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Въведение

§ Свободното движение на стоки в рамките на Единния пазар е важен задвижващ 
механизъм за конкурентоспособността и икономическия растеж в ЕС.
Техническото законодателство на Общността, което гарантира свободното 
обръщение на продукти, е осигурило не само по-равнопоставено поле за изява за 
икономически оператори, но също така и за високи нива на сигурност на 
продукта и защита на потребителите.

§ Независимо от това, при прилагането на това техническо законодателство се 
получиха някои дисфункции. По-конкретно, рискове от изкривяване на 
конкуренцията, дължащи се на различните практики на държавите-членки при 
назначаване на органи за оценка на съответствието и различните 
инфраструктури за надзор на пазарите, както и липсата на вяра в - и разбиране 
на - маркировката за съответствие CE.

§ Законодателните мерки, включени в пакета за Вътрешния пазар за стоки, 
предложен от Комисията, следователно имат за цел да осигурят обща рамка за 
подобряване на съществуващите надзорни инфраструктури и да зададат
хармонизирани референции за развитието на бъдещо законодателство относно
продуктите.

§ От трите законодателни мерки, предложени в пакета за стоките, две 
предложения1 са свързани с хармонизираното пространство на стоки, 
гарантиращо същите минимални изисквания за продуктите във всички държави-
членки и покриващо почти 75% от вътрешната търговия в ЕС. Едно 
предложение2 засяга нехармонизираното пространство на стоки, покриващо 
приблизително 25% от вътрешната търговия в ЕС. 

§ Имайки предвид „хармонизираното пространство”, Комисията е избрала да 
раздели предложението си на два отделни правни текста: 

1. Регламент, определящ цялостната рамка, която допълва съществуващото 
законодателство във връзка с акредитацията и пазарния надзор

2. Решение, определящо общите елементи за бъдещи законодателства в 
хармонизираното пространство на стоки, придружени от насоки за 
приложението им. 

§ Предмет на този Работен документ е предложението за Решение за обща рамка 
за търговията с продукти, обединяващо хармонизирани правни инструменти, 

  
1 COM (2007) 53 окончателен: предложение за Решение относно обща рамка за пускането на продукти на 
пазара и COM (2007) 37 окончателен: Предложение за регламент за определяне на изискванията за 
акредитация и наблюдение на пазара във връзка с пускането на продукти на пазара. 
2 COM (2007) 36 окончателен: Предложение за регламент относно установяване на процедурите, 
свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно продавани на 
пазара в други държави -членки, и за отмяна на Решение 3052/95/EО.
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които могат да се приложат независимо от използваната законодателна техника 
(т. нар. “стар” и ”нов” законодателен подход).

§ ”Стар” срещу ”Нов” подход: В хармонизираното пространство могат да се 
използват две различни законодателни техники: 1) „новият” подход3, при който 
законодателството на Общността се ограничава до дефиниране на основните
изисквания във връзка с въпроси като здраве, безопасност, защита на 
потребителите и опазване на околната среда. Техническите спецификации под 
формата на стандарти позволяват продуктите да отговорят на основните
изисквания, и 2) ”старият” подход, при който законодателството на Общността 
определя всички подробни технически изисквания. 

§ Новият подход е широко признат като добър пример за по-лека и по-гъвкава 
законодателна техника и чрез възприемането на само 25 директиви успя да 
освободи обръщението на приблизително 60% от продуктите в ЕС. В сравнение 
с тези стойности, старият подход се състои от около 600 директиви и покрива 
около 10% от продуктите в обръщение в ЕС.

Въпроси за обсъждане

Вашият докладчик би искал да повдигне няколко предварителни въпроса, които 
изискват внимателно разглеждане:

Избор на законодателен инструмент

Ключов въпрос е дали предложението за Решение е наистина подходящият
законодателен инструмент, който да гарантира последователност в бъдещото секторно 
законодателство в хармонизираното пространство. Докладчикът би искал да обсъди 
дали трябва да се включат колкото е възможно повече разпоредби в Регламента вместо 
да се гарантира тяхното приложение и влизане в сила на възможно най-ранен етап.

Съгласуваност с предложението за Регламент

Във всеки случай, проектодокладът относно предложението за Решение трябва тясно да 
се координира с проектодоклада относно предложението за Регламент за определяне на 
изискванията за акредитация и наблюдение на пазара във връзка с пускането на 
продукти на пазара (COM(2007)0037). Вашият докладчик ще трябва да прецени дали 
има припокривания или противоречия в използваните терминология и дефиниции в 
двата текста.

Ниво на защита на обществените интереси (чл. 2)

В предложеното за Решение се предполага, че бъдещото секторно законодателство в 
хармонизираното пространство трябва да се базира на метода на ”новия” подход, и 
единствено в случай, че този подход (определящ единствено основните изисквания в 

  
3 Решение на Съвета от 7 Май 1985 г. относно новия подход за технически хармонизация и 
стандартизация. 25 директиви по новия подход са приети досега. 
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законодателството) не е възможен или „не е подходящ”, да се използва ”старият”
законодателен подход (определящ подробните спецификации в законодателството). 

Вашият докладчик счита, че последствията за демократичния контрол трябва да се 
изследват по-подробно. Следователно предварителните условия, ръководещи избора 
между ”новия” и ”стария” подход трябва да се проучат по-внимателно, и по-конкретно 
какво се има предвид в практиката под 'невъзможен' или 'неподходящ'.

Задължения на икономическите оператори (Глава 2)

Един от ключовите въпроси в настоящото предложение за Решение е свързан с
правните задължения и отговорности на икономическите оператори – били те 
производители, оторизирани представители, вносители или разпространители – когато 
пласират продуктите си на пазара, а също така и правото им на достъп до пазара. В този 
контекст, ключовият принцип на Вътрешния пазар за недискриминация между 
икономическите оператори трябва да се зачита от законодателството и да се прилага 
изцяло от държавите-членки.

Освен това, законодателство, което налага правни задължения на икономическите 
оператори, трябва да гарантира съгласуваност с правилата за пропорционалност, т.е. 
трябва да се гарантира, че административните тежести върху икономическите 
оператори са пропорционални на целите, които трябва да се постигнат.

Ролята на маркировката CE (чл. 17)

Чрез поставянето на маркировка CE към даден продукт, производителят декларира, че 
продуктът е в съответствие с основните изисквания в Директивите, свързани с
приложимия ”нов” подход. Продукт, който носи маркировка СЕ, се ползва от свободно
движение в рамките на Единния пазар. Последните проучвания сочат, че голяма част от 
потребителите - и по-конкретно потребителите с по-ниско образование – слабо 
разбират ролята и значението на маркировката CE върху продуктите, които закупуват4: 
тя често може да се възприеме като указание за произход или като доказателство, че 
продуктът е тестван и одобрен от някакъв вид национален надзорен орган. Освен това,
маркировката CE е критикувана за липса на надеждност, тъй като продукти, които 
носят маркировката CE понякога не са в съответствие със законодателството.

Вашият докладчик ще трябва да обмисли дали това предложение за Решение е най-
подходящият законодателен инструмент за гарантиране на повишена осведоменост
относно маркировката CE. Освен това, трябва да се обмисли и дали има нужда да се 
подсили доверието в и надеждността на маркировката CE. 

Нотифициране на органите за оценка на съответствието (Глава 4)

Дефиницията и ролята на органите за оценка на съответствие трябва да бъдат

  
4 CE – Проучване на знанията на потребители и търговци на дребно относно маркировката СЕ, Шведски 
Изследователски Институт за Търговия, 2004 г.
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разгледани в подробности и оценени в контекста на предложения Регламент. 

Нотифициращи органи (чл. 19)

Трябва да се изясни дали нотифициращият орган, както е описан в чл. 19, следва да 
бъде независим административен орган или част от отговорното Министерство, тъй 
като има опасност от умножаване на административните слоеве в ущърб на страните, 
участващи в процедурата по нотифициране, и по-специално МСП.

Изисквания за нотифицираните органи (чл. 22)

Изискванията, приложими към органа за оценка на съответствието, са описани 
подробно в чл. 22, параграфи 2-11. Съгласуваността на това голямо количество 
подробни изисквания трябва да бъде разгледана в дълбочина, както и приложението на 
принципа за прозрачност. 

Общностни процедури за защита (чл. 36-37)

Този раздел разглежда оценката на риска и възможните действия в случай на законно 
търгувани продукти, които могат да представляват риск, по-конкретно рискове за 
здравето и безопасността на хората, или въпроси, свързани със защитата на 
обществения интерес. Наложително е наличието, както на национални, така и на 
общностни предпазни процедури, които да гарантират възможно най-високи нива на 
защита на потребителите и гражданите. На държавите-членки не трябва да се позволява
да злоупотребяват с тези процедури, за издигането на излишни пазарни бариери в 
противоречие с принципите на Вътрешния пазар.


