
юрисдикции. Ето защо е необходима координация на дейностите, за да се осигури 
последователно прилагане в целия ЕС и да се реши ефективно проблемът с 
несъответствието. 

Осигуряването на съответствие със законодателството на ЕС се смята за най-добрия 
начин да се гарантира, че продуктите са безопасни. Например законодателството на ЕС 
в области като детските играчки и химичните вещества е сред най-стриктните в света. 
Въпреки това големи количества опасни и неотговарящи на изискванията продукти се 
продават в ЕС всеки ден. Според годишния доклад за 2017 г. на RAPEX най-опасните 
категории продукти в ЕС са: детски играчки (29%), превозни средства (20%), облекла, 
текстилни изделия и модни артикули (12%), а най-често биват подавани сигнали за 
риска от нараняване (28%), следван от химическия риск (22%). 

За подобряване на настоящото положение е нужно повече сътрудничество между 
органите и икономическите оператори. Това върви ръка за ръка със съгласуваността на 
практиките за надзор на пазара в целия ЕС и по външните му граници, с цел да се 
гарантира едно и също високо ниво на съответствие навсякъде. В тази връзка 
докладчикът приветства задълженията за оказване на взаимопомощ и законовата 
презумпция, че продуктите, за които е установено, че са несъответстващи в една 
държава членка, са несъответстващи на изискванията в целия ЕС.
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Докладчикът се съгласява, че предложението следва да подобри сътрудничеството и 
съответствието при правоприлагането, без да налага непропорционална или 
прекомерна тежест на органите на държавите членки и на икономическите оператори. 
Поради това предложението не би следвало да надхвърля необходимото за постигане 
на предвидените в него цели. Докладчикът припомня, че обективните възможности на 
МСП трябва да се имат предвид. 

За да се гарантира надеждност и последователност на изпитванията в целия Съюз в
рамката за надзор на пазара, Комисията предлага да определи изпитвателни 
съоръжения на Съюза. Лабораториите, определени като изпитвателни съоръжения на 
Съюза, следва да притежават необходимия експертен опит, оборудване, 
инфраструктура и персонал, за да изпълняват задачи в съответствие с най-високите 
стандарти. Поради това докладчикът препоръчва те също така да действат като 
центрове за знания относно рисковете и нововъзникващите рискове (например по 
отношение на вредни химични вещества). Докладчикът желае да се гарантира, че 
нотифицираният орган или всеки друг орган за оценяване на съответствието има 
възможността да се превърне в изпитвателно съоръжение на Съюза, при условие че 
отговаря на предписаните условия.

Докладчикът приветства факта, че с регламента се създава мрежа на Съюза за 
съответствието на продуктите, насочена към координация и улесняване на 
предприемането на съвместни действия по правоприлагане от страна на държавите 
членки. В допълнение към това, докладчикът предлага създаването на общоевропейска 
хармонизирана база данни за произшествията и нараняванията, за да се осигури 
последователност на наблюдението в целия ЕС и тя да служи като инструмент за 
разработване на ново законодателство и стандарти в областта на здравето и 
безопасността и за подобряване на правоприлагането.

Докладчикът приветства особено факта, че регламентът предвижда засилена рамка за 
контрол на продуктите, които биват въвеждани на пазара на Съюза (почти 30% от 
стоките в ЕС), защото веднъж след като продуктите влязат, те могат да се движат 
свободно в рамките на Съюза. В същото време докладчикът подчертава значението, 
които изискванията, свързани със защитата на околната среда, здравето и 
безопасността, отдават на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, и на това само 
безопасни и съответстващи на изискванията продукти да бъдат въвеждани на единния 
пазар. За да се гарантира, че опасните или несъответстващи на изискванията продукти 
не се пускат на пазара на Съюза, митническите органи трябва да извършват подходящи 
проверки, преди продуктите да бъдат допускани за свободно обращение. Според 
докладчика относно практиката на избиране от страна на износители от трети държави 
на пункт на въвеждане, където контролът не е толкова систематичен или строг, трябва 
да се вземат надлежни мерки, а пропуските в работата на митническите органи да бъдат 
коригирани.

Като цяло, докладчикът се съсредоточава в предложенията си за изменения върху 
укрепване на защитата на здравето, безопасността и околната среда и счита, че 
Регламентът за съответствието и правоприлагането ще спомогне за създаването на по-
справедлив вътрешен пазар на стоки.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С цел да се осигури свободното 
движение на продукти в рамките на 
Съюза, е необходимо да се гарантира, че 
продуктите отговарят на изисквания, 
които осигуряват високо равнище на 
защита на обществените интереси, като 
здравеопазване и безопасност в общ 
смисъл, здравословни и безопасни 
условия на труд, защита на 
потребителите, опазване на околната 
среда и обществената сигурност. 
Стриктното спазване на тези изисквания 
е от първостепенно значение за 
осигуряването на необходимата защита 
на тези интереси и за създаване на 
условията, при които може да 
съществува лоялна конкуренция на 
пазара на стоки в Съюза. Поради това са 
необходими правила, за да се гарантира 
това правоприлагане в рамките на целия 
вътрешен пазар, включително по 
отношение на продуктите, въвеждани в 
Съюза от трети държави.

(1) С цел да се осигури свободното 
движение на продукти в рамките на 
Съюза, е необходимо да се гарантира, че 
продуктите отговарят на изисквания, 
които осигуряват високо равнище на 
защита на обществените интереси, като 
здравеопазване и безопасност в общ 
смисъл, здравословни и безопасни 
условия на труд, защита на 
потребителите, опазване на околната 
среда и обществената сигурност. 
Стриктното спазване на тези изисквания 
е от първостепенно значение за 
осигуряването на необходимата защита 
на тези интереси и за създаване на 
условията, при които може да 
съществува лоялна конкуренция на 
пазара на стоки в Съюза. Поради това са 
необходими правила, за да се гарантира 
това правоприлагане в рамките на целия 
вътрешен пазар, включително по 
отношение на продуктите, въвеждани в 
Съюза от трети държави. С цел да се 
улесни постигането на съответствие 
със законодателството на Съюза от 
страна на икономическите 
участници и да се дадат правомощия 
на органите за надзор на пазара в 
техните действия по правоприлагане, 
при тези изисквания следва да се 
намери точният баланс между 
опростяване и ефективност. 
Изискванията на настоящия 
регламент и тяхното прилагане са 
изготвени така, че да се даде 
приоритет на надзора над онези 
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продукти, които могат да 
представляват сериозен риск.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Настоящият регламент следва да 
обхваща продуктите, които влизат в 
обхвата на законодателството на Съюза 
за хармонизация, посочено в 
приложението. Посоченото в 
приложението законодателство следва 
да обхваща цялото законодателство на 
Съюза за хармонизация, свързано с 
промишлените продукти, различни от 
храна, фураж, лекарствени продукти за 
хуманна и ветеринарна употреба, живи 
растения и животни, продукти с 
човешки произход и растителни и 
животински продукти, пряко свързани с 
тяхното бъдещо възпроизводство. Това 
ще гарантира наличието на единна 
рамка за надзор на пазара за тези 
продукти на равнището на Съюза. 
Следователно е необходимо няколко 
инструмента от законодателството на 
Съюза за хармонизация в областта на 
продуктите да бъдат изменени, като по-
специално се заличат позоваванията на 
някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 
765/2008. Ако в бъдеще се приема ново 
законодателство на Съюза за 
хармонизация, в него ще се предвиди 
дали настоящият регламент следва също 
така да се прилага по отношение на 
посоченото законодателство.

(5) Настоящият регламент следва да 
обхваща продуктите, които влизат в 
обхвата на Директива 2001/95/EО или
на законодателството на Съюза за 
хармонизация, посочено в 
приложението. Посоченото в 
приложението законодателство следва 
да обхваща цялото законодателство на 
Съюза за хармонизация, свързано с 
промишлените продукти, различни от 
храна, фураж, лекарствени продукти за 
хуманна и ветеринарна употреба, живи 
растения и животни, продукти с 
човешки произход и растителни и 
животински продукти, пряко свързани с 
тяхното бъдещо възпроизводство. Това 
ще гарантира наличието на единна 
рамка за надзор на пазара за тези 
продукти на равнището на Съюза. 
Следователно е необходимо няколко 
инструмента от законодателството на 
Съюза за хармонизация в областта на 
продуктите да бъдат изменени, като по-
специално се заличат позоваванията на 
някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 
765/2008. Ако в бъдеще се приема ново 
законодателство на Съюза за 
хармонизация, в него ще се предвиди 
дали настоящият регламент следва също 
така да се прилага по отношение на 
посоченото законодателство.

Обосновка

За ефективната защита на потребителите е изключително важно директивата да 
бъде включена в законодателството. Особено важни за широката общественост са 
редица продукти в обхвата на директивата, като например играчки, и те следва да 
бъдат защитени.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Безопасността на потребителите 
зависи до голяма степен от активното 
прилагане на законодателството на 
Съюза за хармонизация в областта на 
продуктите, в което се предвиждат 
изисквания за безопасност. Поради това 
е необходимо мерките по 
правоприлагане да бъдат засилени. Тези 
мерки следва непрестанно да се 
подобряват и да стават все по-
ефективни с цел да се отговори на 
настоящите предизвикателства на 
глобалния пазар и на все по-сложната 
верига на доставки.

(7) Безопасността на потребителите 
зависи до голяма степен от активното 
прилагане на законодателството на 
Съюза в областта на продуктите, в което 
се предвиждат изисквания за 
безопасност. Поради това е необходимо 
мерките по правоприлагане да бъдат 
засилени, включително по отношение 
на продуктите, предлагани за 
продажба онлайн на крайни 
ползватели в Съюза. Тези мерки следва 
непрестанно да се подобряват и да 
стават все по-ефективни с цел да се 
отговори на настоящите 
предизвикателства на глобалния пазар и 
на все по-сложната верига на доставки.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Следва да се обърне специално 
внимание на „интернет на 
предметите“ и на нарастващия брой 
на устройства, използващи изкуствен 
интелект, като се вземе предвид, че 
потребителите все повече използват 
свързани устройства в ежедневието 
си, без да осъзнават заплахите за 
сигурността, които тези устройства 
може да представляват, и 
съществуващите отдалечени рискове.
Следователно регулаторната рамка 
на Съюза следва да разреши тези 
въпроси, за да гарантира по-добра 
защита на потребителите.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Отговорността за прилагане на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация следва да се носи от 
държавите членки, чиито органи за 
надзор на пазара следва да бъдат 
задължени да гарантират, че 
законодателството се спазва изцяло. 
Поради това държавите членки следва 
да възприемат систематични подходи за 
гарантиране на ефективността на 
надзора на пазара и другите дейности по 
правоприлагане.

(9) Отговорността за прилагане на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация следва да се носи от 
държавите членки, чиито органи за 
надзор на пазара следва да бъдат 
задължени да гарантират, че 
законодателството се спазва изцяло. 
Поради това държавите членки следва 
да възприемат систематични подходи за 
гарантиране на ефективността на 
надзора на пазара и другите дейности по 
правоприлагане, при условие че 
Комисията следи за правилното 
прилагане на законодателството на 
Съюза за хармонизация.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Един по-справедлив единен пазар 
следва да гарантира равни условия на 
конкуренция за всички икономически 
оператори и защита срещу нелоялна 
конкуренция. За тази цел е необходимо 
прилагането на законодателството на 
Съюза за хармонизация в областта на 
продуктите да бъде засилено. Доброто 
сътрудничество между производителите 
и органите за надзор на пазара е ключов 
елемент, който предоставя възможност 
за незабавна намеса и коригиращи 
действия по отношение на даден 
продукт. От значение е да има лице за 
контакт, установено в Съюза, така че 

(14) Един по-справедлив единен пазар 
следва да гарантира равни условия на 
конкуренция за всички икономически 
оператори и защита срещу нелоялна 
конкуренция. За тази цел е необходимо 
прилагането на законодателството на 
Съюза за хармонизация в областта на 
продуктите да бъде засилено. Доброто 
сътрудничество между 
производителите, дистрибуторите, 
търговците на едро, търговците на 
дребно и органите за надзор на пазара е 
ключов елемент, който предоставя 
възможност за незабавна намеса и 
коригиращи действия по отношение на 
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органите за надзор на пазара да имат 
възможност да му отправят въпроси във 
връзка със съответствието на 
продуктите със законодателството на 
Съюза за хармонизация. Лицето, 
отговарящо за предоставянето на такава 
информация относно съответствието, 
следва да бъде производителят, 
вносителят или друго лице, 
определено за тази цел от 
производителя, например друг 
икономически оператор. Ролята на 
установеното в Съюза лице, отговарящо 
за информацията относно 
съответствието, е от съществено 
значение, за да може органите за надзор 
на пазара да имат възможност да 
осъществяват комуникация с един 
посредник в Съюза и да извършват 
своевременно специфичните задачи, за 
да се гарантира, че продуктите са в 
съответствие с изискванията на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, което е от полза за 
потребителите, работниците и 
предприятията в рамките на Съюза. 
Разпоредбите в настоящия регламент, 
съгласно които се изисква наличието на 
установено в Съюза лице, отговарящо за 
информацията относно съответствието, 
не следва да се прилагат, когато 
специфичните изисквания, съдържащи 
се в някои правни инструменти относно 
продуктите, а именно член 4 от 
Регламент (ЕО) № 1223/2009, член 15 от 
Регламент (ЕС) 2017/745 и член 15 от 
Регламент 2017/746, постигат същия 
резултат.

даден продукт. От значение е да има 
лице за контакт, установено в Съюза, 
така че органите за надзор на пазара да 
имат възможност да му отправят 
въпроси във връзка със съответствието 
на продуктите със законодателството на 
Съюза за хармонизация. Лицето, 
отговарящо за предоставянето на такава 
информация относно съответствието, 
следва да бъде производителят или 
неговият упълномощен представител,
определен за тази цел. Когато 
производителят не е установен в 
Съюза и няма упълномощен 
представител, лицето, отговорно за 
предоставяне на информацията 
относно съответствието, следва да 
бъде вносителят или дистрибуторът. 
Ролята на установеното в Съюза лице, 
отговарящо за информацията относно 
съответствието, е от съществено 
значение, за да може органите за надзор 
на пазара да имат възможност да 
осъществяват комуникация с един 
посредник в Съюза и да извършват 
своевременно специфичните задачи, за 
да се гарантира, че продуктите са в 
съответствие с изискванията на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, което е от полза за 
потребителите, работниците и 
предприятията в рамките на Съюза. 
Разпоредбите в настоящия регламент, 
съгласно които се изисква наличието на 
установено в Съюза лице, отговарящо за 
информацията относно съответствието, 
не следва да се прилагат, когато 
специфичните изисквания, съдържащи 
се в някои правни инструменти относно 
продуктите, а именно член 4 от 
Регламент (ЕО) № 1223/2009, член 15 от 
Регламент (ЕС) 2017/745 и член 15 от 
Регламент 2017/746, постигат същия 
резултат.

Изменение 7

Предложение за регламент
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Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Дейностите по надзор на пазара 
следва да бъдат задълбочени и 
ефективни, за да се гарантира, че 
законодателството на Съюза за 
хармонизация в областта на продуктите 
се прилага правилно. Като се има 
предвид, че контролът може да 
представлява тежест за икономическите 
оператори, органите за надзор на пазара 
следва да организират и провеждат 
инспекционните дейности, като вземат 
предвид техните интереси и 
ограничават посочената тежест до 
необходимото за извършването на 
ефикасен и ефективен контрол. Освен 
това дейностите по надзор на пазара 
следва да се извършват със същото 
равнище на грижи от компетентните 
органи на съответната държава членка, 
независимо от това дали 
несъответствието на даден продукт е от 
значение на територията на тази 
държава членка или има вероятност да 
окаже въздействие върху пазара на 
друга държава членка.

(18) Дейностите по надзор на пазара 
следва да бъдат задълбочени и 
ефективни, за да се гарантира, че 
законодателството на Съюза за 
хармонизация в областта на продуктите 
се прилага правилно. Като се има 
предвид, че контролът може да 
представлява тежест за икономическите 
оператори, органите за надзор на пазара 
следва да организират и провеждат 
инспекционните дейности, като вземат 
предвид интересите на тези 
оператори и ограничават посочената 
тежест до необходимото за 
извършването на ефикасен и ефективен 
контрол. Освен това дейностите по 
надзор на пазара следва да се извършват 
със същото равнище на грижи от 
компетентните органи на съответната 
държава членка, независимо от това 
дали несъответствието на даден продукт 
е от значение на територията на тази 
държава членка или има вероятност да 
окаже въздействие върху пазара на 
друга държава членка. Следва да се 
установят общи условия за 
дейностите за инспектиране, 
провеждани от органите за надзор на 
пазара, когато даден продукт 
представлява установен или 
нововъзникващ риск.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Органите за надзор на пазара 
следва да имат възможност да 
предоставят съвети относно 
опаковките и да наредят да се 
направят промени, когато установят 
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противоречия със законодателството 
на Съюза.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да се гарантира надеждност и 
последователност на изпитванията в 
целия Съюз в рамките на надзора на 
пазара, Комисията следва да определи 
изпитвателни съоръжения на Съюза. 
Освен това следва да бъде разработена 
по-пълна информационна система за 
споделяне на резултатите от 
изпитванията в рамките на Съюза, за да 
се избегне ненужно дублиране и да се 
гарантира по-голяма съгласуваност на 
равнището на Съюза.

(33) За да се гарантира надеждност и 
последователност на изпитванията в 
целия Съюз в рамките на надзора на 
пазара, Комисията следва да определи 
изпитвателни съоръжения на Съюза. 
Органите за надзор на пазара следва 
надлежно да вземат предвид 
резултатите от изпитванията, 
проведени от тези изпитвателни 
съоръжения на Съюза. Освен това 
следва да бъде разработена по-пълна 
информационна система за споделяне на 
резултатите от изпитванията в рамките 
на Съюза, за да се избегне ненужно 
дублиране и да се гарантира по-голяма 
съгласуваност на равнището на Съюза. 
Изпитвателните съоръжения на 
Съюза следва да действат като 
експертни центрове по отношение на 
познатите и нововъзникващите 
рискове и също така да подпомагат 
Съюза и държавите членки в 
разработването на общи съвременни 
методологии на изпитване.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) От държавите членки следва да 
се изисква да гарантират, че винаги 
разполагат с адекватни финансови 
ресурси, за да осигуряват органите за 

(35) От държавите членки следва да 
се изисква да гарантират, че винаги 
разполагат с адекватни финансови 
ресурси, за да осигуряват органите за 
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надзор на пазара с необходимия 
персонал и оборудване. Ефективната 
дейност по надзор на пазара изисква 
значителни ресурси, поради това следва 
те да бъдат предоставяни във всеки един 
момент на подходящо равнище в 
съответствие с нуждите на 
правоприлагането. Поради това 
публичното финансиране следва да бъде 
допълвано от събиране на такси за 
покриване на разходите, направени при 
изпълнението на дейностите по надзор 
на пазара във връзка с продукти, за 
които е установено, че са 
несъответстващи на изискванията, като 
се отчитат надлежно резултатите на 
съответния икономически оператор с 
оглед на неговото съответствие с 
изискванията.

надзор на пазара с необходимия 
персонал и оборудване. Ефективната 
дейност по надзор на пазара изисква 
значителни ресурси, поради това следва 
те да бъдат предоставяни във всеки един 
момент на подходящо равнище в 
съответствие с нуждите на 
правоприлагането. 
Административните и 
автоматизирани проверки не може да 
служат за заместител на 
физическите проверки, които 
гарантират съответствието по 
същество на продукта с 
приложимото законодателство на 
Съюза. Поради това публичното 
финансиране следва да бъде допълвано 
от събиране на такси за покриване на 
разходите, направени при изпълнението 
на дейностите по надзор на пазара във 
връзка с продукти, за които е 
установено, че са несъответстващи на 
изискванията, като се отчитат надлежно 
резултатите на съответния 
икономически оператор с оглед на 
неговото съответствие с изискванията.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36a) Степента на прилаганите 
наказания за нарушения на 
разпоредбите на настоящия 
регламент, който налага задължения 
на икономическите оператори, и за 
нарушения на разпоредбите на 
законодателството на Съюза и на 
държавите членки в областта на 
продуктите, което налага 
задължения на икономическите 
оператори, следва да бъде повишена с 
цел да се възпрепятства пускането на 
пазара на несъответстващи на 
изискванията продукти.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38a) Комисията следва да 
наблюдава резултатите от 
дейността на митническите органи и 
да взема мерки относно пропуските в 
работата им, които биха могли да 
доведат до отслабване на 
равнопоставеността между 
постигналите съответствие 
производители от Съюза и 
производители от трети държави, 
които изнасят за Съюза. Комисията 
следва да обърне внимание и на 
практиката, при която износители 
от трети държави избират пунктове 
на въвеждане в Съюза, където 
проверките не са толкова строги или 
систематичнии.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определят 
правилата и процедурите за 
предоставяне на информация относно 
съответствието с изискванията на 
някои продукти, попадащи в обхвата
на актовете на Съюза за 
хармонизиране на условията за 
тяхното пускане на пазара. С него се 
създава рамка за сътрудничество с 
икономическите оператори във връзка 
с такива продукти.

Настоящият регламент има за цел да 
защити здравето, безопасността и 
сигурността на европейските 
потребители, както и на околната 
среда, и предвижда процедури, за да 
гарантира, че само безопасните и 
съответстващи на изискванията 
продукти се предлагат на 
европейските потребители.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се 
прилага по отношение на всички 
продукти, които влизат в обхвата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, посочено в 
приложението към настоящия регламент 
(„законодателство на Съюза за 
хармонизация“).

1. Настоящият регламент се 
прилага по отношение на всички 
продукти, които влизат в обхвата на 
Директива 2001/95/EО или на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, посочено в 
приложението към настоящия регламент 
(„законодателство на Съюза за 
хармонизация“).

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Прилагането на настоящия 
регламент не възпрепятства органите за 
надзор на пазара да предприемат по-
специфични мерки, предвидени в 
Директива 2001/95/EО.

3. Прилагането на настоящия 
регламент не възпрепятства органите за 
надзор на пазара да предприемат по-
специфични мерки, предвидени в 
Директива 2001/95/EО. Органите за 
надзор на пазара винаги трябва да 
действат въз основа на принципа на 
предпазните мерки, по-специално във 
връзка със здравето и околната среда.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „надзор на пазара“ означава 
извършените дейности и предприетите 
мерки от органите за надзор на пазара с 
цел да се гарантира, че продуктите 
съответстват на изискванията съгласно 
законодателството на Съюза за 
хармонизация и че не представляват 

(3) „надзор на пазара“ означава 
извършените дейности и предприетите 
мерки от органите за надзор на пазара с 
цел да се гарантира, че продуктите 
съответстват на изискванията съгласно 
законодателството на Съюза и че не 
представляват опасност за здравето и
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опасност за здравето, безопасността или 
другите аспекти на защитата на 
обществения интерес;

безопасността в общ смисъл, 
здравословните и безопасните условия 
на труд, защитата на 
потребителите, обществената 
сигурност или за другите аспекти на 
защитата на обществения интерес;

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 7 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) „формално несъответствие“ 
означава административно 
несъответствие, което не води до 
нарушаване на съществените 
изисквания, включително, но не само, 
случаите на несъответствия, 
посочени в член R34 от приложение І 
към Решение № 768/2008/EО на 
Европейския парламент и на 
Съвета1a;

_________________

1а Решение № 768/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно обща рамка за предлагането 
на пазара на продукти и за отмяна на 
Решение 93/465/ЕИО на Съвета (ОВ L 
218, 13.8.2008 г., стр. 82).

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „сериозен риск“ означава всеки 
сериозен риск, включително този, 
чиито въздействия не са 
непосредствени, и който изисква бърза 
намеса от страна на органите за 

(15) „сериозен риск“ означава всеки 
риск, изискващ бърза намеса и 
последващи действия, включително и 
в случаите, когато въздействието 
може и да не бъде непосредствено; 
всеки продукт, който не отговаря на 
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надзор на пазара; съществените изисквания, определени 
в законодателството за 
хармонизация, или всеки продукт, 
който не отговаря на критериите за 
общата безопасност на продуктите 
въз основа на Директива 2001/95/ЕО, 
се счита за представляващ сериозен 
риск;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 22 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) „доброволни мерки“ означава 
мерки, при които оператор
доброволно е поел ангажимент за 
отстраняване на несъответствието 
въз основа на констатациите на 
органа за надзор на пазара или въз 
основа на собствените си 
констатации;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 22 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) „обосновано искане“ означава 
искане от орган за надзор на пазара 
въз основа на предполагаемо 
несъответствие;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 22 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22в) „различни модели“ означава 
всички продукти, които имат 
различни характеристики, които 
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понякога са незначителни и дори 
несъществуващи.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) производителят е установен в 
Съюза или поне едно от следните лица, 
имащи отношение към продукта, се 
намира в Съюза:

а) производителят или неговият 
упълномощен представител е 
установен в Съюза или поне едно от 
следните лица, имащи отношение към 
продукта, се намира в Съюза:

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) вносител; i) вносител, когато 
производителят не е установен в 
Съюза и няма упълномощен 
представител;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка i a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) дистрибутор;

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) физическо или юридическо лице, ii) в случаи, когато няма 
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установено в Съюза, упълномощено 
писмено от производителя, който го е 
определил като лице, отговарящо за 
изпълнението на задачите, изброени в 
параграф 3, и изисква от него да 
изпълнява тези задачи от името на 
производителя;

производител или вносител, 
установен в Съюза, физическо или 
юридическо лице, установено в Съюза, 
упълномощено писмено от 
производителя, който го е определил 
като лице, отговарящо за 
осигуряването на съответствие и 
изпълнението на задачите, изброени в 
параграф 3 от името на производителя;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) данните за самоличността и 
данните за контакт на производителя, 
вносителя или друго лице, което 
отговаря на изискванията на буква а), са 
публично достъпни в съответствие с 
параграф 4 и са посочени или могат да 
бъдат установени в съответствие с 
параграф 5.

б) данните за самоличността и 
данните за контакт на производителя, 
вносителя, дистрибутора или друго 
лице, което отговаря на изискванията на 
буква а), са публично достъпни в 
съответствие с параграф 4 и са посочени 
или могат да бъдат установени в 
съответствие с параграф 5.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при обосновано искане от орган 
за надзор на пазара — предоставяне на 
този орган на цялата информация и 
документация, необходима за доказване 
на съответствието на продукта, на 
официален език на Съюза, определен от 
съответната държава членка;

б) при обосновано искане от орган 
за надзор на пазара – предоставяне на 
този орган на цялата информация и 
документация, необходима за доказване 
на съответствието на продукта, на 
официален език на Съюза, определен от 
съответната държава членка, и за 
доказване наличието на различни 
съществени характеристики между 
неговите различни модели съгласно 
определението в член 3, точка 22в;
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) осъществяване на 
сътрудничество с органите за надзор на 
пазара, по тяхно искане, при всяко 
действие, предприето за отстраняване 
или — ако това не е възможно —
ограничаване на рисковете, свързани с 
продукта.

в) осъществяване на 
сътрудничество с органите за надзор на 
пазара и предприемане на незабавно 
действие, по тяхна инициатива или по
искане на тези органи, за отстраняване 
или — ако това не е възможно —
ограничаване на рисковете, свързани с 
продукт, или отстраняване на 
несъответствието с изискванията, 
определени в законодателство на 
Съюза за хармонизация или в 
Директива 2001/95/ЕО;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) когато счита или има причина 
да счита, че въпросният продукт 
представлява риск или не 
съответства на приложимото 
законодателство на Съюза за 
хармонизация или с хармонизиран 
стандарт, информира незабавно 
производителя и – когато е 
приложимо, други икономически 
оператори;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производителите правят 
данните за самоличността и 

заличава се
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данните за контакт с лицето, 
отговарящо за информацията 
относно съответствието във връзка с 
продукта, публично достъпни на своя 
уебсайт или, при липса на уебсайт, по 
какъвто и да било друг начин, който 
позволява информацията да бъде 
леснодостъпна и безплатна за 
широката общественост в Съюза.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Данните за самоличността и 
данните за контакт на лицето, 
отговарящо за информацията относно 
съответствието във връзка с продукта, 
трябва да бъдат посочени на продукта 
или да могат да бъдат установени от 
информацията, посочена на продукта, на 
неговата опаковка, на пакета или в 
придружаващ документ.

5. Данните за самоличността и 
данните за контакт на 
производителя и данните за контакт на 
лицето, отговарящо за информацията 
относно съответствието във връзка с 
продукта, трябва да бъдат посочени на 
продукта или да могат да бъдат 
установени от информацията, посочена 
на продукта, на неговата опаковка, на 
пакета или в придружаващ документ.

Обосновка

Продукт може да бъде пускан на пазара само ако съответства на изискванията и е 
безопасен за потребителите и за околната среда. Това е основната отговорност на 
производителя.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Производителят, вносителят 
и други лица, отговарящи на 
изискванията на параграф 1, буква а) 
от настоящия член, предоставят на 
разположение на обществеността и 
на другите икономически оператори 
чрез всички подходящи средства 
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списъци със своите модели на 
продукти, придружени от снимка, по-
специално за продуктите, които 
влизат или са влизали в обхвата на 
решение на Комисията по член 13 от 
Директива 2001/95/EО, и за продукти, 
които са обект на широко 
разпространение.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а

Задължения на дистрибуторите

1. Преди да започнат да предоставят 
продукт на пазара, дистрибуторите 
предприемат всички разумни стъпки, 
за да гарантират, че производителят 
и вносителят са спазили 
изискванията, посочени в 
приложимото законодателство за 
хармонизация, хармонизирани 
стандарти или Директива 
2001/95/EО.

2. При обосновано искане от орган за 
надзор на пазара лицето, отговорно за 
информацията за съответствие, 
предоставя на този орган цялата 
информация и документация, 
необходими за доказване на 
съответствието на продукта, на 
официален език на Съюза, определен 
от съответната държава членка, и за 
доказване наличието на различни 
съществени характеристики между 
неговите различни модели съгласно 
определението в член 3, точка 22в;

Обосновка

Търговците на дребно допускат постоянно продажбата и потреблението на 
незаконни или на несъответстващи на изискванията стоки. Това изменение ще 
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задължи дистрибуторите да играят по-активна роля в налагането на забрана по 
отношение на незаконните стоки.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в законодателството на Съюза за 
хармонизация се предвижда изготвянето 
на ЕС декларация за съответствие, 
производителите правят декларацията 
публично достъпна на своя уебсайт 
или, при липса на уебсайт, по какъвто 
и да било друг начин, който позволява 
декларацията да бъде леснодостъпна 
и безплатна за широката 
общественост в Съюза.

Когато в законодателството на Съюза за 
хармонизация се предвижда изготвянето 
на ЕС декларация за съответствие, 
производителите, включително тези 
от трети държави, или вносителите
правят декларацията публично достъпна 
безплатно.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се

Договорености за партньорство 
относно съответствието

1. Даден орган за надзор на пазара 
може да сключва договореност за 
партньорство с икономически 
оператор, установен на неговата 
територия, в рамките на която 
органът се съгласява да предоставя на 
икономическия оператор съвети и 
насоки във връзка със 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, приложимо към 
продуктите, за които 
икономическият оператор е 
отговорен.
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Договореността не обхваща 
извършването на дейности по 
оценяване на съответствието, които 
се възлагат на нотифицираните 
органи съгласно законодателството 
на Съюза за хармонизация.

2. Ако даден орган за надзор на 
пазара сключи договореност за 
партньорство съгласно параграф 1, 
той вписва този факт в системата, 
посочена в член 34, заедно с подробна 
информация относно обхвата на 
договореността и своето собствено 
наименование и адрес, както и 
наименованието и адреса на 
икономическия оператор.

3. Ако даден орган за надзор на 
пазара сключи договореност за 
партньорство съгласно параграф 1, 
другите органи за надзор на пазара 
информират този орган за всяка 
временна мярка, предприета от тях 
срещу икономическия оператор, 
както и за всяко коригиращо 
действие, предприето от 
икономическия оператор във връзка с 
постигането на съответствие с 
приложимото законодателство на 
Съюза за хармонизация.

4. Даден орган за надзор на пазара, 
който сключва договореност за 
партньорство съгласно параграф 1, 
може да налага такса на 
икономическия оператор за 
разходите, обосновано направени от 
съответния орган при 
упражняването на неговите функции 
съгласно параграфи 1 и 2.

Обосновка

Органите за наблюдение на пазара следва да останат независими и безпристрастни 
при изпълнението на задълженията си.

Изменение 36

Предложение за регламент
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Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органите за надзор на пазара могат да 
сключват меморандуми за 
разбирателство с предприятия или 
организации, представляващи 
предприятията или крайните 
ползватели, с цел извършване или 
финансиране на съвместни дейности, 
насочени към установяване на 
наличието на несъответствие или 
насърчаване на постигането на 
съответствие в определени географски 
райони или по отношение на 
специфични категории продукти.

Органите за надзор на пазара могат да 
сключват меморандуми за 
разбирателство с митнически, 
пристанищни и летищни органи, 
производители или вносители, 
предприятия или организации, 
представляващи предприятията или 
крайните ползватели, с цел извършване 
или финансиране на съвместни 
дейности, насочени към установяване на 
наличието на несъответствие или 
насърчаване на постигането на 
съответствие в определени географски 
райони или по отношение на
специфични категории продукти с цел 
разглеждане на въпроси, пораждащи 
особена загриженост сред 
потребителите в тази област. 
Органът за надзор на пазара 
предоставя проекта на меморандум за 
разбирателство на Комисията преди 
приемането му. Комисията 
представя на органите за надзор на 
пазара становище относно проекта 
на меморандум и доклада за 
изпълнение.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Даден орган за надзор на пазара 
може да използва всяка информация, 
получена в резултат на дейности, 
извършвани или финансирани от други 
страни по меморандум за 
разбирателство, сключен от него 
съгласно параграф 1 като част от всяко 
разследване, предприето от този орган 
във връзка с дадено несъответствие, но 

2. Даден орган за надзор на пазара 
може да използва всяка информация, 
получена в резултат на дейности, 
извършвани или финансирани от други 
страни по меморандум за 
разбирателство, сключен от него 
съгласно параграф 1 като част от всяко 
разследване, предприето от този орган 
във връзка с дадено несъответствие, но 
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само ако въпросната дейност е 
извършена независимо, безпристрастно 
и непредубедено.

само ако въпросната дейност е 
извършена независимо, безпристрастно 
и непредубедено. Информацията за 
начина, по който продуктите са били 
изпитвани, и резултатите от тези 
изпитвания са публично достъпни.

Обосновка

Необходима е по-голяма прозрачност във връзка с методите и критериите за 
изпитване, както и с резултатите от изпитването.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки обмен на информация 
между органите за надзор на пазара и 
предприятията или организациите, 
посочени в параграф 1, за целите на 
изготвянето или прилагането на 
меморандум за разбирателство, сключен 
от тях съгласно посочения параграф, не 
се счита за нарушаване на
изискванията за професионалната тайна.

3. Всеки обмен на информация 
между органите за надзор на пазара, 
Комисията или органа на ЕС за 
съответствие на продуктите и 
предприятията или организациите, 
посочени в параграф 1, за целите на 
изготвянето или прилагането на 
меморандум за разбирателство, сключен 
от тях съгласно посочения параграф, се 
разглежда в съответствие с
изискванията за професионалната тайна. 
Всяко по-нататъшно използване на 
тази информация подлежи на най-
строги гаранции за поверителност и 
за опазване на професионалната и 
търговската тайна.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) процедури за наблюдение на 
инциденти или случаи на увреждане на 
здравето или безопасността на 
крайните ползватели, за които се 
предполага, че са причинени от такива 

б) процедури за наблюдение на 
инциденти или случаи на увреждане на 
здравето или сигурността на крайните 
ползватели, за които се предполага, че 
са причинени от такива продукти;
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продукти;

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) процедури за събиране и 
проучване на научни и технически 
познания, свързани с въпроси на 
безопасността, засягащи по-
специално опазването на здравето и 
защитата на околната среда; 

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) процедури за установяване на 
сътрудничество и обмен на 
информация и опит между органите 
за надзор на пазара и научни или 
изследователски институции.

Обосновка

Обменът на знания, информация и опит между органите за надзор на пазара и научни 
и изследователски институции изглежда би бил от полза и за двете страни, особено в 
области, в които са налице бърз напредък на науката и иновации.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органите за надзор на пазара 
осъществяват контрол като част от 
своите дейности, посочени в параграф 1, 
чрез основан на риска подход, като 
вземат предвид като минимум следните 

2. Органите за надзор на пазара 
осъществяват контрол като част от 
своите дейности, посочени в параграф 1, 
чрез основан на риска подход и в 
съответствие с принципа на 
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фактори: предпазните мерки, като вземат 
предвид като минимум следните 
фактори:

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) продукта, като например броя на 
продуктите на пазара и всички 
опасности, свързани с този продукт;

i) продукта, като например броя на 
продуктите на пазара и всички 
опасности, свързани с този продукт, 
като се обръща особено внимание на 
здравното измерение на 
потенциалния риск;

Изменение44

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) продуктът е в състояние да 
застраши здравето или безопасността на 
крайните ползватели;

а) продуктът е в състояние да 
застраши здравето и да изложи на 
опасност безопасността или 
сигурността на крайните ползватели
или да причини вреда на околната 
среда;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) продуктът не е в съответствие с 
приложимите изисквания съгласно 
законодателството на Съюза за 
хармонизация.

б) продуктът не е в съответствие с 
приложимите изисквания съгласно 
законодателството на Съюза за 
хармонизация или съгласно Директива 
2001/95/ЕО и поради това би могъл да 
застраши здравето и безопасността 
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на крайните ползватели.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато продуктите се изтеглят, 
изземват, забраняват или им се налагат 
ограничения, органът за надзор на 
пазара трябва да гарантира, че 
Комисията чрез мрежата, създадена 
съгласно член 31, другите държави 
членки и крайните ползватели биват 
съответно информирани за това.

Когато продуктите се изтеглят, 
изземват, забраняват или им се налагат 
ограничения, органът за надзор на 
пазара трябва да гарантира, че 
Комисията чрез мрежата, създадена 
съгласно член 31, изпитвателните 
съоръжения на Съюза, другите 
държави членки и крайните ползватели 
биват съответно информирани за това.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. С цел уреждане на всички 
спорове, възникващи в резултат на 
различните оценки на риска между 
органите на държавите членки, 
икономическите оператори и 
органите за оценяване на 
съответствието, Комисията може 
по своя инициатива или по искане на 
органа за надзор на пазара да възложи 
оценка на риска на референтна 
лаборатория на Европейския съюз, 
посочена в член 28.  Тази оценка на 
риска има обвързващ характер за 
всички заинтересовани страни.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка изготвя 
национална стратегия за надзор на 
пазара най-малко веднъж на всеки 3
години. С тази стратегия се насърчава 
прилагането на последователен, 
всеобхватен и интегриран подход към 
надзора на пазара и прилагането на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация на територията на 
съответната държава членка, като тя 
обхваща всички сектори и етапи от 
веригата на доставки на продукти, 
включително вноса и цифровите вериги 
на доставки.

1. Всяка държава членка изготвя 
национална стратегия за надзор на 
пазара най-малко веднъж на всеки 4
години с оглед на бързото развитие на 
пазара и нововъзникващите рискове. С 
тази стратегия се насърчава прилагането 
на последователен, всеобхватен и 
интегриран подход към надзора на 
пазара и прилагането на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация на територията на 
съответната държава членка, като тя 
обхваща всички сектори и етапи от 
веригата на доставки на продукти, 
включително вноса и цифровите вериги 
на доставки. При изготвянето на 
своите национални стратегии за 
надзор на пазара държавите членки 
провеждат консултации със 
заинтересованите страни и 
предоставят своите коментари на 
разположение на широката 
общественост.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) областите, определени като 
приоритетни за прилагането на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация;

б) областите, определени като 
приоритетни за прилагането на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация; държавите членки 
разглеждат продуктите, които са 
или са били предмет на решение по 
неотложност въз основа на член 13 
от Директива 2001/95/ЕО, като 
приоритетни области;

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) планираните действия по 
правоприлагане с цел намаляване на 
случаите на несъответствие в тези 
определени като приоритетни области, 
включително, когато е целесъобразно, 
минималните равнища на контрол, 
предвидени за категориите продукти, 
при които има значително равнище на 
несъответствие;

в) планираните действия по 
правоприлагане с цел намаляване на 
случаите на несъответствие в тези 
определени като приоритетни области, 
включително, когато е целесъобразно, 
минималните равнища на контрол, 
предвидени за категориите продукти, 
при които има значително равнище на 
несъответствие и които могат да 
създадат сериозен риск;

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) оценка на нови рискове за 
потребителите във връзка с 
продукти, които имат възможност 
за свързване към интернет и могат да 
застрашат сигурността на 
потребителите;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки съобщават 
своята национална стратегия за надзор 
на пазара чрез системата, посочена в 
член 34.

3. Държавите членки съобщават 
своята национална стратегия за надзор 
на пазара чрез системата, посочена в 
член 34, и я предоставят на 
разположение на широката 
общественост.

Обосновка

Постигане на по-голяма прозрачност.
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Изменение 53

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правомощието да извършват 
одити на системите на 
организациите на икономическите 
оператори, включително одити на 
процедурите, които те са въвели, за 
да се гарантира съответствието с 
настоящия регламент и с 
приложимото законодателство на 
Съюза за хармонизация;

заличава се

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква д – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) да запечатват всяко помещение 
или да конфискуват всяка информация, 
данни или документи на икономически 
оператор по време на инспекцията за 
необходимия срок и в необходимата за 
целите на разследването степен;

(2) да запечатват съответното
помещение или да конфискуват всяка 
информация, данни или документи на 
икономически оператор по време на 
инспекцията за необходимия срок и в 
необходимата за целите на 
разследването степен;

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) правомощието да предприемат 
временни мерки, когато няма други 
ефективни средства, за да се 
предотврати сериозен риск, 
включително по-специално временни
мерки, изискващи доставчиците на 
хостинг услуги да премахват, блокират 
или ограничават достъпа до съдържание 

з) правомощието да предприемат 
временни или окончателни мерки
относно продукти, които не са 
безопасни или не съответстват на 
изискванията, когато няма други 
ефективни средства, за да се 
предотврати сериозен риск, 
включително по-специално мерки, 
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или да спират или ограничават достъпа 
до уебсайт, услуга или акаунт или 
изискващи от регистри или 
регистратори на домейни да 
преустановяват използването на 
напълно определено име на домейн за 
определен период от време;

изискващи доставчиците на хостинг 
услуги да премахват, блокират или 
ограничават достъпа до съдържание или 
да спират или ограничават достъпа до 
уебсайт, услуга или акаунт или 
изискващи от регистри или 
регистратори на домейни да 
преустановяват използването на 
напълно определено име на домейн за 
определен период от време;

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) правомощието да разпореждат 
възстановяване на облагите, получени в 
резултат на случай на несъответствие;

м) правомощието да разпореждат 
възстановяване на облагите, получени в 
резултат на случай на несъответствие, и 
да изискват от дружествата да 
възстановяват заплатената сума на 
засегнатите потребители;

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) правомощието да публикуват 
всички окончателни решения, 
окончателни мерки, ангажименти, поети 
от икономическия оператор, или 
решения, предприети или взети 
съгласно настоящия регламент, 
включително да публикуват 
самоличността на икономическия 
оператор, който е отговорен за 
несъответствието.

н) правомощието да публикуват 
всички окончателни решения, 
окончателни мерки, ангажименти, поети 
от икономическия оператор, или 
решения, предприети или взети 
съгласно настоящия регламент, 
включително да публикуват 
самоличността на икономическия 
оператор, който е отговорен за 
несъответствието при най-строги 
гаранции за поверителност и за 
опазване на професионалната и 
търговската тайна, и условията, при 
които икономическият оператор е 
длъжен да обезщети загубите или 
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вредите, понесени от 
потребителите.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Органите за надзор на пазара 
публикуват всички ангажименти, които 
са им съобщени от икономическите 
оператори, подробна информация за 
всяко коригиращо действие, предприето 
от икономическите оператори на тяхна 
територия, и подробна информация за 
всякакви временни мерки, предприети 
от съответния орган за надзор на пазара 
в съответствие с настоящия регламент.

4. Органите за надзор на пазара 
публикуват всички ангажименти, които 
са им съобщени от икономическите 
оператори, подробна информация за 
всяко коригиращо действие, предприето 
от икономическите оператори на тяхна 
територия, и подробна информация за 
всякакви временни мерки, предприети 
от съответния орган за надзор на пазара 
в съответствие с настоящия регламент
при най-строги гаранции за 
поверителност и за опазване на 
професионалната и търговската 
тайна.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Органите за надзор на пазара 
упражняват правомощията си в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност.

5. Органите за надзор на пазара 
упражняват правомощията си в 
съответствие с принципа на
предпазните мерки и принципа на 
пропорционалност.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органите за надзор на пазара извършват Органите за надзор на пазара извършват 
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съответните проверки на 
характеристиките на продуктите в 
съответния мащаб посредством 
проверки на документи и, когато е 
целесъобразно, физически и 
лабораторен контрол въз основа на 
представителни проби.

съответните проверки на 
характеристиките на продуктите в 
съответния мащаб в съответствие с 
общата методология, определена от 
Комисията, посредством проверки на 
документи и, когато е целесъобразно, 
физически и лабораторен контрол въз 
основа на представителни проби. На 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове, с които определя минимални 
проценти за броя на проверките, 
които органите за надзор на пазара 
трябва да извършват по отношение 
на продуктите от различни 
категории, в съответствие с 
приоритетите, определени от 
мрежата на Съюза за 
съответствието на продуктите.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При необходимост органите за надзор 
на пазара спазват принципа на
поверителност с цел опазване на 
професионални и търговски тайни 
или с цел защита на личните данни в 
съответствие с националното 
законодателство, при спазване на 
изискването информацията да бъде 
направена обществено достояние в най-
пълния възможен обем с цел защита на 
интересите на крайните ползватели в 
Съюза.

Органите за надзор на пазара 
осигуряват най-строги гаранции за
поверителност и за опазване на 
професионалната и търговската 
тайна и защитават личните данни в 
съответствие с националното 
законодателство, при спазване на 
изискването информацията да бъде 
направена обществено достояние в най-
пълния възможен обем с цел защита на 
интересите на крайните ползватели в 
Съюза.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение



AD\1158272BG.docx 35/46 PE620.896v02-00

BG

2. Решението дали даден продукт 
представлява сериозен риск се основава 
на подходяща оценка на риска, при 
която се взема предвид естеството на 
опасността и вероятността за нейното 
настъпване. Възможността за постигане 
на по-висока степен на безопасност или 
наличието на други продукти, 
показващи по-ниска степен на риск, не 
представлява основание да се счита, че 
продуктът представлява сериозен риск.

2. Решението дали даден продукт 
представлява сериозен риск се основава 
на подходяща оценка на риска, при 
която се взема предвид естеството на 
опасността, вероятността за нейното 
настъпване и принципа на 
предпазните мерки. При вземането на 
това решение се обръща особено 
внимание на здравното измерение на 
риска. Възможността за постигане на 
по-висока степен на безопасност или 
наличието на други продукти, 
показващи по-ниска степен на риск, не 
представлява основание да се счита, че 
продуктът представлява сериозен риск.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предлагат независими 
технически или научни консултации на 
Комисията, включително в рамките на 
мрежата, създадена съгласно член 31, и 
на държавите членки;

в) предлагат независими 
технически или научни консултации на 
Комисията, включително в рамките на 
мрежата, създадена съгласно член 31, и 
на държавите членки и сигнализират за 
нововъзникващи рискове въз основа на 
последните научни открития;

Изменение64

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) действат като експертен 
център по отношение на рисковете и 
нововъзникващите рискове за 
потребителите и околната среда, 
например във връзка с вредни 
химически вещества, които са 
класифицирани като канцерогенни, 
мутагенни и токсични за 
репродукцията или други пораждащи 
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тревога вещества в потребителските 
продукти;

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) действат като експертен 
център по отношение на новите 
рискове за потребителите, свързани с 
продукти, които имат възможност 
за свързване към интернет;

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) изпитвателните съоръжения на 
Съюза помагат на Комисията и на 
държавите членки при 
разработването на съвместни 
съвременни методологии; 
установяват се тесни връзки между 
Европейската агенция по химикалите 
и изпитвателните съоръжения на 
Съюза като експертен център, за да 
се избегне дублиране и да се гарантира 
оптимална подкрепа за дейностите 
на държавите членки по пазарен 
надзор и правоприлагане.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Органите за надзор на пазара 
вземат надлежно предвид 
изпитванията, резултатите, анализа 
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и заключенията на изпитвателните 
съоръжения на Съюза при 
приемането на подходящи мерки за 
надзор на пазара.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на запитващ орган 
запитаният орган предприема незабавно 
всички необходими мерки по 
правоприлагане, като използва 
правомощията, които са му 
предоставени съгласно настоящия 
регламент, с цел да се преустанови 
определен случай на несъответствие.

1. По искане на запитващ орган, на 
Комисията или на други 
заинтересовани страни, представящи 
надлежни доказателства за 
несъответствие, запитаният орган 
предприема незабавно всички 
необходими мерки по правоприлагане, 
като използва правомощията, които са 
му предоставени съгласно настоящия 
регламент, с цел да се преустанови 
определен случай на несъответствие.
Ако запитаният орган не предприеме 
действие, Комисията може сама да 
предприеме всички необходими мерки 
по правоприлагане.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изготвя всяка година до 30 
юни доклад, който съдържа
предоставената от държавите членки 
информация за предходната календарна 
година. Докладът се публикува в 
системата, посочена в член 34.

Комисията изготвя всяка година до 30 
юни доклад и обобщение на доклада, 
които съдържат предоставената от 
държавите членки информация за 
предходната календарна година. 
Докладът се публикува в системата, 
посочена в член 34.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 8 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато митническите органи на 
държава членка имат основание да 
считат, че икономически оператор е 
променил своя пункт за въвеждане на 
продукти на пазара на Съюза, като го 
е преместил в друга държава членка, 
тъй като там проверките не са 
толкова строги или систематични, 
те информират съответните органи 
на тази държава членка за рисковия 
профил, за който се счита, че е 
свързан с икономическия оператор, и 
може да поискат от мрежата на 
Съюза за съответствието на 
продуктите да наблюдава 
въвеждането на такива продукти.

Обосновка

Целта е да се гарантира, че само безопасни и съответстващи на изискванията 
продукти се въвеждат на пазара.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) продуктът не е маркиран или 
етикетиран в съответствие с посоченото 
законодателство на Съюза за 
хармонизация;

б) продуктът не е маркиран или 
етикетиран в съответствие с посоченото 
законодателство на Съюза за 
хармонизация и това положение не 
може да се поправи чрез корекция в 
разумен срок;

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1. Органите за надзор на пазара 
третират приоритетно продуктите, 
декларирани за свободно обращение 
от одобрен икономически оператор, 
както е посочено в член 38, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № 952/2013, чието 
вдигане е спряно в съответствие с член
28, параграф 1 от настоящия регламент.

1. Органите за надзор на пазара 
третират вдигането на продуктите, 
които са спрени в съответствие с 
член 28, параграф 1 от настоящия 
регламент, еднакво за всички 
икономически оператори.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Комисията дава възможност 
на съответните заинтересовани 
лица, включително на 
потребителските групи, да 
предоставят структуриран принос, за 
да помогнат да се установят 
приоритетите и да се изберат общи, 
едновременни дейности по надзор.

Обосновка

Потребителските организации извършват редовно сравнителни изпитвания на 
продукти в лаборатории и допринасят за идентифицирането на небезопасни и 
несъответстващи на изискванията потребителски продукти. Събраните от тях 
доказателства и данни на национално и европейско равнище биха допринесли за по-
добро функциониране на мрежата на Съюза за съответствието на продуктите.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) да извършва наблюдение на 
дейностите на органите за надзор на 
пазара и митническите органи, за да 
се гарантира наличието на 
равностоен и строг контрол по 
отношение на хармонизираните и 



PE620.896v02-00 40/46 AD\1158272BG.docx

BG

нехармонизираните продукти в 
различните държави членки;

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) да въведе обща методология на 
изпитване, за да гарантира, че е 
налице уеднаквяване на контрола, 
осъществяван от държавите членки;

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да организира сътрудничеството 
и ефективния обмен на информация и 
най-добри практики между органите за 
надзор на пазара;

е) да организира сътрудничеството 
и да улесни ефективния и редовен
обмен на информация и най-добри 
практики между държавите членки, 
както и между органите за надзор на 
пазара, и между държавите членки и 
съответните заинтересовани 
страни;

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква м а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ма) да разработва единни практики 
за анализ на риска и да определя 
различни рискови категории;
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Изменение 78

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква м б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

мб) да наблюдава резултатите от 
дейността на митническите органи и 
да взема мерки относно пропуските в 
работата им, които биха могли да 
доведат до отслабване на 
равнопоставеността между 
постигналите съответствие 
производители от Съюза и 
производители от трети държави, 
които изнасят за Съюза, и относно 
практиката, при която износители 
от трети държави избират пунктове 
на въвеждане в Съюза, където 
проверките не са толкова строги или 
систематични;

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква м в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

мв) да представя на Европейския 
парламент годишен доклад относно 
дейностите на ЕССП;

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква м г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

мг) да въведе процедури за 
общоевропейска база данни за 
събиране на информация относно 
инциденти, нанесени вреди или 
увреждане на здравето, 
безопасността и/или сигурността на 
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крайните ползватели или на 
околната среда, и да направи 
предоставената в базата данни 
информация леснодостъпна за всички 
заинтересовани страни.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да обменя с 
регулаторните органи на трети държави 
или на международни организации 
поверителна информация, свързана с 
надзора на пазара, когато е сключила с 
тези органи или организации 
споразумения за поверителност, 
основани на принципа на 
реципрочност.

1. Комисията може да обменя с 
регулаторните органи на трети държави 
или на международни организации 
поверителна информация, свързана с 
надзора на пазара, при най-строги 
гаранции за поверителност и за
опазване на професионалната и 
търговската тайна.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят
правилата относно санкциите, 
приложими за нарушения на 
разпоредбите на настоящия регламент, с 
които се налагат задължения на 
икономическите оператори, както и за 
нарушения на разпоредбите на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация относно продукти, 
попадащи в обхвата на настоящия 
регламент, с които се налагат 
задължения на икономическите 
оператори, когато това законодателство 
не предвижда санкции, и предприемат
всички необходими мерки, за да 
гарантират, че те се изпълняват. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 

Комисията съвместно с държавите 
членки определя правилата относно 
санкциите, приложими за нарушения на 
разпоредбите на настоящия регламент, с 
които се налагат задължения на 
икономическите оператори, както и за 
нарушения на разпоредбите на 
законодателството на Съюза относно 
продукти, с които се налагат 
задължения на икономическите 
оператори, когато това законодателство 
не предвижда санкции, и предприема
всички необходими мерки, за да 
гарантира, че те се изпълняват. 
Санкциите трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.
Също така Комисията установява 
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ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

правилата за експлоатация за 
предприемането на временни мерки и 
корективни действия от страна на 
държавите членки относно продукти, 
несъответстващи на изискванията, 
или неотговарящи на изискванията 
икономически оператори, с цел 
незабавна защита на потребителите, 
изправени пред риск.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) финансовото положение на 
малките и средните предприятия;

заличава се

Обосновка

Този критерий не е свързан с пропорционалността на причинената вреда за крайните 
ползватели или за околната среда и поради това не следва да има първостепенно 
значение в процеса на вземане на решение за налагане на наказание.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) естеството, тежестта и 
продължителността на 
несъответствието, като се вземe предвид 
причинената вреда за крайните 
ползватели;

б) естеството, тежестта и 
продължителността на 
несъответствието, като се вземe предвид 
причинената вреда за крайните 
ползватели, за околната среда и за 
социалните и икономическите 
интереси;

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – буква д a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) финансовото положение на 
малките и средните предприятия.
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