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Изменение  66 
Андреас Шваб, Биргит Колин-Ланген, Сабине Ферхейен, Юрген Кройцман 
 
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 
те 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 възлово 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 
разпоредби относно надзора на пазара и 
относно проверките 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 
те 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, права върху интелектуална 
собственост и обществената 
сигурност. Стриктното спазване на тези 
изисквания е от възлово 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 разпоредби относно 
надзора на пазара и относно проверките 
на продуктите, въвеждани в Съюза от 
трети държави. 

Or. de 

Изменение  67 
Констанс Льо Грип 
 
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 
те отговарят на изисквания, които 
осигуряват високо равнище на защита 

(1) С цел да се осигури свободното 
движение на продукти в рамките на 
Съюза е необходимо да се гарантира, че 
те отговарят на изисквания, които 
осигуряват високо равнище на защита 
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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 възлово 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 
разпоредби относно надзора на пазара и 
относно проверките на продуктите, 
въвеждани в Съюза от трети държави. 

на обществените интереси, като 
здравеопазване и безопасност в общ 
смисъл, здравословни и безопасни 
условия на труд, лоялна търговия, 
защита на потребителите, опазване на 
околната среда, защита на 
интелектуалната собственост и 
обществената сигурност. Стриктното 
спазване на тези изисквания е от 
възлово значение за осигуряването на 
необходимата защита на тези интереси и 
за създаване на условията, при които 
може да съществува лоялна 
конкуренция на офлайн или онлайн 
пазара на стоки в Съюза. Поради това са 
необходими разпоредби относно 
надзора на реалния и цифровия пазар и 
относно проверките на продуктите, 
въвеждани в Съюза от трети държави. 

Or. fr 

Обосновка 

Вътрешният пазар предлага множество канали за разпространение на продукти за 
потребителите. Надзорът на пазара трябва да бъде еднакво ефикасен и при 
традиционните канали, и на онлайн пазарите. В крайна сметка автентичността на 
даден продукт гарантира на потребителя безопасността на този продукт и 
съответствието му с изискванията на закона. 

Изменение  68 
Норика Николай, Юрген Кройцман 
 
Предложение за регламент 
Съображение 8 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Поради това с настоящия регламент 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 765/2008, Директива 2001/95/ЕО, 
както и няколко специални секторни 
акта на законодателството на Съюза за 
хармонизация, свързани с надзора на 
пазара, следва да се обединят в един 
регламент, чието приложно поле 
обхваща продукти, които попадат в 
обхвата както на хармонизирани, така и 

(8) Поради това с настоящия регламент 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 765/2008, Директива 2001/95/ЕО, 
както и няколко специални секторни 
акта на законодателството на Съюза за 
хармонизация, свързани с надзора на 
пазара, следва да се обединят в един 
регламент, чието приложно поле 
обхваща продукти, които попадат в 
обхвата както на хармонизирани, така и 
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на нехармонизирани области от 
законодателството на Съюза, 
независимо от това дали продуктите са 
предназначени за употреба или има 
вероятност да бъдат използвани от 
потребители или специалисти. 

на нехармонизирани области от 
законодателството на Съюза, 
независимо от това дали продуктите са 
предназначени за употреба или има 
вероятност да бъдат използвани от 
потребители или специалисти, или се 
продават офлайн или онлайн. 

Or. en 

Обосновка 

В правилата за надзор на пазара не следва да има разлика между онлайн и офлайн 
средата, за да не се превърне онлайн пазарът във вход за опасни продукти на пазара 
на ЕС. Поради това дейностите относно надзора на пазара следва да обхващат 
продуктите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, независимо от каналите 
им за дистрибуция. 

Изменение  69 
Констанс Льо Грип 
 
Предложение за регламент 
Съображение 8 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Поради това с настоящия регламент 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 765/2008, Директива 2001/95/ЕО, 
както и няколко специални секторни 
акта на законодателството на Съюза за 
хармонизация, свързани с надзора на 
пазара, следва да се обединят в един 
регламент, чието приложно поле 
обхваща продукти, които попадат в 
обхвата както на хармонизирани, така и 
на нехармонизирани области от 
законодателството на Съюза, 
независимо от това дали продуктите са 
предназначени за употреба или има 
вероятност да бъдат използвани от 
потребители или специалисти. 

(8) Поради това с настоящия регламент 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 765/2008, Директива 2001/95/ЕО, 
както и няколко специални секторни 
акта на законодателството на Съюза за 
хармонизация, свързани с надзора на 
пазара, следва да се обединят в един 
регламент, чието приложно поле 
обхваща продукти, които попадат в 
обхвата както на хармонизирани, така и 
на нехармонизирани области от 
законодателството на Съюза, 
независимо от това дали продуктите се 
предлагат на онлайн или офлайн 
пазара, дали са предназначени за 
употреба или има вероятност да бъдат 
използвани от потребители или 
специалисти. 

Or. fr 
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Обосновка 

Вътрешният пазар предлага множество канали за разпространение на продукти за 
потребителите. Надзорът на пазара трябва да бъде еднакво ефикасен и при 
традиционните канали, и на онлайн пазарите. 

Изменение  70 
Констанс Льо Грип 
 
Предложение за регламент 
Съображение 12 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) С настоящия регламент следва да 
създаде всеобхватна нормативна уредба 
за надзора на пазара в Съюза. В него 
следва да се определи кои продукти 
попадат в приложното му поле и кои 
продукти са изключени от него, да се 
вмени задължение за държавите членки 
да организират и провеждат надзор на 
пазара, да се изиска от държавите 
членки да посочат органи за надзор на 
пазара, както и да определят техните 
правомощия и задължения, и да се 
предостави на държавите членки 
отговорността за създаването на общи и 
специални секторни програми за надзор 
на пазара. 

(12) С настоящия регламент следва да се 
създаде всеобхватна нормативна уредба 
за надзора на пазара в Съюза. В него 
следва да се определи кои продукти 
попадат в приложното му поле и кои 
продукти са изключени от него, да се 
вмени задължение за държавите членки 
да организират и провеждат надзор на 
пазара, да се изиска от държавите 
членки да посочат органи за надзор на 
пазара, както и да определят техните 
правомощия и задължения, и да се 
предостави на държавите членки 
отговорността за създаването на общи и 
специални секторни програми за надзор 
на реалния и цифровия пазар. 

Or. fr 

Обосновка 

Вътрешният пазар предлага множество канали за разпространение на продукти за 
потребителите. Надзорът на пазара трябва да бъде еднакво ефикасен и при 
традиционните канали, и на онлайн пазарите. 

Изменение  71 
Лара Коми 
 
Предложение за регламент 
Съображение 14 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) За да може целият процес по надзор (14) За да може целият процес по надзор 
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на пазара да бъде прозрачен и лесен за 
проследяване както за органите за 
надзор на пазара, така и за 
икономическите оператори, в 
регламента следва ясно да се определи 
последователността на отделните етапи 
в този процес от момента, в който 
органите за надзор на пазара 
идентифицират продукт, за който те 
смятат, че може да представлява риск, 
през оценката на съответния риск, 
коригиращото действие, което трябва да 
се предприеме от съответния 
икономически оператор в даден срок, 
до мерките, които трябва да бъдат взети 
от самите органи за надзор на пазара, 
ако икономическите оператори не 
направят необходимото или при спешни 
случаи. 

на пазара да бъде прозрачен и лесен за 
проследяване както за органите за 
надзор на пазара, така и за 
икономическите оператори, в 
регламента следва ясно да се определи 
последователността на отделните етапи 
в този процес от момента, в който 
органите за надзор на пазара 
идентифицират продукт, за който те 
смятат, че може да представлява риск, 
през оценката на съответния риск, 
коригиращото действие, което трябва да 
се предприеме от съответното лице, 
което е отговорно за първоначалното 
пускане в даден срок, до мерките, които 
трябва да бъдат взети от самите органи 
за надзор на пазара, ако отговорните за 
първоначалното пускане не направят 
необходимото или при спешни случаи. 

Or. it 

Изменение  72 
Констанс Льо Грип 
 
Предложение за регламент 
Съображение 14 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) За да може целият процес по надзор 
на пазара да бъде прозрачен и лесен за 
проследяване както за органите за 
надзор на пазара, така и за 
икономическите оператори, в 
регламента следва ясно да се определи 
последователността на отделните етапи 
в този процес от момента, в който 
органите за надзор на пазара 
идентифицират продукт, за който те 
смятат, че може да представлява риск, 
през оценката на съответния риск, 
коригиращото действие, което трябва да 
се предприеме от съответния 
икономически оператор в даден срок, до 
мерките, които трябва да бъдат взети от 
самите органи за надзор на пазара, ако 
икономическите оператори не направят 

(14) За да може целият процес по надзор 
на пазара да бъде прозрачен и лесен за 
проследяване както за органите за 
надзор на пазара, така и за 
икономическите оператори, в 
регламента следва ясно да се определи 
последователността на отделните етапи 
в този процес от момента, в който 
органите за надзор на пазара 
идентифицират продукт, за който те 
смятат, че може да представлява риск, 
през оценката на съответния риск, 
коригиращото действие, което трябва да 
се предприеме от съответния 
икономически оператор от сферата на 
реалната или цифровата икономика в 
даден срок, до мерките, които трябва да 
бъдат взети от самите органи за надзор 
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необходимото или при спешни случаи. на пазара, ако икономическите 
оператори не направят необходимото 
или при спешни случаи. 

Or. fr 

Обосновка 

Вътрешният пазар предлага множество канали за разпространение на продукти за 
потребителите. Надзорът на пазара трябва да бъде еднакво ефикасен и при 
традиционните канали, и на онлайн пазарите. 

Изменение  73 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Съображение 14 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) За да може целият процес по надзор 
на пазара да бъде прозрачен и лесен за 
проследяване както за органите за 
надзор на пазара, така и за 
икономическите оператори, в 
регламента следва ясно да се определи 
последователността на отделните етапи 
в този процес от момента, в който 
органите за надзор на пазара 
идентифицират продукт, за който те 
смятат, че може да представлява риск, 
през оценката на съответния риск, 
коригиращото действие, което трябва да 
се предприеме от съответния 
икономически оператор в даден срок, 
до мерките, които трябва да бъдат взети 
от самите органи за надзор на пазара, 
ако икономическите оператори не 
направят необходимото или при спешни 
случаи. 

(14) За да може целият процес по надзор 
на пазара да бъде прозрачен и лесен за 
проследяване както за органите за 
надзор на пазара, така и за 
икономическите оператори, в 
регламента следва ясно да се определи 
последователността на отделните етапи 
в този процес от момента, в който 
органите за надзор на пазара 
идентифицират продукт, за който те 
смятат, че може да представлява риск, 
през оценката на съответния риск, 
коригиращото действие, което трябва да 
се предприеме от съответното лице, 
което е отговорно за първоначалното 
пускане в даден срок, до мерките, които 
трябва да бъдат взети от самите органи 
за надзор на пазара, ако отговорните за 
първоначалното пускане не направят 
необходимото или при спешни случаи. 

Or. it 

Изменение  74 
Норика Николай 
 
Предложение за регламент 
Съображение 14a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14а) За да се улесни работата на 
органите за надзор на пазара, 
икономическите оператори следва да 
им осигурят цялата необходима 
документация и информация с цел 
изпълнението на техните 
задължения. Органите за надзор на 
пазара следва да изискват само 
документация и информация, които 
съответният икономически оператор 
се очаква да притежава, съгласно 
ролята му във веригата на доставка. 

Or. en 

Обосновка 

Задълженията на икономическите оператори се поясняват в член 8. 

Изменение  75 
Преслав Борисов 
 
Предложение за регламент 
Съображение 15 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Надзорът на пазара следва да се 
осъществява въз основа на оценката на 
риска, породен от даден продукт, като 
се вземат под внимание всички свързани 
със случая данни. Продукт, който 
попада в обхвата на законодателството 
на Съюза за хармонизация, с което се 
определят съществените изисквания, 
отнасящи се до защитата на определени 
обществени интереси, следва да се 
възприема като продукт, който не 
представлява риск за съответните 
обществени интереси, при условие че 
отговаря на посочените съществени 
изисквания. 

(15) Надзорът на пазара следва да се 
осъществява въз основа на оценката на 
риска, породен от даден продукт, като 
се вземат под внимание всички свързани 
със случая данни. Методологията и 
критериите за оценка на риска следва 
да са хомогенни във всички държави 
членки, за да се гарантират условия 
на равнопоставеност за всички 
икономически оператори. Продукт, 
който попада в обхвата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, с което се определят 
съществените изисквания, отнасящи се 
до защитата на определени обществени 
интереси, следва да се възприема като 
продукт, който не представлява риск за 
съответните обществени интереси, при 



 

PE516.934v02-00 10/196 AM\1002709BG.doc 

BG 

условие че отговаря на посочените 
съществени изисквания. 

Or. en 

Изменение  76 
Констанс Льо Грип 
 
Предложение за регламент 
Съображение 15 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Надзорът на пазара следва да се 
осъществява въз основа на оценката на 
риска, породен от даден продукт, като 
се вземат под внимание всички свързани 
със случая данни. Продукт, който 
попада в обхвата на законодателството 
на Съюза за хармонизация, с което се 
определят съществените изисквания, 
отнасящи се до защитата на определени 
обществени интереси, следва да се 
възприема като продукт, който не 
представлява риск за съответните 
обществени интереси, при условие че 
отговаря на посочените съществени 
изисквания. 

(15) Надзорът на пазара следва да се 
осъществява въз основа на оценката на 
риска, породен от даден продукт, като 
се вземат под внимание всички свързани 
със случая данни, и въз основа на 
принципа на задължението за 
полагане на дължима грижа между 
всички съответни икономически 
оператори, независимо дали 
въпросните продукти се предлагат на 
онлайн или офлайн пазара. Продукт, 
който попада в обхвата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, с което се определят 
съществените изисквания, отнасящи се 
до защитата на определени обществени 
интереси, следва да се възприема като 
продукт, който не представлява риск за 
съответните обществени интереси, при 
условие че отговаря на посочените 
съществени изисквания. 

Or. fr 

Обосновка 

Вътрешният пазар предлага множество канали за разпространение на продукти за 
потребителите. Надзорът на пазара трябва да бъде еднакво ефикасен и при 
традиционните канали, и на онлайн пазарите. 

Изменение  77 
Сирпа Пиетикяйнен 
 
Предложение за регламент 
Съображение 15a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15а) Потребителите могат да 
изпълняват активна и важна роля, 
като допринасят за надзора на 
пазара, тъй като обикновено са в пряк 
контакт с продуктите, създаващи 
риск, включително такива, които не 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза. В този 
контекст държавите членки следва 
да повишат осведомеността на 
потребителите по отношение на 
правата им за подаване на жалби по 
проблеми, свързани с безопасността 
на продуктите и дейностите за 
надзор на пазара, както и да 
гарантират, че процедурата за 
докладване е леснодостъпна, 
относително проста и ефикасна. 
Комисията следва допълнително да 
проучи възможностите за 
хармонизиране на подаването на 
такива жалби в целия Съюз например 
чрез създаване на централна база 
данни, където биха могли да се 
съхраняват внесените от 
потребителите жалби, както и да 
изследва начините за превръщане на 
жалбите в публично достояние, като 
бъде предоставено право на 
разглеждане и отговор от 
съответните икономически 
оператори. 

Or. en 

Изменение  78 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Съображение 18 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) За целите на настоящия регламент 
следва да се извършва оценка на риска 

(18) За целите на настоящия регламент 
следва да се извършва оценка на риска 
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за идентифициране на продукти, за 
които има вероятност да окажат 
неблагоприятно въздействие върху 
обществените интереси, защитени с 
[Регламент (ЕС) № xxxx (относно 
безопасността на потребителските 
продукти)], специалното секторно 
законодателство на Съюза за 
хармонизация и друго законодателство 
на Съюза относно продукти, които 
попадат в обхвата на настоящия 
регламент. В нея следва да се включи — 
при възможност — информация за 
рискове, които вече са се проявили по 
отношение на съответния продукт. 
Също така следва да се вземат под 
внимание всички мерки, които 
евентуално са били предприети от 
съответните икономически оператори за 
намаляване на рисковете. По-изявената 
евентуална уязвимост на потребителите 
— за разлика от ползвателите 
специалисти, следва да бъде взета под 
внимание, както и по-изявената 
уязвимост на определени категории 
потребители като деца, възрастни хора 
или хора с увреждания. 

за идентифициране на продукти, за 
които има вероятност да окажат 
неблагоприятно въздействие върху 
обществените интереси, защитени с 
[Регламент (ЕС) № xxxx (относно 
безопасността на потребителските 
продукти)], специалното секторно 
законодателство на Съюза за 
хармонизация и друго законодателство 
на Съюза относно продукти, които 
попадат в обхвата на настоящия 
регламент. В нея следва да се включи — 
при възможност — информация за 
рискове, които вече са се проявили по 
отношение на съответния продукт. 
Също така следва да се вземат под 
внимание всички мерки, които 
евентуално са били предприети от 
съответните икономически оператори за 
намаляване на рисковете. По-изявената 
евентуална уязвимост на потребителите 
— за разлика от ползвателите 
специалисти, следва да бъде взета под 
специално внимание, както и по-
изявената уязвимост на определени 
категории потребители като деца, 
възрастни хора или хора с увреждания. 

Or. en 

Изменение  79 
Констанс Льо Грип 
 
Предложение за регламент 
Съображение 18 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) За целите на настоящия регламент 
следва да се извършва оценка на риска 
за идентифициране на продукти, за 
които има вероятност да окажат 
неблагоприятно въздействие върху 
обществените интереси, защитени с 
[Регламент (ЕС) № xxxx (относно 
безопасността на потребителските 
продукти)], специалното секторно 
законодателство на Съюза за 

(18) За целите на настоящия регламент 
следва да се извършва оценка на риска 
за идентифициране на продукти, за 
които има вероятност да окажат 
неблагоприятно въздействие върху 
обществените интереси, защитени с 
[Регламент (ЕС) № xxxx (относно 
безопасността на потребителските 
продукти)], специалното секторно 
законодателство на Съюза за 
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хармонизация и друго законодателство 
на Съюза относно продукти, които 
попадат в обхвата на настоящия 
регламент. В нея следва да се включи — 
при възможност — информация за 
рискове, които вече са се проявили по 
отношение на съответния продукт. 
Също така следва да се вземат под 
внимание всички мерки, които 
евентуално са били предприети от 
съответните икономически оператори за 
намаляване на рисковете. По-изявената 
евентуална уязвимост на потребителите 
— за разлика от ползвателите 
специалисти, следва да бъде взета под 
внимание, както и по-изявената 
уязвимост на определени категории 
потребители като деца, възрастни хора 
или хора с увреждания. 

хармонизация и друго законодателство 
на Съюза относно продукти, които 
попадат в обхвата на настоящия 
регламент. В нея следва да се включи — 
при възможност — информация за 
рискове, които вече са се проявили по 
отношение на съответния продукт. 
Също така следва да се вземат под 
внимание всички мерки, които 
евентуално са били предприети от 
съответните икономически оператори 
при изпълняването на задължението 
за дължима грижа за намаляване на 
рисковете. По-изявената евентуална 
уязвимост на потребителите — за 
разлика от ползвателите специалисти, 
следва да бъде взета под внимание, 
както и по-изявената уязвимост на 
определени категории потребители като 
деца, възрастни хора или хора с 
увреждания. 

Or. fr 

Изменение  80 
Констанс Льо Грип 
 
Предложение за регламент 
Съображение 21 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) На органите за надзор на пазара 
следва да бъдат предоставени 
правомощия за унищожаване на 
продукти, превръщането им в негодни 
за употреба или за разпореждане на 
тяхното унищожаване от съответния 
икономически оператор, ако счетат това 
за необходимо и пропорционално, за да 
се гарантира, че тези стоки не могат да 
продължат да представляват заплаха. 

(21) На органите за надзор на пазара 
следва да бъдат предоставени 
правомощия за унищожаване на 
продукти, превръщането им в негодни 
за употреба или за разпореждане на 
тяхното унищожаване от съответния 
икономически оператор, независимо 
дали извършва дейност онлайн или 
офлайн, ако счетат това за необходимо 
и пропорционално, за да се гарантира, 
че тези стоки не могат да продължат да 
представляват заплаха. 

Or. fr 
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Обосновка 

Вътрешният пазар предлага множество канали за разпространение на продукти за 
потребителите. Надзорът на пазара трябва да бъде еднакво ефикасен и при 
традиционните канали, и на онлайн пазарите. 

Изменение  81 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Съображение 21 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) На органите за надзор на пазара 
следва да бъдат предоставени 
правомощия за унищожаване на 
продукти, превръщането им в негодни 
за употреба или за разпореждане на 
тяхното унищожаване от съответния 
икономически оператор, ако счетат това 
за необходимо и пропорционално, за да 
се гарантира, че тези стоки не могат да 
продължат да представляват заплаха. 

(21) На органите за надзор на пазара 
следва да бъдат предоставени 
правомощия за унищожаване на 
продукти, превръщането им в негодни 
за употреба или за разпореждане на 
тяхното унищожаване от съответния 
икономически оператор, ако счетат това 
за необходимо и пропорционално, за да 
се гарантира, че тези стоки не могат да 
продължат да представляват заплаха. 
Съответният икономически 
оператор следва да поема всички 
разходи, свързани с тези действия. 

Or. en 

Изменение  82 
Норика Николай, Юрген Кройцман 
 
Предложение за регламент 
Съображение 23 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Следва да има ефективен, 
навременен и точен обмен на 
информация между държавите членки, 
както и между държавите членки и 
Комисията. Следователно е необходимо 
да се предвидят ефективни механизми 
за такъв обмен. Системата на Съюза за 
бърз обмен на информация (RAPEX) е 
доказала своята ефективност и 

(23) Следва да има ефективен, 
навременен и точен обмен на 
информация между държавите членки, 
както и между държавите членки и 
Комисията. Следователно е необходимо 
да се предвидят ефективни механизми 
за такъв обмен. Системата на Съюза за 
бърз обмен на информация (RAPEX) е 
доказала своята ефективност и 
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ефикасност. Системата RAPEX 
позволява да бъдат взети мерки в 
рамките на Съюза по отношение на 
продукти, които представляват риск 
отвъд територията на отделна държава 
членка. За да се избегне излишно 
дублиране, тази система следва да се 
използва за всяко уведомление, което се 
изисква съгласно настоящия регламент, 
относно продукти, представляващи 
риск. 

ефикасност. Системата RAPEX 
позволява да бъдат взети мерки в 
рамките на Съюза по отношение на 
продукти, които представляват сериозен 
риск, отвъд територията на отделна 
държава членка. За да се избегне 
излишно дублиране, тази система 
следва да се използва за всяко 
уведомление, което се изисква съгласно 
настоящия регламент, относно 
продукти, представляващи сериозен 
риск. 

Or. en 

Обосновка 

Съгласно изменения на членове 19 и 20. 

Изменение  83 
Сирпа Пиетикяйнен 
 
Предложение за регламент 
Съображение 23 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Следва да има ефективен, 
навременен и точен обмен на 
информация между държавите членки, 
както и между държавите членки и 
Комисията. Следователно е необходимо 
да се предвидят ефективни механизми 
за такъв обмен. Системата на Съюза за 
бърз обмен на информация (RAPEX) е 
доказала своята ефективност и 
ефикасност. Системата RAPEX 
позволява да бъдат взети мерки в 
рамките на Съюза по отношение на 
продукти, които представляват риск 
отвъд територията на отделна държава 
членка. За да се избегне излишно 
дублиране, тази система следва да се 
използва за всяко уведомление, което се 
изисква съгласно настоящия регламент, 
относно продукти, представляващи 
риск. 

(23) Следва да има ефективен, 
навременен и точен обмен на 
информация между държавите членки, 
както и между държавите членки и 
Комисията. Следователно е необходимо 
да се предвидят ефективни механизми 
за такъв обмен. Системата на Съюза за 
бърз обмен на информация (RAPEX) е 
доказала своята ефективност и 
ефикасност. Системата RAPEX 
позволява да бъдат взети мерки в 
рамките на Съюза по отношение на 
продукти, които представляват риск, 
отвъд територията на отделна държава 
членка. За да се избегне излишно 
дублиране, тази система следва да се 
използва за всяко уведомление, което се 
изисква съгласно настоящия регламент, 
относно продукти, представляващи 
риск. Системата RAPEX следва да 
включва също и уведомления, свързани 
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с материалите, които влизат в 
контакт с храни, преместени в нея 
от платформата RASFF. 

Or. en 

Изменение  84 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Съображение 27 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) Следва да се създаде Европейски 
форум за надзор на пазара (ЕФНП), 
съставен от представители на органите 
за надзор на пазара. Този форум следва 
да предложи начини за привличане на 
всички заинтересовани лица, в това 
число браншовите и потребителските 
организации, за да може да се използва 
наличната информация, имаща 
отношение към надзора на пазара, при 
създаването, прилагането и 
актуализирането на програмите за 
надзор на пазара. 

(27) Следва да се създаде Европейски 
форум за надзор на пазара (ЕФНП), 
съставен от представители на органите 
за надзор на пазара. Този форум следва 
да предложи начини за привличане на 
всички заинтересовани лица, в това 
число браншовите и преди всичко 
потребителските организации, за да 
може да се използва наличната 
информация, имаща отношение към 
надзора на пазара, при създаването, 
прилагането и актуализирането на 
програмите за надзор на пазара. 

Or. de 

Изменение  85 
Сирпа Пиетикяйнен 
 
Предложение за регламент 
Съображение 30 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) С настоящия регламент следва да се 
постигне равновесие между 
осигуряването на прозрачност чрез 
предоставяне на колкото се може повече 
информация на обществеността и 
запазването на поверителността — 
например от съображения, свързани със 
защитата на лични данни, 
търговската тайна или запазване на 
следствена тайна, в съответствие с 

(30) С настоящия регламент следва да се 
постигне равновесие между 
осигуряването на прозрачност чрез 
предоставяне на колкото се може повече 
информация на обществеността и 
запазването на поверителността — 
например от съображения, свързани с 
търговската тайна или запазване на 
следствена тайна, в съответствие с 
разпоредбите за поверителност съгласно 



 

AM\1002709BG.doc 17/196 PE516.934v02-00 

 BG 

разпоредбите за поверителност съгласно 
приложимото национално 
законодателство или — що се отнася до 
Комисията — Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001 на Европейския парламент 
и на Съвета от 30 май 2001 г. относно 
публичния достъп до документи на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Комисията. Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни и Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 декември 2000 г. 
относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение на 
такива данни се прилагат в контекста на 
настоящия регламент. 

приложимото национално 
законодателство или — що се отнася до 
Комисията — Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001 на Европейския парламент 
и на Съвета от 30 май 2001 г. относно 
публичния достъп до документи на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Комисията. Освен това настоящият 
регламент следва да зачита 
принципите за защита на данните, 
като например поверителността при 
боравенето с лични данни, 
изискването за добросъвестно, 
законосъобразно и свързано с 
конкретна цел обработване на данни, 
като гарантира тяхното качество и 
позволява на засегнатите лица да 
упражняват правата си. 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
1995 г. за защита на физическите лица 
при обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни и 
Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 г. относно защитата 
на лицата по отношение на обработката 
на лични данни от институции и органи 
на Общността и за свободното движение 
на такива данни се прилагат в контекста 
на настоящия регламент. 

Or. en 

Изменение  86 
Норика Николай, Юрген Кройцман 
 
Предложение за регламент 
Съображение 33 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) Държавите членки следва да 
определят правила за налагане на 
санкции за нарушения на настоящия 
регламент и да гарантират, че тези 
санкции се прилагат. Тези санкции 
трябва да бъдат ефективни, 

(33) Държавите членки следва да 
определят правила за налагане на 
санкции за нарушения на настоящия 
регламент и да гарантират, че тези 
санкции се прилагат. Тези санкции 
трябва да бъдат ефективни, 
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пропорционални и възпиращи. пропорционални и възпиращи. 
Равнището им следва да бъде 
определено пропорционално на 
стойността на продажбите на 
съответните продукти през цялата 
последна година на извършване на 
нарушението, в зависимост от 
неговата тежест, продължителност 
и международния му или повтарящ се 
характер. Във всеки случай санкциите 
следва да не надвишават 10 % от 
общия оборот на дружеството през 
предходната финансова година. 
Където е възможно съгласно 
националното законодателство, 
държавите членки следва да бъдат 
насърчавани да използват приходите 
от тези санкции за дейности за 
надзор на пазара. 

Or. en 

Изменение  87 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Съображение 33 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) Държавите членки следва да 
определят правила за налагане на 
санкции за нарушения на настоящия 
регламент и да гарантират, че тези 
санкции се прилагат. Тези санкции 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 

(33) Държавите членки следва да 
определят правила за налагане на 
санкции за нарушения на настоящия 
регламент и да гарантират, че тези 
санкции се прилагат. Тези санкции 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални, възпиращи и да 
включват административни санкции, 
които са хармонизирани в рамките на 
Съюза. За тази цел е необходимо да се 
вземат предвид тежестта на 
нарушението, размерът на 
предприятията и по-специално 
положението на малките и средните 
предприятия, както и съответната 
роля, изпълнявана от тях във 
веригата на доставка, със специално 
внимание към действително 
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извършваната от икономическия 
оператор дейност в рамките на 
производствения процес и 
способността му да влияе върху 
безопасността на продукта. 
Държавите членки следва да 
гарантират, че приходите, събрани 
от тези административни санкции, 
се разпределят за дейности по надзор 
на пазара. 

Or. it 

Изменение  88 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Съображение 34 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) Надзорът на пазара следва да се 
финансира поне частично от такси, 
начислявани на икономическите 
оператори в случаите, когато органите 
за надзор на пазара изискват от тях 
такси за коригиращи действия или 
когато самите органи са длъжни да 
предприемат действия. 

(34) Надзорът на пазара следва да се 
финансира основно от държавите 
членки и само в малка степен от 
санкциите, начислявани на 
икономическите оператори, които са 
отговорни за първоначалното 
пускане, в случаите, когато органите за 
надзор на пазара изискват от тях такси 
за коригиращи действия или когато 
самите органи са длъжни да 
предприемат действия. При все това в 
този случай е необходимо да се 
вземат предвид размерът на 
предприятията и по-специално 
положението на малките и средните 
предприятия, както и ролята, която 
изпълняват във веригата на доставка, 
като се обърне особено внимание на 
действително извършваната от 
икономическия оператор дейност в 
рамките на производствения процес и 
способността му да влияе върху 
безопасността на продукта. 

Or. it 
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Изменение  89 
Лара Коми 
 
Предложение за регламент 
Съображение 38 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(38) За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на настоящия регламент, 
на Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия по 
отношение на еднаквите условия за 
извършване на проверки, засягащи 
конкретни продуктови категории или 
сектори, включително и степента на 
проверките, които трябва да бъдат 
извършени, и параметрите на пробите, 
които трябва да бъдат проверени. Също 
така следва да бъдат предоставени 
изпълнителни правомощия относно реда 
и условията за предоставяне на 
информация на органите за надзор на 
пазара от страна на икономическите 
оператори по отношение на 
установяването на еднакви условия за 
определяне на случаите, в които тази 
информация не е необходимо да се 
посочва. Също така следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на реда, 
условията и процедурите за обмен на 
информация чрез системата RAPEX, а 
по отношение на приемането на 
временни или постоянни ограничения за 
търговията с продукти, представляващи 
сериозен риск, когато е уместно — за 
определяне на необходимите мерки за 
контрол, които трябва да се 
предприемат от държавите членки с цел 
ефективното им прилагане, когато в 
останалите законодателни актове на 
Съюза не е предвидена конкретна 
процедура за разрешаване на въпроса 
със съответните рискове. Посочените 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 

(38) За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на настоящия регламент, 
на Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия по 
отношение на еднаквите условия за 
извършване на проверки, засягащи 
конкретни продуктови категории или 
сектори, включително и степента на 
проверките, които трябва да бъдат 
извършени, и параметрите на пробите, 
които трябва да бъдат проверени. Също 
така следва да бъдат предоставени 
изпълнителни правомощия относно реда 
и условията за предоставяне на 
информация на органите за надзор на 
пазара от страна на икономическите 
оператори по отношение на 
установяването на еднакви условия за 
определяне на случаите, в които тази 
информация не е необходимо да се 
посочва. Във всички случаи не може да 
се изисква икономическите оператори 
да предоставят информация, 
различна от тази, с която са длъжни 
да разполагат в зависимост от 
съответната си роля във веригата на 
доставка. Също така следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на реда, 
условията и процедурите за обмен на 
информация чрез системата RAPEX, а 
по отношение на приемането на 
временни или постоянни ограничения за 
търговията с продукти, представляващи 
сериозен риск, когато е уместно — за 
определяне на необходимите мерки за 
контрол, които трябва да се 
предприемат от държавите членки с цел 
ефективното им прилагане, когато в 
останалите законодателни актове на 
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и на Съвета 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. 

Съюза не е предвидена конкретна 
процедура за разрешаване на въпроса 
със съответните рискове. Посочените 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета 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. 

Or. it 

Изменение  90 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Съображение 38 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(38) За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на настоящия регламент, 
на Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия по 
отношение на еднаквите условия за 
извършване на проверки, засягащи 
конкретни продуктови категории или 
сектори, включително и степента на 
проверките, които трябва да бъдат 
извършени, и параметрите на пробите, 
които трябва да бъдат проверени. Също 
така следва да бъдат предоставени 
изпълнителни правомощия относно реда 
и условията за предоставяне на 
информация на органите за надзор на 
пазара от страна на икономическите 
оператори по отношение на 
установяването на еднакви условия за 
определяне на случаите, в които тази 
информация не е необходимо да се 
посочва. Също така следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на реда, 
условията и процедурите за обмен на 
информация чрез системата RAPEX, а 

(38) За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на настоящия регламент, 
на Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия по 
отношение на еднаквите условия за 
извършване на проверки, засягащи 
конкретни продуктови категории или 
сектори, включително и степента на 
проверките, които трябва да бъдат 
извършени, и параметрите на пробите, 
които трябва да бъдат проверени. Също 
така следва да бъдат предоставени 
изпълнителни правомощия относно реда 
и условията за предоставяне на 
информация на органите за надзор на 
пазара от страна на икономическите 
оператори по отношение на 
установяването на еднакви условия за 
определяне на случаите, в които тази 
информация не е необходимо да се 
посочва. Във всички случаи не може да 
се изисква икономическите оператори 
да предоставят информация, 
различна от тази, с която са длъжни 
да разполагат в зависимост от 
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по отношение на приемането на 
временни или постоянни ограничения за 
търговията с продукти, представляващи 
сериозен риск, когато е уместно — за 
определяне на необходимите мерки за 
контрол, които трябва да се 
предприемат от държавите членки с цел 
ефективното им прилагане, когато в 
останалите законодателни актове на 
Съюза не е предвидена конкретна 
процедура за разрешаване на въпроса 
със съответните рискове. Посочените 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета 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. 

съответната си роля във веригата на 
доставка. Също така следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на реда, 
условията и процедурите за обмен на 
информация чрез системата RAPEX, а 
по отношение на приемането на 
временни или постоянни ограничения за 
търговията с продукти, представляващи 
сериозен риск, когато е уместно — за 
определяне на необходимите мерки за 
контрол, които трябва да се 
предприемат от държавите членки с цел 
ефективното им прилагане, когато в 
останалите законодателни актове на 
Съюза не е предвидена конкретна 
процедура за разрешаване на въпроса 
със съответните рискове. Посочените 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета 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. 

Or. it 

Изменение  91 
Констанс Льо Грип 
 
Предложение за регламент 
Съображение 41 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(41) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да се гарантира, че 
продуктите на пазара, попадащи в 
обхвата на законодателството на Съюза, 
отговарят на изискванията, осигуряващи 
високо равнище на защита на здравето и 
безопасността, както и други 
обществени интереси, като 
същевременно се гарантира 
функционирането на вътрешния пазар и 

(41) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да се гарантира, че 
продуктите на реалния и цифровия 
пазар, попадащи в обхвата на 
законодателството на Съюза, отговарят 
на изискванията, осигуряващи високо 
равнище на защита на здравето и 
безопасността, както и други 
обществени интереси, като 
същевременно се гарантира 
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се предлага нормативна уредба за 
структуриран надзор на пазара в Съюза, 
не може да бъде постигната в 
необходимата степен от държавите 
членки, тъй като за постигането на тази 
цел е необходимо тясно 
сътрудничество, взаимодействие и 
еднакъв модел на работа на всички 
компетентни органи във всички 
държави членки и следователно може — 
с оглед на мащаба и последиците от 
постигането на тази цел — да бъде 
постигната по-успешно на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, установен в 
посочения член, настоящият регламент 
не надхвърля необходимото за 
постигането на тази цел. 

функционирането на вътрешния реалeн 
и цифров пазар и се предлага 
нормативна уредба за структуриран 
надзор на пазара в Съюза, не може да 
бъде постигната в необходимата степен 
от държавите членки, тъй като за 
постигането на тази цел е необходимо 
тясно сътрудничество, взаимодействие 
и еднакъв модел на работа на всички 
компетентни органи във всички 
държави членки и следователно може — 
с оглед на мащаба и последиците от 
постигането на тази цел — да бъде 
постигната по-успешно на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, установен в 
посочения член, настоящият регламент 
не надхвърля необходимото за 
постигането на тази цел. 

Or. fr 

Обосновка 

Вътрешният пазар предлага множество канали за разпространение на продукти за 
потребителите. Надзорът на пазара трябва да бъде еднакво ефикасен и при 
традиционните канали, и на онлайн пазарите. 

Изменение  92 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Съображение 42а (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (42а) Настоящият регламент следва 
да бъде съобразен с принципа на 
предпазливост, за да се гарантира 
високо равнище на защита на 
човешкото здраве, на потребителите 
и на околната среда. 

Or. es 
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Изменение  93 
Мария Иригойен Перес, Висенте Мигел Гарсес Рамон 
 
Предложение за регламент 
Съображение 42б (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (42б) Настоящият регламент следва 
да бъде съобразен с принципа на 
предпазливост, за да се гарантира 
високо равнище на защита на 
човешкото здраве, на потребителите 
и на околната среда. 

Or. es 

Изменение  94 
Констанс Льо Грип 
 
Предложение за регламент 
Член 1 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С настоящият регламент се установява 
рамка, която позволява да се провери 
дали продуктите отговарят на 
изискванията, които гарантират високо 
равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословни и безопасни условия на 
труд, защита на потребителите, опазване 
на околната среда, обществената 
сигурност и други обществени 
интереси. 

С настоящия регламент се установява 
рамка, която позволява да се провери 
дали продуктите, предоставяни онлайн 
и офлайн, отговарят на изискванията, 
които гарантират високо равнище на 
защита на здравето и безопасността на 
хората като цяло, здравословни и 
безопасни условия на труд, лоялна 
търговия, защита на потребителите, 
опазване на околната среда, защита на 
правата върху интелектуалната 
собственост, обществената сигурност 
и други обществени интереси. 

Or. fr 

Обосновка 

Вътрешният пазар предлага множество канали за разпространение на продукти за 
потребителите. Надзорът на пазара трябва да бъде еднакво ефикасен и при 
традиционните канали, и на онлайн пазарите. В крайна сметка автентичността на 
даден продукт гарантира на потребителя безопасността на този продукт и 
съответствието му с изискванията на закона. 
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Изменение  95 
Норика Николай 
 
Предложение за регламент 
Член 1 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С настоящият регламент се установява 
рамка, която позволява да се провери 
дали продуктите отговарят на 
изискванията, които гарантират високо 
равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословни и безопасни условия на 
труд, защита на потребителите, опазване 
на околната среда, обществената 
сигурност и други обществени 
интереси. 

С настоящия регламент се установява 
рамка, която позволява да се провери 
дали предоставяните както онлайн, 
така и офлайн продукти на пазара 
отговарят на изискванията, които 
гарантират високо равнище на защита 
на здравето и безопасността на хората 
като цяло, здравословни и безопасни 
условия на труд, защита на 
потребителите, опазване на околната 
среда, обществената сигурност, 
условията на равнопоставеност сред 
пазарните оператори и други 
обществени интереси. 

Or. en 

Обосновка 

Следва да бъде пояснено, че настоящият регламент се прилага за продукти, които 
вече са пуснати на пазара, тъй като са преминали през проверки на органите за 
оценяване преди пускането им на пазара. Не следва да бъде правено разграничаване 
съобразно канала за дистрибуция. Освен това една от всеобхватните  цели на 
настоящия регламент е създаването на условия на равнопоставеност между 
икономическите оператори, което изисква проверка на съответствието с 
изискванията, както и на последващи действия от органите за надзор на пазара. 

 

Изменение  96 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 1 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С настоящият регламент се установява 
рамка, която позволява да се провери 
дали продуктите отговарят на 
изискванията, които гарантират високо 

С настоящия регламент се установява 
рамка, която позволява да се провери 
дали пуснатите или предоставените 
на пазара продукти отговарят на 
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равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословни и безопасни условия на 
труд, защита на потребителите, опазване 
на околната среда, обществената 
сигурност и други обществени 
интереси. 

изискванията, които гарантират високо 
равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословни и безопасни условия на 
труд, защита на потребителите, опазване 
на околната среда, обществената 
сигурност, условията на 
равнопоставеност сред пазарните 
оператори и други обществени 
интереси. 

Or. en 

Изменение  97 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 1 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С настоящият регламент се установява 
рамка, която позволява да се провери 
дали продуктите отговарят на 
изискванията, които гарантират високо 
равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословни и безопасни условия на 
труд, защита на потребителите, опазване 
на околната среда, обществената 
сигурност и други обществени 
интереси. 

С настоящия регламент се установява 
рамка, която позволява да се провери 
дали продуктите отговарят на 
изискванията, които гарантират високо 
равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословни и безопасни условия на 
труд, защита на потребителите, опазване 
на околната среда, обществената 
сигурност и други обществени 
интереси, както и на условия на 
равнопоставеност за икономическите 
оператори. 

Or. en 

Изменение  98 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 1 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С настоящият регламент се установява 
рамка, която позволява да се провери 
дали продуктите отговарят на 

С настоящия регламент се установява 
рамка, която позволява да се провери 
дали продуктите отговарят на 
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изискванията, които гарантират високо 
равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословни и безопасни условия на 
труд, защита на потребителите, опазване 
на околната среда, обществената 
сигурност и други обществени 
интереси. 

изискванията, които гарантират високо 
равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословни и безопасни условия на 
труд, защита на потребителите, опазване 
на околната среда, обществената 
сигурност и други обществени интереси 
и като цяло съответствието със 
законодателството на Съюза. 

Or. es 

Изменение  99 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) „продукт“ означава продукт, 
получен в резултат от производствен 
процес; 

(1) „продукт“ означава всякаква стока, 
доставена или предоставена — 
възмездно или безплатно — на 
разположение в дадена търговска 
дейност; 

Or. es 

Обосновка 

Изясняване на понятието „продукт“. Да се премахне получен „в резултат от 
производствен процес“, тъй като са налице съмнения относно тълкуването на това 
изискване (растения, дървесина и т.н.). Предлага се обобщено съкращаване по 
отношение на посоченото в Директивата относно общата безопасност на 
продуктите (ДОБП). 

Изменение  100 
Констанс Льо Грип 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) „предоставяне на пазара“ означава 
всяка доставка на продукт за 
дистрибуция, потребление или 
използване на пазара на Съюза в 

(2) „предоставяне на пазара“ означава 
всяка доставка на продукт за 
дистрибуция, потребление или 
използване на реалния и цифровия 
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процеса на търговска дейност срещу 
заплащане или безплатно; 

пазар на Съюза в процеса на търговска 
дейност срещу заплащане или 
безплатно; 

Or. fr 

Обосновка 

Вътрешният пазар предлага множество канали за разпространение на продукти за 
потребителите. Надзорът на пазара трябва да бъде еднакво ефикасен и при 
традиционните канали, и на онлайн пазарите. 

Изменение  101 
Констанс Льо Грип 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) „пускане на пазара“ означава 
предоставянето на продукта на пазара 
на Съюза за първи път; 

(3) „пускане на пазара“ означава 
предоставянето на продукта на реалния 
и цифровия пазар на Съюза за първи 
път; 

Or. fr 

Обосновка 

Вътрешният пазар предлага множество канали за разпространение на продукти за 
потребителите. Надзорът на пазара трябва да бъде еднакво ефикасен и при 
традиционните канали, и на онлайн пазарите. 

Изменение  102 
Норика Николай, Юрген Кройцман 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 7a (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7а) „доставчици на междинни 
услуги“ означава всяко физическо или 
юридическо лице, което спомага за 
пускането или предоставянето на 
пазара на даден продукт, посредством 
електронни средства, като например 
платформи за електронна търговия 
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или хостинг на уебсайтове; 
Or. en 

Обосновка 

Доставчиците на междинни услуги, като например доставчици на онлайн хостинг и 
регистратори, които предоставят електронни платформи за икономически 
оператори от трети държави, за да продават продуктите си онлайн (както е 
посочено в член 3, точка 7а (нова), често са установени на територията на ЕС. Тези 
посредници следва да бъдат задължени да си сътрудничат с органите за надзор на 
пазара и да предприемат коригиращи действия като другите икономически 
оператори, когато това се изисква, за да се предотврати продажбата на опасни или 
несъответстващи на изискванията продукти онлайн. 

Изменение  103 
Норика Николай, Юрген Кройцман 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 8 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. „икономически оператори“ означава 
производители, упълномощени 
представители, вносители или 
дистрибутори; 

8. „икономически оператори“ означава 
производители, упълномощени 
представители, вносители, 
дистрибутори и доставчици на 
междинни услуги; 

Or. en 

Обосновка 

Доставчиците на междинни услуги, като например доставчици на онлайн хостинг и 
регистратори, които предоставят електронни платформи за икономически 
оператори от трети държави, за да продават продуктите си онлайн (както е 
посочено в член 3, точка 7а (нова), често са установени на територията на ЕС. Тези 
посредници следва да бъдат задължени да си сътрудничат с органите за надзор на 
пазара и да предприемат коригиращи действия като другите икономически 
оператори, когато това се изисква, за да се предотврати продажбата на опасни или 
несъответстващи на изискванията продукти онлайн. 

Изменение  104 
Констанс Льо Грип 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 11 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) „надзор на пазара“ означава 
извършените дейности и предприетите 
мерки от публичните органи с цел да се 
гарантира, че продуктите не 
представляват опасност за здравето, 
безопасността или други аспекти на 
защитата на обществените интереси, а 
за продукти, попадащи в обхвата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация — че те отговарят на 
изискванията, предвидени в посоченото 
законодателство; 

(11) „надзор на пазара“ означава 
извършените дейности и предприетите 
мерки от публичните органи с цел да се 
гарантира, че продуктите, 
предоставяни онлайн и офлайн, не 
представляват опасност за здравето, 
безопасността или други аспекти на 
защитата на обществените интереси, а 
за продукти, попадащи в обхвата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация — че те отговарят на 
изискванията, предвидени в посоченото 
законодателство; 

Or. fr 

Обосновка 

Вътрешният пазар предлага множество канали за разпространение на продукти за 
потребителите. Надзорът на пазара трябва да бъде еднакво ефикасен и при 
традиционните канали, и на онлайн пазарите. 

Изменение  105 
Констанс Льо Грип 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 12 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) „орган за надзор на пазара“ 
означава орган на държава членка, 
отговорен за извършването на надзор на 
пазара на нейната територия; 

(12) „орган за надзор на пазара“ 
означава орган на държава членка, 
отговорен за извършването на надзор на 
реалния и цифровия пазар на нейната 
територия; 

Or. fr 

Обосновка 

Вътрешният пазар предлага множество канали за разпространение на продукти за 
потребителите. Надзорът на пазара трябва да бъде еднакво ефикасен и при 
традиционните канали, и на онлайн пазарите. 



 

AM\1002709BG.doc 31/196 PE516.934v02-00 

 BG 

Изменение  106 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 12 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) „орган за надзор на пазара“ 
означава орган на държава членка, 
отговорен за извършването на надзор 
на пазара на нейната територия; 

(12) „орган за надзор на пазара“ 
означава орган на държава членка, 
компетентен да упражнява 
правомощия, уредени в настоящия 
регламент; 

Or. es 

Обосновка 

Функциите на органите за надзор на пазара, предвидени в настоящия регламент, не се 
отнасят в тесен смисъл до надзора на пазара. Освен да извършват проверки на 
продуктите, те следва също така да събират рекламации, да предупреждават 
ползвателите, да включват данни в информационната и комуникационна система за 
надзор на пазара (ИКСНЗ), да сътрудничат с икономическите оператори при 
разработването на кодекси на добрите практики и т.н. Това са по-скоро задачи по 
обикновения надзор на пазара. 

Изменение  107 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 12a (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12а) „несъответстващ на 
изискванията продукт“ означава 
продукт, който не е в съответствие с 
изискванията, посочени в 
отнасящото се до него 
законодателство на Съюза за 
хармонизация; 

Or. en 

Изменение  108 
Ашли Фокс 
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Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 12б (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12б) „несъответстващ на 
изискванията продукт“ означава 
продукт, който не отговаря на 
изискванията на законодателството 
на Съюза 

Or. en 

Изменение  109 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 –точка 13 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) „продукт, представляващ риск“ 
означава продукт, които има 
потенциала да въздейства 
неблагоприятно върху здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословните и безопасни условия на 
труд, защитата на потребителите, 
околната среда и обществената 
сигурност, както и други обществени 
интереси до степен, надвишаваща 
приетото за разумно и приемливо при 
нормални или разумно предвидими 
условия на употреба на съответния 
продукт, включително 
продължителността на употребата му, а 
където е приложимо — от неговото 
пускане в експлоатация, монтажа му и 
условията за поддръжка; 

(13) „продукт, представляващ риск за 
безопасността“ означава продукт, 
който има потенциала да въздейства 
неблагоприятно върху здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословните и безопасни условия на 
труд, защитата на потребителите, 
околната среда и обществената 
сигурност, както и други обществени 
интереси до степен, надвишаваща 
приетото за разумно и приемливо при 
нормални или разумно предвидими 
условия на употреба на съответния 
продукт, включително 
продължителността на употребата му, а 
където е приложимо — от неговото 
пускане в експлоатация, монтажа му и 
условията за поддръжка; 

Or. en 

Изменение  110 
Рафаеле Балдасаре, Андреас Шваб 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 13 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) „продукт, представляващ риск“ 
означава продукт, които има 
потенциала да въздейства 
неблагоприятно върху здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословните и безопасни условия на 
труд, защитата на потребителите, 
околната среда и обществената 
сигурност, както и други обществени 
интереси до степен, надвишаваща 
приетото за разумно и приемливо при 
нормални или разумно предвидими 
условия на употреба на съответния 
продукт, включително 
продължителността на употребата му, а 
където е приложимо — от неговото 
пускане в експлоатация, монтажа му и 
условията за поддръжка; 

(13) „продукт, представляващ риск за 
безопасността“ означава продукт, 
който има потенциала да въздейства 
неблагоприятно върху здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословните и безопасни условия на 
труд, защитата на потребителите, 
околната среда и обществената 
сигурност, както и други обществени 
интереси до степен, надвишаваща 
приетото за разумно и приемливо при 
нормални или разумно предвидими 
условия на употреба на съответния 
продукт, включително 
продължителността на употребата му, а 
където е приложимо — от неговото 
пускане в експлоатация, монтажа му и 
условията за поддръжка 

Or. en 

Обосновка 

В определението на риска следва да се направи разграничение предвид това, че за 
целите на надзора на пазара продуктите, които не съответстват на 
законодателството на ЕС, трябва да бъдат забранени на пазара на ЕС. Въпреки това 
някои продукти, които не съответстват на изискванията, може също и да не са 
безопасни, но не всички от тях. 

Изменение  111 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 13  
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) „продукт, представляващ риск“ 
означава продукт, които има 
потенциала да въздейства 
неблагоприятно върху здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословните и безопасни условия на 
труд, защитата на потребителите, 
околната среда и обществената 

(13) „продукт, представляващ риск за 
безопасността“ означава продукт, 
който има потенциала да въздейства 
неблагоприятно върху здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословните и безопасни условия на 
труд, защитата на потребителите, 
околната среда и обществената 
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сигурност, както и други обществени 
интереси до степен, надвишаваща 
приетото за разумно и приемливо при 
нормални или разумно предвидими 
условия на употреба на съответния 
продукт, включително 
продължителността на употребата му, а 
където е приложимо — от неговото 
пускане в експлоатация, монтажа му и 
условията за поддръжка; 

сигурност, както и други обществени 
интереси до степен, надвишаваща 
приетото за разумно и приемливо при 
нормални или разумно предвидими 
условия на употреба на съответния 
продукт, включително 
продължителността на употребата му, а 
където е приложимо — от неговото 
пускане в експлоатация, монтажа му и 
условията за поддръжка; 

Or. en 

Изменение  112 
Юрген Кройцман 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 13 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) „продукт, представляващ риск“ 
означава продукт, които има 
потенциала да въздейства 
неблагоприятно върху здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословните и безопасни условия на 
труд, защитата на потребителите, 
околната среда и обществената 
сигурност, както и други обществени 
интереси до степен, надвишаваща 
приетото за разумно и приемливо при 
нормални или разумно предвидими 
условия на употреба на съответния 
продукт, включително 
продължителността на употребата му, а 
където е приложимо — от неговото 
пускане в експлоатация, монтажа му и 
условията за поддръжка; 

(13) „продукт, представляващ риск“ 
означава продукт, който има 
потенциала да въздейства 
неблагоприятно върху здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословните и безопасни условия на 
труд, защитата на потребителите, 
околната среда и обществената 
сигурност до степен, надвишаваща 
приетото за разумно и приемливо при 
нормални или разумно предвидими 
условия на употреба на съответния 
продукт, включително 
продължителността на употребата му, а 
където е приложимо — от неговото 
пускане в експлоатация, монтажа му и 
условията за поддръжка; 

Or. en 

Обосновка 

Заличаването на израза „други обществени интереси“ повишава правната сигурност, 
тъй като значението му е неясно. 
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Изменение  113 
Рафаеле Балдасаре, Андреас Шваб 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 13a (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13a) „продукт, представляващ 
регулаторен риск“ означава продукт, 
който не съответства на 
приложимото законодателство на 
Съюза; 

Or. en 

Обосновка 

В определението на риска следва да се направи разграничение предвид това, че за 
целите на надзора на пазара продуктите, които не съответстват на 
законодателството на ЕС, трябва да бъдат забранени на пазара на ЕС. Въпреки това 
някои продукти, които не съответстват на законодателството, може също и да не 
са безопасни, но не всички от тях. 

Изменение  114 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 13б (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13б) „продукт, представляващ 
регулаторен риск“ означава продукт, 
който не съответства на 
приложимото законодателство на 
Съюза; 

Or. en 

Изменение  115 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 13в (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13в) „продукт, представляващ 
регулаторен риск“ означава продукт, 
който не съответства на 
приложимото законодателство на 
Съюза; 

Or. en 

Изменение  116 
Рафаеле Балдасаре, Андреас Шваб 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 13г (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13г) „продукт, представляващ 
нововъзникващ риск“ означава 
продукт, който не е обект на 
хармонизираното законодателство на 
ЕС и за който има солидни научни 
доказателства, че представлява 
новоразвиващ се риск или известен 
риск, ако се продава за употреба в 
нови или непознати условия, които не 
са предвидени от производителя. 

Or. en 

Обосновка 

Органите за надзор на пазара следва да обърнат внимание и на продуктите, 
представляващи нововъзникващ риск. Предложеното определение е с цел пояснение, за 
да може лесно да се прилага по хармонизиран начин в целия ЕС. 

Изменение  117 
Вим ван де Камп 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 14 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) „продукт, представляващи сериозен 
риск“ означава продукт, който 

(14) „продукт, представляващи сериозен 
риск“ означава продукт, който 
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представлява риск, изискващ бърза 
намеса и спешни последващи действия, 
включително и в случаите, когато 
въздействието му може да не бъде 
непосредствено; 

представлява риск, изискващ бърза 
намеса и спешни последващи действия, 
включително и в случаите, когато 
въздействието му може да не бъде 
непосредствено; всеки продукт, който 
не отговаря на съществените 
изисквания, определени в 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, както и всеки продукт, 
който не отговаря на общите 
изисквания за безопасност съгласно 
посоченото в мандата, предоставен 
от Комисията на организацията по 
стандартизация, се счита за 
представляващ сериозен риск; 

Or. en 

Изменение  118 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 14 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) „продукт, представляващи сериозен 
риск“ означава продукт, който 
представлява риск, изискващ бърза 
намеса и спешни последващи действия, 
включително и в случаите, когато 
въздействието му може да не бъде 
непосредствено; 

(14) „продукт, представляващи сериозен 
риск“ означава продукт, който 
представлява риск, изискващ бърза 
намеса и спешни последващи действия, 
включително и в случаите, когато 
въздействието му може да не бъде 
непосредствено; всеки продукт, който 
не отговаря на съществените 
изисквания, определени в 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, както и всеки продукт, 
който не отговаря на общите 
изисквания за безопасност съгласно 
посоченото в мандата, предоставен 
от Комисията на организацията по 
стандартизация, се счита за 
представляващ сериозен риск; 

Or. en 
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Изменение  119 
Вим ван де Камп 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 14a (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14а) „модели на продукт“ означава 
продукти, за които се счита, че се 
отличават като представящи 
идентични или сходни основни 
характеристики, с разлики, ако има 
такива, които не оказват 
въздействие върху тяхното ниво на 
безопасност, освен ако не е доказано 
друго от производителя или 
вносителя; 

Or. en 

Обосновка 

Понятието за модел е основен елемент в работата на органите за надзор на пазара. 
Изпитването и наблюдението се извършва по модели. Въпреки това редица участници 
на пазара нямат идентификация на моделите или увеличават броя на моделите за 
продукти, които всъщност са сходни, което затруднява работата на органите за 
надзор на пазара и ги възпира от извършване на проверки, тъй като значително 
увеличава равнището на необходимите за проверките ресурси. 

Изменение  120 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 14б (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14б) „модели на продукт“ означава 
продукти, за които се счита, че се 
отличават като представящи 
идентични или сходни основни 
характеристики, с разлики, ако има 
такива, които не оказват 
въздействие върху тяхното ниво на 
безопасност, освен ако не е доказано 
друго от производителя или 
вносителя; 
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Or. en 

Обосновка 

Понятието за модел е основен елемент в работата на органите за надзор на пазара. 
Изпитването и наблюдението се извършва по модели. Въпреки това редица участници 
на пазара нямат идентификация на моделите или увеличават броя на моделите за 
продукти, които всъщност са сходни, което затруднява работата на органите за 
надзор на пазара и ги възпира от извършване на проверки, тъй като значително 
увеличава равнището на необходимите за проверките ресурси. 

Изменение  121 
Преслав Борисов 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 14в (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14в) „модел на продукт“ означава 
продукт, за който следва да се счита, 
че представлява отделна група 
продукти със сходни основни 
характеристики, като разликите, ако 
има такива, не оказват въздействие 
върху неговото ниво на безопасност; 

Or. en 

Обосновка 

Идеята за модела е от съществено значение за работата на органите за надзор на 
пазара, за да им помогне да определят по-добре продуктите при извършване на 
изпитванията. 

Изменение  122 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 18 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) „законодателство на Съюза за 
хармонизация“ означава 
законодателството на Съюза, което 
хармонизира условията за предлагане на 

(18) „законодателство на Съюза за 
хармонизация“ означава 
законодателството на Съюза, което 
хармонизира условията за предлагане на 
продукти на пазара; то определя 
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продукти на пазара; съществените изисквания, на които 
трябва да отговарят продуктите, за 
да бъдат пуснати на пазара на Съюза; 

Or. en 

Изменение  123 
Констанс Льо Грип 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – точка 18 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) „законодателство на Съюза за 
хармонизация“ означава 
законодателството на Съюза, което 
хармонизира условията за предлагане 
на продукти на пазара; 

(18) „законодателство на Съюза за 
хармонизация“ означава 
законодателството на Съюза, което 
хармонизира условията за 
предоставяне на продукти на онлайн и 
офлайн пазара; 

Or. fr 

Изменение  124 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Надзорът на пазара се организира и 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент с цел да се гарантира, че 
продуктите, които представляват риск, 
не се предоставят на пазара на Съюза, а 
когато тези продукти се предоставят на 
пазара, то са взети ефективни мерки за 
отстраняване на риска, произтичащ от 
продукта. 

2. Надзорът на пазара се организира и 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент с цел да се гарантира, че 
продуктите, които не съответстват 
на приложимото законодателство на 
Съюза и които представляват риск, не 
се предоставят на пазара на Съюза, а 
когато тези продукти се предоставят на 
пазара, то са взети ефективни и 
пропорционални мерки за отстраняване 
на риска, произтичащ от продукта, или 
за отстраняване на 
несъответствието му. 

Or. en 
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Изменение  125 
Рафаеле Балдасаре, Андреас Шваб 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Надзорът на пазара се организира и 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент с цел да се гарантира, че 
продуктите, които представляват риск, 
не се предоставят на пазара на Съюза, а 
когато тези продукти се предоставят на 
пазара, то са взети ефективни мерки за 
отстраняване на риска, произтичащ от 
продукта. 

2. Надзорът на пазара се организира и 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент с цел да се гарантира, че 
продуктите, които представляват риск, 
както и продуктите, които не 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза, не се 
предоставят на пазара на Съюза, а 
когато тези продукти се предоставят на 
пазара, то са взети ефективни мерки за 
отстраняване на риска, произтичащ от 
продукта, и за отстраняване на 
несъответствието му. 

Or. en 

 

Изменение  126 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Надзорът на пазара се организира и 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент с цел да се гарантира, че 
продуктите, които представляват риск, 
не се предоставят на пазара на Съюза, а 
когато тези продукти се предоставят на 
пазара, то са взети ефективни мерки за 
отстраняване на риска, произтичащ от 
продукта. 

2. Надзорът на пазара се организира и 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент с цел да се гарантира, че 
продуктите, които представляват риск, 
както и продуктите, които не 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза, не се 
предоставят на пазара на Съюза, а 
когато тези продукти се предоставят на 
пазара, то са взети ефективни мерки за 
отстраняване на риска, произтичащ от 
продукта, и за отстраняване на 
несъответствието му. 

Or. en 
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Изменение  127 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Надзорът на пазара се организира и 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент с цел да се гарантира, че 
продуктите, които представляват риск, 
не се предоставят на пазара на Съюза, а 
когато тези продукти се предоставят на 
пазара, то са взети ефективни мерки за 
отстраняване на риска, произтичащ от 
продукта. 

2. Надзорът на пазара се организира и 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент с цел да се гарантира, че 
продуктите, които представляват риск, и 
като цяло продуктите, които не 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза, не се 
предоставят на пазара на Съюза, а 
когато тези продукти се предоставят на 
пазара, то са взети ефективни мерки за 
отстраняване на риска, произтичащ от 
продукта, както и за отстраняване на 
несъответствието му. 

Or. es 

Обосновка 

Надзорът на пазара следва да обхваща несъответствията, които не представляват 
риск. 

Изменение  128 
Мария Иригойен Перес, Висенте Мигел Гарсес Рамон 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Надзорът на пазара се организира и 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент с цел да се гарантира, че 
продуктите, които представляват риск, 
не се предоставят на пазара на Съюза, а 
когато тези продукти се предоставят на 
пазара, то са взети ефективни мерки за 
отстраняване на риска, произтичащ от 
продукта. 

2. Надзорът на пазара се организира и 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент с цел да се гарантира, че 
продуктите, които представляват риск, и 
като цяло продуктите, които не 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза, не се 
предоставят на пазара на Съюза, а 
когато тези продукти се предоставят на 
пазара, то са взети ефективни мерки за 
отстраняване на риска, произтичащ от 
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продукта, както и за отстраняване на 
несъответствието му. 

Or. es 

Изменение  129 
Аня Вайсгербер, Маркус Фербер 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Дейностите по надзора на пазара и 
проверките на външните граници се 
наблюдават от държавите членки; 
годишно те докладват на комисията 
за тези дейности и проверки. 
Отчетената информация включва 
статистика по отношение на броя на 
извършените проверки и се съобщава 
на всички държави членки. 
Държавите членки могат да обобщят 
резултатите и да направят това 
обобщение публично достояние. 

заличава се 

Or. de 

Обосновка 

Вече съществува Информационната и комуникационна система за надзор на пазара 
(ICSMS). Поради липса на време допълнителни дейности по надзора за държавите 
членки биха били в ущърб на качеството на надзора. 

Изменение  130 
Франц Обермайер 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Изпълнението на дейностите по 
надзора на пазара и проверките по 
външните граници се следят от 
държавите членки, които ежегодно 
докладват на Комисията за тези 
дейности и за проверките. Отчетената 

3. Изпълнението на дейностите по 
надзора на пазара и проверките на 
външните граници се следят от 
държавите членки, които ежегодно 
докладват на Комисията за тези 
дейности и проверки. Отчетената 
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информация включва статистика по 
отношение на броя на извършените 
проверки и се съобщава на всички 
държави членки. Държавите членки 
могат да обобщят резултатите и да 
направят това обобщение публично 
достояние. 

информация включва статистика по 
отношение на броя на извършените 
проверки, съответно определения за 
целта брой на некачествени 
продукти, както и броя и типа на 
предприетите в последствие мерки за 
отстраняване, и се съобщава на 
всички държави членки. Държавите 
членки трябва да обобщят резултатите 
и да направят това обобщение и 
статистиката публично достояние. 

Or. de 

Изменение  131 
Ашли Фокс 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Изпълнението на дейностите по 
надзора на пазара и проверките по 
външните граници се следят от 
държавите членки, които ежегодно 
докладват на Комисията за тези 
дейности и за проверките. Отчетената 
информация включва статистика по 
отношение на броя на извършените 
проверки и се съобщава на всички 
държави членки. Държавите членки 
могат да обобщят резултатите и да 
направят това обобщение публично 
достояние. 

3. Изпълнението на дейностите по 
надзора на пазара и проверките по 
външните граници се следят от 
държавите членки, които на всеки три 
години докладват на Комисията за тези 
дейности и за проверките. Комисията 
съобщава тази информация на всички 
държави членки. Обобщение от тази 
информация може да се направи 
публично достояние. 

Or. en 

Изменение  132 
Преслав Борисов 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Изпълнението на дейностите по 
надзора на пазара и проверките по 

3. Изпълнението на дейностите по 
надзора на пазара и проверките по 
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външните граници се следят от 
държавите членки, които ежегодно 
докладват на Комисията за тези 
дейности и за проверките. Отчетената 
информация включва статистика по 
отношение на броя на извършените 
проверки и се съобщава на всички 
държави членки. Държавите членки 
могат да обобщят резултатите и да 
направят това обобщение публично 
достояние. 

външните граници се следят от 
държавите членки, които ежегодно 
докладват на Комисията за тези 
дейности и за проверките. Отчетената 
информация включва статистика по 
отношение на броя и резултатите от 
извършените проверки за всеки вид. 
Тази статистика се съобщава на 
всички държави членки и се прави 
публично достояние. 

Or. en 

Изменение  133 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Изпълнението на дейностите по 
надзора на пазара и проверките по 
външните граници се следят от 
държавите членки, които ежегодно 
докладват на Комисията за тези 
дейности и за проверките. Отчетената 
информация включва статистика по 
отношение на броя на извършените 
проверки и се съобщава на всички 
държави членки. Държавите членки 
могат да обобщят резултатите и да 
направят това обобщение публично 
достояние. 

3. Изпълнението на дейностите по 
надзора на пазара и проверките по 
външните граници се следят от 
държавите членки, които ежегодно 
докладват на Комисията за тези 
дейности и за проверките. Отчетената 
информация включва статистика по 
отношение на броя и резултатите от 
извършените проверки за всеки вид. 
Тази статистика се съобщава на 
всички държави членки и се прави 
публично достояние. 

Or. en 

Изменение  134 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Изпълнението на дейностите по 
надзора на пазара и проверките по 

3. Изпълнението на дейностите по 
надзора на пазара и проверките по 
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външните граници се следят от 
държавите членки, които ежегодно 
докладват на Комисията за тези 
дейности и за проверките. Отчетената 
информация включва статистика по 
отношение на броя на извършените 
проверки и се съобщава на всички 
държави членки. Държавите членки 
могат да обобщят резултатите и да 
направят това обобщение публично 
достояние. 

външните граници се следят от 
държавите членки, които ежегодно 
докладват на Комисията за тези 
дейности и за проверките. Отчетената 
информация включва статистика по 
отношение на броя на извършените 
проверки и се съобщава на всички 
държави членки от Комисията. 

Or. es 

Изменение  135 
Констанс Льо Грип 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Изпълнението на дейностите по 
надзора на пазара и проверките по 
външните граници се следят от 
държавите членки, които ежегодно 
докладват на Комисията за тези 
дейности и за проверките. Отчетената 
информация включва статистика по 
отношение на броя на извършените 
проверки и се съобщава на всички 
държави членки. Държавите членки 
могат да обобщят резултатите и да 
направят това обобщение публично 
достояние. 

3. Изпълнението на дейностите по 
надзора на пазара и проверките по 
външните граници се следят от 
държавите членки, които ежегодно 
докладват на Комисията за тези 
дейности, за проверките и за 
използваните методи за проверка. 
Отчетената информация включва 
статистика по отношение на броя на 
извършените проверки и се съобщава на 
всички държави членки. Държавите 
членки могат да обобщят резултатите и 
да направят това обобщение публично 
достояние. 

Or. fr 

Изменение  136 
Ашли Фокс 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Резултатите от наблюдението и 
оценката на дейностите по надзора 
на пазара, извършен съгласно 
параграф 3, се правят публично 
достояние по електронен път, а 
когато е целесъобразно — чрез други 
средства. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  137 
Франц Обермайер 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Резултатите от наблюдението и 
оценката на дейностите по надзора на 
пазара, извършен съгласно параграф 3, 
се правят публично достояние по 
електронен път, а когато е 
целесъобразно — чрез други средства. 

4. Резултатите от наблюдението и 
оценката на дейностите по надзора на 
пазара, извършен съгласно параграф 3, 
се правят публично достояние по 
електронен път, а когато е 
целесъобразно — чрез други средства. 
Това трябва да се осъществи в 
рамките на 3 месеца след 
уведомяването на другите държави 
членки. 

Or. de 

Изменение  138 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Резултатите от наблюдението и 
оценката на дейностите по надзора на 
пазара, извършен съгласно параграф 3, 
се правят публично достояние по 
електронен път, а когато е 

4. Обобщението, направено от 
държавите членки на техните 
резултати от наблюдението и 
оценката на дейностите по надзора на 
пазара, извършен съгласно параграф 3, 
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целесъобразно — чрез други средства. се прави публично достояние по 
електронен път, а когато е 
целесъобразно — чрез други средства. 

Or. es 

Обосновка 

Комисията следва да сведе проверките до знанието на държавите членки. Изглежда, 
че няма разлика между информацията, която е публично достояние в точка 3, и тази 
в точка 4, поради което се предлага да се обединят. 

Изменение  139 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 5 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка създава или 
определя органи за надзор на пазара и 
определя техните задължения, 
правомощия и организация. 

1. Всяка държава членка създава или 
определя органи за надзор на пазара. 

Or. en 

Изменение  140 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 5 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. На органите за надзор на пазара са 
предоставени правомощията и 
необходимите ресурси и средства за 
правилното изпълнение на техните 
задачи. 

2. На органите за надзор на пазара са 
предоставени правомощията и 
ресурсите и средствата за правилното 
и пълно изпълнение на техните задачи. 

Or. en 

Изменение  141 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 5 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Всяка държава членка въвежда 
съответните механизми, за да 
гарантира, че органите за надзор на 
пазара, които е създала или определила, 
обменят информация, сътрудничат си и 
координират своите дейности както 
помежду си, така и с органите, 
отговорни за проверките на продуктите 
по външните граници на Съюза. 

3. Всяка държава членка въвежда 
достатъчни и всеобхватни 
механизми, за да гарантира, че органите 
за надзор на пазара, които е създала или 
определила, обменят информация, 
сътрудничат си и координират своите 
дейности както помежду си, така и с 
органите, отговорни за проверките на 
продуктите по външните граници на 
Съюза. 

Or. en 

Изменение  142 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 5 – параграф 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки информират 
обществеността за съществуването и 
отговорностите на националните органи 
за надзор на пазара, както и кои са тези 
органи и как да се установи връзка с 
тях. 

5. Държавите членки информират 
обществеността за съществуването и 
отговорностите, правомощията, 
наличните ресурси и механизмите за 
сътрудничество на националните 
органи за надзор на пазара, както и кои 
са тези органи и как да се установи 
връзка с тях. 

Or. en 

Изменение  143 
Сирпа Пиетикяйнен 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органите за надзор на пазара 
извършват съответните проверки на 
характеристиките на продуктите в 
съответстващ мащаб и със 
съответстваща честота посредством 

1. Органите за надзор на пазара 
организират дейностите си така, че 
да постигнат максимална 
ефективност. Те извършват 
съответните проверки на 
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проверки на документи, а когато е 
уместно — физически и лабораторни 
проверки на базата на подходяща проба. 
Те завеждат тези проверки в 
информационната и комуникационна 
система за надзор на пазара, посочена в 
член 21. 

характеристиките на продуктите в 
съответстващ мащаб и със 
съответстваща честота посредством 
проверки на документи, а когато е 
уместно — физически и лабораторни 
проверки на базата на подходяща проба. 
Когато е необходимо, заедно с тези 
традиционни пазарни механизми за 
вземане на проби, органите за надзор 
на пазара преминават към 
проактивен одит на процесите по 
веригата за доставки на субектите, 
участващи в производството, вноса, 
търговията, търговските марки и 
продажбата на дребно на 
потребителски стоки. Те завеждат 
тези проверки в информационната и 
комуникационна система за надзор на 
пазара, посочена в член 21. 

Or. en 

Изменение  144 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органите за надзор на пазара 
извършват съответните проверки на 
характеристиките на продуктите в 
съответстващ мащаб и със 
съответстваща честота посредством 
проверки на документи, а когато е 
уместно — физически и лабораторни 
проверки на базата на подходяща проба. 
Те завеждат тези проверки в 
информационната и комуникационна 
система за надзор на пазара, посочена в 
член 21. 

1. Органите за надзор на пазара 
извършват съответните проверки на 
характеристиките на продуктите, 
независимо от каналите за 
дистрибуция и продажбените 
техники, в съответстващ мащаб и със 
съответстваща честота посредством 
проверки на документи, а когато е 
уместно — физически и лабораторни 
проверки на базата на подходяща проба. 
За пробите използват 2 % от всички 
продукти, пуснати на пазара за 
година, като ориентировъчна цел за 
всяка държава членка. Те завеждат 
тези проверки в информационната и 
комуникационна система за надзор на 
пазара, посочена в член 21. 
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Or. en 

Изменение  145 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органите за надзор на пазара 
извършват съответните проверки на 
характеристиките на продуктите в 
съответстващ мащаб и със 
съответстваща честота посредством 
проверки на документи, а когато е 
уместно — физически и лабораторни 
проверки на базата на подходяща проба. 
Те завеждат тези проверки в 
информационната и комуникационна 
система за надзор на пазара, посочена в 
член 21. 

1. Органите за надзор на пазара 
извършват съответните проверки на 
характеристиките на продуктите, 
независимо от каналите за 
дистрибуция и продажбените 
техники, в съответстващ мащаб и със 
съответстваща честота посредством 
проверки на документи, а когато е 
уместно — физически и лабораторни 
проверки на базата на подходяща проба. 
Те завеждат тези проверки в 
информационната и комуникационна 
система за надзор на пазара, посочена в 
член 21. 

Or. en 

Изменение  146 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органите за надзор на пазара 
извършват съответните проверки на 
характеристиките на продуктите в 
съответстващ мащаб и със 
съответстваща честота посредством 
проверки на документи, а когато е 
уместно — физически и лабораторни 
проверки на базата на подходяща проба. 
Те завеждат тези проверки в 
информационната и комуникационна 
система за надзор на пазара, посочена в 
член 21. 

1. Органите за надзор на пазара 
извършват съответните проверки на 
характеристиките на продуктите, 
независимо от каналите за 
дистрибуция и продажбените 
техники, в съответстващ мащаб и със 
съответстваща честота посредством 
проверки на документи, а когато е 
уместно — физически и лабораторни 
проверки на базата на подходяща проба. 
Те завеждат тези проверки в 
информационната и комуникационна 
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система за надзор на пазара, посочена в 
член 21. 

Or. es 

Обосновка 

Изменението цели да изясни, че трябва да се извършват проверки и на продуктите, 
продавани онлайн. 

Изменение  147 
Мария Иригойен Перес, Висенте Мигел Гарсес Рамон 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органите за надзор на пазара 
извършват съответните проверки на 
характеристиките на продуктите в 
съответстващ мащаб и със 
съответстваща честота посредством 
проверки на документи, а когато е 
уместно — физически и лабораторни 
проверки на базата на подходяща проба. 
Те завеждат тези проверки в 
информационната и комуникационна 
система за надзор на пазара, посочена в 
член 21. 

1. Органите за надзор на пазара 
извършват съответните проверки на 
характеристиките на продуктите, 
независимо от каналите за 
дистрибуция и продажбените 
техники, в съответстващ мащаб и със 
съответстваща честота посредством 
проверки на документи, а когато е 
уместно — физически и лабораторни 
проверки на базата на подходяща проба. 
Те завеждат тези проверки в 
информационната и комуникационна 
система за надзор на пазара, посочена в 
член 21. 

Or. es 

Изменение  148 
Аня Вайсгербер, Маркус Фербер 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органите за надзор на пазара 
извършват съответните проверки на 
характеристиките на продуктите в 
съответстващ мащаб и със 
съответстваща честота посредством 

1. Органите за надзор на пазара 
извършват съответните проверки на 
характеристиките на продуктите в 
съответстващ мащаб и със 
съответстваща честота посредством 
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проверки на документи, а когато е 
уместно — физически и лабораторни 
проверки на базата на подходяща проба. 
Те завеждат тези проверки в 
информационната и комуникационна 
система за надзор на пазара, посочена в 
член 21. 

проверки на документи, които се 
отнасят до безопасността и 
здравето, а когато е уместно — 
физически и лабораторни проверки на 
базата на подходяща проба. Те завеждат 
тези проверки в информационната и 
комуникационна система за надзор на 
пазара, посочена в член 21. 

Or. de 

Обосновка 

За всички области, които не влияят на здравето и безопасността, държавите членки 
трябва да преценят по свое усмотрение дали да вземат тези проби. 

Изменение  149 
Преслав Борисов 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органите за надзор на пазара 
извършват съответните проверки на 
характеристиките на продуктите в 
съответстващ мащаб и със 
съответстваща честота посредством 
проверки на документи, а когато е 
уместно — физически и лабораторни 
проверки на базата на подходяща проба. 
Те завеждат тези проверки в 
информационната и комуникационна 
система за надзор на пазара, посочена в 
член 21. 

1. Органите за надзор на пазара 
извършват съответните проверки на 
характеристиките на продуктите в 
съответстващ мащаб и със 
съответстваща честота посредством 
проверки на документи, а когато е 
уместно — физически и лабораторни 
проверки на базата на подходяща проба. 
Те завеждат тези проверки в 
информационната и комуникационна 
система за надзор на пазара, посочена в 
член 21, като определят продукта 
точно, посочвайки неговия вид, модел, 
партида или сериен номер. 

Or. en 

Изменение  150 
Вим ван де Камп 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 1 – алинея 1a (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Органите за надзор на пазара 
определят рисковете, които 
възникват във връзка с продуктите, 
попадащи в обхвата на настоящия 
регламент, както и 
характеристиките на тези рискове, 
съобразявайки се с всички възможни 
указания и инструкции, които могат 
да бъдат дадени от Комисията. Те 
завеждат тази информация в 
информационната и комуникационна 
система за надзор на пазара, посочена 
в член 21. Комисията систематично 
анализира тази информация и в 
случай че получи информация, която 
дава съмнение за риск, или в случай на 
различия в определянето на риска 
между органите на държавите 
членки, може да поиска 
допълнителна информация от 
националните органи за надзор на 
пазара и — по собствена инициатива 
или по искане на националния орган за 
надзор на пазара — сама извършва 
определяне на риска. Комисията 
предава определения от нея риск на 
националните органи за надзор на 
пазара. 

Or. en 

Обосновка 

Предложеното изменение има за цел да постави обща основа за определяне на риска, 
на базата на която националните органи за надзор да извършват своите проверки. 
Единното определяне на риска е необходимо, за да се избегне възможността 
операторите в трети държави да избират входна точка в Европейския съюз с по-
нисък риск поради по-слаб контрол. 

Изменение  151 
Ашли Фокс 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В случаите на познати или 
нововъзникващи рискове, свързани с 
целите, определени в член 1 на 
настоящия регламент, и засягащи 
конкретен продукт или категория 
продукти, Комисията може да 
приема актове за изпълнение с цел 
създаване на еднакви условия за 
извършването на проверки от един 
или няколко органа за надзор на пазара 
по отношение на този конкретен 
продукт или категория продукти, и 
параметрите на посочения познат 
или нововъзникващ риск. Посочените 
условия могат да включват 
изисквания за временно увеличаване на 
мащаба и честотата на проверките, 
които трябва да се извършат, и 
адекватността на пробите, които 
трябва да бъдат проверени. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 32, 
параграф 2. 

заличава се 

Or. en 

Изменение  152 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 1 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В случаите на познати или 
нововъзникващи рискове, свързани с 
целите, определени в член 1 на 
настоящия регламент, и засягащи 
конкретен продукт или категория 
продукти, Комисията може да 
приема актове за изпълнение с цел 
създаване на еднакви условия за 
извършването на проверки от един 
или няколко органа за надзор на пазара 

заличава се 
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по отношение на този конкретен 
продукт или категория продукти, и 
параметрите на посочения познат 
или нововъзникващ риск. Посочените 
условия могат да включват 
изисквания за временно увеличаване на 
мащаба и честотата на проверките, 
които трябва да се извършат, и 
адекватността на пробите, които 
трябва да бъдат проверени. Актовете 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 32, 
параграф 2. 

Or. es 

Обосновка 

Този текст дава право на Комисията да предприеме допълнителни мерки във връзка с 
проверките, които трябва да се изпълняват от органите за надзор, независимо дали 
рискът е познат или нововъзникващ, и които се отнасят за който и да е продукт или 
категория продукти. Това може да представлява неочаквана и непредвидена тежест 
за органите за надзор. Това е въпрос, различен от посочения в член 12. 

Изменение  153 
Сирпа Пиетикяйнен 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При необходимост органите за 
надзор на пазара предупреждават в 
разумен срок ползвателите, които са на 
тяхна територия, за продукти, за които 
тези органи са установили, че 
представляват риск. 

2. Органите за надзор на пазара 
незабавно предупреждават 
ползвателите, които са на тяхна 
територия, за продукти, за които тези 
органи са установили, че представляват 
риск. Когато е възможно, тази 
информация включва и данни за 
производителя, търговската мрежа, 
цените и периода на продажбите. 

Or. en 

Обосновка 

Не следва да се допуска забавяне на органите за надзор на пазара при информирането 
на ползвателите за продукти, които представляват риск. Тази информация следва да 
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бъде допълнена с повече подробности, когато има такива, като например данни за 
търговската мрежа, за да се помогне на потребителите да определят рисковите 
продукти. 

Изменение  154 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При необходимост органите за 
надзор на пазара предупреждават в 
разумен срок ползвателите, които са на 
тяхна територия, за продукти, за 
които тези органи са установили, че 
представляват риск. 

2. Компетентните органи за надзор на 
пазара и съответно икономическите 
оператори предупреждават възможно 
най-бързо ползвателите за продукти, за 
които тези органи са установили, че 
представляват риск. 

Or. de 

Изменение  155 
Преслав Борисов 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При необходимост органите за надзор 
на пазара предупреждават в разумен 
срок ползвателите, които са на тяхна 
територия, за продукти, за които тези 
органи са установили, че представляват 
риск. 

2. При необходимост органите за надзор 
на пазара предупреждават незабавно 
ползвателите за идентификацията на 
продуктите, които са на тяхна 
територия, за които тези органи са 
установили, че представляват риск. 

Or. en 

Изменение  156 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При необходимост органите за надзор 2. При необходимост органите за надзор 
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на пазара предупреждават в разумен 
срок ползвателите, които са на тяхна 
територия, за продукти, за които тези 
органи са установили, че представляват 
риск. 

на пазара предупреждават незабавно 
ползвателите за идентификацията на 
продуктите, които са на тяхна 
територия, за които тези органи са 
установили, че представляват риск. 

Or. en 

Изменение  157 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 2 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Те си сътрудничат с икономическите 
оператори за предотвратяване или 
намаляване на риска, породен от 
предоставяните от тези икономически 
оператори продукти. За тази цел те 
насърчават и популяризират доброволни 
действия от страна на икономическите 
оператори, включително — когато е 
приложимо — чрез разработването и 
спазването на кодекси на добрите 
практики. 

Органите за надзор на пазара си 
сътрудничат с икономическите 
оператори, както и с други 
компетентни национални органи, за 
предотвратяване или намаляване на 
риска, породен от предоставяните от 
тези икономически оператори продукти. 
За тази цел те насърчават и 
популяризират доброволни действия от 
страна на икономическите оператори, 
включително — когато е приложимо — 
чрез разработването и спазването на 
кодекси на добрите практики. 

Or. de 

Изменение  158 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 2 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Те си сътрудничат с икономическите 
оператори за предотвратяване или 
намаляване на риска, породен от 
предоставяните от тези 
икономически оператори продукти. 
За тази цел те насърчават и 
популяризират доброволни действия от 
страна на икономическите оператори, 

Органите за надзор насърчават и 
популяризират доброволни действия от 
страна на икономическите оператори, 
включително — когато е приложимо — 
чрез разработването и спазването на 
кодекси на добрите практики. 
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включително — когато е приложимо — 
чрез разработването и спазването на 
кодекси на добрите практики. 

Or. es 

Обосновка 

Икономическите оператори (ИО) са тези, които трябва да си сътрудничат с 
органите за надзор за намаляването или предотвратяването на риска, който могат 
да представляват небезопасните продукти, предоставени на пазара от тях, така 
както е посочено в Директивата относно общата безопасност на продуктите 
(ДОБП). Сътрудничеството на ИО с органа за надзор следва да се отнесе към 
предложението за регламент относно безопасността на потребителските продукти 
(РБПП) — членове 8, 10 и 11. 

Изменение  159 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Органите за надзор на пазара 
изпълняват отговорностите си 
независимо, безпристрастно и 
непредубедено и спазват задълженията 
си по настоящия регламент; те 
упражняват правомощията си във 
връзка с икономическите оператори в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност. 

3. Органите за надзор на пазара 
изпълняват отговорностите си 
независимо, безпристрастно и 
непредубедено и спазват задълженията 
си по настоящия регламент; те 
упражняват правомощията си във 
връзка с икономическите оператори в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност и при спазване на 
принципа на предпазните мерки, 
както е предвидено в член 191, 
параграф 2 от Договора (ДФЕС). 

Or. en 

Изменение  160 
)Лара Коми 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 3а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Органите за надзор на пазара 
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действат, като надлежно отчитат 
сериозността на риска и принципа на 
предпазливост. 

 За тази цел е необходимо да се 
направи извадкова проверка на 
определен брой продукти, който да 
бъде достатъчен, за да се преценят 
съответствието и действителният 
риск на тези продукти. 

Or. it 

Изменение  161 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 3б (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3б. Органите за надзор на пазара 
действат, като надлежно отчитат 
сериозността на риска и принципа на 
предпазливост. За тази цел е 
необходимо да се направи извадкова 
проверка на определен брой продукти, 
който да бъде достатъчен, за да се 
преценят съответствието и 
действителният риск на тези 
продукти. 

Or. it 

Изменение  162 
Мария Иригойен Перес, Висенте Мигел Гарсес Рамон 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 3в (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3в. Органите за надзор на пазара 
действат, като надлежно отчитат 
сериозността на риска и принципа на 
предпазливост. 

Or. es 
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Изменение  163 
Бернадет Верньо 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато е необходимо и оправдано с 
цел изпълнението на задълженията им, 
органите за надзор на пазара могат да 
посещават помещенията на 
икономическите оператори и да вземат 
необходимите проби от продуктите. 

4. Когато е необходимо и оправдано с 
цел изпълнението на задълженията им, 
органите за надзор на пазара могат да 
посещават помещенията на 
икономическите оператори без 
предизвестие, да извършват справки с 
всеки документ, да го изземват или да 
правят копие, да имат достъп до 
компютърните системи и да вземат 
необходимите проби от продуктите. 

Or. fr 

Обосновка 

Безопасността на потребителите и борбата срещу измамите се нуждаят от 
засилване на правомощията за разследване на органите за надзор, които следва да 
могат да извършват внезапни проверки, да изземват документи и да имат достъп до 
компютърните системи, тъй като повечето документи се съхраняват единствено на 
цифров носител. 

Изменение  164 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато е необходимо и оправдано с 
цел изпълнението на задълженията им, 
органите за надзор на пазара могат да 
посещават помещенията на 
икономическите оператори и да вземат 
необходимите проби от продуктите. 

4. Когато е необходимо и оправдано с 
цел изпълнението на задълженията им, 
органите за надзор на пазара могат да 
посещават помещенията на 
икономическите оператори, да 
извършват проверки на подходящи 
документи, да правят копия на 
съответните документи и да вземат 
необходимите проби от продуктите. 

Or. es 
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Обосновка 

Предоставянето на допълнителни правомощия на органите за надзор на пазара 
гарантира цялостното изпълнение на задълженията им. 

Изменение  165 
Мария Иригойен Перес, Висенте Мигел Гарсес Рамон 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато е необходимо и оправдано с 
цел изпълнението на задълженията им, 
органите за надзор на пазара могат да 
посещават помещенията на 
икономическите оператори и да вземат 
необходимите проби от продуктите. 

4. Когато е необходимо и оправдано с 
цел изпълнението на задълженията им, 
органите за надзор на пазара могат да 
посещават помещенията на 
икономическите оператори, да 
извършват проверки на подходящите 
документи, да правят копия на 
съответните документи и да вземат 
необходимите проби от продуктите. 

Or. es 

Изменение  166 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 5 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) предоставят на потребителите и на 
другите заинтересовани страни 
възможността да подават оплаквания по 
въпроси, свързани с безопасността на 
продуктите, дейностите по надзор на 
пазара и рискове, възникващи във 
връзка с продукти, както и проследяване 
на тези жалби в зависимост от случая; 

а) предоставят на потребителите и на 
другите заинтересовани страни 
възможността да подават оплаквания по 
въпроси, свързани с безопасността на 
продуктите, дейностите по надзор на 
пазара и рискове, възникващи във 
връзка с продукти, както и проследяване 
на тези жалби в зависимост от случая и 
в рамките на подходящ период от 
време; 

Or. de 



 

AM\1002709BG.doc 63/196 PE516.934v02-00 

 BG 

Изменение  167 
Норика Николай 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 5 – буква в) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) следят и са в течение с развитието на 
научно-техническите познания, 
свързани с безопасността на продуктите. 

в) следят и са в течение с развитието на 
научно-техническите познания, 
свързани с безопасността на продуктите 
и тяхното съответствие с 
хармонизираното законодателство на 
Съюза. 

Or. en 

Обосновка 

Тази разпоредба не следва да се ограничава само с безопасността на продуктите, а 
следва да се разшири и до други въпроси, които могат да бъдат от значение за 
съответствието на продуктите с хармонизираното законодателство на Съюза. 

Изменение  168 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 5 – буква ва) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) наблюдават злополуки и случаи на 
увреждане на здравето, за които се 
предполага, че са причинени от тези 
продукти; 

Or. en 

Изменение  169 
Анна Хед 
 
Предложение за легламент 
 Член 6 – параграф 5 – буква вб) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вб) наблюдават злополуки и случаи на 
увреждане на здравето, които са 
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свързани с тези продукти; 
Or. sv 

Изменение  170 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 5 – буква вв) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вв) проверяват съответствието на 
продуктите с приложимото 
законодателство на Съюза; 

Or. en 

Изменение  171 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 5 – буква вг) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вг) се насърчават да участват в 
националните дейности по 
стандартизация, целящи 
разработването или 
преразглеждането на стандартите, 
изискани от Комисията съгласно 
член 10 от Регламент (ЕС) 
№ 1025/2012; 

Or. en 

Изменение  172 
Норика Николай 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 5 – буква вд) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вд) участват, когато е възможно и 
уместно, в дейностите на 
организациите за стандартизация, с 
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цел разработване или преразглеждане 
на стандартите в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1025/2010; 

Or. en 

Обосновка 

Би било полезно за органите за надзор на пазара да бъдат тясно свързани с процеса на 
стандартизация, тъй като това ще им помогне да бъдат в течение с развитието на 
научно-техническите познания, както се изисква съгласно буква в) от настоящия 
параграф. 

Изменение  173 
Анна Хед 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 6 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Определят се съответните процедури 
и те се оповестяват публично, за да се 
даде възможност на органите за надзор 
на пазара да изпълняват задълженията 
си. 

6. Определят се съответните процедури 
и те се оповестяват публично, за да се 
даде възможност на органите за надзор 
на пазара да изпълняват задълженията 
си. По-специално органите за надзор 
на пазара предоставят на 
обществеността при поискване: 

а) идентификацията на продуктите, 
за които са получени оплаквания по 
въпроси, свързани с безопасността, 
съгласно член 6, параграф 5, буква а); 

б) естеството на дефекта, свързан с 
безопасността, и риска, който 
жалбоподателят намира в продукта, 
както и всички съобщени опасни 
инциденти или наранявания; 

в) всички коментари по жалбата, 
направени от икономическите 
оператори; 

г) какви са последващите действия, 
които органът за надзор на пазара е 
определил за подходящи. 

Or. en 
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Изменение  174 
Франц Обермайер 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 8 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Защитата на поверителността не 
възпрепятства предоставянето на 
органите за надзор на пазара на 
информация, необходима за 
осигуряване на ефективен надзор на 
пазара. 

8. Поверителността не възпрепятства 
предоставянето на органите за надзор на 
пазара на информация, необходима за 
осигуряване на ефективен надзор на 
пазара.. 

Or. de 

Изменение  175 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 1 – встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка изготвя обща 
програма за надзор на пазара и я 
преразглежда — а при необходимост и я 
актуализира — поне веднъж на четири 
години. Програмата обхваща 
организацията на надзора на пазара и 
свързаните с нея дейности, като 
конкретните нужди на бизнеса като 
цяло и на малките и средните 
предприятия в частност са взети под 
внимание при прилагането на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация и 
Регламент (ЕС) № […/…] [относно 
безопасността на потребителските 
продукти], и предлага насоки за 
работа и съдействие. Тя включва 
следното: 

1. Всяка държава членка изготвя обща 
програма за надзор на пазара и я 
преразглежда — а при необходимост и я 
актуализира — поне веднъж на четири 
години. Програмата обхваща 
организацията на надзора на пазара и 
свързаните с нея дейности. 

Or. es 

Обосновка 

Не следва да се поставя прилагането на законодателството на Съюза в зависимост 
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от специфичните нужди на предприятията. Целта на тази разпоредба — за всички — 
е да се установи дали продуктите отговарят на изискванията на законодателството 
на Съюза. 

Изменение  176 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 1 – встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка изготвя обща 
програма за надзор на пазара и я 
преразглежда — а при необходимост и я 
актуализира — поне веднъж на четири 
години. Програмата обхваща 
организацията на надзора на пазара и 
свързаните с нея дейности, като 
конкретните нужди на бизнеса като 
цяло и на малките и средните 
предприятия в частност са взети под 
внимание при прилагането на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация и Регламент (ЕС) 
№ […/…] [относно безопасността на 
потребителските продукти] и предлага 
насоки за работа и съдействие. Тя 
включва следното: 

1. Всяка държава членка изготвя обща 
програма за надзор на пазара и я 
преразглежда — а при необходимост и я 
актуализира — поне веднъж на четири 
години. Програмата обхваща 
организацията на надзора на пазара и 
свързаните с нея дейности, като са взети 
под внимание конкретните 
потребности на потребителите при 
прилагането на законодателството на 
Съюза за хармонизация и 
Регламент (ЕС) № […/…] [относно 
безопасността на потребителските 
продукти] и предлага насоки за работа и 
съдействие за значимите оператори. 
Тя включва следното: 

Or. de 

Изменение  177 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 1 – встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка изготвя обща 
програма за надзор на пазара и я 
преразглежда — а при необходимост и я 
актуализира — поне веднъж на четири 
години. Програмата обхваща 
организацията на надзора на пазара и 
свързаните с нея дейности, като 

1. Всяка държава членка изготвя обща 
програма за надзор на пазара и я 
преразглежда — а при необходимост и я 
актуализира — поне веднъж на четири 
години. Програмата обхваща 
организацията на надзора на пазара и 
свързаните с нея дейности, като 
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конкретните нужди на бизнеса като 
цяло и на малките и средните 
предприятия в частност са взети под 
внимание при прилагането на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация и Регламент (ЕС) 
№ […/…] [относно безопасността на 
потребителските продукти], и предлага 
насоки за работа и съдействие. Тя 
включва следното: 

конкретните нужди на бизнеса и 
потребителите са взети под внимание 
при прилагането на законодателството 
на Съюза за хармонизация и 
Регламент (ЕС) № […/…] [относно 
безопасността на потребителските 
продукти], и предлага насоки за работа 
и съдействие. Тя включва следното: 

Or. en 

 

Изменение  178 
Ашли Фокс 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 1 – буква б) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) финансовите ресурси, персонала, 
техническите и други средства, 
предоставени на органите; 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Това би могло да ограничи гъвкавостта на държавите членки за ефективно 
организиране на дейността по надзор на пазара. 

Изменение  179 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 1 – буква б) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) финансовите ресурси, персонала, 
техническите и други средства, 
предоставени на органите; 

заличава се 

Or. es 
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Обосновка 

Насоките за работа и съдействието, оказвано на икономическите оператори, не 
отговарят на характеристиките на органите за надзор и могат да нарушат тяхната 
независимост. Предлага се заличаването на буква б), която се счита за въпрос с 
поверителен характер. 

Изменение  180 
Норика Николай 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 1 – буква ба) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) равнищата и условията за 
изчисляване на таксите за 
икономическите оператори по 
силата на членове 10 и 16 от 
настоящия регламент; 

Or. en 

Обосновка 

С цел да се насърчи създаването на обща практика по отношение на таксите, 
начислявани на икономическите оператори, които предлагат на пазара опасни или 
несъответстващи на изискванията продукти, е целесъобразно в общите програми за 
надзор на пазара да се включи информация за тях, така че както Комисията, така и 
останалите държави членки да бъдат информирани. 

Изменение  181 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 1 – буква га) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) лабораториите за специализиран 
анализ на категории продукти, към 
които принадлежи продуктът —
 предмет на проверката — в 
съответствие с критериите, 
определени в член 28; 

Or. it 
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Изменение  182 
Норика Николай 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Общите и специалните секторни 
програми и техните актуализации се 
съобщават на другите държави членки и 
на Комисията и — при спазване на 
разпоредбите на член 6, параграф 6 — 
се правят обществено достъпни по 
електронен път, а когато е 
целесъобразно — чрез други средства. 

3. Общите и специалните секторни 
програми и техните актуализации се 
изготвят след консултация със 
съответните заинтересовани страни 
и се съобщават на другите държави 
членки и на Комисията. При спазване на 
разпоредбите на член 6, параграф 6, те 
се правят обществено достъпни по 
електронен път, а когато е 
целесъобразно — чрез други средства. 

Or. en 

Обосновка 

Преди изготвянето на такива програми е необходимо държавите членки да се 
консултират със съответните заинтересовани страни, за да се гарантира, че 
програмите за надзор на пазара вземат предвид потребностите на бизнеса, 
потребителите и т.н. 

Изменение  183 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Общите и специалните секторни 
програми и техните актуализации се 
съобщават на другите държави членки и 
на Комисията и — при спазване на 
разпоредбите на член 6, параграф 6 — 
се правят обществено достъпни по 
електронен път, а когато е 
целесъобразно — чрез други средства. 

3. Общите и специалните секторни 
програми и техните актуализации се 
съобщават на другите държави членки 
чрез Комисията и — при спазване на 
разпоредбите на член 6, параграф 6 — 
се правят обществено достъпни по 
електронен път, а когато е 
целесъобразно — чрез други средства. 

Or. es 
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Обосновка 

По-ефективно е Комисията да информира държавите членки за програмите. 

Изменение  184 
Сирпа Пиетикяйнен 
 
Предложение за регламент 
Член 8 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При поискване икономическите 
оператори и — когато е 
целесъобразно — органите за 
оценяване на съответствието 
предоставят на органите за надзор на 
пазара документацията и 
информацията, които те изискват за 
целите на изпълнението на своята 
дейност, на език, който може лесно 
да бъде разбран от тях. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Заличаването е свързано с измененията, които определят по-конкретно 
задълженията на различните икономически оператори. 

Изменение  185 
Андреас Шваб, Биргит Колин-Ланген, Сабине Ферхайен 
 
Предложение за регламент 
Член 8 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При поискване икономическите 
оператори и — когато е целесъобразно 
— органите за оценяване на 
съответствието предоставят на органите 
за надзор на пазара документацията и 
информацията, които те изискват за 
целите на изпълнението на своята 
дейност, на език, който може лесно да 
бъде разбран от тях. 

1. При обосновано искане 
икономическите оператори и — когато е 
целесъобразно — органите за оценяване 
на съответствието предоставят на 
органите за надзор на пазара 
документацията и информацията, които 
те изискват за целите на изпълнението 
на своята дейност. Ако 
икономическият оператор е получил 
предварително съответните 
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документи и информация от друг 
икономически оператор и ако те 
съгласно разпоредбите на ЕС и на 
държавите членки са класифицирани 
като поверителни, при 
предоставянето на тези документи и 
информация трябва да се гарантира 
тяхната поверителност. 

Or. de 

Изменение  186 
Норика Николай, Юрген Кройцман 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При поискване икономическите 
оператори и — когато е целесъобразно 
— органите за оценяване на 
съответствието предоставят на органите 
за надзор на пазара документацията и 
информацията, които те изискват за 
целите на изпълнението на своята 
дейност, на език, който може лесно да 
бъде разбран от тях. 

1. При обосновано искане 
икономическите оператори и — когато е 
целесъобразно — органите за оценяване 
на съответствието предоставят на 
органите за надзор на пазара цялата 
документация и информацията, които 
те изискват за целите на изпълнението 
на своята дейност, в електронен или 
физически формат и на език, който 
може лесно да бъде разбран от тях. Тази 
информация позволява точната 
идентификация на продукта и 
улеснява проследяването му, когато е 
целесъобразно. 

Or. en 

Обосновка 

Тази формулировка цели да се избегне ненужната административна тежест за 
икономическите оператори, като се уточни информацията, която може да бъде 
поискана от органите за надзор на пазара. Вторият параграф на този член е излишен 
и затова съответната част е включена в настоящия параграф. 

Изменение  187 
Ашли Фокс 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При поискване икономическите 
оператори и — когато е целесъобразно 
— органите за оценяване на 
съответствието предоставят на органите 
за надзор на пазара документацията и 
информацията, които те изискват за 
целите на изпълнението на своята 
дейност, на език, който може лесно да 
бъде разбран от тях. 

1. При поискване икономическите 
оператори и — когато е целесъобразно 
— органите за оценяване на 
съответствието предоставят на органите 
за надзор на пазара необходимата 
документация и информацията, които 
те изискват за целите на изпълнението 
на своята дейност, на език, който може 
лесно да бъде разбран от крайните 
потребители, според разпоредбите на 
съответната държава членка. 

Or. en 

Изменение  188 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При поискване икономическите 
оператори и — когато е целесъобразно 
— органите за оценяване на 
съответствието предоставят на органите 
за надзор на пазара документацията и 
информацията, които те изискват за 
целите на изпълнението на своята 
дейност, на език, който може лесно да 
бъде разбран от тях. 

1. При поискване и без да се засягат 
разпоредбите на член R2, параграф 9, 
член R4, параграф 9 и член R5, 
параграф 5 от приложение І към 
Решение № 768/2008/ЕО, 
икономическите оператори и — когато е 
целесъобразно — органите за оценяване 
на съответствието предоставят на 
органите за надзор на пазара 
документацията и информацията, които 
те изискват за целите на изпълнението 
на своята дейност, на език, който може 
лесно да бъде разбран от тях. 

Or. en 

Изменение  189 
Норика Николай, Юрген Кройцман 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Икономическите оператори 
предоставят цялата необходима 
информация на органите за надзор на 
пазара, включително информация, 
която позволява точната 
идентификация на продукта и 
улеснява проследяването на продукта. 

2. Икономическите оператори си 
сътрудничат с органите за надзор на 
пазара, по тяхно искане, при всяко 
действие, предприемано за 
отстраняване на рисковете, свързани 
с продуктите, които те са пуснали 
или предлагат на пазара. 

Or. en 

Обосновка 

Целесъобразно е да се предвиди за икономическите оператори задължение за 
сътрудничество в съответствие с разпоредбите на други членове от настоящия 
регламент. Това включва предприемането на коригиращи мерки, както и всякакви 
други действия, необходими за отстраняване на риска. Това е в съответствие с 
разпоредбите на новата законодателна рамка. 

Изменение  190 
Вим ван де Камп 
 
Предложение за регламент 
Член 8 – параграф 2а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Производителите и вносителите 
отбелязват името си, 
регистрираната си търговска фирма 
или регистрираната си търговска 
марка и адреса, на който може да се 
установи връзка с тях, върху самия 
продукт, върху опаковката му или в 
документ, който придружава 
продукта. Адресът посочва едно-
единствено място, където може да 
бъде осъществена връзка с 
производителя или вносителя. 

Or. en 

Обосновка 

Доколкото изискванията за проследяване са от значение, когато продуктите 
представляват определен риск, те следва да се ограничат до тези продукти, затова е 
и позоваването на продукти, регулирани от специфични изисквания за безопасност. 
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Също така поради разходите за мярката винаги следва да се допуска разумна 
алтернатива за опаковките или придружаващите материали. 

Изменение  191 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 8 – параграф 2б (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Производителите и вносителите 
отбелязват името си, 
регистрираната си търговска фирма 
или регистрираната си търговска 
марка и адреса, на който може да се 
установи връзка с тях, върху самия 
продукт, върху опаковката му или в 
документ, който придружава 
продукта. Адресът посочва едно-
единствено място, където може да 
бъде осъществена връзка с 
производителя или вносителя. 

Or. en 

Обосновка 

Доколкото изискванията за проследяване са от значение, когато продуктите 
представляват определен риск, те следва да се ограничат до тези продукти, затова е 
и позоваването на продукти, регулирани от специфични изисквания за безопасност. 
Също така поради разходите за мярката винаги следва да се допуска разумна 
алтернатива за опаковките или придружаващите материали. 

Изменение  192 
Констанс Льо Грип 
 
Предложение за регламент 
Член 8 – параграф 2в (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2в. Елементите с информация, които 
се предоставят или предават на 
органите за надзор на пазара по 
силата на настоящия член, се 
представят в четлив и подреден вид. 
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Or. fr 

Изменение  193 
Рафаеле Балдасаре, Андреас Шваб 
 
Предложение за регламент 
Член 8а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8а 
 Общи задължения на 

производителите 
 1. Когато пускат продуктите си на 

пазара, производителите 
гарантират, че тези продукти са 
били проектирани и произведени в 
съответствие с приложимото 
законодателство на ЕС. 

 2. Производителите изготвят 
необходимата техническа 
документация в съответствие с 
приложимото за тях хармонизирано 
законодателство на ЕС. 

 3. Производители, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, 
не съответства на приложимото 
хармонизирано законодателство на 
ЕС, вземат незабавно необходимите 
коригиращи мерки за привеждане на 
продукта в съответствие, за 
изтеглянето или изземването му, ако 
това е целесъобразно. Освен това, 
когато продуктът представлява риск 
за здравето и безопасността на 
потребителя, производителите 
информират незабавно 
компетентните национални органи 
на държавите членки, в които са 
предоставили продукта на пазара, 
като предоставят подробни данни, 
по-специално за несъответствието с 
изискванията и за всякакви 
предприети коригиращи мерки. 
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 4. Производителите, установени 
извън Съюза, назначават един 
упълномощен представител, 
установен на територията на Съюза, 
за целите на надзора на пазара. 

Or. en 

Обосновка 

Член 8 от предложението следва да бъде допълнен по отношение на задълженията на 
икономическите оператори. В този контекст и в съответствие с Решение 
№ 768/2008/ЕО за създаване на обща рамка за предлагането на пазара на продукти, 
Регламент (ЕС) № 167/2013 относно одобряването и надзора на пазара на земеделски 
и горски превозни средства, Регламент (ЕС) № 168/2013 относно одобряването и 
надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства и 
Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на детските играчки, следва да бъдат 
формулирани конкретни задължения за различните икономически оператори, чиито 
отговорности се различават в зависимост от мястото им по веригата за доставки. 

Изменение  194 
Сирпа Пиетикяйнен 
 
Предложение за регламент 
Член 8б (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8б 
 Задължения на производителите 
 1. Когато пускат продуктите си на 

пазара, производителите 
гарантират, че тези продукти са 
били проектирани и произведени в 
съответствие с приложимото 
законодателство на Съюза. 

 2. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
производителите разполагат с 
адекватни системи за управление на 
качеството, за да гарантират 
съответствието и безопасността на 
своите продукти. Те провеждат 
изпитване на образци на продуктите, 
които са предоставени на пазара, 
разследват жалби и поддържат 
регистър на жалбите, 
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неотговарящите на изискванията и 
иззетите продукти и информират 
дистрибуторите за провеждането на 
този мониторинг. 

 3. Производителите изготвят 
необходимата техническа 
документация в съответствие с 
приложимото хармонизирано 
законодателство на Съюза. 

 4. Производителите съхраняват 
техническата документация за 
период от десет години след 
пускането на продукта на пазара и я 
предоставят на разположение на 
органите за надзор на пазара при 
обосновано поискване. 

 5. Производителите гарантират, че 
техните продукти имат нанесен 
типов, партиден или сериен номер 
или друг елемент, който позволява 
идентифицирането на продукта, 
който е ясно видим и четлив или, 
когато размерът или естеството на 
продукта не позволяват това, че 
необходимата информация е 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава 
продукта. 

 6. Производителите посочват своето 
име, регистрирано търговско 
наименование или регистрирана 
търговска марка и адреса, на който 
може да се осъществи връзка с тях, 
върху продукта или, когато това не е 
възможно, върху неговата опаковка 
или в документ, който придружава 
продукта. Като адрес трябва да се 
посочи само едно място, на което 
може да се установи връзка с 
производителя. 

 7. Производители, които считат или 
имат основание да смятат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, 
представлява риск, включително не 
съответства на приложимото 
хармонизирано законодателство на 
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Съюза, вземат незабавно 
необходимите коригиращи мерки за 
привеждане на продукта в 
съответствие, за изтеглянето или 
изземването му, ако това е 
целесъобразно. Освен това, когато 
продуктът представлява сериозен 
риск, производителите информират 
незабавно компетентните 
национални органи на държавите 
членки, в които са предоставили 
продукта на пазара, като 
предоставят подробни данни, по-
специално за риска и за всякакви 
предприети коригиращи мерки. 

Or. en 

Обосновка 

Поясняване на задълженията и отговорностите на различните икономически 
оператори в рамките на законодателството. 

Изменение  195 
Рафаеле Балдасаре, Андреас Шваб 
 
Предложение за регламент 
Член 8в (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8в 

 Общи задължения на единствените 
упълномощени представители 

 За целите на надзора на пазара 
единственият упълномощен 
представител изпълнява задачите, 
определени в пълномощното от 
страна на производителя. 

 Предвидените в член [8a, параграф 1 
— Общи задължения на 
производителя] и изготвянето на 
техническа документация не влизат в 
пълномощията на упълномощения 
представител; 

 С пълномощното на единствения 
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упълномощен представител се дава 
правото да извършва най-малко 
следното: 

 а) да съхранява декларацията за 
съответствие с изискванията на ЕО 
и техническата документация на 
разположение на националните 
надзорни органи;  

 б) при обосновано искане от страна 
на компетентен национален орган да 
предоставя на този орган цялата 
информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на продукта 
съгласно хармонизираното 
законодателство на Съюза; 

 в) да сътрудничи на компетентните 
национални органи, по тяхно искане, 
при всяко действие, предприето за 
отстраняване на рисковете, 
създадени от продуктите, обхванати 
от неговото пълномощно. 

Or. en 

Изменение  196 
Сирпа Пиетикяйнен 
 
Предложение за регламент 
Член 8г (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8г 
 Упълномощени представители 
 1. Производител, установен извън 

Съюза, назначава упълномощен 
представител, установен в Съюза, за 
целите на надзора на пазара. 

 2. За целите на надзора на пазара 
упълномощеният представител 
изпълнява задачите, определени в 
пълномощното от страна на 
производителя. С пълномощното на 
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упълномощения представител се дава 
правото да извършва най-малко 
следното: 

 а) при обосновано искане от страна 
на орган за надзор на пазара да 
предоставя на този орган цялата 
информация и документация, 
необходими за доказване на 
съответствието на даден продукт; 

 б) да сътрудничи на органите за 
надзор на пазара, по тяхно искане, при 
всяко действие, предприето за 
отстраняване на рисковете, породени 
от продукти, попадащи в обхвата на 
неговото пълномощно. 

Or. en 

Обосновка 

Поясняване на задълженията и отговорностите на упълномощените представители, 
предложени за назначаване от производителите, установени извън ЕС. Изменението 
заменя изменение 36 на докладчика. 

Изменение  197 
Рафаеле Балдасаре, Андреас Шваб 
 
Предложение за регламент 
Член 8д (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8д 
 Общи задължения на вносителите 
 1. Вносителите пускат на пазара 

само продукти, които са безопасни и 
отговарят на изискванията. 

 2. Преди пускането на даден продукт 
на пазара вносителите гарантират, 
че производителят е изготвил 
техническата документация, че 
продуктът има необходимата 
маркировка и е придружен от 
изискваните документи. 
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 3. Когато вносителите преценят или 
имат основание да смятат, че даден 
продукт не е в съответствие със 
съответното законодателство на 
ЕС, те не го пускат на пазара. Освен 
това, ако преценят или имат 
основание да считат, че продуктът 
представлява сериозен риск, те 
информират производителя и 
органите за надзор на пазара. За 
типово одобрени продукти 
информират също и одобряващия 
орган, който е издал одобрението за 
тази цел. 

Or. en 

Изменение  198 
Сирпа Пиетикяйнен 
 
Предложение за регламент 
Член 8e (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8e 
 Задължения на вносителите 
 1. Преди пускането на даден продукт 

на пазара вносителите се уверяват, че 
продуктът е в съответствие с 
приложимото законодателство на 
ЕС. 

 2. Когато вносителят счита или има 
основание да счита, че даден продукт 
представлява риск, включително не 
съответства на приложимото 
хармонизирано законодателство на 
Съюза, той не пуска продукта на 
пазара, докато не бъде приведен в 
съответствие. Освен това, когато 
продуктът представлява сериозен 
риск, вносителят информира за това 
производителя и органите за надзор 
на пазара на държавата членка, в 
която той е установен. 
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 3. Вносителите посочват своето име, 
регистрирано търговско 
наименование или регистрирана 
търговска марка и адреса, на който 
може да се осъществи връзка с тях, 
върху продукта, или, когато това не е 
възможно, върху неговата опаковка, 
или в документ, който придружава 
продукта. Те се уверяват, че 
допълнителен етикет няма да 
закрива информацията на етикета, 
предоставена от производителя. 

 4. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
вносителите разполагат с адекватни 
системи за управление на качеството, 
за да гарантират съответствието и 
безопасността на внесените от тях 
продукти. Те провеждат изпитвания 
на образци на предлаганите продукти, 
разследват жалби и водят регистър 
на жалбите, неотговарящите на 
изискванията и иззетите продукти и 
информират производителя и 
дистрибуторите за провеждането на 
такъв мониторинг. 

 5. Вносители, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, 
представлява риск, включително не 
съответства на приложимото 
хармонизирано законодателство на 
Съюза, вземат незабавно 
необходимите коригиращи мерки за 
привеждане на продукта в 
съответствие, за изтеглянето или 
изземването му, ако това е 
целесъобразно. Освен това, когато 
продуктът представлява сериозен 
риск, вносителите информират 
незабавно компетентните 
национални органи на държавите 
членки, в които са предоставили 
продукта на пазара, като 
предоставят подробни данни, по-
специално за риска и за всякакви 
предприети коригиращи мерки. 
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 6. Вносителите съхраняват 
техническата документация за 
период от десет години след 
пускането на продукта на пазара и я 
предоставят на разположение на 
органите за надзор на пазара при 
обосновано поискване. 

Or. en 

Обосновка 

Поясняване на задълженията и отговорностите на различните икономически 
оператори в рамките на законодателството. 

Изменение  199 
Рафаеле Балдасаре, Андреас Шваб 
 
Предложение за регламент 
Член 8ж (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8ж 
 Общи задължения на 

дистрибуторите 
 1. Когато предоставят продукт на 

пазара, дистрибуторите действат с 
дължимата грижа по отношение на 
изискванията, определени в 
законодателството на Съюза. 

 Преди да предоставят даден продукт 
на пазара дистрибуторите се 
уверяват, че той има изискваната по 
закон маркировка или знак за типово 
одобрение, когато е приложимо, 
както и че е придружен от 
необходимите документи, доказващи 
съответствие, включително 
информацията на етикета, когато е 
приложимо, както и от инструкции и 
информация за безопасност на 
официалния език или езици на 
държавата членка, в която 
продуктът се предлага на пазара. 
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 2. Дистрибуторите предоставят 
цялата необходима информация на 
органите за надзор на пазара, 
включително информация, която 
позволява точната идентификация 
на продукта и улеснява 
проследяването на продукта. 

Or. en 

Изменение  200 
Сирпа Пиетикяйнен 
 
Предложение за регламент 
Член 8з (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8з 
 Задължения на дистрибуторите 
 1. Когато дистрибуторът счита или 

има основание да счита, че даден 
продукт представлява риск, 
включително не съответства на 
приложимото хармонизирано 
законодателство на Съюза, той не 
предлага продукта на пазара, докато 
не бъде приведен в съответствие. 
Освен това, ако продуктът 
представлява сериозен риск, 
дистрибуторът информира за това 
производителя или вносителя, когато 
е приложимо, както и органа за 
надзор на пазара на държавата 
членка, в която е установен 
дистрибуторът. 

 2. Дистрибутори, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, 
представлява риск, включително не 
съответства на приложимото 
хармонизирано законодателство на 
Съюза, вземат незабавно 
необходимите коригиращи мерки за 
привеждане на продукта в 
съответствие, за изтеглянето или 
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изземването му, ако това е 
целесъобразно. Освен това, когато 
продуктът представлява сериозен 
риск, вносителите информират 
незабавно органите за надзор на 
пазара на държавите членки, в които 
са предоставили продукта на пазара, 
като предоставят подробни данни, 
по-специално за риска и за всякакви 
предприети коригиращи мерки. 

 3. При поискване на техническата 
документация от дистрибутора той 
предприема стъпки да получи лично 
документацията и я предава на 
органа или организира 
производителят да изпрати 
документацията директно на органа. 
В последния случай дистрибуторът 
остава отговорен и подлежи на 
санкции, в случай че документацията 
не стигне до органа. Дистрибуторът 
има възможност, когато е получил 
обосновано искане, да се свърже с 
вносителя, производителя или 
упълномощения представител, за да 
получи документацията или да 
уговори тя да бъде изпратена 
директно на органа. Задължението 
дистрибуторите да предоставят 
техническата документация на 
органа при обосновано искане не 
включва задължение за нейното 
съхранение. 

Or. en 

Обосновка 

Следва да се изяснят задълженията и отговорностите на различните икономически 
оператори в рамките на законодателството. Пояснението в точка 4 позволява на 
производителя да гарантира, че поверителната търговска информация, която се 
съдържа в техническата документация, не се споделя системно с дистрибуторите, 
които са потенциални конкуренти, и остава поверителна. 

Изменение  201 
Норика Николай, Юрген Кройцман 
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Предложение за регламент 
Член 8и (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8и 
 Формално несъответствие на 

продуктите 
 1. Когато органите за надзор на 

пазара установят един от следните 
случаи на формално несъответствие 
на даден продукт по отношение на 
хармонизираното законодателството 
на Съюза, те изискват от 
съответния икономически оператор 
да отстрани това формално 
несъответствие: 

 а) маркировката „СЕ“ или друга 
маркировка, изисквана съгласно 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, не е била нанесена или 
е нанесена неправилно; 

 б) декларацията на ЕС за 
съответствие, когато е необходима, 
не е била съставена или е съставена 
неправилно; 

 в) техническата документация е 
непълна или не е налична; 

 г) необходимото етикетиране или 
инструкции за употреба са непълни 
или липсват. 

 2. Ако икономическият оператор не 
успее да коригира формалното 
несъответствие, посочено в 
параграф 1, органите за надзор на 
пазара правят необходимото за 
изтеглянето или изземването на 
продукта. 

Or. en 
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Обосновка 

Не е целесъобразно да се създава автоматично причинно-следствена връзка между 
формалното несъответствие и наличието на значителен риск. Затова се предлага 
случаите на формално несъответствие да бъдат разглеждани отделно, което не 
изключва извършването на оценка на риска. 

Изменение  202 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – заглавие 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Продукти, представляващи риск Процедури за действие при 
несъответстващи продукти или 
продукти, представляващи риск 

Or. en 

Изменение  203 
Ашли Фокс 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – заглавие 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Продукти, представляващи риск Несъответстващи продукти и 
продукти, представляващи риск 

Or. en 

Изменение  204 
Ашли Фокс 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато в хода на извършваните 
проверки, посочени в член 6, 
параграф 1, или в резултат на 
получената информация органите за 

1. Когато в хода на извършваните 
проверки, посочени в член 6, 
параграф 1, или в резултат на 
получената информация органите за 
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надзор на пазара имат достатъчно 
основания да смятат, че даден продукт, 
който е пуснат на пазара или е 
предоставен там, или се използва при 
извършването на услуга, може да 
представлява риск, те извършват оценка 
на риска във връзка с този продукт, 
като вземат под внимание 
съображенията и критериите, посочени 
в член 13. 

надзор на пазара имат достатъчно 
основания да смятат, че даден продукт, 
който е пуснат на пазара или е 
предоставен там, или се използва при 
извършването на услуга, може да не 
бъде в съответствие или да 
представлява риск, те извършват оценка 
на риска във връзка с въпросния 
продукт, обхващайки изискванията, 
посочени в приложимото 
законодателство на Съюза и, когато е 
необходимо — съображенията и 
критериите, посочени в член 13. 

Or. en 

Изменение  205 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато в хода на извършваните 
проверки, посочени в член 6, 
параграф 1, или в резултат на 
получената информация органите за 
надзор на пазара имат достатъчно 
основания да смятат, че даден продукт, 
който е пуснат на пазара или е 
предоставен там, или се използва при 
извършването на услуга, може да 
представлява риск, те извършват оценка 
на риска във връзка с този продукт, като 
вземат под внимание съображенията и 
критериите, посочени в член 13. 

1. Когато в хода на извършваните 
проверки, посочени в член 6, 
параграф 1, или в резултат на 
получената информация органите за 
надзор на пазара имат достатъчно 
основания да смятат, че даден продукт, 
който е пуснат на пазара или е 
предоставен там, или се използва при 
извършването на услуга, може да 
представлява риск или по друг начин да 
не съответства на приложимото 
законодателство на Съюза, те 
извършват оценка във връзка с този 
продукт, като вземат под внимание 
съображенията и критериите, посочени 
в член 13. 

Or. en 

Изменение  206 
Рафаеле Балдасаре, Андреас Шваб 
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Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато в хода на извършваните 
проверки, посочени в член 6, 
параграф 1, или в резултат на 
получената информация органите за 
надзор на пазара имат достатъчно 
основания да смятат, че даден продукт, 
който е пуснат на пазара или е 
предоставен там, или се използва при 
извършването на услуга, може да 
представлява риск, те извършват оценка 
на риска във връзка с този продукт, като 
вземат под внимание съображенията и 
критериите, посочени в член 13. 

1. Когато в хода на извършваните 
проверки, посочени в член 6, 
параграф 1, или в резултат на 
получената информация органите за 
надзор на пазара имат достатъчно 
основания да смятат, че даден продукт, 
който е пуснат на пазара или е 
предоставен там, или се използва при 
извършването на услуга, може да 
представлява риск и да не 
съответства на приложимото 
законодателство на Съюза, те 
извършват оценка на риска във връзка с 
този продукт, като вземат под внимание 
съображенията и критериите, посочени 
в член 13. 

Or. en 

Изменение  207 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато в хода на извършваните 
проверки, посочени в член 6, 
параграф 1, или в резултат на 
получената информация органите за 
надзор на пазара имат достатъчно 
основания да смятат, че даден продукт, 
който е пуснат на пазара или е 
предоставен там, или се използва при 
извършването на услуга, може да 
представлява риск, те извършват оценка 
на риска във връзка с този продукт, като 
вземат под внимание съображенията и 
критериите, посочени в член 13. 

1. Когато в хода на извършваните 
проверки, посочени в член 6, 
параграф 1, или в резултат на 
получената информация органите за 
надзор на пазара са получили сведения 
или имат достатъчно основания да 
смятат, че даден продукт, който е 
пуснат на пазара или е предоставен там, 
или се използва при извършването на 
услуга, може да представлява риск, те 
извършват оценка на риска във връзка с 
този продукт, като вземат под внимание 
съображенията и критериите, посочени 
в член 13. 
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Or. de 

Изменение  208 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато в хода на извършваните 
проверки, посочени в член 6, 
параграф 1, или в резултат на 
получената информация органите за 
надзор на пазара имат достатъчно 
основания да смятат, че даден продукт, 
който е пуснат на пазара или е 
предоставен там, или се използва при 
извършването на услуга, може да 
представлява риск, те извършват оценка 
на риска във връзка с този продукт, като 
вземат под внимание съображенията и 
критериите, посочени в член 13. 

1. Когато в хода на извършваните 
проверки, посочени в член 6, 
параграф 1, или в резултат на 
получената информация органите за 
надзор на пазара имат достатъчно 
основания да смятат, че даден продукт, 
който е пуснат на пазара или е 
предоставен там, или се използва при 
извършването на услуга, може да 
представлява риск, те извършват оценка 
на риска във връзка с този продукт, като 
вземат под внимание съображенията и 
критериите, посочени в член 13 от 
настоящия регламент и член 6 от 
Регламента за безопасност на 
потребителските продукти. 

Or. es 

Обосновка 

За оценката на риска следва да се вземат под внимание съображенията и 
критериите, посочени в член 13 — член, който не засяга оценката на риска (оценка на 
безопасността) в случаите на нехармонизираните продукти, които не разполагат с 
определени стандарти, така че се предлага текстът да се допълни, като се вземе 
предвид член 6 от Регламента за безопасност на потребителските продукти (РБПП), 
който предвижда тези случаи. 

Изменение  209 
Мария Иригойен Перес, Висенте Мигел Гарсес Рамон 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато в хода на извършваните 
проверки, посочени в член 6, 
параграф 1, или в резултат на 
получената информация органите за 
надзор на пазара имат достатъчно 
основания да смятат, че даден продукт, 
който е пуснат на пазара или е 
предоставен там, или се използва при 
извършването на услуга, може да 
представлява риск, те извършват оценка 
на риска във връзка с този продукт, като 
вземат под внимание съображенията и 
критериите, посочени в член 13. 

1. Когато в хода на извършваните 
проверки, посочени в член 6, 
параграф 1, или в резултат на 
получената информация органите за 
надзор на пазара имат достатъчно 
основания да смятат, че даден продукт, 
който е пуснат на пазара или е 
предоставен там, или се използва при 
извършването на услуга, може да 
представлява риск, те извършват оценка 
на риска във връзка с този продукт, като 
вземат под внимание съображенията и 
критериите, посочени в член 13 от 
настоящия регламент и член 6 от 
Регламента за безопасност на 
потребителските продукти. 

Or. es 

Изменение  210 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 1 – алинея 1a (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Без да се засягат разпоредбите на 
член R31 и в съгласно член R34 от 
приложение І към 
Решение 768/2008/EО, когато държава 
членка направи една от следните 
констатации, тя изисква от 
съответния икономически оператор 
да прекрати въпросното 
несъответствие: 

 а) маркировката за съответствие е 
нанесена в нарушение на член [R11] 
или член [R12] от 
Решение 768/2008/EО; 

 б) маркировката за съответствие не е 
нанесена; 
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 в) декларацията на ЕС за 
съответствие не е съставена; 

 г) декларацията на ЕС за 
съответствие е съставена 
неправилно; 

 д) техническата документация не е 
налице или не е пълна. 

 Когато несъответствието, посочено 
в параграф 1, продължи, съответната 
държава членка предприема всички 
подходящи мерки да ограничи или да 
забрани предоставянето на продукта 
на пазара, или да осигури неговото 
изземване или изтегляне от пазара. 

Or. en 

Изменение  211 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 1 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органите за надзор на пазара надлежно 
вземат под внимание всички налични 
резултати от изпитвания и от оценка на 
риска, които вече са извършени или 
издадени във връзка с продукта от 
икономически оператор или друго лице 
или орган, включително органите на 
другите държави членки. 

Органите за надзор на пазара вземат под 
внимание всички налични и разбираеми 
резултати от изпитвания и от оценка на 
риска, които вече са извършени или 
издадени във връзка с продукта от 
икономически оператор или друго лице 
или орган, включително органите на 
другите държави членки. 

Or. es 

Обосновка 

Заличаване на думата „надлежно“, която може да доведе до различни тълкувания и, 
от друга страна, добавяне на думата „разбираеми“след „налични“, за да могат да се 
вземат предвид резултатите от оценката на риска. 

Изменение  212 
Мария Иригойен Перес, Висенте Мигел Гарсес Рамон 
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Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 1 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органите за надзор на пазара надлежно 
вземат под внимание всички налични 
резултати от изпитвания и от оценка на 
риска, които вече са извършени или 
издадени във връзка с продукта от 
икономически оператор или друго лице 
или орган, включително органите на 
другите държави членки. 

Органите за надзор на пазара надлежно 
вземат под внимание всички налични и 
разбираеми резултати от изпитвания и 
от оценка на риска, които вече са 
извършени или издадени във връзка с 
продукта от икономически оператор или 
друго лице или орган, включително 
органите на другите държави членки. 

Or. es 

Изменение  213 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 1 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органите за надзор на пазара надлежно 
вземат под внимание всички налични 
резултати от изпитвания и от оценка на 
риска, които вече са извършени или 
издадени във връзка с продукта от 
икономически оператор или друго лице 
или орган, включително органите на 
другите държави членки. 

Органите за надзор на пазара надлежно 
вземат под внимание всички налични и 
обективни резултати от изпитвания и 
от оценка на риска, които вече са 
извършени или издадени във връзка с 
продукта от икономически оператор или 
друго лице или орган, включително 
органите на другите държави членки. 

Or. de 

Изменение  214 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. По отношение на продукт, който 
попада в обхвата на 

заличава се 
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законодателството на Съюза за 
хармонизация, формалното 
несъответствие с посоченото 
законодателство дава на органите за 
надзор на пазара достатъчно 
основание да смятат, че продуктът 
може да представлява риск във всеки 
от следните случаи: 

а) маркировка „СЕ“ или друга 
маркировка, изисквана съгласно 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, не е била нанесена или 
е нанесена неправилно; 

 

б) декларацията на ЕС за 
съответствие, когато е необходима, 
не е била съставена или е съставена 
неправилно; 

 

в) техническата документация е 
непълна или не е налична; 

 

г) необходимото етикетиране или 
инструкции за употреба са непълни 
или липсват. 

 

Независимо от това дали оценката 
на риска показва, че продуктът в 
действителност представлява риск, 
органите за надзор на пазара изискват 
от икономическия оператор да 
коригира формалното 
несъответствие. Ако 
икономическият оператор не направи 
това, органите за надзор на пазара 
правят необходимото за изтеглянето 
или изземването на продукта. 

 

Or. en 

Изменение  215 
Норика Николай, Юрген Кройцман 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. По отношение на продукт, който 
попада в обхвата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, формалното 
несъответствие с посоченото 
законодателство дава на органите за 
надзор на пазара достатъчно 
основание да смятат, че продуктът 
може да представлява риск във всеки 
от следните случаи: 

заличава се 

а) маркировка „СЕ“ или друга 
маркировка, изисквана съгласно 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, не е била нанесена или 
е нанесена неправилно; 

 

б) декларацията на ЕС за 
съответствие, когато е необходима, 
не е била съставена или е съставена 
неправилно; 

 

в) техническата документация е 
непълна или не е налична; 

 

г) необходимото етикетиране или 
инструкции за употреба са непълни 
или липсват. 

 

Независимо от това дали оценката 
на риска показва, че продуктът в 
действителност представлява риск, 
органите за надзор на пазара изискват 
от икономическия оператор да 
коригира формалното 
несъответствие. Ако 
икономическият оператор не направи 
това, органите за надзор на пазара 
правят необходимото за изтеглянето 
или изземването на продукта. 

 

Or. en 

Обосновка 

Не е целесъобразно формалното несъответствие да се приема като достатъчно 
основание, за да се счита, че продуктът може да представлява риск. Затова се 
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предлага случаите на формално несъответствие да се разглеждат отделно. Текстът 
е коригиран и преместен в нов член 8а. 

Изменение  216 
Аня Вайсгербер, Маркус Фербер 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По отношение на продукт, който попада 
в обхвата на законодателството на 
Съюза за хармонизация, формалното 
несъответствие с посоченото 
законодателство дава на органите за 
надзор на пазара достатъчно основание 
да смятат, че продуктът може да 
представлява риск във всеки от 
следните случаи: 

По отношение на продукт, който попада 
в обхвата на законодателството на 
Съюза за хармонизация, формалното 
несъответствие с посоченото 
законодателство може да даде на 
органите за надзор на пазара достатъчно 
основание да смятат, че продуктът може 
да представлява риск във всеки от 
следните случаи: 

Or. de 

Обосновка 

Дали даден продукт крие риск, трябва да решат органите за надзор на пазара. 

Изменение  217 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 2 – алинея 1 – встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По отношение на продукт, който 
попада в обхвата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, формалното 
несъответствие с посоченото 
законодателство дава на органите за 
надзор на пазара достатъчно основание 
да смятат, че продуктът може да 
представлява риск във всеки от 
следните случаи: 

Що се отнася до продукта, 
формалното несъответствие със 
законодателството на Съюза дава на 
органите за надзор на пазара достатъчно 
основание да смятат, че продуктът може 
да представлява риск във всеки от 
следните случаи: 
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Or. es 

Обосновка 

Формалното несъответствие следва да се отнася до всички продукти, включително 
нехармонизираните, тъй като в РБПП е определено задължението за притежаване на 
техническа документация, която да потвърди безопасността на продукта, който се 
предлага на пазара, да идентифицира икономическите оператори и да осигури 
инструкции и предупреждения, ако има такива. 

Изменение  218 
Сирпа Пиетикяйнен 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 2 – алинея 1 – буква aа) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) продуктът или всяко представяне 
на продукта носи без разрешение 
търговска марка, която е идентична 
или сходна с регистрирана търговска 
марка за този продукт, като по този 
начин не позволява да се гарантира 
неговата автентичност или 
произход; 

Or. en 

Изменение  219 
Констанс Льо Грип 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 2 – алинея 1 – буква ба) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) продуктът или всяко представяне 
на продукта носи без разрешение 
търговска марка, която е идентична 
или сходна с регистрирана търговска 
марка за същия продукт, като по 
този начин не позволява да се 
гарантира неговата автентичност 
или произход; 
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Or. fr 

Изменение  220 
Аня Вайсгербер, Маркус Фербер 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 2 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Независимо от това дали оценката на 
риска показва, че продуктът в 
действителност представлява риск, 
органите за надзор на пазара изискват 
от икономическия оператор да 
коригира формалното несъответствие. 
Ако икономическият оператор не 
направи това, органите за надзор на 
пазара правят необходимото за 
изтеглянето или изземването на 
продукта. 

Независимо от това дали оценката на 
риска показва, че продуктът в 
действителност представлява риск, 
икономическият оператор следва да 
коригира формалното несъответствие. 
Ако икономическият оператор не 
направи това, органите за надзор на 
пазара могат да направят 
необходимото за изтеглянето или 
изземването на продукта. За по-малки 
нарушения може да се направи 
предупреждение или да бъде 
наложена санкция. 

Or. de 

Обосновка 

Органите за надзор на пазара следва да могат да наказват по-леките нарушения. 

Изменение  221 
Ашли Фокс 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 2 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Независимо от това дали оценката на 
риска показва, че продуктът в 
действителност представлява риск, 
органите за надзор на пазара изискват от 
икономическия оператор да коригира 
формалното несъответствие. Ако 
икономическият оператор не направи 
това, органите за надзор на пазара 

Независимо от това дали оценката на 
риска показва, че продуктът в 
действителност представлява риск, 
органите за надзор на пазара изискват от 
икономическия оператор да коригира 
формалното несъответствие. Ако 
икономическият оператор не направи 
това, органите за надзор на пазара 



 

PE516.934v02-00 100/196 AM\1002709BG.doc 

BG 

правят необходимото за изтеглянето 
или изземването на продукта. 

могат, ако е целесъобразно, да 
изтеглят или да изземат въпросния 
продукт докато несъответствието 
не бъде отстранено. 

Or. en 

Обосновка 

Продукти, които са обект само на незначителни нарушения, не следва да се 
третират по същия начин, както продуктите, които представляват общ риск. 

Изменение  222 
Отмар Карас 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 2 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Независимо от това дали оценката на 
риска показва, че продуктът в 
действителност представлява риск, 
органите за надзор на пазара изискват от 
икономическия оператор да коригира 
формалното несъответствие. Ако 
икономическият оператор не направи 
това, органите за надзор на пазара 
правят необходимото за изтеглянето или 
изземването на продукта. 

Независимо от това дали оценката на 
риска показва, че продуктът в 
действителност представлява риск, 
органите за надзор на пазара изискват от 
икономическия оператор да коригира 
формалното несъответствие. Ако 
икономическият оператор не направи 
това, органите за надзор на пазара 
правят необходимото за изтеглянето или 
изземването на продукта. В случай на 
нарушения могат да се прилагат 
предупреждения и санкции. 

Or. en 

Изменение  223 
Лара Коми 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 2 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Независимо от това дали оценката на 
риска показва, че продуктът в 

Независимо от това дали оценката на 
риска показва, че продуктът в 
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действителност представлява риск, 
органите за надзор на пазара изискват от 
икономическия оператор да коригира 
формалното несъответствие. Ако 
икономическият оператор не направи 
това, органите за надзор на пазара 
правят необходимото за изтеглянето или 
изземването на продукта. 

действителност представлява риск, 
органите за надзор на пазара изискват от 
икономическия оператор, който е 
отговорен за първоначалното пускане, 
да коригира формалното 
несъответствие. Ако икономическият 
оператор не направи това, органите за 
надзор на пазара правят необходимото 
за изтеглянето или изземването на 
продукта. 

Or. it 

Изменение  224 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 2 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Независимо от това дали оценката на 
риска показва, че продуктът в 
действителност представлява риск, 
органите за надзор на пазара изискват от 
икономическия оператор да коригира 
формалното несъответствие. Ако 
икономическият оператор не направи 
това, органите за надзор на пазара 
правят необходимото за изтеглянето или 
изземването на продукта. 

Независимо от това дали оценката на 
риска показва, че продуктът в 
действителност представлява риск, 
органите за надзор на пазара изискват от 
икономическия оператор, който е 
отговорен за първоначалното пускане, 
да коригира формалното 
несъответствие. Ако икономическият 
оператор не направи това, органите за 
надзор на пазара правят необходимото 
за изтеглянето или изземването на 
продукта. 

Or. it 

Изменение  225 
Лара Коми 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 3 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Без да се засяга член 10, параграф 4, 
когато органите за надзор на пазара 

Без да се засяга член 10, параграф 4, 
когато органите за надзор на пазара 
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установят, че даден продукт 
представлява риск, те незабавно 
посочват необходимите коригиращи 
действия, които трябва да бъдат 
предприети от съответния 
икономически оператор, за да 
отстрани риска в определен срок. 
Органите за надзор на пазара могат да 
препоръчват или да съгласуват със 
съответния оператор коригиращото 
действие, което следва да бъде 
предприето. 

установят, че даден продукт 
представлява риск, те незабавно 
посочват необходимите коригиращи 
действия, които трябва да бъдат 
предприети от съответното лице, 
което е отговорно за първоначалното 
пускане, за да отстрани риска в 
определен срок. Органите за надзор на 
пазара могат да препоръчват или да 
съгласуват със съответното лице, 
което е отговорно за първоначалното 
пускане, коригиращото действие, което 
следва да бъде предприето. 

Or. it 

Изменение  226 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 3 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Без да се засяга член 10, параграф 4, 
когато органите за надзор на пазара 
установят, че даден продукт 
представлява риск, те незабавно 
посочват необходимите коригиращи 
действия, които трябва да бъдат 
предприети от съответния 
икономически оператор, за да 
отстрани риска в определен срок. 
Органите за надзор на пазара могат да 
препоръчват или да съгласуват със 
съответния оператор коригиращото 
действие, което следва да бъде 
предприето. 

Без да се засяга член 10, параграф 4, 
когато органите за надзор на пазара 
установят, че даден продукт 
представлява риск, те незабавно 
посочват необходимите коригиращи 
действия, които трябва да бъдат 
предприети от съответното лице, 
което е отговорно за първоначалното 
пускане, за да отстрани риска в 
определен срок. Органите за надзор на 
пазара могат да препоръчват или да 
съгласуват със съответното лице, 
което е отговорно за първоначалното 
пускане, коригиращото действие, което 
следва да бъде предприето. 

Or. it 

Изменение  227 
Пабло Ариас Ечеверия 
 



 

AM\1002709BG.doc 103/196 PE516.934v02-00 

 BG 

Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 3 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Без да се засяга член 10, параграф 4, 
когато органите за надзор на пазара 
установят, че даден продукт 
представлява риск, те незабавно 
посочват необходимите коригиращи 
действия, които трябва да бъдат 
предприети от съответния 
икономически оператор, за да отстрани 
риска в определен срок. Органите за 
надзор на пазара могат да 
препоръчват или да съгласуват със 
съответния оператор коригиращото 
действие, което следва да бъде 
предприето. 

Без да се засяга член 10, параграф 4, 
когато органите за надзор на пазара 
установят, че даден продукт 
представлява риск, те незабавно 
посочват необходимите коригиращи 
действия, които трябва да бъдат 
предприети от съответния 
икономически оператор, за да отстрани 
риска в определен срок, с цел да 
извърши коригиращите действия и да 
бъде изслушан, като представи, 
когато е уместно, обясненията, 
които счита за необходими. 

Or. es 

Обосновка 

В този параграф са налице три понятия с много различни значения относно 
определянето на коригиращи действия от страна на органите за надзор: незабавно 
„посочват“ на ИО, „да препоръчат“ на ИО, „да съгласуват“ с него. Това води до 
много различни тълкувания по отношение на ключовия въпрос, какъвто се явява 
предприемането на действия относно продукти, представляващи риск. Предлага се да 
бъде заличена последната точка. Органът за надзор е този, който предприема 
действия за ограничаване на неговото предлагане на пазара и самият ИО ще бъде 
този, който ще реши какви действия да предприеме, за да предотврати неговия 
продукт да представлява риск и дали може или не този риск да се премахне, или 
следва да бъде унищожен, в зависимост от продукта и неговите несъответствия. От 
друга страна, определеният срок, който му се предоставя, следва да се тълкува, че е с 
цел да се обмисли тази ситуация и да се определят действията, които трябва да се 
предприемат и, ако е необходимо, да бъде изслушан, в случай, че иска да докаже, че 
продуктът му е безопасен, като представи обясненията и документацията, които 
счита за необходими. Не всички ИО имат една и съща отговорност и едва ли даден 
дистрибутор може да направи оценка на риска. 

Изменение  228 
Лара Коми 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Икономическият оператор гарантира, 
че са предприети всички необходими 
коригиращи действия по отношение на 
всички засегнати продукти, които той е 
предоставил на пазара в целия Съюз. 

Лицето, което е отговорно за 
първоначалното пускане гарантира, че 
са предприети всички необходими 
коригиращи действия по отношение на 
всички засегнати продукти, които той е 
предоставил на пазара в целия Съюз. 

Or. it 

Изменение  229 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Икономическият оператор гарантира, 
че са предприети всички необходими 
коригиращи действия по отношение на 
всички засегнати продукти, които той е 
предоставил на пазара в целия Съюз. 

Лицето, което е отговорно за 
първоначалното пускане гарантира, че 
са предприети всички необходими 
коригиращи действия по отношение на 
всички засегнати продукти, които той е 
предоставил на пазара в целия Съюз. 

Or. it 

Изменение  230 
Лара Коми 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 3 – алинея 3 – встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Икономическият оператор предоставя 
цялата необходима информация на 
органите за надзор на пазара в 
съответствие с член 8, и по-специално 
следната информация: 

Лицето, което е отговорно за 
първоначалното пускане предоставя 
цялата необходима информация на 
органите за надзор на пазара в 
съответствие с член 8, и по-специално 
следната информация: 

Or. it 
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Изменение  231 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 3 – алинея 3 – встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Икономическият оператор предоставя 
цялата необходима информация на 
органите за надзор на пазара в 
съответствие с член 8, и по-специално 
следната информация: 

Лицето, което е отговорно за 
първоначалното пускане предоставя 
цялата необходима информация на 
органите за надзор на пазара в 
съответствие с член 8, и по-специално 
следната информация: 

Or. it 

Изменение  232 
Лара Коми 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 3 – алинея 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При възможност органите за надзор 
на пазара идентифицират 
производителя или вносителя на 
продукта и предприемат действия, 
които освен дистрибутора засягат и 
този икономически оператор. 

При невъзможност да се установи 
лицето, което е отговорно за 
първоначалното пускане на продукта, 
органите за надзор на пазара 
предприемат действия срещу 
дистрибутора. 

Or. it 

Изменение  233 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 3 – алинея 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При възможност органите за надзор 
на пазара идентифицират 
производителя или вносителя на 
продукта и предприемат действия, 

При невъзможност да се 
идентифицира лицето, което е 
отговорно за първоначалното пускане 
на продукта, органите за надзор на 
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които освен дистрибутора засягат и 
този икономически оператор. 

пазара предприемат действия срещу 
дистрибутора. 

Or. it 

Изменение  234 
Лара Коми 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 4 – встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Коригиращите действия, които трябва 
да бъдат предприети от страна на 
икономическите оператори по 
отношение на даден продукт, 
представляващ риск, могат да включват: 

4. Коригиращите действия, които трябва 
да бъдат предприети от страна на 
лицата, които са отговорни за 
първоначалното пускане, по 
отношение на даден продукт, 
представляващ риск, могат да включват: 

Or. it 

Изменение  235 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 4 – встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Коригиращите действия, които трябва 
да бъдат предприети от страна на 
икономическите оператори по 
отношение на даден продукт, 
представляващ риск, могат да включват: 

4. Коригиращите действия, които трябва 
да бъдат предприети от страна на 
лицата, които са отговорни за 
първоначалното пускане, по 
отношение на даден продукт, 
представляващ риск, могат да включват: 

Or. it 

Изменение  236 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 4 – встъпителна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Коригиращите действия, които 
трябва да бъдат предприети от 
страна на икономическите оператори 
по отношение на даден продукт, 
представляващ риск, могат да включват: 

4. Коригиращите действия по 
отношение на даден продукт, 
представляващ риск, могат да включват: 

Or. es 

Обосновка 

Това изглежда е доброволно направен списък на коригиращи действия за продукти, 
които представляват риск, и които икономическите оператори могат да 
предприемат доброволно или да бъдат наложени от страна на органите за надзор на 
пазара, произлизащо от член 8.1 от ДОБП. Ето защо, включването на „от страна на 
икономическите оператори“ в параграфа – заглавие е объркващо и се предлага да се 
премахне. 

Изменение  237 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 4 – буква б) – встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) в случай на продукт, който може да 
представлява риск само в определени 
условия или само за определени лица и 
когато този риск не попада в обхвата на 
изискванията на законодателството на 
Съюза за хармонизация: 

б) в случай на продукт, който може да 
представлява риск само в определени 
условия или само за определени лица и 
когато този риск не попада в обхвата на 
изискванията на законодателството на 
Съюза: 

Or. es 

Обосновка 

Не става ясно, че се прилага за всички продукти, поради което се предлага да се 
премахне „за хармонизиция“. 

Изменение  238 
Кристел Шалдемозе 
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Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 4 – буква б) – точка iii) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) своевременно уведомяване в 
подходяща форма на изложените на 
риск лица за този риск, включително 
чрез публикуването на специални 
предупреждения; 

iii) незабавно уведомяване изложените 
на риск лица за този риск, включително 
чрез публикуването на специални 
предупреждения; 

Or. en 

Изменение  239 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 4 – буква б) – точка iii) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) своевременно уведомяване в 
подходяща форма на изложените на 
риск лица за този риск, включително 
чрез публикуването на специални 
предупреждения; 

iii) незабавно уведомяване в подходяща 
форма изложените на риск лица за този 
риск, включително чрез публикуването 
на специални предупреждения; 

Or. es 

Обосновка 

Буква б), подточка iii) предлага да се замени „своевременно“ с „незабавно“, както е в 
действащата Директива относно общата безопасност на продуктите (ДОБП); 

Изменение  240 
Мария Иригойен Перес, Висенте Мигел Гарсес Рамон 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 4 – буква б) – точка iii) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) своевременно уведомяване в 
подходяща форма на изложените на 
риск лица за този риск, включително 
чрез публикуването на специални 

iii) незабавно уведомяване в подходяща 
форма изложените на риск лица за този 
риск, включително чрез публикуването 
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предупреждения; на специални предупреждения; 

Or. es 

Изменение  241 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 4 – буква г) – точка i) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) недопускане на това продуктът да 
бъде пуснат или предоставен на пазара; 

i) незабавно недопускане на това 
продуктът да бъде пуснат или 
предоставен на пазара; 

Or. es 

Обосновка 

Да се включи „незабавно“, тъй като става въпрос за продукти, които представляват 
сериозен риск, също като предвиденото в ДОБП. 

Изменение  242 
Мария Иригойен Перес, Висенте Мигел Гарсес Рамон 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 4 – буква г) – точка i) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) недопускане на това продуктът да 
бъде пуснат или предоставен на пазара; 

i) незабавно недопускане на това 
продуктът да бъде пуснат или 
предоставен на пазара; 

Or. es 

Изменение  243 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 4 – буква г) – точка ii) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) оттегляне или изземване на продукта 
и сигнализиране на обществеността за 
съществуващия риск; 

ii) оттеглянето или изземването на 
продукта, както и незабавното 
сигнализиране на обществеността в 
подходяща форма за съществуващия 
риск, свързан с продукта; 

Or. de 

Изменение  244 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Комисията може да приема актове 
за изпълнение за определяне на реда и 
условията за предоставяне на 
информация в съответствие 
параграф 3, трета алинея, като 
същевременно гарантира 
ефективността и надеждното 
функциониране на системата. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 32, 
параграф 2. 

заличава се 

Or. en 

Изменение  245 
Констанс Льо Грип 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато идентичността на даден 
икономически оператор не може да бъде 
установена от органите за надзор на 
пазара или когато даден икономически 

1. Когато идентичността на даден 
икономически оператор не може да бъде 
установена от органите за надзор на 
пазара или когато даден икономически 
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оператор не е предприел необходимите 
коригиращи действия съгласно член 9, 
параграф 3 в определения срок, 
органите за надзор на пазара 
предприемат всички необходими мерки, 
за да се отстрани рискът, който поражда 
продуктът. 

оператор не е изпълнил своето 
задължение за полагане на дължима 
грижа или не е предприел 
необходимите коригиращи действия 
съгласно член 9, параграф 3 в 
определения срок, органите за надзор на 
пазара предприемат всички необходими 
мерки, за да се отстрани рискът, който 
поражда продуктът. 

Or. fr 

Изменение  246 
Вим ван де Камп 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 2 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органите за надзор на пазара могат да 
унищожат или по друг начин да 
направят негоден продукта, 
представляващ риск, когато счетат това 
за необходимо и пропорционално. Те 
може да изискат от съответния 
икономически оператор да поеме 
разходите за това действие. 

Органите за надзор на пазара могат да 
унищожат или по друг начин да 
направят негоден продукта, 
представляващ риск, когато счетат това 
за необходимо и пропорционално. 
Всички разходи, направени от 
надзорния орган при прилагането на 
тази разпоредба (унищожаване на 
продукти, извършена работа и т.н.), 
се поемат от икономическия оператор, 
освен ако надзорният орган не счита, 
че това решение е непропорционално, 
като в този случай той може да 
реши, че разходите се поемат от 
икономическия оператор само 
частично. 

Or. en 

Обосновка 

Ако разходите за изпитвания/унищожаване са платени първо от органа за надзор на 
пазара (ОНП) и след това се префактурират към нелоялните участници, ще остане 
риск за ОНП докато икономическият оператор не извърши плащането. Разходите 
следва да бъдат фактурирани директно към нелоялните участници на пазара от 
доставчиците на услуги, които извършват изпитванията или унищожаването, за да 
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се избегне ефектът на замръзване от финансовия риск за ОНП. По-важното е, че ще 
се намали несигурността на органите за надзор на пазара по отношение на 
собствените им разходи, което ще им позволи да предприемат правилните мерки, без 
да имат ненужни притеснения относно разпределянето на ресурсите им. 

Изменение  247 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 2 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органите за надзор на пазара могат да 
унищожат или по друг начин да 
направят негоден продукта, 
представляващ риск, когато счетат това 
за необходимо и пропорционално. Те 
може да изискат от съответния 
икономически оператор да поеме 
разходите за това действие. 

Органите за надзор на пазара могат да 
унищожат или по друг начин да 
направят негоден продукта, 
представляващ риск, когато счетат това 
за необходимо и пропорционално. 
Разходите по предприетите от 
органите за надзор на пазара мерки се 
поемат от съответния икономически 
оператор, освен ако органът за надзор 
на пазара не счита това за 
несъразмерно. 

Or. de 

Изменение  248 
Норика Николай 
  
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 2 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органите за надзор на пазара могат да 
унищожат или по друг начин да 
направят негоден продукта, 
представляващ риск, когато счетат това 
за необходимо и пропорционално. Те 
може да изискат от съответния 
икономически оператор да поеме 
разходите за това действие. 

Органите за надзор на пазара могат да 
унищожат или по друг начин да 
направят негоден продукта, 
представляващ риск, когато счетат това 
за необходимо и пропорционално. 
Когато съответният икономически 
оператор е установен, той поема 
изцяло разходите за това действие. 

Or. en 
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Обосновка 

В случай че даден продукт трябва да бъде унищожен или са необходими други мерки, 
които да го направят неизползваем, за да се отстрани риска, икономическият 
оператор, отговорен за предлагането на този продукт на пазара на ЕС, следва да 
поеме всички разходи по тази дейност. Това ще окаже възпиращ ефект върху 
икономическите оператори и ще облекчи финансовата тежест за органите за 
пазарен надзор. 

Изменение  249 
Преслав Борисов 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 2 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органите за надзор на пазара могат да 
унищожат или по друг начин да 
направят негоден продукта, 
представляващ риск, когато счетат това 
за необходимо и пропорционално. Те 
може да изискат от съответния 
икономически оператор да поеме 
разходите за това действие. 

Органите за надзор на пазара могат да 
унищожат или по друг начин да 
направят негоден продукта, 
представляващ риск, когато счетат това 
за необходимо и пропорционално. 
Съответният икономически оператор 
поема разходите за това действие. 

Or. en 

 

Изменение  250 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 2 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органите за надзор на пазара могат да 
унищожат или по друг начин да 
направят негоден продукта, 
представляващ риск, когато счетат това 
за необходимо и пропорционално. Те 
може да изискат от съответния 
икономически оператор да поеме 
разходите за това действие. 

Органите за надзор на пазара могат да 
унищожат или по друг начин да 
направят негоден продукта, 
представляващ риск, когато счетат това 
за необходимо и пропорционално. Те 
може да изискат от икономическия 
оператор, който е отговорен за 
първоначалното пускане, да поеме 
разходите за това действие. 
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Or. it 

Изменение  251 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Преди да бъдат предприети 
мерките съгласно параграф 1 по 
отношение на икономическия 
оператор, който не е предприел 
необходимите коригиращи действия, 
органите за надзор на пазара му дават 
срок от най-малко 10 дни, в рамките 
на който да бъде изслушан. 

заличава се 

Or. es 

Обосновка 

Общата практика е, че предвид местоположението на продукта, който може да 
представлява риск, се информира икономическия оператор и му се предоставя срок, за 
да бъде изслушан, по време на който той може да коригира или да даде обяснения, 
както е посочено в член 21 от Регламент 765/2008/ЕО. Този срок вече му е 
предоставен в член 9, параграф 3, така че не е приемливо да се дава нов срок, когато 
по време на първия икономическият оператор не е предприел необходимите 
коригиращи действия, които са му посочени от органа за надзор. 

Изменение  252 
Констанс Льо Грип 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Преди да бъдат предприети мерките 
съгласно параграф 1 по отношение на 
икономическия оператор, който не е 
предприел необходимите коригиращи 
действия, органите за надзор на пазара 
му дават срок от най-малко 10 дни, в 

3. Преди да бъдат предприети мерките 
съгласно параграф 1 по отношение на 
икономическия оператор, който не е 
изпълнил своето задължение за 
полагане на дължима грижа или не е 
предприел необходимите коригиращи 
действия, органите за надзор на пазара 
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рамките на който да бъде изслушан. му дават срок от най-малко 10 дни, в 
рамките на който да бъде изслушан. 

Or. fr 

Изменение  253 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато органите за надзор на пазара 
счетат, че даден продукт представлява 
сериозен риск, те предприемат всички 
необходими мерки и могат да направят 
това, без първо да изискат от 
икономическия оператор да предприема 
коригиращи действия съгласно член 9, 
параграф 3 и без да дават на оператора 
възможност да бъде изслушван преди 
това. В такива случаи икономическият 
оператор се изслушва при първа 
възможност. 

4. Когато органите за надзор на пазара 
счетат, че даден продукт представлява 
сериозен риск и икономическият 
оператор не може да бъде установен 
или не желае да вземе необходимите 
мерки, те предприемат всички 
необходими мерки и могат да направят 
това, без първо да изискат от 
икономическия оператор да предприема 
коригиращи действия съгласно член 9, 
параграф 3 и без да дават на оператора 
възможност да бъде изслушван преди 
това. В такива случаи икономическият 
оператор се изслушва при първа 
възможност. 

Or. en 

Изменение  254 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 5 – алинея 1 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) се съобщава незабавно на съответния 
икономически оператор заедно с 
информация за наличните средства за 
правна защита съгласно 
законодателството на съответната 
държава членка; 

а) се съобщава незабавно на съответния 
икономически оператор; 
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Or. es 

Обосновка 

Не считаме за необходимо да се задължи органът за надзор да информира 
икономическия оператор за наличните средства за правна защита, за да се коригират 
несъответствията. Органът за надзор го информира за несъответствията, които 
продуктът има със съответното законодателство. Икономическият оператор е 
този, който решава как да ги отстрани. Предлага се тази част да се заличи. 

Изменение  255 
Аня Вайсгербер, Маркус Фербер 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 6 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Органите за надзор на пазара 
публикуват информация за 
идентификацията на продукта, вида 
на риска и предприетите за 
предотвратяване, намаляване или 
отстраняване на този риск мерки, на 
собствен уебсайт и толкова подробно, 
колкото е необходимо за защита на 
интересите на потребителите на 
продуктите в Съюза. Тази 
информация не се публикува, ако 
задължително е необходимо да се 
запази поверителност, за да се 
защитят фирмени тайни или лични 
данни в рамките на правото на 
отделна държава или на правото на 
Европейския съюз или да се 
предотврати възпрепятстването на 
надзорните и разследващи дейности. 

заличава се 

Or. de 

Обосновка 

Вече съществува Информационната и комуникационна система за надзор на пазара 
(ICSMS). Поради липса на време допълнителни дейности по надзора за държавите 
членки биха били в ущърб на качеството на надзора. 
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Изменение  256 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 6 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Органите за надзор на пазара 
публикуват информация за продукта, 
естеството на риска и предприетите 
мерки за предотвратяване, намаляване 
или премахване на този риск на 
посветен за целта уебсайт възможно 
най-подробно, което е необходимо за 
защитата на интересите на ползвателите 
на продуктите в Съюза. Тази 
информация не се публикува в случаите, 
когато е наложително да се спазят 
условията за поверителност с цел 
опазване на търговски тайни, защита 
на личните данни съгласно 
националното законодателство и 
законодателството на Съюза или с цел 
да се избегне компрометирането на 
дейностите по надзор и разследване. 

6. Органите за надзор на пазара 
публикуват незабавно информация за 
продукта, естеството на риска и 
предприетите мерки за предотвратяване, 
намаляване или премахване на този 
риск на посветен за целта уебсайт 
възможно най-подробно, което е 
необходимо за защитата на интересите 
на ползвателите на продуктите в Съюза. 
Тази информация не се публикува в 
случаите, когато е наложително да се 
спазят условията за поверителност с цел 
защита на личните данни съгласно 
националното законодателство и 
законодателството на Съюза или с цел 
да се избегне компрометирането на 
дейностите по надзор и разследване. 

Or. en 

Изменение  257 
Анна Хед 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 6 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Органите за надзор на пазара 
публикуват информация за продукта, 
естеството на риска и предприетите 
мерки за предотвратяване, намаляване 
или премахване на този риск на 
посветен за целта уебсайт възможно 
най-подробно, което е необходимо за 
защитата на интересите на ползвателите 
на продуктите в Съюза. Тази 
информация не се публикува в 

6. Органите за надзор на пазара 
публикуват незабавно информация за 
продукта, естеството на риска и 
предприетите мерки за предотвратяване, 
намаляване или премахване на този 
риск, както е посочено в член 6, 
параграф 6, на посветен за целта 
уебсайт възможно най-подробно, което 
е необходимо за защитата на интересите 
на ползвателите на продуктите в Съюза. 
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случаите, когато е наложително да 
се спазят условията за 
поверителност с цел опазване на 
търговски тайни, защита на личните 
данни съгласно националното 
законодателство и 
законодателството на Съюза или с 
цел да се избегне компрометирането 
на дейностите по надзор и 
разследване. 

Or. en 

Изменение  258 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 6 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Органите за надзор на пазара 
публикуват информация за 
идентификацията на продукта, вида на 
риска и предприетите за 
предотвратяване, намаляване или 
отстраняване на този риск мерки, на 
собствен уебсайт и толкова подробно, 
колкото е необходимо за защита на 
интересите на потребителите на 
продуктите в Съюза. Тази информация 
не се публикува, ако задължително е 
необходимо да се запази поверителност, 
за да се защитят фирмени тайни или 
лични данни в рамките на правото на 
отделна държава или на правото на 
Европейския съюз или да се 
предотврати възпрепятстването на 
надзорните и разследващи дейности. 

6. Органите за надзор на пазара 
публикуват информация за 
идентификацията на продукта, вида на 
риска и предприетите за 
предотвратяване, намаляване или 
отстраняване на този риск мерки, на 
собствен уебсайт и толкова подробно, 
колкото е необходимо за защита на 
интересите на потребителите на 
продуктите в Съюза. Тази информация 
не се публикува, ако задължително е 
необходимо да се запази поверителност, 
за да се защитят лични данни в рамките 
на правото на отделна държава или на 
правото на Европейския съюз или да се 
предотврати възпрепятстването на 
надзорните и разследващи дейности. 

Or. de 

Изменение  259 
Пабло Ариас Ечеверия 
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Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 6 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Органите за надзор на пазара 
публикуват информация за продукта, 
естеството на риска и предприетите 
мерки за предотвратяване, намаляване 
или премахване на този риск на 
посветен за целта уебсайт възможно 
най-подробно, което е необходимо за 
защитата на интересите на ползвателите 
на продуктите в Съюза. Тази 
информация не се публикува в случаите, 
когато е наложително да се спазят 
условията за поверителност с цел 
опазване на търговски тайни, защита на 
личните данни съгласно националното 
законодателство и законодателството на 
Съюза или с цел да се избегне 
компрометирането на дейностите по 
надзор и разследване. 

6. Във връзка с продуктите, за които е 
установено, че представляват риск, 
органите за надзор на пазара публикуват 
информация за продукта, естеството на 
риска и предприетите мерки за 
предотвратяване, намаляване или 
премахване на този риск на посветен за 
целта уебсайт възможно най-подробно, 
което е необходимо за защитата на 
интересите на ползвателите на 
продуктите в Съюза. Тази информация 
не се публикува в случаите, когато е 
наложително да се спазят условията за 
поверителност с цел опазване на 
търговски тайни, защита на личните 
данни съгласно националното 
законодателство и законодателството на 
Съюза или с цел да се избегне 
компрометирането на дейностите по 
надзор и разследване. 

Or. es 

Обосновка 

Необходимо е да се уточни, че информацията, която се публикува на уебсайта, е 
относно продуктите, представляващи риск. 

Изменение  260 
Мария Иригойен Перес, Висенте Мигел Гарсес Рамон 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 6 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Органите за надзор на пазара 
публикуват информация за продукта, 
естеството на риска и предприетите 
мерки за предотвратяване, намаляване 
или премахване на този риск на 

6. Във връзка с продуктите, за които е 
установено, че представляват риск, 
органите за надзор на пазара публикуват 
информация за продукта, естеството на 
риска и предприетите мерки за 
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посветен за целта уебсайт възможно 
най-подробно, което е необходимо за 
защитата на интересите на ползвателите 
на продуктите в Съюза. Тази 
информация не се публикува в случаите, 
когато е наложително да се спазят 
условията за поверителност с цел 
опазване на търговски тайни, защита на 
личните данни съгласно националното 
законодателство и законодателството на 
Съюза или с цел да се избегне 
компрометирането на дейностите по 
надзор и разследване. 

предотвратяване, намаляване или 
премахване на този риск на посветен за 
целта уебсайт възможно най-подробно, 
което е необходимо за защитата на 
интересите на ползвателите на 
продуктите в Съюза. Тази информация 
не се публикува в случаите, когато е 
наложително да се спазят условията за 
поверителност с цел опазване на 
търговски тайни, защита на личните 
данни съгласно националното 
законодателство и законодателството на 
Съюза или с цел да се избегне 
компрометирането на дейностите по 
надзор и разследване. 

Or. es 

Изменение  261 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 8 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Органите за надзор на пазара могат да 
начисляват такси за икономическите 
оператори, с които изцяло или частично 
покриват разходите по тези дейности, 
включително за изпитвания, 
провеждани за целите на оценката на 
риска, когато те предприемат мерки в 
съответствие с параграфи 1 или 4. 

8. Органите за надзор на пазара могат да 
начисляват такси за икономическите 
оператори, които са хванати да пускат 
или предлагат на пазара на Съюза 
несъответстващи продукти и 
продукти, представляващи риск. Тези 
такси следва изцяло или частично да 
покриват разходите по тези дейности, 
включително за изпитвания, 
провеждани за целите на оценката на 
риска, когато те предприемат мерки в 
съответствие с параграфи 1 или 4. 

Or. en 

Изменение  262 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 8 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Органите за надзор на пазара могат да 
начисляват такси за икономическите 
оператори, с които изцяло или частично 
покриват разходите по тези дейности, 
включително за изпитвания, 
провеждани за целите на оценката на 
риска, когато те предприемат мерки в 
съответствие с параграфи 1 или 4. 

8. Органите за надзор на пазара могат да 
начисляват такси за икономическите 
оператори, които са отговорни за 
първоначалното пускане, с които 
частично покриват разходите по тези 
дейности, включително за изпитвания, 
провеждани за целите на оценката на 
риска, когато те предприемат мерки в 
съответствие с параграфи 1 или 4. 
Таксите се изчисляват въз основа на 
действителните разходи за всяка 
дейност по надзор на пазара и се 
налагат на икономическите 
оператори, които са отговорни за 
първоначалното пускане и 
представляват предмет на такива 
надзорни дейности, в съответствие с 
ролята, която изпълняват във 
веригата на доставка, предвид 
размера на предприятията и по-
специално положението на малките 
и средните предприятия, както и 
действително извършваната от 
икономическия оператор дейност в 
рамките на производствения процес и 
способността му да влияе върху 
безопасността на продукта. 

 Таксите не надвишават 
действителните разходи за 
извършената дейност по надзор на 
пазара и могат частично или изцяло 
да отразяват времето, отделено от 
служителите на органите за надзор 
на пазара за извършване на 
проверките с цел надзор на пазара. 

Or. it 

Изменение  263 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 8a (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8а. Ако даден продукт се определи 
като несъответстващ, при който 
производителят е възложил на трета 
страна провеждането на части от 
процеса на оценяване на 
съответствието, органът за надзор 
на пазара трябва да предприеме 
мерки, които водят до проверка и 
съответно да ограничаване или 
отнемане на акредитацията, на 
разрешителното или определянето на 
тази трета страна. 

Or. de 

Изменение  264 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 8б (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8б. Всички средства или приходи, 
получени от тези такси, се заделят 
за финансиране на дейностите на 
органите за надзор на пазара. 

Or. en 

Изменение  265 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В срок от 60 дни след получаване на 
известие от Комисията до държавите 
членки — в съответствие с член 20, 
параграф 4 — относно мерки, 
предприети съгласно член 10, 

1. В срок от 15 дни след получаване на 
известие от Комисията до държавите 
членки — в съответствие с член 20, 
параграф 4 — относно мерки, 
предприети съгласно член 10, 
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параграф 1 или 4 от първоначално 
уведомяващата за мерките държава 
членка, дадена друга държава членка 
може да повдигне възражения по 
отношение на тези мерки, когато те се 
отнасят за продукт, попадащ в обхвата 
на законодателството на Съюза за 
хармонизация. Държавата членка 
посочва основанията си за 
възражението, изтъква наличието на 
различия в нейната оценка на риска, 
породен от продукта, и посочва дали 
има специални обстоятелства и 
допълнителна информация, свързана с 
въпросния продукт. 

параграф 1 или 4 от първоначално 
уведомяващата за мерките държава 
членка, дадена друга държава членка 
може да повдигне възражения по 
отношение на тези мерки, когато те се 
отнасят за продукт, попадащ в обхвата 
на законодателството на Съюза за 
хармонизация. Държавата членка 
посочва основанията си за 
възражението, изтъква наличието на 
различия в нейната оценка на риска, 
породен от продукта, и посочва дали 
има специални обстоятелства и 
допълнителна информация, свързана с 
въпросния продукт. 

Or. es 

Обосновка 

Срокът от 60 дни за повдигане на възражения срещу предприетата мярка е твърде 
голям и е в ущърб на самите икономически оператори (ИО). В този срок, добавен към 
срока, използван от Комисията, за да вземе решение, органите за надзор биха могли 
вече да са предприели мерки за ограничаване на пускането на пазара на продукта като 
предпазна мярка или да са отхвърлили вече внос и върнали стоката до изходната ѝ 
точка. Информацията, предоставена от уведомяващата държава членка заедно с 
уведомлението: протоколът от изпитванията, обосновката на мярката и оценката 
на риска са достатъчни, за да се определи в кратък срок дали тази мярка е подходяща 
или не. Не е необходимо да се чака 60 дни. За да се избегнат загубите за ИО, се 
предлага да се определят два срока: единият — кратък — от 15 дни за повдигане на 
възражения и да се запази другият от 60 дни за вземане на решение от Комисията. 

Изменение  266 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Ако дадено възражение е повдигнато 
от държава членка в съответствие с 
параграф 1 или ако Комисията счете, че 
националните мерки може да са в 
противоречие със законодателството на 
Съюза, то Комисията незабавно започва 

3. Ако дадено възражение е повдигнато 
от държава членка в съответствие с 
параграф 1 или ако Комисията счете, че 
националните мерки може да са в 
противоречие със законодателството на 
Съюза, то Комисията незабавно започва 
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консултации със съответния(те) 
икономически оператор(и) и прави 
оценка на националните мерки, като 
взема под внимание всички научни или 
технически данни. 

консултации с уведомяващата 
държава членка, със съответния(те) 
икономически оператор(и) и прави 
оценка, в рамките на максимален срок 
от 60 дни, на националните мерки, като 
взема под внимание всички научни или 
технически данни. 

Or. es 

Обосновка 

От съществено значение е да се консултира държавата членка, която е издала 
уведомлението, тъй като тя разполага с всички данни, които са довели до тази мярка. 

Изменение  267 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 3а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Всеки път, когато се повдигне 
възражение в срок от 15 дни по 
точка 1 от страна на Комисията или 
от дадена държава членка, 
Комисията информира за това всички 
държави членки чрез звената за 
контакт RAPEX. 

Or. es 

Обосновка 

За органите за надзор на пазара е от съществено значение да се знае дали се поставя 
под въпрос дадена приета мярка за вероятно небезопасен продукт, съобщена чрез 
RAPEX. 

Изменение  268 
Мария Иригойен Перес, Висенте Мигел Гарсес Рамон 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 3б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3б. Всеки път, когато се повдигне 
възражение по точка 1 от страна на 
Комисията или от дадена държава 
членка, Комисията информира за 
това всички държави членки чрез 
звената за контакт RAPEX. 

Or. es 

Изменение  269 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Въз основа на резултатите от 
оценката, извършена в съответствие с 
параграф 3, Комисията може с акт за 
изпълнение да вземе решение по 
въпроса дали националните мерки са 
оправдани и дали всички държави 
членки, които все още не са предприели 
мерки, следва да предприемат такива. В 
този случай адресат на посоченото 
решение ще бъдат засегнатите държави 
членки и Комисията незабавно го 
свежда до знанието на всички държави 
членки и на съответния икономически 
оператор или оператори. 

4. Въз основа на резултатите от 
оценката, извършена в съответствие с 
параграф 3, Комисията — с акт за 
изпълнение — взема в рамките на 3 
месеца решение по въпроса дали 
националните мерки са оправдани и 
дали всички държави членки, които все 
още не са предприели мерки, следва да 
предприемат такива. В този случай 
адресат на посоченото решение ще 
бъдат засегнатите държави членки и 
Комисията незабавно го свежда до 
знанието на всички държави членки и на 
съответния икономически оператор или 
оператори. 

Or. en 

Изменение  270 
Норика Николай 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Въз основа на резултатите от 
оценката, извършена в съответствие с 
параграф 3, Комисията може с акт за 
изпълнение да вземе решение по 
въпроса дали националните мерки са 
оправдани и дали всички държави 
членки, които все още не са предприели 
мерки, следва да предприемат такива. В 
този случай адресат на посоченото 
решение ще бъдат засегнатите държави 
членки и Комисията незабавно го 
свежда до знанието на всички държави 
членки и на съответния икономически 
оператор или оператори. 

4. Въз основа на резултатите от 
оценката, извършена в съответствие с 
параграф 3, Комисията — с акт за 
изпълнение — взема незабавно 
решение по въпроса дали националните 
мерки са оправдани и дали всички 
държави членки, които все още не са 
предприели мерки, следва да 
предприемат такива. В този случай 
адресат на посоченото решение ще 
бъдат засегнатите държави членки и 
Комисията незабавно го свежда до 
знанието на всички държави членки и на 
съответния икономически оператор или 
оператори. 

Or. en 

Обосновка 

Следва да се гарантира правна сигурност за икономическите оператори. Затова 
следва винаги да има навременно решение по въпроса дали предприетите мерки са 
оправдани или не. 

Изменение  271 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато е очевидно, че даден продукт 
или конкретна категория или група 
продукти, когато се използват по 
предназначение или при условия, които 
могат да бъдат разумно предвидени, 
представляват сериозен риск, 
Комисията може да предприеме 
целесъобразни мерки посредством 
актове за изпълнение в зависимост от 
степента на тежестта на ситуацията, 
включително мерки за забрана, спиране 

1. Когато е очевидно, че даден продукт 
или конкретна категория или група 
продукти, когато се използват по 
предназначение или при условия, които 
могат да бъдат разумно предвидени, 
представляват сериозен риск, 
Комисията може да предприеме 
целесъобразни мерки посредством 
актове за изпълнение в зависимост от 
степента на тежестта на ситуацията, 
включително мерки за забрана, спиране 
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или ограничаване на пускането или 
предоставянето на пазара на такива 
продукти, или да определи специални 
условия за предлагането им на пазара с 
цел да гарантира високо равнище на 
защита на обществения интерес, при 
условие че рискът не може да бъде 
задоволително овладян с помощта на 
мерки, предприети от засегнатата(ите) 
държава(и) членка(и), или с друга 
процедура съгласно законодателството 
на Съюза. С посочените актове за 
изпълнение Комисията може да 
определи целесъобразните мерки за 
контрол, които трябва да бъдат 
предприети от държавите членки за 
гарантиране на ефективното им 
изпълнение. 

или ограничаване на пускането или 
предоставянето на пазара на такива 
продукти, или да определи специални 
условия за предлагането им на пазара. В 
допълнение към специално 
предвидените мерки в настоящия 
регламент Комисията може да 
предприеме всякакви други подходящи 
извънредни мерки с цел да гарантира 
високо равнище на защита на 
обществения интерес, при условие че 
рискът не може да бъде задоволително 
овладян с помощта на мерки, 
предприети от засегнатата(ите) 
държава(и) членка(и), или с друга 
процедура съгласно законодателството 
на Съюза. 

 С посочените актове за изпълнение 
Комисията може да определи 
целесъобразните мерки за контрол и 
предпазните мерки, които трябва да 
бъдат предприети от държавите членки 
за гарантиране на ефективното им 
изпълнение. Органите за надзор на 
пазара определят рисковете, които 
възникват във връзка с продуктите, 
попадащи в обхвата на настоящия 
регламент, както и 
характеристиките на тези рискове, 
съобразявайки се с всички възможни 
указания и инструкции, които могат 
да бъдат дадени от Комисията във 
връзка с действителните методи, 
системи и критерии, използвани за 
извършване на оценката на риска. 

 Органите за надзор на пазара 
завеждат тази информация в 
информационната и комуникационна 
система за надзор на пазара, посочена 
в член 21. 

 При необходимост тези актове за 
изпълнение включват определянето 
на продуктовите модели, върху които 
се провеждат изпитванията, 
независимо от тези, които са 
определени от икономическия 
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оператор, както и критериите за 
оценка на риска.  

 Актовете за изпълнение, посочени в 
първа алинея, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 32, 
параграф 2. 

Or. en 

Обосновка 

За да може неотложните решения на Комисията да постигат по-ефективен надзор 
на пазара и за споделяне на най-добрите практики във връзка с най-опасните 
категории нехранителни продукти (член 12 от предложения регламент за надзор на 
пазара), се предлага да се даде право на Европейската комисия да използва 
съществуващите инструменти на правната рамка за храните. 

Изменение  272 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Член 12 – параграф 1 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Актовете за изпълнение, посочени в 
първа алинея, се приемат в съответствие 
с процедурата по разглеждане, посочена 
в член 32, параграф 2. 

Актовете за изпълнение, посочени в 
първа алинея, се приемат в съответствие 
с процедурата по разглеждане, посочена 
в член 32, параграф 2 в съответствие с 
препоръките на комисията, посочена 
в член 19, параграф 1, алинея 1 от 
Регламент (ЕС) № [.../... на 
Европейския парламент и на Съвета 
от... относно безопасността на 
потребителските продукти]*. 

 __________________ 

 * ОВ: Моля, въведете номер, дата и 
данни за публикация в ОВ на 
Регламента относно надзора на 
пазара на продукти (COD 2013/0049). 

Or. de 
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Изменение  273 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 12 – параграф 1 – алинея 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По надлежно обосновани 
наложителни причини поради 
спешност, свързани със здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословни и безопасни условия на 
труд, защита на потребителите, 
околната среда и обществената 
сигурност и други обществени 
интереси, Комисията приема актове за 
изпълнение с незабавно приложение в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 32, параграф 3. 

Когато са налице надлежно 
обосновани неотложни основания, 
Комисията приема незабавно 
приложими актове за изпълнение в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 32, параграф 3. 

Or. es 

Изменение  274 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 12 – параграф 1 – алинея 3а (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 За потребителските продукти, 
представляващи риск за здравето и 
безопасността, предприетите мерки 
в предходните параграфи на този 
член се извършват съгласно член XXX 
от РБПП. 

Or. es 

Обосновка 

Мерките на Съюза за продукти, които представляват сериозен риск, трябва да се 
включат в РБПП. Въпреки това, предвид неговия обхват, се предлага те да се 
ограничат до потребителските продукти, които представляват риск за здравето и 
безопасността. 
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Изменение  275 
Андреас Шваб, Биргит Колин-Ланген, Сабине Ферхайен 
 
Предложение за регламент 
Член 12 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. По отношение на продукти и рискове, 
попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006, решение, взето от 
Комисията в съответствие с параграф 1 
на настоящия член, е валидно за период 
до две години и срокът му може да бъде 
удължен за допълнителен период от не 
повече от две години. Такова решение 
не засяга процедурите, предвидени в 
посочения регламент. 

2. По отношение на продукти, попадащи 
в обхвата на Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006, Комисията може да 
вземе решение съгласно първа алинея 
на настоящия член само когато има 
основателна причина да счита, че е 
необходимо незабавно действие за 
опазване на човешкото здраве или 
околната среда. Решение, взето от 
Комисията в съответствие с параграф 1 
на настоящия член, е валидно за период 
до две години и срокът му може да бъде 
удължен за допълнителен период от не 
повече от две години. Такова решение 
не засяга процедурите, предвидени в 
посочения регламент. Комисията 
уведомява незабавно държавите 
членки и Европейската агенция по 
химикалите за своето решение, като 
посочва основанията за своето 
решение и представя научната или 
техническата информация, на която 
се основава тази превантивна мярка. 
В случай че при предприетата от 
Комисията превантивна мярка се 
касае за ограничаване на пускането на 
пазара или на употребата на 
вещество, Комисията започва 
процедура по ограничаването в 
Общността, при което тя изисква от 
Европейската агенция по 
химикалите, в рамките на три месеца 
след приемане на решението на 
Комисият, да създаде досие съгласно 
Приложение XV на Директивата (ЕС) 
№ 1907/2006. 

Or. de 
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Обосновка 

Привеждане в съответствие с процедурата по ограничаване съгласно член 129 на 
REACH, за да се избегне двойното регулиране. В случай, че при решението на 
Комисията се касае за ограничаване на пускането на пазара или на употребата на 
вещество, това решение трябва да доведе до въвеждане на процедура по 
ограничаване. 

Изменение  276 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – заглавие 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Оценка на риска Оценка на безопасността 

Or. es 

Изменение  277 
Норика Николай 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф -1 (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  -1. С помощта на актове за 
изпълнение Комисията приема обща 
методология за оценка на риска и при 
необходимост — насоки за 
прилагането на тази обща 
методология спрямо определени 
категории продукти. Такива актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 32, 
параграф 2. 

Or. en 

Обосновка 

Следва да има общ подход към оценката на риска, както е посочено в многогодишния 
план на Комисията за действие в областта на надзора върху продукти в ЕС. Това ще 
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спомогне за избягването на ситуации, при които органите за надзор на пазара в 
различните държави членки стигат до различни заключения след оценка на риска на 
един и същ продукт. Настоящото изменение е въз основа на изменение 43 на 
докладчика, като превръща в задължение възможността на Комисията да приема 
такива актове за изпълнение. 

Изменение  278 
Норика Николай 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Оценката на риска е въз основа на 
наличните научни и технически данни. 

1. Оценката на риска е въз основа на 
наличните научни и технически данни и 
се извършва в съответствие с общата 
методология за оценка на риска, 
разработена от Комисията съгласно 
предходния параграф, и при 
необходимост — в съответствие с 
насоките за нейното прилагане 
спрямо определени категории 
продукти. 

Or. en 

Обосновка 

Следва да има общ подход към оценката на риска, както е посочено в многогодишния 
план за действие на Комисията. Основата за това вече съществува и актуализацията 
следва да се направи възможно най-скоро, така че оценката на риска по настоящия 
регламент да се извършва при използване на обща методология. Това ще спомогне за 
избягването на ситуации, при които органите за надзор на пазара в различните 
държави членки стигат до различни заключения след оценка на риска на един и същ 
продукт. 

Изменение  279 
Преслав Борисов 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Оценката на риска е въз основа на 1. Оценката на риска е въз основа на 
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наличните научни и технически данни. наличните научни и технически данни. 
Оценката на риска се извършва в 
съответствие с общата методология 
за оценка на риска, установена и 
използвана от Комисията и когато е 
целесъобразно — в съответствие с 
приложението ѝ от страна на 
Комисията спрямо определени 
категории продукти. 

Or. en 

Обосновка 

След като Комисията е приложила общата си методология за определена категория 
продукти, по-специално чрез предварително попълване на информацията в 
обяснителните насоки, които е изготвила, надзорните органи следва да се съобразят 
с това приложение. 

Изменение  280 
Вим ван де Камп 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Оценката на риска е въз основа на 
наличните научни и технически данни. 

1. Оценката на риска е въз основа на 
наличните научни и технически данни. 
Оценката на риска се извършва в 
съответствие с общата методология 
за оценка на риска, установена от 
Комисията, и когато е целесъобразно 
— в съответствие с приложението ѝ 
от страна на Комисията спрямо 
определени категории продукти. 

Or. en 

Обосновка 

Общото съгласие за подхода относно оценката на риска, предвиден от Комисията, 
следва да се прилага незабавно от датата на влизане в сила на регламента, а не 
просто да бъде включен в необвързващ документ, като например многогодишния план 
за действие. След като Комисията е приложила общата си методология за 
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определена категория продукти, по-специално чрез предварително попълване на 
информацията в обяснителните насоки, които е изготвила, надзорните органи следва 
да се съобразят с това. 

Изменение  281 
Нора Бера 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Оценката на риска е въз основа на 
наличните научни и технически данни. 

1. Оценката на риска е въз основа на 
наличните научни и технически данни. 
Оценката на риска се извършва в 
съответствие с общата методология 
за оценка на риска, установена от 
Комисията, и когато е целесъобразно 
— в съответствие с приложението ѝ 
от страна на Комисията спрямо 
определени категории продукти. 

Or. en 

Изменение  282 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Оценката на риска е въз основа на 
наличните научни и технически данни. 

1. Оценката на риска е въз основа на 
наличните научни и технически данни. 
Оценката на риска се извършва в 
съответствие с общата методология 
за оценка на риска, установена от 
Комисията, и когато е целесъобразно 
— в съответствие с приложението ѝ 
от страна на Комисията спрямо 
определени категории продукти. 

Or. en 
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Обосновка 

Общото съгласие за подхода относно оценката на риска, предвиден от Комисията, 
следва да се прилага незабавно от датата на влизане в сила на регламента, а не 
просто да бъде включен в необвързващ документ, като например многогодишния план 
за действие. След като Комисията е приложила общата си методология за 
определена категория продукти, по-специално чрез предварително попълване на 
информацията в обяснителните насоки, които е изготвила, надзорните органи следва 
да се съобразят с това. 

Изменение  283 
Отмар Карас 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Оценката на риска е въз основа на 
наличните научни и технически данни. 

1. Оценката на риска е въз основа на 
наличните научни и технически данни, 
като например Насоките за оценка на 
риска при потребителски продукти 
от Насоките на системата RAPEX 
(Решение 2010/15/ЕС на Комисията). 

Or. en 

(Решение 2010/15/ЕС на Комисията) 
 

Изменение  284 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За продукти, попадащи в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, оценката 
на риска се извършва както е 
целесъобразно в съответствие със 
съответните части от приложение I към 
посочения регламент. 

За продукти, попадащи в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, оценката 
на риска се извършва както е 
целесъобразно в съответствие със 
съответните части от член 57 и 
приложение I към посочения регламент. 

Or. en 
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Изменение  285 
Андреас Шваб, Биргит Колин-Ланген, Сабине Ферхайен 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 2 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) изисквания, определени в 
законодателството на Съюза за 
хармонизация или съгласно него, които 
се прилагат за продукта и са свързани с 
потенциалния риск, който е предмет на 
разглеждане, като се вземат изцяло под 
внимание протоколите от изпитванията 
или сертификати, удостоверяващи 
съответствие и издадени от орган за 
оценка на съответствието; 

а) изисквания, определени в 
законодателството на Съюза за 
хармонизация или съгласно него, които 
се прилагат за продукта и са свързани с 
потенциалния риск, който е предмет на 
разглеждане, като се вземат изцяло под 
внимание протоколите от изпитванията 
или сертификати, удостоверяващи 
съответствие и издадени от орган за 
оценка на съответствието, 
включително оценки, които са 
направени съгласно Директива (ЕС) 
№ 1907/2006, например в рамките на 
регистрация, даване на разрешение, 
ограничаване или нотификация. 

Or. de 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с REACH, за да се избегне двойното регулиране. REACH 
представлява първичната рамка за оценяване на риска на дадено вещество, поради 
което такива оценки трябва да се вземат предвид. 

Изменение  286 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 2 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) изисквания, определени в 
законодателството на Съюза за 
хармонизация или съгласно него, които 
се прилагат за продукта и са свързани с 
потенциалния риск, който е предмет на 
разглеждане, като се вземат изцяло под 

а) изисквания, определени в 
законодателството на Съюза за 
хармонизация или съгласно него, които 
се прилагат за продукта и са свързани с 
потенциалния риск, който е предмет на 
разглеждане, като се вземат под 
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внимание протоколите от изпитванията 
или сертификати, удостоверяващи 
съответствие и издадени от орган за 
оценка на съответствието; 

внимание протоколите от изпитванията 
или сертификати, удостоверяващи 
съответствие и издадени от орган за 
оценка на съответствието; 

Or. es 

Обосновка 

Предлага се премахването на думата „изцяло“, тъй като тази дума означава 
„напълно“ или „абсолютно“ и в този контекст може да бъде подвеждащо. Счита се, 
че ако се премахне, се увеличава яснотата, тъй като при всички случаи се вземат под 
внимание целите протоколи или сертификати, а не само част от тях. 

Изменение  287 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 2а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. При липса на изискванията, 
определени в букви а), б) и в) трябва да 
се вземат предвид аспектите, 
посочени в член 6 от Регламента за 
безопасност на потребителските 
продукти. 

Or. es 

Обосновка 

На първо място, се предлага да се промени името, с цел да се приведе терминологията 
в съответствие с РБПП, и на второ място — съдържанието им не отговаря на 
оценката на риска. От друга страна, съдържанието им не включва случаи за 
нехармонизирани продукти, които не разполагат с определени стандарти, поради 
което е необходимо да се направи препратка към РБПП или допълнение с 
разпоредбите, предвидени в член 6. 

Изменение  288 
Норика Николай, Юрген Кройцман 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Съответствието с критериите, 
посочени в параграф 2, букви а), б) и в), 
е основание да се предположи, че с 
продукта се гарантира по подходящ 
начин защитата на обществените 
интереси, за които се отнасят тези 
критерии. Това обаче не 
възпрепятства органите за надзор на 
пазара да предприемат действия по 
настоящия регламент, когато има 
нови доказателства, че въпреки 
съответствието или спазването, 
продуктът представлява риск. 

3. Съответствието с критериите, 
посочени в параграф 2, букви а), б) и в), 
е основание да се предположи, че с 
продукта се гарантира по подходящ 
начин защитата на обществените 
интереси, за които се отнасят тези 
критерии. 

Or. en 

Обосновка 

Посочените в настоящия параграф букви а), б) и в) са обстоятелства, при които 
може да се предположи липса на риск съгласно законодателството на Съюза. Не е 
удачно административен орган да поставя под съмнение уместността на 
законодателството от гледна точка на правната сигурност за икономическите 
оператори. 

Изменение  289 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Съответствието с критериите, 
посочени в параграф 2, букви а), б) и в), 
е основание да се предположи, че с 
продукта се гарантира по подходящ 
начин защитата на обществените 
интереси, за които се отнасят тези 
критерии. Това обаче не възпрепятства 
органите за надзор на пазара да 
предприемат действия по настоящия 
регламент, когато няма нови 
доказателства, че въпреки 

3. Съответствието с критериите, 
посочени в параграф 2, букви а), б) и в), 
е основание да се предположи, че с 
продукта се гарантира по подходящ 
начин защитата на обществените 
интереси, за които се отнасят тези 
критерии. Това обаче не възпрепятства 
органите за надзор на пазара да 
предприемат действия по настоящия 
регламент, когато има нови 
доказателства, че въпреки 
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съответствието или спазването, 
продуктът представлява риск. 

съответствието или спазването, 
продуктът представлява риск. 

Or. es 

Изменение  290 
Мария Иригойен Перес, Висенте Мигел Гарсес Рамон 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Съответствието с критериите, 
посочени в параграф 2, букви а), б) и в), 
е основание да се предположи, че с 
продукта се гарантира по подходящ 
начин защитата на обществените 
интереси, за които се отнасят тези 
критерии. Това обаче не възпрепятства 
органите за надзор на пазара да 
предприемат действия по настоящия 
регламент, когато няма нови 
доказателства, че въпреки 
съответствието или спазването, 
продуктът представлява риск. 

3. Съответствието с критериите, 
посочени в параграф 2, букви а), б) и в), 
е основание да се предположи, че с 
продукта се гарантира по подходящ 
начин защитата на обществените 
интереси, за които се отнасят тези 
критерии. Това обаче не възпрепятства 
органите за надзор на пазара да 
предприемат действия по настоящия 
регламент, когато има нови 
доказателства, че въпреки 
съответствието или спазването, 
продуктът представлява риск. 

Or. es 

Изменение  291 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Съответствието с критериите, 
посочени в параграф 2, букви а), б) и в), 
е основание да се предположи, че с 
продукта се гарантира по подходящ 
начин защитата на обществените 
интереси, за които се отнасят тези 
критерии. Това обаче не възпрепятства 
органите за надзор на пазара да 
предприемат действия по настоящия 

3. Съответствието с критериите, 
посочени в параграф 2, букви а), б) и в), 
е основание да се предположи, че с 
продукта се гарантира по подходящ 
начин защитата на обществените 
интереси, за които се отнасят тези 
критерии. Това обаче не възпрепятства 
органите за надзор на пазара да 
предприемат действия по настоящия 
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регламент, когато има нови 
доказателства, че въпреки 
съответствието или спазването, 
продуктът представлява риск. 

регламент, когато има нови 
доказателства, че въпреки 
съответствието или спазването на 
критериите, посочени в параграф 2, 
букви б) и в), продуктът представлява 
сериозен риск. В този случай органите 
за надзор на пазара показват, че 
продуктът представлява сериозен 
риск и уведомяват за решението си 
съгласно член 19. 

Or. en 

Изменение  292 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Съответствието с критериите, 
посочени в параграф 2, букви а), б) и в), 
е основание да се предположи, че с 
продукта се гарантира по подходящ 
начин защитата на обществените 
интереси, за които се отнасят тези 
критерии. Това обаче не възпрепятства 
органите за надзор на пазара да 
предприемат действия по настоящия 
регламент, когато има нови 
доказателства, че въпреки 
съответствието или спазването, 
продуктът представлява риск. 

3. Съответствието с всеки от 
критериите, посочени в параграф 2, 
букви а), б) и в), е основание да се 
предположи, че с продукта се гарантира 
по подходящ начин защитата на 
обществените интереси, за които се 
отнасят тези критерии. Това обаче не 
възпрепятства органите за надзор на 
пазара да предприемат действия по 
настоящия регламент, когато има нови 
доказателства, че въпреки 
съответствието или спазването, 
продуктът представлява риск. 

Or. en 

Изменение  293 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Възможността за постигане на високо 4. Възможността за постигане на високо 
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равнище на защита на съответния 
обществен интерес и наличието на 
други продукти, представляващи риск в 
по-малка степен, не е основание да се 
смята, че продуктът представлява риск. 

равнище на защита на съответния 
обществен интерес и наличието на 
други продукти, представляващи риск в 
по-малка степен, не е достатъчно 
основание да се смята, че продуктът 
представлява риск. 

Or. de 

Изменение  294 
Преслав Борисов 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 4а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Комисията може — по своя 
инициатива или по искане на орган за 
надзор на пазара — да получи оценка 
на риска, извършена от референта 
лаборатория на Европейския съюз, 
съгласно член 28. Тази оценка има 
обвързващ характер за всички 
заинтересовани страни. 

Or. en 

Обосновка 

Предложението за използване на референтните лаборатории на Европейския съюз за 
разрешаване на различията в оценката на риска от държавите членки позволява да се 
компенсира отсъствието на независим орган в областта на нехранителните 
продукти, като се дава възможност за еднаква оценка на риска в целия Европейски 
съюз. 

Изменение  295 
Вим ван де Камп 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 4б (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4б. Комисията може — по своя 
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инициатива или по искане на орган за 
надзор на пазара — да получи оценка 
на риска, извършена от референта 
лаборатория на Европейския съюз, 
съгласно член 28. Тази оценка има 
обвързващ характер за всички 
заинтересовани страни. 

Or. en 

Обосновка 

Предложението за използване на референтните лаборатории на Европейския съюз за 
разрешаване на различията в оценката на риска от държавите членки позволява да се 
компенсира отсъствието на независим орган в областта на нехранителните 
продукти, като се дава възможност за еднаква оценка на риска на територията на 
целия Европейски съюз. 

Изменение  296 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 4в (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4в. Комисията може — по своя 
инициатива или по искане на орган за 
надзор на пазара — да получи оценка 
на риска, извършена от референта 
лаборатория на Европейския съюз, 
съгласно член 28. Тази оценка има 
обвързващ характер за всички 
заинтересовани страни. 

Or. en 

Обосновка 

Предложението за използване на референтните лаборатории на Европейския съюз за 
разрешаване на различията в оценката на риска от държавите членки позволява да се 
компенсира отсъствието на независим орган в областта на нехранителните 
продукти, като се дава възможност за еднаква оценка на риска на територията на 
целия Европейски съюз. 
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Изменение  297 
Сирпа Пиетикяйнен 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 4г (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4г. В случаите, когато практиките за 
оценка на риска на дадена държава 
членка се различават и това води до 
различни тълкувания във връзка с 
необходимостта от мерки по 
отношение на сходни продукти, 
Комисията предоставя насоки 
относно целесъобразните практики 
за оценка на риска. В помощ на 
Комисията работят научните 
комитети, създадени съгласно 
Решение 2004/210/ЕО на Комисията, 
като се вземат под внимание всички 
налични научни и технически 
доказателства, свързани с рисковете, 
които са предмет на разглеждане. 

Or. en 

Обосновка 

Следва да бъде установена процедура за случаите, когато резултатите от оценката 
на риска, извършена от държавите членки, се различават един от друг. 

Изменение  298 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 4д (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4д. По искане на орган за надзор на 
пазара или по собствена инициатива 
Комисията може да възложи 
извършване на оценки на риска от 
референтни лаборатории съгласно 
член 28. Тези оценки на риска са 
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задължителни за всички оператори. 

Or. de 

Изменение  299 
Норика Николай 
 
Предложение за регламент 
Член 14 – параграф 3 – алинея 2 – встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Във връзка с продукт, които трябва да 
отговаря на изискванията на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, когато е допуснат за 
свободно обращение, формалното 
неспазване на посоченото 
законодателство е достатъчно основание 
за компетентните органи на държавите 
членки да смятат, че продуктът 
може да представлява риск във всеки 
от следните случаи: 

Във връзка с продукт, който трябва да 
отговаря на изискванията на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, когато е допуснат за 
свободно обращение, формалното 
неспазване на посоченото 
законодателство е достатъчно основание 
за компетентните органи на държавите 
членки за спиране на допускането на 
даден продукт във всеки от следните 
случаи: 

Or. en 

Обосновка 

Формалното несъответствие с изискванията не означава автоматично, че 
съответният продукт представлява риск. Въпреки всичко, това следва да е 
достатъчна причина за спиране, като от икономическия оператор следва да се изиска 
да преустанови формалното несъответствие с изискванията, след което продуктите 
могат да бъдат допуснати с решение на органите за надзор на пазара, както е 
предвидено в член 15. 

Изменение  300 
Аня Вайсгербер, Маркус Фербер 
 
Предложение за регламент 
Член 14 – параграф 3 – алинея 2 – встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Във връзка с продукт, които трябва да 
отговаря на изискванията на 

Във връзка с продукт, който трябва да 
отговаря на изискванията на 
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законодателството на Съюза за 
хармонизация, когато е допуснат за 
свободно обращение, формалното 
неспазване на посоченото 
законодателство е достатъчно основание 
за компетентните органи на държавите 
членки да смятат, че продуктът може да 
представлява риск във всеки от 
следните случаи: 

законодателството на Съюза за 
хармонизация, когато е допуснат за 
свободно обращение, формалното 
неспазване на посоченото 
законодателство може да даде 
достатъчно основание на компетентните 
органи на държавите членки да смятат, 
че продуктът може да представлява риск 
във всеки от следните случаи: 

Or. de 

Обосновка 

Дали даден продукт крие риск, трябва да решат органите за надзор на пазара. 

Изменение  301 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 14 – параграф 3 – алинея 2 – встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Във връзка с продукт, които трябва да 
отговаря на изискванията на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, когато е допуснат за 
свободно обращение, формалното 
неспазване на посоченото 
законодателство е достатъчно основание 
за компетентните органи на държавите 
членки да смятат, че продуктът може да 
представлява риск във всеки от 
следните случаи: 

Във връзка с продукт, които трябва да 
отговаря на изискванията на 
законодателството на Съюза, когато е 
допуснат за свободно обращение, 
формалното неспазване на посоченото 
законодателство е достатъчно основание 
за компетентните органи на държавите 
членки да смятат, че продуктът може да 
представлява риск във всеки от 
следните случаи: 

Or. es 

Обосновка 

В РБПП формалните изисквания за нехармонизирани продукти са сходни с тези за 
хармонизираните продукти: задължава се вносителят да се идентифицира, да 
разполага с техническата документация, да проверява идентичността на 
производителя и да се прибавят подходящите инструкции и предупреждения. 
Липсата на някои от тези изисквания би могла да бъде формално несъответствие, 
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което предлагаме да се разглежда така, както при хармонизираните продукти. 

Изменение  302 
Констанс Льо Грип 
 
Предложение за регламент 
Член 14 – параграф 3 – алинея 2 – буква ба) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) продуктът или всяко представяне 
на продукта носи без разрешение 
търговска марка, която е идентична 
или сходна с регистрирана търговска 
марка за същия продукт, като по 
този начин не позволява да се 
гарантира неговата автентичност 
или произход; 

Or. fr 

Изменение  303 
Сирпа Пиетикяйнен 
 
Предложение за регламент 
Член 14 – параграф 3 – алинея 2 – буква бб) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) продуктът или всяко представяне 
на продукта носи без разрешение 
търговска марка, която е идентична 
или сходна с регистрирана търговска 
марка за същия продукт, като по 
този начин не позволява да се 
гарантира неговата автентичност 
или произход; 

Or. en 

Изменение  304 
Юрген Кройцман 
 
Предложение за регламент 
Член 14 – параграф 3а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Когато продуктите не са 
предназначени за пускане на пазара в 
държавите членки, в които те се 
допускат за свободно обращение, 
езикът, на който е представена 
информацията, посочена в 
параграф 3, букви а), б) и в), не трябва 
да дава на органите, отговорни за 
контрола по външните граници, 
достатъчно основание да считат, че 
продуктът може да представлява 
риск. 

Or. en 

Обосновка 

Малки предмети (например козметика) често се преетикетират след допускането им 
за свободно обращение и преди пускането им на пазара. Митническите власти 
понякога неправилно спират допускането на тези продукти поради това, че нямат 
етикети на националния им език. Това неправилно разбиране следва да бъде избегнато. 
Въпреки това вносителите и дистрибуторите все пак ще трябва да проверяват дали 
указанията и информацията за безопасността са на езика на държавата членка, в 
която предоставят продукта на пазара. 

Изменение  305 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 14 – параграф 3б (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3б. Коригиращите мерки на органите 
за надзор на пазара трябва да са 
пропорционални на тежестта на 
несъответствието с изискванията. 

Or. en 

Изменение  306 
Пабло Ариас Ечеверия 
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Предложение за регламент 
Член 14 – параграф 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. В случай на нетрайни продукти 
органите, отговорни за контрола по 
външните граници, се стремят, 
доколкото е възможно, да гарантират, 
че всички изисквания, които те могат да 
наложат по отношение на 
съхраняването на продукти или 
паркирането на превозни средства, 
използвани за транспортирането им, не 
са несъвместими със запазването на тези 
продукти. 

5. В случай на нетрайни продукти 
органите, отговорни за контрола по 
външните граници, се стремят, 
доколкото е възможно, да съдействат 
всички изисквания, които те могат да 
наложат по отношение на 
съхраняването на продукти или 
паркирането на превозни средства, 
използвани за транспортирането им, да 
не са несъвместими със запазването на 
тези продукти. 

Or. es 

Обосновка 

В митническите зони съществува възможност икономическите оператори, със 
собствени средства, да се опитат да складират и съхраняват по подходящ начин 
бързо развалящите се стоки на места, подготвени за тях. Органите за контрол по 
външните граници могат да съдействат това да се случи, но не и да го гарантират. 

Изменение  307 
Аня Вайсгербер, Маркус Фербер 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Ако органите за надзор на пазара 
заключат, че продукт, чието вдигане е 
отложено поради формално 
несъответствие съгласно член 14, 
параграф 3, втора алинея, в 
действителност не представлява риск, 
икономическият оператор все пак 
коригира формалното 
несъответствие, преди продуктът да 
бъде вдигнат. 

2. Ако органите за надзор на пазара 
заключат, че продукт, чието допускане е 
отложено поради формално 
несъответствие съгласно член 14, 
параграф 3, втора алинея, в 
действителност не представлява риск, 
органът за надзор на пазара следва да 
предприеме мерки за наказателно 
преследване на несъответствието на 
принципа на пропорционалността, 
преди продуктът да бъде допуснат. 
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Or. de 

Обосновка 

Органите за надзор на пазара следва да могат да наказват по-леките нарушения. 

Изменение  308 
Норика Николай, Юрген Кройцман 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Наличието на съответствие с 
изискванията на законодателството на 
Съюза за хармонизация, приложимо за 
продукта към момента на вдигането му, 
което се отнася до потенциалния 
разглеждан риск и при което изцяло се 
вземат под внимание протоколи от 
изпитвания или сертификати за 
съответствие, които са издадени от 
орган за оценка на съответствието, дава 
основание да се приеме от страна на 
органите за надзор на пазара, че 
продуктът не представлява риск. Това 
обаче не възпрепятства посочените 
органи да инструктират органите, 
отговорни за контрола по външните 
граници, да не позволят вдигане на 
продукт, когато има доказателства, 
че въпреки посоченото съответствие 
продуктът все пак представлява риск. 

3. Наличието на съответствие с 
изискванията на законодателството на 
Съюза за хармонизация, приложимо за 
продукта към момента на допускането 
му, което се отнася до потенциалния 
разглеждан риск и при което изцяло се 
вземат под внимание протоколи от 
изпитвания или сертификати за 
съответствие, които са издадени от 
орган за оценка на съответствието, дава 
основание да се приеме от страна на 
органите за надзор на пазара, че 
продуктът не представлява риск. 

Or. en 

Обосновка 

Не е целесъобразно органите за контрол на границите да могат да отменят 
предположение, че продуктът не представлява никакъв риск, особено поради факта, 
че не е ясно при какви условия може да бъде направено това. Подобна разпоредба би 
могла да доведе до правна несигурност и злоупотреби. 
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Изменение  309 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Наличието на съответствие с 
изискванията на законодателството на 
Съюза за хармонизация, приложимо за 
продукта към момента на вдигането му, 
което се отнася до потенциалния 
разглеждан риск и при което изцяло се 
вземат под внимание протоколи от 
изпитвания или сертификати за 
съответствие, които са издадени от 
орган за оценка на съответствието, дава 
основание да се приеме от страна на 
органите за надзор на пазара, че 
продуктът не представлява риск. Това 
обаче не възпрепятства посочените 
органи да инструктират органите, 
отговорни за контрола по външните 
граници, да не позволят вдигане на 
продукт, когато има доказателства, че 
въпреки посоченото съответствие 
продуктът все пак представлява риск. 

3. Наличието на съответствие с 
изискванията на законодателството на 
Съюза за хармонизация, приложимо за 
продукта към момента на вдигането му, 
което се отнася до потенциалния 
разглеждан риск и при което се вземат 
под внимание протоколи от изпитвания 
или сертификати за съответствие, които 
са издадени от орган за оценка на 
съответствието, дава основание да се 
приеме от страна на органите за надзор 
на пазара, че продуктът не представлява 
риск. Това обаче не възпрепятства 
посочените органи да инструктират 
органите, отговорни за контрола по 
външните граници, да не позволят 
вдигане на продукт, когато има 
доказателства, че въпреки посоченото 
съответствие продуктът все пак 
представлява риск. 

Or. es 

Обосновка 

Предлага се премахването на думата „изцяло“, тъй като тази дума означава 
„напълно“ или „абсолютно“ и в този контекст може да бъде подвеждащо. Счита се, 
че ако се премахне, се увеличава яснотата, тъй като при всички случаи се вземат под 
внимание целите протоколи или сертификати, а не само част от тях. 

Изменение  310 
Вим ван де Камп 
 
Предложение за регламент 
Член 16 – параграф 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Органите за надзор на пазара могат да 
начисляват такси, които изцяло или 
отчасти покриват разходите за техните 
дейности, включително за изпитвания, 
провеждани за оценката на риска, 
когато предприемат мерки в 
съответствие с параграф 1. 

6. Органите за надзор на пазара 
изискват от подизпълнителите да 
начисляват разходите за услугите си 
направо на съответните 
икономически оператори, но ако 
органът за надзор на пазара счита 
тази мярка за непропорционална, той 
предприема мерки съгласно 
параграф 1. Органите за надзор на 
пазара могат да начисляват такси, които 
изцяло или отчасти покриват разходите 
за техните дейности, включително за 
изпитвания, провеждани за оценката на 
риска и извършената работа. 

Or. en 

Обосновка 

Съгласно член 10 от настоящото предложение за регламент органите за надзор на 
пазара могат да начислят на съответния икономически оператор разходите за 
унищожаването или за правенето по друг начин неизползваем на продукт, 
представляващ риск. Унищожаването на продукт и лабораторните изпитвания 
струват скъпо, както се подчертава от Комисията в многогодишния ѝ план за 
действие. В резултат на това, съгласно член 10 икономическият оператор, който 
пуска на пазара опасен продукт, поема разходите за тези изпитвания. 

Изменение  311 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 16 – параграф 6 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Органите за надзор на пазара могат 
да начисляват такси, които изцяло или 
отчасти покриват разходите за техните 
дейности, включително за изпитвания, 
провеждани за оценката на риска, 
когато предприемат мерки в 
съответствие с параграф 1. 

6. Органите за надзор на пазара 
изискват от подизпълнителите да 
начисляват разходите за услугите си 
направо на съответните 
икономически оператори, но ако 
органът за надзор на пазара счита 
тази мярка за непропорционална, той 
предприема мерки съгласно 
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параграф 1. Органите за надзор на 
пазара могат да начисляват такси, 
които изцяло или отчасти покриват 
разходите за техните дейности, 
включително за изпитвания, 
провеждани за оценката на риска и 
извършената работа. 

Or. en 

Обосновка 

Съгласно член 10 от настоящото предложение за регламент органите за надзор на 
пазар могат да начислят на съответния икономически оператор разходите за 
унищожаването или за правенето по друг начин неизползваем на продукт, 
представляващ риск. Унищожаването на продукт и лабораторните изпитвания 
струват скъпо, както се подчертава от Комисията в многогодишния й план за 
действие. В резултат на това, съгласно член 10 икономическият оператор, който 
пуска на пазара опасен продукт, поема разходите за тези изпитвания. 

Изменение  312 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 16 – параграф 6 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Органите за надзор на пазара могат 
да начисляват такси, които изцяло или 
отчасти покриват разходите за техните 
дейности, включително за изпитвания, 
провеждани за оценката на риска, 
когато предприемат мерки в 
съответствие с параграф 1. 

6. Органите за надзор на пазара 
начисляват такси на икономическия 
оператор, декларирал 
несъответстващите на 
изискванията и представляващите 
риск за свободно обращение продукти, 
които изцяло или отчасти покриват 
разходите за техните дейности, 
включително за изпитвания, 
провеждани за оценката на риска, 
когато предприемат мерки в 
съответствие с параграф 1. 

Or. en 

Изменение  313 
Франц Обермайер 
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Предложение за регламент 
Член 16 – параграф 6 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Органите за надзор на пазара могат да 
начисляват такси, които изцяло или 
отчасти покриват разходите за техните 
дейности, когато предприемат мерки в 
съответствие с параграф 1; това важи и 
за тестове в рамките на оценката на 
риска. 

6. Органите за надзор на пазара могат да 
начисляват такси, които изцяло или 
отчасти покриват разходите за техните 
дейности, когато предприемат мерки в 
съответствие с параграф 1; това важи и 
за тестове в рамките на оценката на 
риска. Освен това подизпълнителите, 
на които органът за надзор на пазара 
е възложил разрушаването или 
тестването на продуктите, могат да 
събират такси, които да покриват 
изцяло или отчасти техните 
разходи. Таксите се фактурират 
директно на проверявания 
производител или вносител. 

Or. de 

Изменение  314 
Ашли Фокс 
 
Предложение за регламент 
Член 17 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 17 заличава се 

Внос на стоки за лична употреба  

1. Когато даден продукт е въведен в 
Съюза от физическо лице и като 
физическо владение на това лице, и 
изглежда разумно да се предположи, 
че е предназначен за лична употреба 
от това лице, вдигането му няма да 
бъде отложено съгласно член 14, 
параграф 3, освен когато употребата 
на продукта може да застраши 
здравето и живота на хора, животни 
или растения. 
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2. За даден продукт се счита, че е 
предназначен за лична употреба от 
физическото лице, което го внася в 
Съюза, ако не е внасян друг път и е 
предназначен единствено за ползване 
от това лице или семейството му, 
като по своето естество или 
количество не предполага каквито и 
да било търговски намерения. 

 

Or. en 

Изменение  315 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 18 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В срок от 60 дни след получаване на 
известие от страна на Комисията до 
държавите членки, съгласно член 20, 
параграф 4, за всеки отказ за допускане 
на продукта за свободно обращение от 
първоначално уведомяващата държава 
членка, дадена държава членка може да 
възрази срещу този отказ, когато той се 
отнася за продукти, които попадат в 
обхвата на законодателството на Съюза 
за хармонизация. Държавата членка 
посочва основанията си за 
възражението, изтъква наличието на 
различия в нейната оценка на риска, 
породен от продукта, и посочва дали 
има специални обстоятелства и 
допълнителна информация, свързана с 
въпросния продукт. 

1. В срок от 15 дни след получаване на 
известие от страна на Комисията до 
държавите членки, съгласно член 20, 
параграф 4, за всеки отказ за допускане 
на продукта за свободно обращение от 
първоначално уведомяващата държава 
членка, дадена държава членка може да 
възрази срещу този отказ, когато той се 
отнася за продукти, които попадат в 
обхвата на законодателството на Съюза 
за хармонизация. Държавата членка 
посочва основанията си за 
възражението, изтъква наличието на 
различия в нейната оценка на риска, 
породен от продукта, и посочва дали 
има специални обстоятелства и 
допълнителна информация, свързана с 
въпросния продукт. 

Or. es 

Обосновка 

Срокът от 60 дни за повдигане на възражения срещу предприетата мярка е твърде 
голям и е в ущърб на самите икономически оператори (ИО). В този срок, добавен към 
срока, използван от Комисията, за да вземе решение, органите за надзор биха могли 
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вече да са предприели мерки за ограничаване на пускането на пазара на продукта като 
предпазна мярка или да са отхвърлили вече внос и върнали стоката до изходната ѝ 
точка. Информацията, предоставена от уведомяващата държава членка заедно с 
уведомлението: протоколът от изпитванията, обосновката на мярката и оценката 
на риска са достатъчни, за да се определи в кратък срок дали тази мярка е подходяща 
или не и не е необходимо да се чака 60 дни. 

Изменение  316 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 18 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Ако дадено възражение е повдигнато 
от държава членка съгласно параграф 1 
или ако Комисията счете, че отказът 
може да е в противоречие със 
законодателството на Съюза, то 
Комисията незабавно започва 
консултации със съответния(те) 
икономически оператор(и) и прави 
оценка на отказа, като взема под 
внимание всички научни или 
технически данни. 

3. Ако дадено възражение е повдигнато 
от държава членка съгласно параграф 1 
или ако Комисията счете, че отказът 
може да е в противоречие със 
законодателството на Съюза, то 
Комисията незабавно започва 
консултации с уведомяващата 
държава членка, със съответния(те) 
икономически оператор(и) и прави 
оценка на националните мерки, в 
рамките на максимален срок от 
60 дни, като взема под внимание всички 
научни или технически данни. 

Or. es 

Обосновка 

За да се избегнат загубите за ИО, се предлага да се установят два срока, единият — 
кратък — от 15 дни за повдигане на възражения и да се запази другият от 60 дни за 
вземане на решение от Комисията. От съществено значение е да се консултира 
държавата членка, която е издала уведомлението, тъй като тя разполага с всички 
данни, които са довели до тази мярка. 

Изменение  317 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 18 – параграф 3а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Всеки път, когато се повдигне 
възражение в срок от 15 дни по 
точка 1 от страна на Комисията или 
от дадена държава членка, 
Комисията информира за това всички 
държави членки чрез звената за 
контакт RAPEX. 

Or. es 

Обосновка 

За органите за надзор на пазара е от съществено значение да се знае дали се поставя 
под въпрос дадена приета мярка за вероятно небезопасен продукт, съобщена чрез 
RAPEX. 

Изменение  318 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 19 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията поддържа система за бърз 
обмен на информация (RAPEX). 
Държавите членки използват RAPEX за 
обмен на информация за продукти, 
представляващи риск, в съответствие с 
настоящия регламент. 

1. Комисията поддържа система за бърз 
обмен на информация (RAPEX). 
Държавите членки използват RAPEX за 
обмен на информация за продукти, 
представляващи сериозен риск за 
здравето и безопасността на 
потребителите, в съответствие с 
настоящия регламент. 

Or. en 

Изменение  319 
Ашли Фокс 
 
Предложение за регламент 
Член 19 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията поддържа система за бърз 
обмен на информация (RAPEX). 
Държавите членки използват RAPEX за 
обмен на информация за продукти, 
представляващи риск, в съответствие с 
настоящия регламент. 

1. Комисията поддържа система за бърз 
обмен на информация (RAPEX). 
Държавите членки използват RAPEX за 
обмен на информация за продукти, 
представляващи сериозен риск, в 
съответствие с настоящия регламент. 

Or. en 

Изменение  320 
Норика Николай, Юрген Кройцман 
 
Предложение за регламент 
Член 19 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията поддържа система за бърз 
обмен на информация (RAPEX). 
Държавите членки използват RAPEX за 
обмен на информация за продукти, 
представляващи риск, в съответствие с 
настоящия регламент. 

1. Комисията поддържа система за бърз 
обмен на информация (RAPEX). 
Държавите членки използват RAPEX за 
обмен на информация за продукти, 
представляващи сериозен риск, в 
съответствие с настоящия регламент. 

Or. en 

Обосновка 

За да се гарантира ефективността на RAPEX, обхватът ѝ следва да се ограничава до 
продукти, които представляват сериозен риск, а останалите следва да се 
разглеждат чрез ИКСНЗ. Това би помогнало на държавите членки да реагират по 
ефективен начин на уведомленията, разграничавайки опасните продукти от такива, 
които просто не отговарят на изискванията или представляват ограничен риск, 
поради което не се изисква спешна реакция за опазване сигурността на потребителя. 
Настоящата разпоредба би могла да претовари RAPEX и да застраши нейната 
ефективност. 

Изменение  321 
Аня Вайсгербер, Маркус Фербер 
 
Предложение за регламент 
Член 19 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията поддържа система за бърз 
обмен на информация (RAPEX). 
Държавите членки използват RAPEX за 
обмен на информация за продукти, 
представляващи риск, в съответствие с 
настоящия регламент. 

1. Комисията поддържа система за бърз 
обмен на информация (RAPEX). 
Държавите членки използват RAPEX за 
обмен на информация за продукти, 
представляващи значителен риск, в 
съответствие с настоящия регламент. 

Or. de 

Обосновка 

RAPEX трябва да се привлече, когато съответният продукт създава сериозен риск. 
Във всички останали случаи трябва да се използва отново ИКСНЗ, за да се предостави 
задържане на потока от данни. При прекомерен брой съобщения чрез RAPEX е 
възможно да се създаде грешно впечатление, че в Европа се произвеждат извънредно 
много дефектни продукти. Това може да навреди на репутацията на европейските 
фирми. 

Изменение  322 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Член 19 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В RAPEX могат да участват 
кандидатстващите за членство държави, 
трети държави или международни 
организации в рамките на 
споразуменията между Съюза и 
посочените трети държави или 
организации и в съответствие с тези 
споразумения. Всички такива 
споразумения са на основание на 
принципа на реципрочност и включват 
разпоредби за поверителност, които 
съответстват на разпоредбите, 
приложими в Съюза. 

4. В RAPEX могат да участват 
кандидатстващите за членство държави, 
трети държави или международни 
организации в рамките на 
споразуменията между Съюза и 
посочените трети държави или 
организации и в съответствие с тези 
споразумения. Всички такива 
споразумения са на основание на 
принципа на реципрочност и включват 
разпоредби за поверителност и защита 
на личните данни, които съответстват 
на разпоредбите, приложими в Съюза. 

Or. de 
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Изменение  323 
Сирпа Пиетикяйнен 
 
Предложение за регламент 
Член 19 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В RAPEX могат да участват 
кандидатстващите за членство държави, 
трети държави или международни 
организации в рамките на 
споразуменията между Съюза и 
посочените трети държави или 
организации и в съответствие с тези 
споразумения. Всички такива 
споразумения са на основание на 
принципа на реципрочност и включват 
разпоредби за поверителност, които 
съответстват на разпоредбите, 
приложими в Съюза. 

4. В RAPEX могат да участват 
кандидатстващите за членство държави, 
трети държави или международни 
организации в рамките на 
споразуменията между Съюза и 
посочените трети държави или 
организации и в съответствие с тези 
споразумения. Всички такива 
споразумения са на основание на 
принципа на реципрочност и включват 
разпоредби за поверителност, които 
съответстват на разпоредбите, 
приложими в Съюза, както и 
специални разпоредби относно 
защитата на личните данни, 
съгласно изискванията на член 25 от 
Директива 95/46/ЕО и член 9 от 
Регламент (ЕО) № 45/2001. 

Or. en 

Обосновка 

В допълнение към общите разпоредби относно поверителността трябва да бъдат 
включени също и конкретни разпоредби относно защитата на личните данни. 

Изменение  324 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 19 – параграф 4а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Комисията публикува седмичен 
преглед на продуктите, които 
представляват сериозен риск и за 
които са докладвали националните 
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органи. Седмичният преглед включва 
мерките, предприети от 
националните органи, както и тези, 
извършени на доброволен принцип от 
икономическите оператори. 

Or. en 

Изменение  325 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – заглавие 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Уведомление чрез RAPEX за продукти, 
представляващи риск 

Уведомление чрез RAPEX за продукти, 
представляващи сериозен риск 

Or. en 

Изменение  326 
Ашли Фокс 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – заглавие 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Уведомление чрез RAPEX за продукти, 
представляващи риск 

Уведомление чрез RAPEX за продукти, 
представляващи сериозен риск 

Or. en 

 

Изменение  327 
Норика Николай, Юрген Кройцман 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – заглавие 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Уведомление чрез RAPEX за продукти, 
представляващи риск 

Уведомление чрез RAPEX за продукти, 
представляващи сериозен риск 
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Or. en 

Обосновка 

За да се гарантира ефективността на RAPEX, обхватът ѝ следва да се ограничава до 
продукти, които представляват сериозен риск, а с останалите следва да се 
разглеждат чрез ИКСНЗ. Това би помогнало на държавите членки да реагират по 
ефективен начин на уведомленията, разграничавайки опасните продукти от такива, 
които просто не отговарят на изискванията или представляват ограничен риск, 
поради което не се изисква спешна реакция за опазване сигурността на потребителя. 
Настоящата разпоредба би могла да претовари RAPEX и да застраши нейната 
ефективност. 

Изменение  328 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 1 – алинея 1 – буква a) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) коригиращи действия, предприети от 
икономическите оператори в 
съответствие с член 9, параграф 3; 

а) коригиращи действия, предприети от 
икономическите оператори; 

Or. en 

Изменение  329 
Норика Николай 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 1 – алинея 1 – буква a) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) коригиращи действия, предприети от 
икономическите оператори в 
съответствие с член 9, параграф 3; 

а) коригиращи действия, предприети от 
икономическите оператори в 
съответствие с член 9, параграф 4, 
букви в) и г); 

Or. en 

Обосновка 

Ограничение при използването на RAPEX за уведомяване само за случаи на продукти, 
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представляващи сериозен риск. 

Изменение  330 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 1 – алинея 1 – буква ба) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) предприетите мерки в случай на 
формални некоригирани 
несъответствия, които могат да 
доведат до сериозен риск (член 9, 
параграф 2); 

Or. es 

Обосновка 

Целта на RAPEX е предотвратяване на рисковете и следователно включва 
предприетите мерки за продукти, които могат да представляват риск. Счита се, че в 
този списък за уведомления липсват тези, които са приети от икономическите 
оператори относно опасни продукти, които вече са пуснати на пазара от тях. 
Действащата Директивата относно общата безопасност на продуктите (ДОБП) 
задължава за тяхното уведомяване от страна на RAPEX, така че не се разбира 
причината за изключването им. По този начин те биха се публикували на уебсайта и 
потребителите, както и всички заинтересовани лица, биха могли да ги консултират. 
Необходимо е също така да се уведомява за тези приети мерки относно формалните 
несъответствия, които могат да създадат сериозен риск (липса на предупреждения 
за безопасност, пиктограма за опасност, инструкции за употреба и т.н.), когато ИО 
не желае да коригира несъответствието. 

Изменение  331 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 1 – алинея 1 – буква бб) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) мерките, съобщени от 
икономическите оператори на 
органите за надзор на пазара съгласно 
член 8, параграф 9, член 10, параграф 7 
и член 11, параграф 5 от Регламента 
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за безопасност на потребителските 
продукти (РБПП). 

Or. es 

Изменение  332 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 1 – алинея 1 – буква вa) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) доказателствата, представени от 
съответния икономически оператор. 

Or. en 

Изменение  333 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 1 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Първата алинея не се прилага, когато 
звеното за контакт с RAPEX има 
основание да счита, че въздействието 
на риска, породен от продукта, не се 
простира извън територията на 
държава членка на това звено. 

заличава се 

Or. en 

Изменение  334 
Ашли Фокс 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 1 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Първата алинея не се прилага, когато 
звеното за контакт с RAPEX има 

Първата алинея не се прилага, когато 
звеното за контакт с RAPEX има 
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основание да счита, че въздействието на 
риска, породен от продукта, не се 
простира извън територията на държава 
членка на това звено. 

основание да счита, че въздействието на 
сериозния риск, породен от продукта, 
не се простира извън територията на 
държава членка на това звено. 

Or. en 

Изменение  335 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 2 – алинея 1 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) естеството и нивото на риска, 
включително обобщение на 
резултатите от оценката на риска; 

а) данните, необходими за 
идентифициране на продукта; 

Or. es 

Обосновка 

а) необходимо е да се предостави приложимото законодателство за продукта, което 
се състои от оценката на безопасността, а също така и от оценката на риска. 

Изменение  336 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 2 – алинея 1 – буква б) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) естеството на всяко несъответствие 
със законодателството на Съюза за 
хармонизация; 

б) естеството и нивото на риска, 
включително обобщение на 
резултатите от оценката на 
безопасността и оценката на риска; 

Or. es 

Обосновка 

б) не става ясно, че трябва да се посочат несъответствията на нехармонизираните 
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продукти, които също следва да бъдат съобщени от RAPEX. Ето защо се предлага да 
се говори най-общо за законодателството на Съюза. 

Изменение  337 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 2 – алинея 1 – буква в) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) данните, необходими за 
идентифициране на продукта; 

в) данните, необходими за 
идентифициране и проследяване на 
продукта; 

Or. de 

Изменение  338 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 2 – алинея 1 – буква в) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) данните, необходими за 
идентифициране на продукта; 

в) естеството на всяко 
несъответствие със 
законодателството на Съюза; 

Or. es 

Изменение  339 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 2 – алинея 1 – буква г) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) произхода и веригата на доставка 
на продукта; 

г) естеството на предприетата 
мярка или коригиращи действия и 
дали това е било доброволно или 
задължително; 

Or. es 
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Изменение  340 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 2 – алинея 1 – буква е) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) естеството на предприетата 
мярка или коригиращи действия и 
дали това е било доброволно, 
одобрено, изискано; 

е) произхода и веригата на доставка 
на продукта; 

Or. es 

Обосновка 

е) предприетите мерки за даден продукт, който представлява риск, могат да бъдат 
задължителни или доброволни, но и в двата случая са неизменно одобрени и 
необходими, така че не е необходимо да се посочват. По отношение на списъка на 
данните, които да бъдат включени в образеца, изглежда необходимо да се определи 
логичен ред, поради което се предлагат промени. Така сред данните, които се 
предоставят, на първо място би следвало да бъдат данните за идентификация на 
продукта и след което — на риска, след това относно несъответствието със 
законодателството и тогава данните за предприетата мярка, последвано от датата 
на приемане и т.н. 

Изменение  341 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 2 – алинея 1 – буква ea) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еа) уебсайт и алтернативни данни за 
контакт за потребителите; 

Or. en 

Изменение  342 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 2 – алинея 1 – буква еб) (нова) 



 

AM\1002709BG.doc 167/196 PE516.934v02-00 

 BG 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еб) дали е известно продуктът да е 
бил фалшифициран; 

Or. en 

Изменение  343 
Сирпа Пиетикяйнен 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 2 – алинея 1 – буква жa) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) дали е известно продуктът да е 
бил фалшифициран 

Or. en 

Изменение  344 
Ашли Фокс 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато уведомлението се отнася за 
продукт, за който е установено, че не 
съответства на законодателството 
на Съюза за хармонизация, в 
предоставената информация се 
посочва също така дали 
несъответствието е поради: 

заличава се 

а) несъответствие на продукта с 
изискванията на приложимото 
законодателство; 

 

б) недостатъци в хармонизираните 
стандарти, посочени в това 
законодателство, които предполагат 
презумпция за съответствие с тези 
изисквания. 
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Когато дадена мярка или коригиращо 
действие, посочено в параграф 1, се 
отнася до продукт, който е преминал 
през оценка на съответствието от 
нотифициран орган, органите за 
надзор на пазара гарантират, че 
съответният нотифициран орган е 
уведомен за предприетото 
коригиращо действие или мерки. 

 

Or. en 

Изменение  345 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. При получаването на уведомление 
Комисията го свежда до знанието на 
останалите държави членки. Ако 
уведомлението не отговаря на 
изискванията, посочени в параграфи 1, 2 
и 3, Комисията може да го отмени. 

4. При получаването на уведомление 
Комисията веднага го свежда до 
знанието на икономическия оператор 
и останалите държави членки. Ако 
уведомлението не отговаря на 
изискванията, посочени в параграфи 1, 2 
и 3, Комисията може да го отмени. 

Or. en 

Изменение  346 
Ашли Фокс 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. При получаването на уведомление 
Комисията го свежда до знанието на 
останалите държави членки. Ако 
уведомлението не отговаря на 
изискванията, посочени в параграфи 1, 
2 и 3, Комисията може да го отмени. 

4. При получаването на уведомление 
Комисията го свежда до знанието на 
останалите държави членки. Ако 
уведомлението не отговаря на 
административните изисквания, 
посочени в параграфи 1, 2 и 3, 
Комисията може да го отмени. 
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Or. en 

Изменение  347 
Андреас Шваб, Биргит Колин-Ланген, Сабине Ферхайен 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. При получаването на уведомление 
Комисията го свежда до знанието на 
останалите държави членки. Ако 
уведомлението не отговаря на 
изискванията, посочени в параграфи 1, 2 
и 3, Комисията може да го отмени. 

4. При получаването на уведомление 
Комисията го свежда до знанието на 
засегнатия икономически оператор и 
останалите държави членки. Ако 
уведомлението не отговаря на 
изискванията, посочени в параграфи 1, 2 
и 3, Комисията може да го отмени. 

Or. de 

Обосновка 

Засегнатите икономически оператори трябва да бъдат информирани най-малкото 
едновременно с публикуването на съобщението на RAPEX, за да могат те също да 
вземат съответните мерки. 

Изменение  348 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки незабавно 
информират Комисията за действията 
или мерките, предприети след 
получаване на уведомлението, и 
предоставят допълнителна информация, 
включително резултатите от всички 
проведени изпитвания или анализи или 
евентуални различия в становищата. 
Комисията незабавно предава тази 
информация на другите държави 
членки. 

5. Държавите членки при първа 
възможност информират Комисията за 
действията или мерките, предприети 
след получаване на уведомлението, и 
предоставят допълнителна информация, 
включително резултатите от всички 
проведени изпитвания или анализи или 
евентуални различия в становищата. 
Комисията незабавно предава тази 
информация на другите държави 
членки. 
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Or. es 

Обосновка 

При получаване на уведомлението органите за надзор на пазара (ОНП) трябва да 
проверят дали продуктът е на техния пазар и да се свържат с икономическия 
оператор (ИО), в случай, че той е известен. Ако по това време той не приеме 
оттеглянето на продуктите, трябва да му се дадат няколко дни, за да бъде изслушан, 
така че е много трудно да се информира „незабавно“ Комисията и още по-сложно е 
да се-предоставят резултатите от изпитванията и т.н. Следва да не се нарушава 
правилното използване на думата „незабавно“ — толкова важна в настоящия 
регламент. От друга страна, за да се получи отговор от ОНП, следва да се вземат 
предвид сроковете, предвидени в членове 11 и 18, с цел държавите членки и Комисията 
да реагират на нотифицираните мерки или на срока, който трябва да се даде на 
икономическите оператори в член 10, параграф 3 (не по-малко от 10 дни), за да бъдат 
изслушани, след като им е предоставен друг (подходящ срок) в член 9, параграф 3. 

Изменение  349 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 5а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Възможно е да се актуализира 
информацията, свързана с даден 
продукт, за който е постъпило 
уведомление в системата RAPEX. 

Or. en 

Изменение  350 
Андреас Шваб, Биргит Колин-Ланген, Сабине Ферхайен 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 5б (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5б. Доколкото е подходящо, 
информацията за даден продукт, 
който е регистриран в RAPEX, следва 
да бъде актуализирана. 
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Or. de 

Обосновка 

Актуализирането на информацията в RAPEX за регистриран продукт следва да е 
възможна например, когато тя е остаряла. 

Изменение  351 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията поддържа информационна и 
комуникационна система за надзор на 
пазара (ИКСНЗ) за събиране и 
структурирано съхранение на 
информация относно въпроси, свързани 
с надзора на пазара, по-специално 
следната информация: 

Комисията поддържа информационна и 
комуникационна система за надзор на 
пазара (ИКСНЗ) за събиране и 
структурирано съхранение на 
информация относно въпроси, свързани 
с надзора на пазара. Държавите 
членки събират и въвеждат в ИКСНЗ, 
по-специално следната информация: 

Or. en 

 

Изменение  352 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 21 – параграф 1 – алинея 1a (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Комисията предоставя решение за 
интерфейс, чрез което ИКСНЗ може 
да се свърже с RAPEX за обмен на 
данни между системите, когато е 
целесъобразно. 

Or. en 

Изменение  353 
Пабло Ариас Ечеверия 
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Предложение за регламент 
Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква д) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) несъответствие със 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, различно от мерки или 
коригиращо действие, за които има 
уведомление в системата RAPEX в 
съответствие с член 20; 

д) несъответствие със 
законодателството на Съюза, различно 
от мерки или коригиращо действие, за 
които има уведомление в системата 
RAPEX в съответствие с член 20; 

Or. es 

Обосновка 

Следва да се регистрират проверките на всички хармонизирани и нехармонизирани 
продукти. 

Изменение  354 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква е) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) възражения, подадени от държава 
членка в съответствие с член 11, 
параграф 1 или член 18, параграф 1, и 
за последващи действия. 

заличава се 

Or. es 

Обосновка 

Да се избегнат припокривания в задачите. Възраженията се основават на дадено 
уведомление RAPEX, когато са предприети мерки и обмена на информация относно 
уведомлението се извършва и чрез тази система. Не се счита за необходимо да се 
включва отново в ИКСНЗ. 

Изменение  355 
Ашли Фокс 
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Предложение за регламент 
Член 21 – параграф 1 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ИКСНЗ съдържа и информация за 
уведомления за мерки или коригиращи 
действия, направени в RAPEX в 
съответствие с член 20. 

ИКСНЗ съдържа и информация за 
уведомления за мерки или коригиращи 
действия, направени в RAPEX в 
съответствие с член 20. Комисията 
разработва интерфейс между ИКСНЗ 
и RAPEX, чрез който информацията 
за сериозен риск автоматично се 
прехвърля към системата RAPEX. 

Or. en 

Изменение  356 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 21 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Органите за надзор на пазара 
потвърждават валидността и 
използват протоколите за изпитванията, 
изготвени от или за съответстващите им 
органи в другите държави членки и 
въведени в ИКСНЗ. 

3. Органите за надзор на пазара вземат 
под внимание, доколкото това е 
възможно, и използват протоколите за 
изпитванията, изготвени от или за 
съответстващите им органи в другите 
държави членки и въведени в ИКСНЗ. 

Or. es 

Обосновка 

Това е прекомерно задължение. Предимство е да се разполага с протоколите от 
изпитванията за даден продукт, за да се използват пред ИО. Ако обаче той не ги 
приеме ОНП трябва да започнат отново да взимат проби от пазара. Следва също да 
се вземе под внимание, че продуктите от друг пазар могат да бъдат от партида или 
от част от стоки, които са различни, и да не съответстват по същия начин. Освен 
това вземането под внимание на протоколите от изпитванията на други ОНП вече е 
включено най-общо в последния параграф на член 9, параграф 1 и не се позовава 
конкретно на протоколите от изпитванията, въведени в ИКСНЗ. 
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Изменение  357 
Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Анна Хед 
 
Предложение за регламент 
Член 21а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 21а 
 Общоевропейска база данни за 

нараняванията 
 1. Европейската комисия създава и 

координира общоевропейска база 
данни за нараняванията (БДН), която 
да включва всички видове 
наранявания, а именно онези, свързани 
с продукти, които се използват у 
дома и за отдих, придвижване и 
дейности на работното място. 

 2. Съответните органи за надзор на 
пазара, установени от държавите 
членки, допринасят за създаването на 
базата данни и ѝ предоставят 
информация за наранявания, която е 
изчерпателна и в съответствие с 
европейското и националните 
законодателства относно защитата 
на данни. 

 3. Комисията подкрепя 
координирането на събирането на 
данни от държавите членки и 
функционирането на базата данни. 

Or. en 

Изменение  358 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията и държавите членки могат да 
обменят поверителна информация, 

Комисията и държавите членки могат да 
обменят поверителна информация, 
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включително информация, обменена 
чрез RAPEX, с регулаторните органи на 
трети държави или на международни 
организации, с които Комисията и 
държавата членка или групата от 
държави членки е сключила двустранни 
или многостранни споразумения за 
поверителност, които са на основание 
на принципа за реципрочност. 

включително информация, обменена 
чрез RAPEX, с регулаторните органи на 
трети държави или на международни 
организации, с които Комисията и 
държавата членка или групата от 
държави членки е сключила двустранни 
или многостранни споразумения за 
поверителност, които са на основание 
на принципа за реципрочност. Ако 
обменът касае лични данни, трябва 
да се прилага Директива 95/46/ЕО. 

Or. de 

Изменение  359 
Сирпа Пиетикяйнен 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията и държавите членки могат да 
обменят поверителна информация, 
включително информация, обменена 
чрез RAPEX, с регулаторните органи на 
трети държави или на международни 
организации, с които Комисията и 
държавата членка или групата от 
държави членки е сключила двустранни 
или многостранни споразумения за 
поверителност, които са на основание 
на принципа за реципрочност. 

Комисията и държавите членки могат да 
обменят поверителна информация, 
включително информация, обменена 
чрез RAPEX, с регулаторните органи на 
трети държави или на международни 
организации, с които Комисията и 
държавата членка или групата от 
държави членки е сключила двустранни 
или многостранни споразумения за 
поверителност, които са на основание 
на принципа за реципрочност. Всички 
такива споразумения включват 
разпоредби за поверителност, които 
съответстват на разпоредбите, 
приложими в Съюза, както и 
специални разпоредби относно 
защитата на личните данни, 
съгласно изискванията на член 25 от 
Директива 95/46/ЕО и член 9 от 
Регламент (ЕО) № 45/2001. 

Or. en 
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Изменение  360 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията и държавите членки могат 
да обменят поверителна информация, 
включително информация, обменена 
чрез RAPEX, с регулаторните органи на 
трети държави или на международни 
организации, с които Комисията и 
държавата членка или групата от 
държави членки е сключила 
двустранни или многостранни 
споразумения за поверителност, които 
са на основание на принципа за 
реципрочност. 

Комисията, заедно с държавите членки, 
може да обменя поверителна 
информация, включително информация, 
обменена чрез RAPEX, с регулаторните 
органи на трети държави или на 
международни организации, с които 
Комисията и държавите членки са 
сключили двустранни или 
многостранни споразумения за 
поверителност, които са на основание 
на принципа за реципрочност. 

Or. es 

Обосновка 

Информацията от RAPEX, включително и поверителната, е на всички държави 
членки, така че те всички трябва да участват в тези споразумения. Това би 
предотвратило случай, при който дадена държава членка не желае да сключи 
споразумения с определена трета държава, и друга държава членка — в случай, че 
сключи споразумение — предоставя така цялата информация, която първата не ѝ е 
представила. Всеки обмен следва да бъде извършен чрез Комисията. 

Изменение  361 
Ашли Фокс 
 
Предложение за регламент 
Член 23 – параграф 2 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При получаването на надлежно 
обосновано искане от орган за надзор на 
пазара в друга държава членка, органите 
за надзор на пазара предоставят 
необходимата информация или 
документация и извършват 

2. При получаването на надлежно 
обосновано искане от орган за надзор на 
пазара в друга държава членка, органите 
за надзор на пазара предоставят 
подкрепа в необходимия мащаб на 
органа, подал искането. 
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съответните проверки, инспекции 
или разследвания и докладват на 
органа, подал искането, за 
резултатите от тях и за всяко 
предприето последващо действие. 

Or. en 

Изменение  362 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 23 – параграф 2 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При получаването на надлежно 
обосновано искане от орган за надзор на 
пазара в друга държава членка, органите 
за надзор на пазара предоставят 
необходимата информация или 
документация и извършват 
съответните проверки, инспекции 
или разследвания и докладват на 
органа, подал искането, за резултатите 
от тях и за всяко предприето 
последващо действие. 

2. При получаването на надлежно 
обосновано искане от орган за надзор на 
пазара в друга държава членка, която е 
изчерпала всички други възможности, 
органите за надзор на пазара 
провеждат разследвания, които се 
считат за необходими, и докладват на 
органа, подал искането, за резултатите 
за всяко предприето последващо 
действие. 

Or. es 

Обосновка 

Това е прекомерно. Обикновено взаимното съдействие се осъществява чрез RAPEX. В 
някои случаи обаче такова съдействие може да бъде необходимо, поради което се 
предлага преди това да са се изчерпали другите възможности. 

Изменение  363 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органите за надзор на пазара могат да 1. Органите за надзор на пазара могат да 
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си сътрудничат с компетентните органи 
на трети държави с цел обмен на 
информация и техническо подпомагане, 
насърчаване и улесняване на достъпа до 
системите на Съюза за обмен на 
информация, включително системата 
RAPEX, в съответствие с член 19, 
параграф 4, както и насърчаване на 
дейности, свързани с оценяване на 
съответствието, надзор на пазара и 
акредитация. 

си сътрудничат с компетентните органи 
на трети държави с цел обмен на 
информация и техническо подпомагане, 
насърчаване и улесняване на достъпа до 
системите на Съюза за обмен на 
информация, с изключение на 
системата RAPEX, в съответствие с 
член 19, параграф 4, както и 
насърчаване на дейности, свързани с 
оценяване на съответствието, надзор на 
пазара и акредитация. 

Or. es 

Обосновка 

Въпреки че се тръгва от едни и същи критерии, които Комисията взема предвид за да 
позволи на трета държава да има достъп до RAPEX, тълкуването на тези критерии 
от различните държави може да бъде различно. Тъй като е въпрос на голяма 
отговорност, която включва поверителни данни от всички държави, се предлага това 
да се разрешава от Комисията (член 22) и тук да се изключи системата RAPEX. Като 
алтернатива и двата члена биха могли да бъдат преработени, като се зачита 
поверителната информация от RAPEX, която принадлежи на всички държави членки. 

Изменение  364 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 2a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Когато при обмена на информация 
се касае също за обмен на лични 
данни, трябва да се прилага 
Регламент 95/46/ЕО. 

Or. de 

Изменение  365 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 25 – параграф 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. ЕФНП може да покани експерти и 
други трети страни да участват в 
заседания или да представят писмени 
становища. 

5. ЕФНП може да покани експерти и 
други трети страни да участват в 
заседания или да представят писмени 
становища. Организации, 
представляващи интересите на 
промишлеността, малките и 
средните предприятия, 
потребителите, лабораториите и 
органите за оценка на 
съответствието на равнището на 
Съюза, могат да бъдат консултирани 
относно годишната програма за 
надзор на пазара. 

Or. en 

Изменение  366 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 27 – параграф 1 – буква в) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) да организира съвместен надзор на 
пазара и съвместни проекти за 
изпитвания; 

в) да улеснява организацията на 
съвместен надзор на пазара и съвместни 
проекти за изпитвания; 

Or. es 

Обосновка 

Целта на форума е да се улесни организацията на надзора на пазара и на програмите 
за обучение, както и на информационните кампании. 

Изменение  367 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 27 – параграф 1 – буква д) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) да организира програми за обучение 
и обмен на национални служители; 

д) да улеснява организацията на 
програми за обучение и обмен на 
национални служители; 

Or. es 

Обосновка 

Целта на форума е да се улесни организацията на надзора на пазара и на програмите 
за обучение, както и на информационните кампании. 

Изменение  368 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 27 – параграф 1 – буква ж) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) да организира информационни 
кампании и програми за съвместни 
посещения; 

ж) да организира информационни 
кампании и програми за съвместни 
посещения, включително контрола по 
границите; 

Or. en 

Изменение  369 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 27 – параграф 1 – буква ж) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) да организира информационни 
кампании и програми за съвместни 
посещения; 

ж) да улеснява организацията на 
информационни кампании и програми 
за съвместни посещения; 

Or. es 
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Обосновка 

Целта на форума е да се улесни организацията на надзора на пазара и на програмите 
за обучение, както и на информационните кампании. 

Изменение  370 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Член 27 – параграф 1 – буква й) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) да допринася за разработването на 
насоки за осигуряването на ефективно и 
единно прилагане на настоящия 
регламент, като надлежно се вземат 
предвид интересите на 
предприятията, и по-конкретно на 
малките и средните предприятия, 
както и на други заинтересовани страни; 

й) да допринася за разработването на 
насоки за осигуряването на ефективно и 
единно прилагане на настоящия 
регламент, като надлежно се вземат 
предвид интересите на 
потребителите, както и на други 
заинтересовани страни; 

Or. de 

Изменение  371 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 27 – параграф 1 – буква й) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) да допринася за разработването на 
насоки за осигуряването на ефективно и 
единно прилагане на настоящия 
регламент, като надлежно се вземат 
предвид интересите на предприятията, и 
по-конкретно на малките и средните 
предприятия, както и на други 
заинтересовани страни; 

й) да допринася за разработването на 
насоки за осигуряването на ефективно и 
единно прилагане на настоящия 
регламент, като надлежно се вземат 
предвид интересите на предприятията, и 
по-конкретно на малките и средните 
предприятия, защитата на 
потребителите, както и на други 
заинтересовани страни; 

Or. es 
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Обосновка 

Интересите на предприятията не следва да влияят на ефективното и единно 
прилагане на настоящия регламент и ако е така, трябва да се балансира, като 
надлежно се вземе предвид защитата на потребителите. 

Изменение  372 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Член 27 – параграф 1 – буква к) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

к) да консултира и подпомага 
Комисията по нейно искане при 
оценката й на който и да е въпрос във 
връзка с прилагането на настоящия 
регламент; 

к) да консултира и подпомага 
Комисията, държавите членки и 
Европейския парламент по тяхно 
искане при оценката на който и да е 
въпрос във връзка с прилагането на 
настоящия регламент; 

Or. de 

Изменение  373 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 27 – параграф 1 – буква ла) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ла) да допринася за създаването на 
европейска мрежа от лаборатории в 
областта на безопасността на 
продуктите. 

Or. es 

Обосновка 

Предлага се форумът да допринесе за създаването на мрежа от лаборатории в ЕС 
(вж. член 28). 

Изменение  374 
Кристел Шалдемозе 
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Предложение за регламент 
Член 27 – параграф 1 – буква лб) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 лб) да организира конкретни и редовни 
кампании за надзор на пазара във 
връзка с продукти, които се 
разпространяват онлайн; 

Or. en 

Изменение  375 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 27 – параграф 1 – буква лв) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 лв) да гарантира необходимото 
участие на митническите органи и 
сътрудничеството с тях; 

Or. en 

Изменение  376 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 27 – параграф 1 – буква лг) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 лг) да допринася за оптимизиране на 
административните практики и 
практиките за прилагане във връзка с 
надзора на пазара в държавите 
членки; 

Or. en 

Изменение  377 
Ашли Фокс 
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Предложение за регламент 
Член 28 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 28 заличава се 

Референтни лаборатории на 
Европейския съюз 

 

1. За конкретни продукти или 
категории продукти, или за 
специални рискове, свързани с 
категория или група от продукти, 
Комисията може, с помощта на 
актове за изпълнение, да определи 
референтните лаборатории на 
Съюза, които отговарят на 
критериите, посочени в параграф 2. 

 

2. Всяка референтна лаборатория на 
Съюза отговаря на следните 
критерии: 

 

а) има персонал с подходяща 
квалификация, преминал през 
съответното обучение по 
аналитичните методи, използвани в 
неговата област на компетентност, 
и с необходимите знания за 
стандартите и практиките; 

 

б) притежава оборудването и 
референтните материали, 
необходими за изпълнение на 
задачите, които са ѝ възложени; 

 

в) служи на обществените интереси 
безпристрастно и независимо; 

 

г) гарантира, че служителите ѝ 
зачитат поверителното естество на 
определени въпроси, резултати или 
информация. 

 

3. В рамките на областта на 
компетентност, която е определена 
за тях, референтните лаборатории 
на Съюза имат следните задачи, 
когато е целесъобразно: 

 

а) извършват изпитвания на  
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продукта във връзка с дейностите по 
надзор на пазара и разследванията; 

б) допринасят за разрешаването на 
спорове между органите на 
държавите членки, икономическите 
оператори и органите за оценка на 
съответствието; 

 

в) предлагат независими технически 
или научни консултации на 
Комисията и на държавите членки; 

 

г) разработват нови техники и 
методи за анализ; 

 

д) разпространяват информацията и 
осигуряват обучение. 

 

Or. en 

Обосновка 

Няма ясна обосновка за посочените референтни лаборатории на Съюза. Подобни 
служби вече съществуват в няколко държави членки и биха могли да бъдат използвани 
от колеги, които нямат достъп до тях в собствената си държава членка. 
Предложените задачи да „допринасят за разрешаването на спорове“ и да „предлагат 
независими технически или научни консултации“ могат лесно да бъдат изпълнени, 
като бъдат възложени на съществуващ орган в трета държава членка. 

Изменение  378 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 28 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 28 заличава се 

Референтни лаборатории на 
Европейския съюз 

 

1. За конкретни продукти или 
категории продукти, или за 
специални рискове, свързани с 
категория или група от продукти, 
Комисията може, с помощта на 
актове за изпълнение, да определи 
референтните лаборатории на 
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Съюза, които отговарят на 
критериите, посочени в параграф 2. 

2. Всяка референтна лаборатория на 
Съюза отговаря на следните 
критерии: 

 

а) има персонал с подходяща 
квалификация, преминал през 
съответното обучение по 
аналитичните методи, използвани в 
неговата област на компетентност, 
и с необходимите знания за 
стандартите и практиките; 

 

б) притежава оборудването и 
референтните материали, 
необходими за изпълнение на 
задачите, които са ѝ възложени; 

 

в) служи на обществените интереси 
безпристрастно и независимо; 

 

г) гарантира, че служителите ѝ 
зачитат поверителното естество на 
определени въпроси, резултати или 
информация. 

 

3. В рамките на областта на 
компетентност, която е определена 
за тях, референтните лаборатории 
на Съюза имат следните задачи, 
когато е целесъобразно: 

 

а) извършват изпитвания на 
продукта във връзка с дейностите по 
надзор на пазара и разследванията; 

 

б) допринасят за разрешаването на 
спорове между органите на 
държавите членки, икономическите 
оператори и органите за оценка на 
съответствието; 

 

в) предлагат независими технически 
или научни консултации на 
Комисията и на държавите членки; 

 

г) разработват нови техники и 
методи за анализ; 

 

д) разпространяват информацията и 
осигуряват обучение. 
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Or. es 

Обосновка 

Не е необходимо да се определят референтни лаборатории. Това води до проблеми 
относно независимостта, финансирането и безпристрастността. Съществуват вече 
нотифицирани органи относно всяка директива, които са експертните лаборатории 
във всяка една от категориите продукти и които се срещат периодично, за да 
определят единни критерии, приложими в Европейския съюз и които са подходящи, за 
да допринесат за разрешаването на спорове. Новите лаборатории биха препокривали 
работата на тези органи. Що се отнася до финансирането, скъпите проучвания за 
тях ще бъдат и за новите референтни лаборатории. Питаме се кой ще поеме тези 
разходи. За нехармонизираните продукти, с цел да се постигат общи критерии, 
считаме, че е по-добре да има няколко лаборатории. Новата буква м) от член 27 
предлага да се поставят основите за създаването на европейска мрежа от 
лаборатории, която има за цел поставянето на основите на сътрудничество и 
координиране на аналитичните средства на държавите членки в областта на 
безопасността на продуктите, и за да се доведат до знанието на всички ОНП. Чрез 
нея ще се наложат различните аналитични средства, предложени от всички 
лаборатории на ЕС, ще станат известни видовете изпитвания, които провежда всяка 
една лаборатория за различните продукти и ще се гарантира адекватен аналитичен 
капацитет на равнище на ЕС. Всичко това ще допринесе за подобряване на 
качеството и безопасността на продуктите. 

Изменение  379 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 28 – параграф 2 –встъпителна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Всяка референтна лаборатория на 
Съюза отговаря на следните критерии: 

2. Всяка референтна лаборатория на 
Съюза трябва да бъде независима и да 
отговаря на следните критерии: 

Or. en 

Изменение  380 
Йозеф Вайденхолцер 
 
Предложение за регламент 
Член 28 – параграф 2 – точка -a) (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -a) бива акредитирана и 
контролирана от Комисията. 

Or. de 

Изменение  381 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 28 – параграф 3а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Независимостта на 
референтните лаборатории на Съюза 
от търговски интереси и конфликти 
на интереси трябва да бъде 
гарантирана посредством 
процедурите, предвидени в глава II от 
Регламент (ЕО) № 765/2008 по 
отношение на националните органи 
по акредитация. 

Or. en 

Изменение  382 
Сирпа Пиетикяйнен 
 
Предложение за регламент 
Член 31 – параграф 1а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Предвидените санкции трябва да 
бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи. 

 Когато нарушението е извършено 
преднамерено, тези санкции 
включват, наред с другото, 
административни санкции за 
съответния икономически оператор в 
размер до 10 % от неговия общ 
годишен оборот през предходната 
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финансова година; 

Or. en 

Обосновка 

Изменението променя изменение 62, предложено от докладчика, и пояснява, че тежки 
санкции следва да се налагат, в случай че нарушението на регламента е извършено 
преднамерено. Общото ограничение е подобно на действащото в антитръстовото 
законодателство на Съюза. 

Изменение  383 
Пабло Ариас Ечеверия 
 
Предложение за регламент 
Член 31 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 За санкциите, посочени в първата 
алинея, се взема под внимание 
размерът на предприятията, и по-
специално положението на малките 
и средните предприятия. Санкциите 
могат да бъдат увеличавани, в случай 
че съответният икономически 
оператор и преди е извършвал подобно 
нарушение, и могат да включват 
наказателноправни санкции за тежки 
нарушения. 

заличава се 

Or. es 

Обосновка 

Предлага се същото, което е посочено в РБПП, тъй като се счита, че е от 
компетентността на държавите членки. 

Изменение  384 
Ашли Фокс 
 
Предложение за регламент 
Член 31 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 За санкциите, посочени в първата 
алинея, се взема под внимание 
размерът на предприятията, и по-
специално положението на малките 
и средните предприятия. Санкциите 
могат да бъдат увеличавани, в случай 
че съответният икономически 
оператор и преди е извършвал подобно 
нарушение, и могат да включват 
наказателноправни санкции за тежки 
нарушения. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Предложеният от Комисията текст противоречи на предходния параграф, тъй като 
(както се посочва в предходния параграф) съответните санкции се определят изцяло 
от държавите членки. 

Изменение  385 
Хайде Рюле 
 
Предложение за регламент 
Член 31 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За санкциите, посочени в първата 
алинея, се взема под внимание 
размерът на предприятията, и по-
специално положението на малките 
и средните предприятия. Санкциите 
могат да бъдат увеличавани, в случай 
че съответният икономически 
оператор и преди е извършвал подобно 
нарушение, и могат да включват 
наказателноправни санкции за тежки 
нарушения. 

При определяне на санкциите органите 
следва да вземат под внимание 
печалбата, направена на вътрешния 
пазар, от несъответстващия на 
изискванията продукт, нанесената 
икономическа вреда на другите 
оператори, които продават сходни 
или сравними продукти в Съюза, 
тежестта на несъответствието и 
неговата повторяемост, извършвана 
преднамерено от икономическия 
оператор, който пуска продукта на 
пазара. 

Or. en 
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Изменение  386 
Норика Николай, Юрген Кройцман 
 
Предложение за регламент 
Член 31 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За санкциите, посочени в първата 
алинея, се взема под внимание 
размерът на предприятията, и по-
специално положението на малките 
и средните предприятия. Санкциите 
могат да бъдат увеличавани, в случай че 
съответният икономически оператор и 
преди е извършвал подобно нарушение, 
и могат да включват наказателноправни 
санкции за тежки нарушения. 

Равнището на санкциите, посочени в 
първата алинея, се определя 
пропорционално на стойността на 
продажбите на съответните 
продукти през цялата последна 
година на извършване на нарушението 
в зависимост от неговата тежест, 
продължителност и международен 
характер. Санкциите могат да бъдат 
увеличавани, в случай че съответният 
икономически оператор и преди е 
извършвал подобно нарушение, и могат 
да включват наказателноправни санкции 
за тежки нарушения. Във всеки случай 
санкциите не надвишават 10 % от 
общия оборот на дружеството през 
предходната финансова година. 

Or. en 

Обосновка 

Предложената формулировка се основава на условията на правилата на ЕС в 
областта на конкуренцията, които се отнасят до глобите за нарушения. Въпреки че 
глобите трябва да имат възпиращ ефект, удачно е да се постави горна граница от 
10 % от общия оборот през предходната финансова година, за да се избегне 
прекратяването на дейността на дружествата. 

Изменение  387 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 31 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За санкциите, посочени в първата 
алинея, се взема под внимание 

За санкциите, посочени в първата 
алинея, се взема под внимание 
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размерът на предприятията, и по-
специално положението на малките 
и средните предприятия. Санкциите 
могат да бъдат увеличавани, в случай че 
съответният икономически оператор и 
преди е извършвал подобно нарушение, 
и могат да включват наказателноправни 
санкции за тежки нарушения. 

тежестта на нарушението и 
размерът на получените от него 
неправомерни приходи. Санкциите 
могат да бъдат увеличавани, в случай че 
съответният икономически оператор и 
преди е извършвал подобно нарушение, 
и могат да включват наказателноправни 
санкции за тежки нарушения. 

Or. en 

Изменение  388 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 31 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За санкциите, посочени в първата 
алинея, се взема под внимание размерът 
на предприятията, и по-специално 
положението на малките и средните 
предприятия. Санкциите могат да 
бъдат увеличавани, в случай че 
съответният икономически оператор 
и преди е извършвал подобно 
нарушение, и могат да включват 
наказателноправни санкции за тежки 
нарушения. 

За санкциите, посочени в първата 
алинея, се вземат под внимание 
тежестта на нарушението, размерът 
на предприятията и по специално 
положението на МСП, както и ролята, 
която изпълняват във веригата на 
доставка, като се обърне особено 
внимание на действително 
извършваната от икономическия 
оператор дейност в рамките на 
производствения процес и 
способността му да влияе върху 
безопасността на продукта. 
Санкциите могат да бъдат увеличавани, 
в случай че икономическият оператор, 
който е отговорен за първоначалното 
пускане, и преди е извършвал подобно 
нарушение, и могат да включват 
наказателноправни санкции за тежки 
нарушения. 

Or. it 

Изменение  389 
Франц Обермайер 
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Предложение за регламент 
Член 33  
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Не по-късно от [пет] години след датата 
на началото на прилагането Комисията 
извършва оценка на прилагането на 
настоящия регламент и представя 
доклад за оценка на Европейския 
парламент и на Съвета: В този доклад се 
прави оценка на това дали настоящият 
регламент е постигнал своите цели, по-
специално по отношение на това дали 
осигурява по-ефективно и добре 
функциониращо прилагане на 
разпоредбите за безопасност на 
продуктите и на законодателството на 
Съюза за хармонизация, подобрява 
сътрудничеството между органите за 
надзор на пазара, засилването на 
контрола на продуктите, въвеждани 
Съюза, и предлага високо равнище на 
защита на здравето и безопасността на 
хората като цяло, здравословни и 
безопасни условия на труд, защита на 
потребителите, околната среда, 
обществената сигурност и други 
обществени интереси, като се взема под 
внимание неговото въздействие върху 
бизнеса и по-специално върху малките и 
средните предприятия. 

Не по-късно от [пет] години след датата 
на началото на прилагането Комисията 
извършва оценка на прилагането на 
настоящия регламент и представя 
доклад за оценка на Европейския 
парламент и на Съвета: В този доклад се 
прави оценка на това дали настоящият 
регламент е постигнал своите цели, по-
специално по отношение на това дали 
осигурява по-ефективно и добре 
функциониращо прилагане на 
разпоредбите за безопасност на 
продуктите и на законодателството на 
Съюза за хармонизация, дали подобрява 
сътрудничеството между органите за 
надзор на пазара, дали засилва контрола 
на продуктите, въвеждани в Съюза, и 
дали предлага по-високо равнище на 
защита на здравето и безопасността на 
хората като цяло, здравословни и 
безопасни условия на труд, защита на 
потребителите, околната среда, 
обществената сигурност и други 
обществени интереси, като се взема под 
внимание неговото въздействие върху 
бизнеса и по-специално върху малките и 
средните предприятия. В допълнение 
към проверката от страна на 
органите за надзор на пазара трябва 
да се извършват проверки от 
независими трети лица, както и по-
специално вземане на проби от 
представителен брой продукти чрез 
независими изпитателни 
лаборатории, 

Or. de 

Изменение  390 
Вим ван де Камп 
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Предложение за регламент 
Член 33  
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Не по-късно от [пет] години след датата 
на началото на прилагането Комисията 
извършва оценка на прилагането на 
настоящия регламент и представя 
доклад за оценка на Европейския 
парламент и на Съвета. В този доклад се 
прави оценка на това дали настоящият 
регламент е постигнал своите цели, по-
специално по отношение на това дали 
осигурява по-ефективно и добре 
функциониращо прилагане на 
разпоредбите за безопасност на 
продуктите и на законодателството на 
Съюза за хармонизация, подобрява 
сътрудничеството между органите за 
надзор на пазара, засилването на 
контрола на продуктите, въвеждани 
Съюза, и предлага високо равнище на 
защита на здравето и безопасността на 
хората като цяло, здравословни и 
безопасни условия на труд, защита на 
потребителите, околната среда, 
обществената сигурност и други 
обществени интереси, като се взема под 
внимание неговото въздействие върху 
бизнеса и по-специално върху малките и 
средните предприятия. 

Не по-късно от [пет] години след датата 
на началото на прилагането Комисията 
извършва оценка на прилагането на 
настоящия регламент и представя 
доклад за оценка на Европейския 
парламент и на Съвета. В този доклад се 
прави оценка на това дали настоящият 
регламент е постигнал своите цели, по-
специално по отношение на това дали 
осигурява по-ефективно и добре 
функциониращо прилагане на 
разпоредбите за безопасност на 
продуктите и на законодателството на 
Съюза за хармонизация, дали подобрява 
сътрудничеството между органите за 
надзор на пазара, дали засилва контрола 
на продуктите, влизащи в Съюза, и дали 
предлага по-високо равнище на защита 
на здравето и безопасността на хората 
като цяло, здравословни и безопасни 
условия на труд, защита на 
потребителите, околната среда, 
обществената сигурност и други 
обществени интереси, като се взема под 
внимание неговото въздействие върху 
бизнеса и по-специално върху малките и 
средните предприятия. Освен това в 
доклада се проучват нови и 
новаторски, пазарно ориентирани 
решения, които биха могли 
ефективно да допълнят действията 
за надзор на пазара, изпълнявани от 
органите за надзор на пазара, и се 
включва, без да се свежда само до 
това, проучване на потенциала на 
задължителните схеми за одит от 
трети страни наред със събирането и 
вземането на проби от изпитваните 
продукти от трети страни. 

Or. en 
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Обосновка 

Предложението има за цел да се установят задължителни схеми за одит от трети 
страни наред със задължително събиране и вземане на проби за съответните 
продукти. Основен фактор за ефективността е да се гарантира, че одитът от 
трети страни се основава на представителна извадка от продуктите. 

Изменение  391 
Матео Салвини 
 
Предложение за регламент 
Член 33  
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Не по-късно от [пет] години след датата 
на началото на прилагането Комисията 
извършва оценка на прилагането на 
настоящия регламент и представя 
доклад за оценка на Европейския 
парламент и на Съвета. В този доклад се 
прави оценка на това дали настоящият 
регламент е постигнал своите цели, по-
специално по отношение на това дали 
осигурява по-ефективно и добре 
функциониращо прилагане на 
разпоредбите за безопасност на 
продуктите и на законодателството на 
Съюза за хармонизация, подобрява 
сътрудничеството между органите за 
надзор на пазара, засилването на 
контрола на продуктите, въвеждани 
Съюза, и предлага високо равнище на 
защита на здравето и безопасността на 
хората като цяло, здравословни и 
безопасни условия на труд, защита на 
потребителите, околната среда, 
обществената сигурност и други 
обществени интереси, като се взема под 
внимание неговото въздействие върху 
бизнеса и по-специално върху малките и 
средните предприятия. 

Не по-късно от [пет] години след датата 
на началото на прилагането Комисията 
извършва оценка на прилагането на 
настоящия регламент и представя 
доклад за оценка на Европейския 
парламент и на Съвета. В този доклад се 
прави оценка на това дали настоящият 
регламент е постигнал своите цели, по-
специално по отношение на това дали 
осигурява по-ефективно и добре 
функциониращо прилагане на 
разпоредбите за безопасност на 
продуктите и на законодателството на 
Съюза за хармонизация, дали подобрява 
сътрудничеството между органите за 
надзор на пазара, дали засилва контрола 
на продуктите, въвеждани в Съюза, и 
дали предлага по-високо равнище 
защита на здравето и безопасността на 
хората като цяло, здравословни и 
безопасни условия на труд, защита на 
потребителите, околната среда, 
енергийната ефективност, 
обществената сигурност и други 
обществени интереси, като се взема под 
внимание неговото въздействие върху 
бизнеса и по-специално върху малките и 
средните предприятия. Освен това в 
доклада се проучват нови и 
новаторски, пазарно ориентирани 
решения, които биха могли 
ефективно да допълнят действията 
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за надзор на пазара, изпълнявани от 
органите за надзор на пазара, и се 
включва, без да се свежда само до 
това, проучване на потенциала на 
задължителните схеми за одит от 
трети страни наред със събирането и 
вземането на проби от изпитваните 
продукти от трети страни. 

Or. en 

Обосновка 

Предложението има за цел да се установят задължителни схеми за одит от трети 
страни наред със задължително събиране и вземане на проби за съответните 
продукти. Основен фактор за ефективността е да се гарантира, че одитът от 
трети страни се основава на представителна извадка от продуктите. 

Изменение  392 
Кристел Шалдемозе 
 
Предложение за регламент 
Член 34 – параграф 1 - буква р) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

р) членове 39, 40, 42—45 от 
Директива 2009/48/ЕО; 

р) членове 40, 42—45 от 
Директива 2009/48/ЕО; 

Or. en 

 


