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Изменение 76
Серджо Гаетано Коферати, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящият регламент следва да не 
обхваща услугите. За да се осигури 
постигането на защита на здравето и 
безопасността на потребителите обаче, 
той следва да се прилага за продукти, 
които се доставят или предоставят на 
потребителите в контекста на 
предоставянето на услуги, включително 
продукти, на които потребителите са 
изложени пряко по време на 
предоставянето на услуги. 
Оборудването, което потребителите 
използват за превоз или за пътуване и 
което се управлява от доставчик на 
услуги, следва да бъдат изключено от 
обхвата на настоящия регламент, 
тъй като то трябва да бъде 
разглеждано във връзка с 
безопасността на предоставяната 
услуга.

(6) Настоящият регламент следва да не 
обхваща услугите. За да се осигури 
постигането на защита на здравето и 
безопасността на потребителите обаче, 
той следва да се прилага за продукти, 
които се доставят или предоставят на 
потребителите в контекста на 
предоставянето на услуги, включително 
продукти, на които потребителите са 
изложени пряко по време на 
предоставянето на услуги.

Or. it

Изменение 77
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Въпреки развитието на специалното 
секторно законодателство на Съюза за 
хармонизация, което разглежда 
безопасността на конкретни продукти 
или категории от продукти, е 
практически невъзможно да се приеме 
законодателство на Съюза за всички 
потребителски продукти, които 
съществуват или могат да бъдат 
разработени. Поради тази причина все 
още е налице необходимост от 
нормативна уредба с хоризонтален 
характер за попълване на пропуските и 
осигуряване на защита на 
потребителите, която не е 
гарантирана по друг начин, по-
специално с оглед постигането на 
високо равнище на защита на здравето и 
безопасността на потребителите, както 
се изисква в член 114 и член 169 от 
ДФЕС.

(7) Въпреки развитието на специалното 
секторно законодателство на Съюза за 
хармонизация, което разглежда 
безопасността на конкретни продукти 
или категории от продукти, е 
практически невъзможно да се приеме 
законодателство на Съюза за всички 
потребителски продукти, които 
съществуват или могат да бъдат 
разработени. Поради тази причина все 
още е налице необходимост от 
нормативна уредба с хоризонтален 
характер за преодоляване на 
пропуските, по-специално с оглед 
постигането на високо равнище на 
защита на здравето и безопасността на 
потребителите, както се изисква в 
член 114 и член 169 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 78
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) По отношение на потребителските 
продукти, които са предмет на 
настоящия регламент, приложното поле
на различните части от регламента 
трябва да бъде ясно разграничено от 
специалното секторно законодателство 
на Съюза за хармонизация. Въпреки че 
изискването за обща безопасност на 
продуктите и свързаните с това 
разпоредби следва да бъдат 
приложими за всички потребителски

(8) По отношение на потребителските 
продукти, които са предмет на 
настоящия регламент, приложното поле
на регламента трябва да бъде ясно 
разграничено от специалното секторно 
законодателство на Съюза за 
хармонизация. Регламентът не следва 
да се прилага за продукти, обхванати 
от законодателството на Съюза за 
хармонизация, като например 
законодателството на Съюза в областта 
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продукти, задълженията на 
икономическите оператори следва да 
не се прилагат в случаите, когато
законодателството на Съюза за 
хармонизация включва равностойни 
задължения, като например 
законодателството на Съюза в областта 
на козметичните продукти, детските 
играчки, електроуредите или 
строителните продукти.

на козметичните продукти, детските 
играчки, електроуредите или 
строителните продукти.

Or. en

(вж. измененията на членове 2, 5 и 6 от същия автор)

Обосновка

Регламентът не се прилага за хармонизирани стоки, за да се избегне припокриване и 
дублиране, тъй като основните елементи от глава I вече са обхванати от 
законодателството за хармонизация. Ясно разграничение между законодателство, 
приложимо към хармонизираните и нехармонизираните потребителски стоки, би 
опростило спазването на продуктовите правила от икономическите оператори и 
тяхното прилагане от органите за надзор на пазара.

Изменение 79
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Приложното поле на настоящия 
регламент следва да не бъде ограничено 
до която и да било техника за продажба 
на потребителски продукти и съответно 
да обхваща и продажбата от разстояние.

(10) Приложното поле на настоящия 
регламент следва да не бъде ограничено 
до която и да било техника за продажба 
на потребителски продукти и съответно 
да обхваща и продажбата от разстояние, 
като например, наред с другото, 
електронната продажба, 
продажбата онлайн, платформите за 
продажба и др.

Or. es
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Обосновка

Считаме, че с предложението следва да стане ясно, че настоящият регламент се 
прилага и за продажбата онлайн. Въпреки че в съображение 10 се казва, че 
приложното поле не се ограничава до който и да било вид продажба, препратката 
към конкретния случай на електронната продажба в съображение 7 от Директивата 
относно общата безопасност на продуктите беше заедно с продажбата от 
разстояние, което в сегашното предложение се заличава.

Изменение 80
Йозеф Вайденхолцер, Йорг Лайхтфрид

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) По отношение на онлайн 
търговията следва да се обърне по-
сериозно внимание на трудностите, 
пред които са изправени органите за 
надзор на пазара при предприемането 
на мерки срещу опасни продукти, 
които се продават в интернет. Това е 
от особено значение, тъй като се 
увеличава броят на продаваните в 
интернет продукти от трети 
държави, които не отговарят на 
европейските стандарти, и поради 
това здравето и безопасността на 
потребителите се излагат на риск. 
Справянето с тези 
предизвикателства изисква да се 
разработят подходящи форми и 
възможности за контрол по 
отношение на вносните стоки. 
Следва да се разработят специални 
методи за митническите органи и да 
се ускори засилено сътрудничество 
между тях и правоприлагащите 
органи. Митническите проверки и 
надзорът на пазара на продаваните в 
интернет продукти следва да се 
увеличат и стандартизират.

Or. de
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Изменение 81
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Настоящият регламент следва също 
така да се прилага за потребителските 
продукти, които, макар и да не са храни, 
приличат на храни и биха могли да се 
объркат с храни, така че 
потребителите, по-специално децата,
може да ги поставят в устата си, да ги 
смучат или да ги погълнат, което може 
да причини например задушаване, 
отравяне, перфорация или запушване 
на храносмилателния тракт. Тези 
продукти, имитиращи храни, досега 
бяха регулирани от 
Директива 87/357/ЕИО на Съвета от 
25 юни 1987 г. относно сближаване на 
законодателствата на държавите членки 
във връзка с продукти, чийто външен 
вид се различава от съдържанието им и 
които застрашават здравето или 
безопасността на потребителите17, 
която следва да бъде отменена.

(12) Настоящият регламент следва също 
така да се прилага за потребителските 
продукти, които, макар и да не са храни, 
приличат на храни и биха могли да 
станат причина хората, по-специално 
малките деца, да ги объркат с храни и 
вследствие на това да ги поставят в 
устата си, да ги смучат или да ги 
погълнат, което може по този начин да 
причини смърт или телесна повреда. 
Тези продукти, имитиращи храни, 
досега бяха регулирани от 
Директива 87/357/ЕИО на Съвета от 
25 юни 1987 г. относно сближаване на 
законодателствата на държавите членки 
във връзка с продукти, чийто външен 
вид се различава от съдържанието им и 
които застрашават здравето или 
безопасността на потребителите, 
която следва да бъде отменена.

Or. en

Изменение 82
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Не е вероятно продуктите да 
бъдат използвани от потребители, 
ако са предназначени, при разумно 
предвидими условия, за изключително 
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ползване от професионалисти и са 
изрично обозначени и представени 
като такива.

Or. en

Изменение 83
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Настоящият регламент следва 
да спазва забраната за пускане на 
пазара на козметични съставки и 
продукти, особено във връзка с 
изпитвания върху животни.

Or. en

Изменение 84
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Безопасността на продуктите следва 
да се оценява, като се вземат предвид 
всички съответни аспекти, по-специално 
техните характеристики и представяне, 
както и категориите потребители, които 
вероятно ще използват продуктите, като 
се отчита тяхната уязвимост, по-
специално деца, възрастни хора и лица с 
увреждания.

(13) Безопасността на продуктите следва 
да се оценява, като се вземат предвид 
всички съответни аспекти, по-специално 
техните характеристики и представяне, 
както и категориите потребители, които 
вероятно ще използват продуктите, при 
разумно предвидими условия, като се 
отчита тяхната уязвимост, по-специално 
деца, възрастни хора и лица с 
увреждания. При оценката на 
рисковете за уязвими потребители 
следва да се обърне необходимото 
внимание на приложенията, 
предназначени и описани като такива 
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от производителя в инструкциите за 
безопасност на продукта, и на 
отговорностите и задълженията за 
надзор или обучение, възложени на 
членове на семейството, доставчици 
на услуги или работодатели.

Or. en

(вж. изменението на член 6, параграф 1, буква г) от същия автор)

Обосновка

Понятието за уязвими потребители обхваща широк спектър от ситуации, които са 
извън обичайните условия на отговорност. Рисковете за уязвимите потребители 
следва да бъдат оценявани в съответствие с вероятността те да използват даден 
продукт при разумно предвидими условия.

Изменение 85
Матео Салвини

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Безопасността на продуктите следва 
да се оценява, като се вземат предвид 
всички съответни аспекти, по-специално 
техните характеристики и представяне, 
както и категориите потребители, които 
вероятно ще използват продуктите, като 
се отчита тяхната уязвимост, по-
специално деца, възрастни хора и лица с 
увреждания.

(13) Безопасността на продуктите следва 
да се оценява, като се вземат предвид 
всички съответни аспекти, по-специално 
техните характеристики, техният 
състав и представяне, както и 
категориите потребители, които 
вероятно ще използват продуктите, като 
се отчита тяхната уязвимост, по-
специално деца, възрастни хора и лица с 
увреждания.

Or. it

Обосновка

Съставът на продукта е един от основните елементи за оценката на неговата 
безопасност
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Изменение 86
Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Безопасността на продуктите следва 
да се оценява, като се вземат предвид 
всички съответни аспекти, по-специално 
техните характеристики и представяне, 
както и категориите потребители, които 
вероятно ще използват продуктите, като 
се отчита тяхната уязвимост, по-
специално деца, възрастни хора и лица с 
увреждания.

(13) Безопасността на продуктите следва 
да се оценява, като се вземат предвид 
всички съответни аспекти, по-специално 
техните характеристики, 
автентичност и представяне, както и 
категориите потребители, които 
вероятно ще използват продуктите, като 
се отчита тяхната уязвимост, по-
специално деца, възрастни хора и лица с 
увреждания.

Or. fr

Обосновка

Автентичността е гаранция за сигурността на потребителя; тя спомага да се 
гарантира произхода и съответствието на даден продукт, и следва да бъде 
неразделна част от критериите за оценяване на безопасността на продуктите.

Изменение 87
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Продукти, които попадат в 
обхвата на законодателството на 
Съюза за хармонизация, което не 
определя съществени изисквания, но 
съгласно което или по силата на 
което свързаните с използването на 
тези продукти аспекти на здравето и 
безопасността следва да бъдат взети 
под внимание, следва да се приемат за 
съответстващи на общите 
изисквания за безопасност, при 
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условие че са в съответствие с това 
законодателство.

Or. en

Изменение 88
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Настоящият регламент следва 
да взема под внимание 
„привлекателните за децата“ 
продукти, чиито дизайн очевидно 
наподобява детска играчка и, въпреки 
че те не са детски играчки, има 
вероятност да бъдат особено 
привлекателни за децата.

Or. en

Обосновка

Всеки продукт може да бъде „привлекателен за децата“, просто защото децата 
често се интересуват от предмети, които възрастните използват. Този факт 
затруднява оценяването на това дали даден продукт е „привлекателен за децата“. 
Поради това производителят следва да предвиди специални предпазни 
мерки/предупреждения единствено когато външният вид на продукта очевидно 
наподобява на детска играчка.

Изменение 89
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Безопасността на продуктите 
обхваща също така защитата на 
личните данни и свързаните с това 
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аспекти (например 
неприкосновеността на личния 
живот още при проектирането).

Or. de

Изменение 90
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Продуктите, които са 
специално предназначени за деца, 
следва да бъдат оценявани за 
равнищата на риск, който те 
представляват, и следва да се 
предприемат подходящи действия за 
намаляване на този риск;

Or. en

Изменение 91
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се избегне припокриването на 
изискванията за безопасност и 
конфликти с други законодателни 
актове на Европейския съюз, продукт, 
който отговаря на изискванията на 
специалното секторно законодателство 
на Съюза за хармонизация, с което се 
цели защитата на здравето и 
безопасността на хората, следва да се 
счита за безопасен съгласно настоящия 
регламент.

(14) За да се избегне припокриването на 
изискванията за безопасност и 
конфликти с други законодателни 
актове на Европейския съюз, продукт, 
който е предмет на изискванията на 
специалното секторно законодателство 
на Съюза за хармонизация, с което се 
цели защитата на здравето и 
безопасността на хората, следва да се 
изключи от обхвата на настоящия 
регламент.
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Or. en

(вж. измененията на членове 5 и 6 от същия автор)

Обосновка

Регламентът не се прилага за хармонизирани стоки, за да се избегне припокриване и 
дублиране, тъй като основните елементи на глава I вече са обхванати от 
законодателството за хармонизация. Ясно разграничение между законодателство, 
приложимо към хармонизираните и нехармонизираните потребителски стоки, ще 
опрости спазването от страна на икономическите оператори на продуктовите 
правила и тяхното прилагане от органите за надзор на пазара.

Изменение 92
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Дистрибуторът следва да 
гарантира, че производителят и 
вносителят са изпълнили своите 
задължения, тоест да провери дали 
върху продукта или неговата опаковка 
са указани наименованието, моделът, 
търговската марка или адресът за 
връзка с производителя или 
вносителя, както и партидният или 
серийният номер на производителя, 
или друг елемент върху продукта, 
даващ възможност той да бъде 
идентифициран. Дистрибуторът не 
следва да проверява всеки продукт 
поотделно, освен ако не счита, че 
производителят или вносителят не 
са изпълнили своите задължения.

Or. en

Изменение 93
Вим ван де Камп
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Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Дистрибуторът следва да 
гарантира, че производителят и 
вносителят са изпълнили своите 
задължения, тоест да провери дали 
върху продукта или неговата опаковка 
са указани наименованието, моделът, 
търговската марка или адресът за 
връзка с производителя или 
вносителя, както и партидният или 
серийният номер на производителя, 
или друг елемент върху продукта, 
даващ възможност той да бъде 
идентифициран. Дистрибуторът не 
следва да проверява всеки продукт 
поотделно, освен ако не счита, че 
производителят или вносителят не 
са изпълнили своите задължения.

Or. en

Изменение 94
Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Дистрибуторът следва да 
гарантира, че производителят и 
вносителят са изпълнили своите 
задължения, тоест да провери дали 
върху продукта или неговата опаковка 
са указани наименованието, моделът, 
търговската марка или адресът за 
връзка с производителя или 
вносителя, както и партидният или 
серийният номер на производителя, 
или друг елемент върху продукта, 
даващ възможност той да бъде 
идентифициран.
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Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че дистрибуторът не може да провери истинността на тези 
елементи, а само наличието им.

Изменение 95
Лара Коми

Предложение за регламент
Съображение 18а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

18а. Дистрибуторът следва да 
гарантира, че производителят и
вносителят са изпълнили своите 
задължения, т.е. да провери дали са 
указани върху продукта или неговата 
опаковка името, търговската марка 
или адресът за връзка с 
производителя или вносителя, както 
и партидният или серийният номер 
на производителя, или друг елемент 
върху продукта, даващ възможност 
той да бъде идентифициран. 
Дистрибуторът не следва да 
проверява всеки продукт поотделно, 
освен ако не счита, че 
производителят или вносителят не 
са изпълнили своите задължения.

Or. it

Изменение 96
Матео Салвини

Предложение за регламент
Съображение 18а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

18а. Дистрибуторът следва да 
гарантира, че производителят и 
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вносителят са изпълнили своите 
задължения, т.е. да провери дали са 
указани върху продукта или неговата 
опаковка името, търговската марка 
или адресът за връзка с 
производителя или вносителя, както 
и партидният или серийният номер 
на производителя, или друг елемент 
върху продукта, даващ възможност 
той да бъде идентифициран. 
Дистрибуторът не следва да 
проверява всеки продукт поотделно, 
освен ако не счита, че 
производителят или вносителят не 
са изпълнили своите задължения.

Or. it

Изменение 97
Йозеф Вайденхолцер, Йорг Лайхтфрид

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Гарантирането на 
идентифицирането и проследяването на 
продуктите по цялата верига на 
доставки спомага за идентифицирането 
на икономическите оператори, както и 
да бъдат предприети ефективни 
коригиращи мерки срещу опасни 
продукти, като например целеви 
изземвания. Така чрез 
идентифицирането и проследяването на 
продуктите се гарантира, че 
потребителите и икономическите 
оператори получават точна информация 
относно небезопасните продукти, с 
което се повишава доверието в пазара и 
се избягват ненужни смущения в 
търговията. Поради това върху 
продуктите следва да бъде поставена 
информация, която позволява тяхното 
идентифициране и идентифицирането 

(20) От съществено значение е всички 
продукти, пуснати на европейския 
вътрешен пазар, да бъдат безопасни, 
за да се гарантира високо равнище на 
защита на потребителите.
Гарантирането на идентифицирането, 
посочването на произхода и 
проследяването на продуктите по цялата 
верига на доставки спомага за 
идентифицирането на икономическите 
оператори, както и да бъдат предприети 
ефективни коригиращи мерки срещу 
опасни продукти, като например целеви 
изземвания. Така чрез 
идентифицирането и проследяването на 
продуктите се гарантира, че 
потребителите и икономическите 
оператори получават точна информация 
относно небезопасните продукти, с 
което се повишава доверието в пазара и 
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на производителя и ако е приложимо —
на вносителя. Производителите следва 
също така да изготвят техническа 
документация във връзка със своите 
продукти, за което могат да изберат най-
подходящия и икономически 
ефективен начин, като например с 
електронни средства. Освен това от 
икономическите оператори следва да се 
изисква да посочат операторите, които 
са им доставили и на които те са 
доставили даден продукт. 
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 данни18 се прилага към 
обработването на лични данни за целите 
на настоящия регламент.

се избягват ненужни смущения в 
търговията. Поради това върху 
продуктите следва да бъде поставена 
информация, която позволява тяхното 
идентифициране и идентифицирането 
на производителя и ако е приложимо —
на вносителя. Производителите следва 
също така да изготвят техническа 
документация във връзка със своите 
продукти, за което могат да изберат най-
подходящия начин, като например с 
електронни средства. В тази връзка 
Комисията, като се спазва 
необходимата поверителност, следва 
да създаде публична база данни 
относно безопасността на 
продуктите, за да повиши 
трансгранично осведомеността по 
отношение на безопасните продукти 
на вътрешния пазар. Комисията 
следва да предостави достъп до 
цялата необходима информация на 
организациите за защита на 
потребителите, другите експерти и 
националните органи. Освен това от 
икономическите оператори следва да се 
изисква да посочат операторите, които 
са им доставили и на които те са 
доставили даден продукт. 
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 се 
прилага към обработването на лични 
данни за целите на настоящия 
регламент.

Or. de

Изменение 98
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Съображение 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Гарантирането на 
идентифицирането и проследяването на 
продуктите по цялата верига на 
доставки спомага за идентифицирането 
на икономическите оператори, както и 
да бъдат предприети ефективни 
коригиращи мерки срещу опасни 
продукти, като например целеви 
изземвания. Така чрез 
идентифицирането и проследяването на 
продуктите се гарантира, че 
потребителите и икономическите 
оператори получават точна информация 
относно небезопасните продукти, с 
което се повишава доверието в пазара и 
се избягват ненужни смущения в 
търговията. Поради това върху 
продуктите следва да бъде поставена 
информация, която позволява тяхното 
идентифициране и идентифицирането 
на производителя и ако е приложимо —
на вносителя. Производителите следва 
също така да изготвят техническа 
документация във връзка със своите 
продукти, за което могат да изберат най-
подходящия и икономически ефективен 
начин, като например с електронни 
средства. Освен това от икономическите 
оператори следва да се изисква да 
посочат операторите, които са им 
доставили и на които те са доставили 
даден продукт. 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 данни18 се прилага към 
обработването на лични данни за целите 
на настоящия регламент.

(20) Гарантирането на 
идентифицирането и проследяването на 
продуктите по цялата верига на 
доставки спомага за идентифицирането 
на икономическите оператори, както и 
да бъдат предприети ефективни 
коригиращи мерки срещу опасни 
продукти, като например целеви 
изземвания. Така чрез 
идентифицирането и проследяването на 
продуктите се гарантира, че 
потребителите и икономическите 
оператори получават точна информация 
относно небезопасните продукти, с 
което се повишава доверието в пазара и 
се избягват ненужни смущения в 
търговията. Поради това върху 
продуктите следва да бъде поставена 
информация, която позволява тяхното 
идентифициране и идентифицирането 
на производителя или ако е приложимо 
— на вносителя. Производителите 
следва също така да изготвят техническа 
документация във връзка със своите 
продукти, за което могат да изберат най-
подходящия и икономически ефективен 
начин, като например с електронни 
средства. Освен това от икономическите 
оператори следва да се изисква да 
посочат операторите, които са им 
доставили и на които те са доставили 
даден продукт. 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 се прилага към 
обработването на лични данни за целите 
на настоящия регламент.

Or. en

(вж. измененията на членове 8 и 10 от същия автор)
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Обосновка

Ако наименованието и адресът на производител извън ЕС трябва да фигурират върху 
внасяния продукт, тази информация ще стане известна на конкурентите и бизнес 
клиентите на вносителя, в резултат на което те биха могли да заобиколят този 
конкретен вносител в бъдеще и да се снабдяват директно от производителя извън ЕС. 
Това ще отблъсне МПС от вноса на продукти и ще доведе до значително нарушаване 
на конкуренцията. Поради това се предлага тази информация да се включи в 
техническата документация.

Изменение 99
Маркус Пипер, Маркус Фербер

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Посочването на произхода 
допълва основните изисквания за 
проследимост във връзка с 
наименованието и адреса на 
производителя. По-специално 
посочването на държавата на 
произход помага за 
идентифицирането на 
действителното място на 
производство във всички онези случаи, 
когато не може да се осъществи 
връзка с производителя или неговият 
посочен адрес се различава от 
действителното място на 
производство. Тази информация може 
да улесни задачата на органите за 
надзор на пазара при проследяването 
на продукта до действителното 
място на производство и да даде 
възможност за връзка с органите на 
държавите на произход в рамките на 
двустранното или многостранното 
сътрудничество в областта на 
безопасността на продуктите с цел 
предприемане на подходящи 
последващи действия.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Посочването на произхода за целите на проследимостта представлява излишна и 
непропроционална мярка. За потребителя не възниква допълнителна полза, тъй като 
наименованието и адресът на производителя трябва бъдат посочени.

Изменение 100
Юрген Кройцман, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Посочването на произхода 
допълва основните изисквания за 
проследимост във връзка с 
наименованието и адреса на 
производителя. По-специално 
посочването на държавата на 
произход помага за 
идентифицирането на 
дейдствителното място на 
производство във всички онези случаи, 
когато не може да се осъществи 
връзка с производителя или неговият 
посочен адрес се различава от 
действителното място на 
производство. Тази информация може 
да улесни задачата на органите за 
надзор на пазара при проследяването 
на продукта до действителното 
място на производство и да даде 
възможност за връзка с органите на 
държавите на произход в рамките на 
двустранното или многостранното 
сътрудничество в областта на 
безопасността на продуктите с цел 
предприемане на подходящи 
последващи действия.

заличава се

Or. en

(вж. изменението на член 7 от същия автор)
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Обосновка

Изискването за обозначаване на произхода на потребителските продукти не се 
разглежда в оценката на въздействието, нито се съдържа в новата законодателна 
рамка. То няма да подобри безопасността на потребителите или проследимостта на 
продуктите, които са гарантирани по друг начин в хармонизираното 
законодателство и в Регламента относно безопасността на потребителските 
продукти (CPSR). Също така това изискване би подвело потребителите на 
продуктите поради сложната световна верига за доставки. В крайна сметка
неговото изпълнение би било скъпо за икономическите оператори и публичните 
органи.

Изменение 101
Аня Вайсгербер, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Посочването на произхода 
допълва основните изисквания за 
проследимост във връзка с 
наименованието и адреса на 
производителя. По-специално 
посочването на държавата на 
произход помага за 
идентифицирането на 
дейдствителното място на 
производство във всички онези случаи, 
когато не може да се осъществи 
връзка с производителя или неговият 
посочен адрес се различава от 
действителното място на 
производство. Тази информация може 
да улесни задачата на органите за 
надзор на пазара при проследяването 
на продукта до действителното 
място на производство и да даде 
възможност за връзка с органите на 
държавите на произход в рамките на 
двустранното или многостранното 
сътрудничество в областта на 
безопасността на продуктите с цел 
предприемане на подходящи 
последващи действия.

заличава се
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Or. de

Обосновка

Задължителното посочване на произхода няма да подобри безопасността на 
продуктите. Адресът на производителя, както и съответен идентификационен 
номер, трябва да бъдат поставени върху продуктите още сега, като гарантират 
тяхното проследяване. Обвързването на безопасността на продуктите с 
разпоредбите на Митническия кодекс е свързано със значителни разходи и време за 
съответните предприятия.

Изменение 102
Андреас Шваб, Отмар Карас

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Посочването на произхода 
допълва основните изисквания за 
проследимост във връзка с 
наименованието и адреса на 
производителя. По-специално 
посочването на държавата на 
произход помага за 
идентифицирането на 
действителното място на 
производство във всички онези случаи, 
когато не може да се осъществи 
връзка с производителя или неговият 
посочен адрес се различава от 
действителното място на 
производство. Тази информация може 
да улесни задачата на органите за
надзор на пазара при проследяването 
на продукта до действителното 
място на производство и да даде 
възможност за връзка с органите на 
държавите на произход в рамките на 
двустранното или многостранното 
сътрудничество в областта на 
безопасността на продуктите с цел 
предприемане на подходящи 
последващи действия.

заличава се
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Or. de

Изменение 103
Йозеф Вайденхолцер, Йорг Лайхтфрид

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Посочването на произхода допълва 
основните изисквания за проследимост 
във връзка с наименованието и адреса 
на производителя. По-специално 
посочването на държавата на произход 
помага за идентифицирането на 
действителното място на производство 
във всички онези случаи, когато не 
може да се осъществи връзка с 
производителя или неговият посочен 
адрес се различава от действителното 
място на производство. Тази
информация може да улесни задачата на 
органите за надзор на пазара при 
проследяването на продукта до 
действителното място на производство 
и да даде възможност за връзка с 
органите на държавите на произход в 
рамките на двустранното или 
многостранното сътрудничество в 
областта на безопасността на 
продуктите с цел предприемане на 
подходящи последващи действия. 

(21) Гарантирането на 
проследимостта на даден продукт 
през целия му жизнен цикъл, 
проследимостта на етикетите с цел 
определяне на държавата на произход 
и на отговорния производител са от 
голямо значение и са необходими. 
Същевременно съответните мерки не 
следва да водят до непропорционално 
голяма административна тежест.
Посочването на произхода допълва 
основните изисквания за проследимост 
във връзка с наименованието и адреса 
на производителя. По-специално 
посочването на държавата на произход 
помага за идентифицирането на 
действителното място на производство 
във всички онези случаи, когато не 
може да се осъществи връзка с 
производителя или неговият посочен
адрес се различава от действителното 
място на производство. Същевременно 
посочването на произхода може да 
помогне на потребителите да 
получат информация относно 
устойчивостта на даден продукт във 
връзка със социалните и 
екологичните стандарти, както и 
информация относно общата 
безопасност и качество. Тази 
информация може да улесни задачата на 
органите за надзор на пазара при 
проследяването на продукта до 
действителното място на производство 
и да даде възможност за връзка с 
органите на държавите на произход в 
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рамките на двустранното или 
многостранното сътрудничество в 
областта на безопасността на 
продуктите с цел предприемане на 
подходящи последващи действия. 
Поради това Комисията следва да 
участва също така по-активно в 
координирането на дейностите на 
европейските органи за надзор на 
пазара, митническите органи и 
другите компетентни органи на 
държавите членки и на трети 
държави.

Or. de

Изменение 104
Джино Трематера

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Посочването на произхода допълва 
основните изисквания за проследимост 
във връзка с наименованието и адреса 
на производителя. По-специално 
посочването на държавата на произход 
помага за идентифицирането на 
действителното място на производство 
във всички онези случаи, когато не 
може да се осъществи връзка с 
производителя или неговият посочен 
адрес се различава от действителното 
място на производство. Тази 
информация може да улесни задачата на 
органите за надзор на пазара при 
проследяването на продукта до 
действителното място на производство 
и да даде възможност за връзка с 
органите на държавите на произход в 
рамките на двустранното или 
многостранното сътрудничество в 
областта на безопасността на 
продуктите с цел предприемане на 

(21) Посочването на произхода допълва 
основните изисквания за проследимост 
във връзка с наименованието и адреса 
на производителя. По-специално 
посочването на държавата на произход 
помага за идентифицирането на 
действителното място на производство 
във всички онези случаи, когато не 
може да се осъществи връзка с 
производителя или неговият посочен 
адрес се различава от действителното 
място на производство. Модерните 
търговски процеси на закупуване и 
преработка на материали са такива, 
че посочването на страната на 
произход на крайния продукт не е 
достатъчно, за да осигури пълна и 
достоверна информация за 
потребителя относно 
действителния му произход. 
Посочването на страната на 
произход на материалите и състава 
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подходящи последващи действия. на продукта гарантира правото на 
потребителите да направят 
информиран избор за покупка. Тази 
информация може да улесни задачата на 
органите за надзор на пазара при 
проследяването на продукта до 
действителното място на производство 
и да даде възможност за връзка с 
органите на държавите на произход в 
рамките на двустранното или 
многостранното сътрудничество в 
областта на безопасността на 
продуктите с цел предприемане на 
подходящи последващи действия.

Or. it

Изменение 105
Серджо Гаетано Коферати, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

21а. Посочването на произхода на 
продуктите е единственият начин да 
се гарантира предоставянето на 
потребителите на точна 
информация относно техния 
действителен произход.
Посочването единствено на името на 
производителя, както е предвидено в 
задълженията на икономическите 
оператори, не винаги позволява да се 
определи мястото на производство и 
може да заблуди потребителите.
Посочването на произхода трябва да 
бъде указано ясно и видимо, тъй като 
то улеснява информираното 
поведение при закупуването на 
продукти от страна на 
потребителите, които ако 
разполагат с  повече информация  
биха могли да вземат предвид и други 
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елементи на оценка, свързани с 
производствената верига или с високи 
стандарти в качествен, социален и 
екологичен аспект.

Or. it

Изменение 106
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Процедурите за внасяне на искане 
за европейски стандарти в подкрепа на 
настоящия регламент, както и относно 
официалните възражения срещу тях, 
следва да бъдат установени в настоящия 
регламент и да бъдат приведени в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1025/2012. С цел да се осигури 
приемственост по отношение на 
въпросите от областта на европейската 
стандартизация, евентуални искания за 
европейски стандарти или възражения 
срещу даден европейски стандарт, то те 
следва да бъдат внесени за разглеждане 
от комитета, създаден по силата на 
посочения регламент, след 
необходимите консултации с експерти 
от държавите членки в областта на 
безопасността на потребителските 
продукти.

(24) Процедурите за внасяне на искане 
за европейски стандарти в подкрепа на 
настоящия регламент, както и относно 
официалните възражения срещу тях, 
следва да бъдат установени в настоящия 
регламент и да бъдат приведени в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1025/2012. С цел да се осигури 
приемственост по отношение на 
въпросите от областта на европейската 
стандартизация, евентуални искания за 
европейски стандарти или възражения 
срещу даден европейски стандарт, то те 
следва да бъдат внесени за разглеждане 
от комитета, създаден по силата на 
посочения регламент, след 
необходимите консултации с експерти 
от държавите членки в областта на 
безопасността на потребителските 
продукти и със съответните 
заинтересовани лица.

Or. en

(вж. изменението на член 16, параграф 1 от същия автор)

Обосновка

Ако е целесъобразно, при определяне на съдържанието на новите европейски 
стандарти за безопасност Комисията следва да вземе предвид становищата на 
заинтересованите страни, за да се гарантира, че тези стандарти са приложими, 
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пропорционални и ефективни.

Изменение 107
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се осигурят единни условия за 
прилагането на настоящия регламент, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
освобождаването от задължението за 
информиране на органите за надзор на 
пазара за продукти, представляващи 
риск, по отношение на вида на носителя 
на данни и неговото поставяне върху 
продукта за целите на системата за 
проследяване, по отношение на 
искания за стандартизация до 
европейските организации по 
стандартизация и по отношение на 
решенията по официални възражения 
срещу европейски стандарти. Тези 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. 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 Комисията20.

(27) За да се осигурят единни условия за 
прилагането на настоящия регламент, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
освобождаването от задължението за 
информиране на органите за надзор на 
пазара за продукти, представляващи 
риск, по отношение на вида на носителя 
на данни и неговото поставяне върху 
продукта за целите на системата за 
проследяване и по отношение на 
решенията по официални възражения 
срещу европейски стандарти. Тези 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. 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. en

(вж. изменението на член 16, параграф 1 от същия автор)

Обосновка

Новите европейски стандарти за безопасност на потребителските продукти, 
основаващи се на член 4, следва да се считат за допълнения към основния акт, 
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добавящи несъществени елементи в съответствие с член 290 от ДФЕС. Като се има 
предвид много общият характер на член 4, Европейският парламент и Съветът 
следва да имат възможността да отменят и възразяват срещу мандат за нови 
стандарти от Комисията. Поради това е целесъобразно мандатът да се приема чрез 
делегиран акт.

Изменение 108
Лара Коми

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С цел поддържане на висока 
степен на защита на здравето и 
безопасността на потребителите, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на продуктите, за които 
не е необходимо наименованието и 
адресът на производителя и на 
вносителя да бъдат указвани върху 
самия продукт поради ниската 
степен на риска, свързан с тези 
продукти, и по отношение на 
идентифицирането и проследяването 
на продуктите, носещи потенциален 
сериозен риск за здравето и 
безопасността. От особена важност 
е по време на подготвителната си 
работа Комисията да проведе 
подходящите консултации, 
включително и на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи 
по подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Идентифицирането на продуктите и икономическите оператори, както и 
проследяването на продуктите са от решаващо значение. Ясното идентифициране и 
определяне на задълженията и ролите на отделните наети лица са от съществено 
значение, за да се гарантира безопасността на пуснатите на пазара продукти.

Изменение 109
Серджо Гаетано Коферати, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С цел поддържане на висока 
степен на защита на здравето и 
безопасността на потребителите, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на продуктите, за които 
не е необходимо наименованието и 
адресът на производителя и на 
вносителя да бъдат указвани върху 
самия продукт поради ниската 
степен на риска, свързан с тези 
продукти, и по отношение на 
идентифицирането и проследяването 
на продуктите, носещи потенциален 
сериозен риск за здравето и 
безопасността. От особена важност 
е по време на подготвителната си 
работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да осигури едновременното и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

заличава се

Or. it
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Изменение 110
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С цел поддържане на висока степен 
на защита на здравето и безопасността 
на потребителите, правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от ДФЕС следва да се делегира на 
Комисията по отношение на 
продуктите, за които не е необходимо 
наименованието и адресът на 
производителя и на вносителя да бъдат 
указвани върху самия продукт поради 
ниската степен на риска, свързан с тези 
продукти, и по отношение на 
идентифицирането и проследяването на 
продуктите, носещи потенциален 
сериозен риск за здравето и 
безопасността. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящите 
консултации, включително и на 
експертно равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

(29) С цел поддържане на висока степен 
на защита на здравето и безопасността 
на потребителите, правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от ДФЕС следва да се делегира на 
Комисията по отношение на 
продуктите, за които не е необходимо 
наименованието и адресът на 
производителя и на вносителя да бъдат 
указвани върху самия продукт поради 
ниската степен на риска, свързан с тези 
продукти, и по отношение на 
идентифицирането и проследяването на 
продуктите, носещи потенциален 
сериозен риск за здравето и 
безопасността. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящите 
консултации, включително и на 
експертно равнище, по-специално с 
участието на организациите за 
защита на потребителите. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. de

Изменение 111
Ашли Фокс

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

Предмет Предмет и цел

Or. en

Изменение 112
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент определя 
разпоредбите за безопасност на 
потребителските продукти, пуснати или 
предоставени на пазара на Съюза.

Целта на настоящия регламент е да 
се гарантира правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
като същевременно се поддържа 
високо равнище на здраве, безопасност 
и защита на потребителите.
Настоящият регламент определя 
разпоредбите за безопасност на 
потребителските продукти, пуснати или 
предоставени на пазара на Съюза.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение ясно посочва целта на регламента, като го обвързва по-тясно 
с член 114 от ДФЕС.

Изменение 113
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент определя 
разпоредбите за безопасност на 
потребителските продукти, пуснати или 

Настоящият регламент определя 
разпоредбите за безопасност на 
потребителските продукти, пуснати или 
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предоставени на пазара на Съюза. предоставени на пазара на Съюза, а
неговата основна роля е да се 
гарантира, че продуктите, които се 
предлагат на пазара, са безопасни за 
потребителите.

Or. es

Изменение 114
Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) които е възможно, при разумно 
предвидими условия, да се използват от 
потребителите, дори ако не са 
предназначени за тях;

б) които е възможно, при разумно 
предвидими условия, да се използват от 
потребителите дори ако не са 
предназначени за тях; не е вероятно 
продуктите да бъдат използвани от 
потребителите, ако са 
предназначени, при разумно 
предвидими условия, за изключително 
ползване от професионалисти и са 
изрично обозначени и представени 
като такива;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение ще спомогне да се гарантира твърде необходимата правна 
сигурност за производителите на професионални продукти, които ясно са посочили в 
информацията за безопасността и инструкциите за потребителя, че продуктите са 
предназначени да бъдат използвани от професионалисти, при определени условия, 
например от обучени възрастни, под надзора на техния работодател. Например това 
може да включва професионални инструменти или инсталационна техника, които 
никога не са били предназначени за продажба в магазини „направи си сам“ или 
продажбата им в такива магазини е била разрешена само при специални условията за 
представяне от производителя.

Изменение 115
Юрген Кройцман
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) които е възможно, при разумно 
предвидими условия, да се използват от 
потребителите, дори ако не са 
предназначени за тях;

б) за които е вероятно, при разумно 
предвидими условия, да се използват от 
потребителите дори ако при пускането 
на пазара не са предназначени за тях;

Or. de

Обосновка

Отнася се по-специално до немския превод: следва да се формулира по-ясно, че член 2, 
параграф 1, буква б) от предложението има единствено за цел в приложното поле на 
регламента да попаднат продуктите, които при разумно предвидими условия също се 
използват от потребителите. Целта тук не е да се регламентира неправилното 
използване на продуктите от страна на потребителите.

Изменение 116
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) на които потребителите са 
изложени в контекста на услуга, 
която им е предоставена.

в) които се предоставят на даден 
потребител в рамките на услуга, 
независимо дали продуктите се 
използват от самия потребител.

Or. en

Изменение 117
Лара Коми

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

2. Настоящият регламент не се прилага 
за продукти, които трябва да бъдат 
поправени или обновени, преди да 
бъдат използвани, ако тези продукти се 
предоставят на пазара като такива.

2. Настоящият регламент не се прилага 
за продукти, които трябва да бъдат 
поправени или обновени, преди да 
бъдат използвани, ако тези продукти се 
предоставят на пазара като такива, 
нито за продукти втора употреба, 
първоначално пуснати на пазара 
преди влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Трябва да се избягва налагане на законодателството със задна дата по отношение на 
продукти втора употреба.

Изменение 118
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) лекарствени продукти за хуманна или 
ветеринарна употреба;

а) лекарствени продукти и медицински 
изделия за хуманна или ветеринарна 
употреба;

Or. en

Изменение 119
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) материали и предмети, 
предназначени да влизат в контакт с 

заличава се
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храни, тъй като рисковете, свързани 
с тези продукти, са обхванати от 
Регламент ЕО) № 1935/2004 или от 
друго законодателство на Съюза, 
приложимо за храните;

Or. fr

Обосновка

Тъй като тези продукти са предмет на регламента за хармонизиране 
((ЕО) № 1935/2004), би било по-последователно те да бъдат обхванати от 
разпоредбите на член 2, параграф 4, както други продукти, предмет на специални 
хармонизирани изисквания, създадени с цел защита на здравето и безопасността на 
хората. Освен това пълното изключване на тези продукти от приложното поле ще 
означава освобождаване на операторите от техните задължения по отношение на 
предоставянето на информация, по-специално за произхода.

Изменение 120
Андреас Шваб, Биргит Колин-Ланген, Сабине Ферхайен

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) медицински изделия съгласно 
Директива 93/42/ЕИО относно 
медицинските изделия, 
Директива 90/385/ЕИО относно 
активните имплантируеми 
медицински изделия, както и 
Директива 98/79/ЕО относно 
диагностичните медицински изделия 
in vitro;

Or. de

Обосновка

Позоваванията на действащите до този момент директиви следва да се съгласуват с 
разглежданото понастоящем и все още подлежащо на приемане предложение за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета относно медицинските изделия и за 
изменение на Директива 2001/83/ЕО, с Регламент (ЕО) № 78/2002 и 
Регламент (ЕО) № 1223/2009, както и с предложението за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно диагностичните медицински изделия in vitro.
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Изменение 121
Ханс-Петер Майер, Андреас Шваб, Даниел Каспари

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) строителни продукти по смисъла 
на Регламент (ЕС) № 305/2011 от 
9 март 2011 г.;

Or. de

Обосновка

Не е необходимо повторно регламентиране на строителните продукти, те са 
обхванати като такива от съответните регламенти.

Изменение 122
Серджо Гаетано Коферати, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) оборудване, което потребителите 
използват за превоз или за пътуване и 
което се управлява от доставчик на 
услуги в контекста на услугите, 
предоставяни на потребителите;

заличава се

Or. it

Изменение 123
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – буква иа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) строителни продукти по смисъла 
на Регламент (ЕС) № 305/2011 от 
март 2011 г.

Or. en

Изменение 124
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Глави ІІ, ІІІ и ІV от настоящия
регламент не се прилагат за продукти, 
които са предмет на изисквания, 
създадени с цел да се защитят 
човешкото здраве и безопасност, 
предвидени в законодателството на 
Съюза за хармонизация или в 
съответствие с него.

4. Настоящият регламент не се 
прилагат за продукти, които са предмет 
на изисквания, създадени с цел да се 
защитят човешкото здраве и 
безопасност, предвидени в 
законодателството на Съюза за 
хармонизация или в съответствие с него.

Or. en

(вж. измененията на членове 5 и 6 от същия автор)

Обосновка

Регламентът не се прилага за хармонизирани стоки, за да се избегне припокриване и 
дублиране, тъй като основните елементи на глава I вече са обхванати от 
законодателството за хармонизация. Ясно разграничение между законодателство, 
приложимо към хармонизираните и нехармонизираните потребителски стоки, би 
опростило спазването на продуктовите правила от икономическите оператори и 
тяхното прилагане от страна на органите за надзор на пазара.

Изменение 125
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Глави ІІ, ІІІ и ІV от настоящия 
регламент не се прилагат за продукти, 
които са предмет на изисквания, 
създадени с цел да се защитят 
човешкото здраве и безопасност, 
предвидени в законодателството на 
Съюза за хармонизация или в
съответствие с него.

4. Глави ІІ, ІІІ и ІV от настоящия 
регламент не се прилагат за продукти, 
които са предмет на изисквания, 
създадени с цел да се защитят 
човешкото здраве и безопасност, 
предвидени в законодателството на 
Съюза за хармонизация или в
законодателството, което 
предвижда, или предоставя средства 
за предвиждане на изискванията, 
които се прилагат към тези продукти 
и които са предназначени за защита 
на здравето и безопасността на 
хората.

Or. en

Изменение 126
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Глави ІІ, ІІІ и ІV от настоящия
регламент не се прилагат за продукти, 
които са предмет на изисквания, 
създадени с цел да се защитят 
човешкото здраве и безопасност, 
предвидени в законодателството на 
Съюза за хармонизация или в 
съответствие с него.

4. Настоящият регламент не се 
прилагат за продукти, които са предмет 
на изисквания, създадени с цел да се 
защитят човешкото здраве и 
безопасност, предвидени в 
законодателството на Съюза за 
хармонизация или в съответствие с него.

Or. en

Обосновка

Една от целите на настоящия регламент е опростяването. Това няма да бъде 
постигнато, ако новото предложение дублира мерки, които вече са обхванати от 
съществуващото законодателство за хармонизация, което предвижда по-специфични 
изисквания по отношение на безопасността на продуктите. Този подход от страна на 
Комисията води до объркване относно приложното поле и в резултат — до 
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увеличаване на разходите за предприятията.

Изменение 127
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Глави ІІ, ІІІ и ІV от настоящия 
регламент не се прилагат за продукти, 
които са предмет на изисквания, 
създадени с цел да се защитят 
човешкото здраве и безопасност, 
предвидени в законодателството на 
Съюза за хармонизация или в 
съответствие с него.

4. Глава ІІІ от настоящия регламент не 
се прилага за продукти, които са 
предмет на изисквания, създадени с цел 
да се защитят човешкото здраве и 
безопасност, предвидени в 
законодателството на Съюза за 
хармонизация или в съответствие с него, 
а глава II се прилага допълнително по 
отношение на аспекти, които не са 
предвидени във въпросното 
законодателство.

Or. es

Обосновка

Двете предложения (Регламентът относно безопасността на потребителските 
продукти и Регламентът относно надзора на пазара) са съгласувани с Регламент (ЕО) 
№ 765/2008 и Решение № 768/2008/ЕО. По същия начин както надзорът на пазара е 
обхванат в един общ законодателен акт, искаме минималните задължения за 
икономическите оператори да бъдат обхванати само в един текст. Това ще улесни и 
подпомогне работата на органите за надзор на пазара. Съществуват специални 
директиви, които са в процес на преразглеждане, и ако даден продукт поради 
характеристиките си се нуждае и от някаква определена спецификация, то той ще 
бъде обхванат от тях.

Изменение 128
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) „безопасен продукт“ означава всеки 1) „безопасен продукт“ означава всеки 
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продукт, който при нормални или 
разумно предвидими условия на 
употреба на въпросния продукт, 
включително продължителност на 
употреба и, където е приложимо, 
неговото въвеждане в експлоатация, 
монтаж и изисквания по отношение на 
поддръжката, не поражда риск или 
поражда само минималните рискове, 
съвместими с употребата на продукта, 
които се считат за приемливи и 
съответстващи на изискванията за 
високо равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората;

продукт, който при нормални или 
разумно предвидими условия на 
употреба на въпросния продукт, 
включително продължителност на 
употреба и, където е приложимо, 
неговото въвеждане в експлоатация, 
монтаж и изисквания по отношение на 
поддръжката, обучението и надзора, не 
поражда риск или поражда само 
минималните рискове, съвместими с 
употребата на продукта, които се считат 
за приемливи и съответстващи на 
изискванията за високо равнище на 
защита на здравето и безопасността на 
хората;

Or. en

Обосновка

При оценяването на безопасността на даден продукт следва да се отдели 
необходимото внимание на отговорностите и задълженията за надзор или обучение, 
възложени на членове на семейството, доставчици на услуги или работодатели.

Изменение 129
Андреас Шваб, Биргит Колин-Ланген, Сабине Ферхайен

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) „безопасен продукт“ означава всеки 
продукт, който при нормални или 
разумно предвидими условия на 
употреба на въпросния продукт, 
включително продължителност на 
употреба и, където е приложимо, 
неговото въвеждане в експлоатация, 
монтаж и изисквания по отношение на 
поддръжката, не поражда риск или 
поражда само минималните рискове, 
съвместими с употребата на продукта, 
които се считат за приемливи и 
съответстващи на изискванията за 
високо равнище на защита на здравето и 

1) „безопасен продукт“ означава всеки 
продукт, който e автентичен и който
при нормални или разумно предвидими 
условия на употреба на въпросния 
продукт, включително продължителност 
на употреба и, където е приложимо, 
неговото въвеждане в експлоатация, 
монтаж и изисквания по отношение на 
поддръжката, не поражда риск или 
поражда само минималните рискове, 
съвместими с употребата на продукта, 
които се считат за приемливи и 
съответстващи на изискванията за 
високо равнище на защита на здравето и 
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безопасността на хората; безопасността на хората;

Or. de

Обосновка

Фалшифицираните продукти могат да крият значителни рискове за безопасността и 
здравето, поради което определението за безопасен продукт трябва да включва също 
така и неговата автентичност.

Изменение 130
Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) „безопасен продукт“ означава всеки 
продукт, който при нормални или 
разумно предвидими условия на 
употреба на въпросния продукт, 
включително продължителност на 
употреба и, където е приложимо, 
неговото въвеждане в експлоатация, 
монтаж и изисквания по отношение на 
поддръжката, не поражда риск или 
поражда само минималните рискове, 
съвместими с употребата на продукта, 
които се считат за приемливи и 
съответстващи на изискванията за 
високо равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората;

1) „безопасен продукт“ означава всеки 
автентичен продукт, който при 
нормални или разумно предвидими 
условия на употреба на въпросния 
продукт, включително продължителност 
на употреба и, където е приложимо, 
неговото въвеждане в експлоатация, 
монтаж и изисквания по отношение на 
поддръжката, не поражда риск или 
поражда само минималните рискове, 
съвместими с употребата на продукта, 
които се считат за приемливи и 
съответстващи на изискванията за 
високо равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората;

Or. fr

Обосновка

Автентичността е гаранция за сигурността на потребителя; тя спомага да се 
гарантира произхода и съответствието на даден продукт, и следва да бъде 
неразделна част от критериите за оценяване на безопасността на продуктите.

Изменение 131
Рафаеле Балдасаре
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Предложение за регламент
Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) „безопасен продукт“ означава всеки 
продукт, който при нормални или 
разумно предвидими условия на 
употреба на въпросния продукт, 
включително продължителност на 
употреба и, където е приложимо, 
неговото въвеждане в експлоатация, 
монтаж и изисквания по отношение на 
поддръжката, не поражда риск или 
поражда само минималните рискове, 
съвместими с употребата на продукта, 
които се считат за приемливи и 
съответстващи на изискванията за 
високо равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората;

1) „безопасен продукт“ означава всеки 
продукт, който е в съответствие със 
законодателството на Съюза за 
хармонизация за здраве и безопасност; 
в случай на липса на такова 
законодателство, „безопасен 
продукт“ означава всеки продукт, 
който при нормални или разумно 
предвидими условия на употреба на 
въпросния продукт, включително 
продължителност на употреба и, където 
е приложимо, неговото въвеждане в 
експлоатация, монтаж и изисквания по 
отношение на поддръжката, не поражда 
риск или поражда само минималните 
рискове, съвместими с употребата на 
продукта, които се считат за приемливи 
и съответстващи на изискванията за 
високо равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората;а здравето и 
безопасността на хората;

Or. en

Обосновка

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for 
interpretation by local market surveillance authorities.The suggested amendment:clarifies the 
first chronological step of the Market Surveillance’s risk assessment: to determine whether 
the product is covered by applicable Union harmonisation legislation;•eliminates any area of 
legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, which already 
specifies the scope, extent and limitations to market operators’ obligations;•eliminates non-
transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined in this 
Regulation such as “reasonable and acceptable”; “under normal and reasonably foreseeable 
conditions of use”; or “duration of use”;•removes reference to aspects of the risks not 
necessarily depending on the person liable for placing the product on the market: “putting 
into service, installation and maintenance”.

Изменение 132
Вим ван де Камп
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Предложение за регламент
Член 3 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) „модел на продукт“ означава 
продукт, за който се счита, че се 
отличава като притежава
идентични или сходни съществени 
характеристики, с разлики, ако има 
такива, които не оказват 
въздействие върху неговото 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 да ги възпира от извършване на проверки, тъй като значително 
увеличава равнището на необходимите за проверките ресурси.

Изменение 133
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) „модел на продукт“ означава 
продукт, за който се счита, че се 
отличават, макар че притежава 
идентични или сходни съществени 
характеристики, с разлики, които не 
оказват въздействие върху неговото 
ниво на безопасност, освен ако не е 
доказано друго от производителя или 
вносителя;
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Or. en

Изменение 134
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) „опасен продукт“ означава всеки 
продукт, който не е безопасен 
продукт по смисъла на точка 1;

Or. en

Изменение 135
Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. „модел на продукт“ означава 
всички продукти, които се считат за 
отличителни тъй като притежават 
идентични или сходни основни 
характеристики, с евентуални 
разлики, които обаче по никакъв 
начин не влияят на тяхното ниво на 
безопасност, освен ако 
производителят или вносителят не 
докажат обратното

Or. it

Обосновка

Следва да се уточни, че дистрибуторът не е в състояние да провери истинността на 
тези елементи, а само наличието им
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Изменение 136
Матео Салвини

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б) „модел на продукт“ означава 
продукт, за който се счита, че се 
отличава, като притежава 
идентични или сходни съществени 
характеристики, с разлики, ако има 
такива, които не оказват 
въздействие върху неговото ниво на 
безопасност, освен ако не е доказано 
друго от производителя или 
вносителя;

Or. en

Изменение 137
Йозеф Вайденхолцер

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 
процеса на търговска дейност срещу 
заплащане или безплатно;

2) „предоставяне на пазара“ означава 
всяка доставка на продукт за 
дистрибуция, потребление или 
използване на пазара на Съюза в 
процеса на търговска дейност срещу 
заплащане или безплатно; тук попадат 
също така всички форми на продажба 
от разстояние;

Or. de

Изменение 138
Йозеф Вайденхолцер
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) „пускане на пазара“ означава 
предоставянето на даден продукт на 
пазара на Съюза за пръв път;

3) „пускане на пазара“ означава 
предоставянето на даден продукт на 
пазара на Съюза за пръв път; тук 
попадат също така всички форми на 
продажба от разстояние;

Or. de

Изменение 139
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 13a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13а) „продукт, представляващ 
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 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 140
Ашли Фокс
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 13б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13б) „продуктови модели“ означава 
продукти, за които се счита, че се 
отличават с наличието на 
идентични или сходни съществени 
характеристики; разликите, ако има 
такива, не следва да оказват 
въздействие върху тяхното ниво на 
безопасност;

Or. en

Обосновка

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 да ги възпира от извършване на проверки, тъй като значително 
увеличава равнището на необходимите за проверките ресурси.

Изменение 141
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 142
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 17a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

17а) „уязвими потребители“ са 
лицата, които срещат трудности по 
отношение на достъпа до 
съответната информация за 
потребителите и нейното разбиране,
или поради умствено, физическо или 
психическо увреждане, или поради 
възрастта си, са изложени в по-
голяма степен на риск по отношение 
на безопасността и следователно се 
нуждаят от специална защита.

Or. en

Изменение 143
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент за 
даден продукт се счита, че е в 
съответствие с общото изискване за 
безопасност, определено в член 4, в 
следните случаи:

За целите на настоящия регламент за 
даден продукт се счита, че е безопасен в 
следните случаи:

Or. en

Изменение 144
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 5 – буква а)



AM\1003186BG.doc 49/179 PE516.922v03-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по отношение на рисковете, които 
са обхванати от изисквания, 
създадени с цел да се защитят 
човешкото здраве и безопасност, 
определени в или по силата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация — ако той е в 
съответствие с тези изисквания;

заличава се

Or. en

(вж. измененията на членове 2 и 6 от същия автор)

Обосновка

Регламентът не се прилага по отношение на хармонизирани стоки, за да се избегне 
припокриване и дублиране, тъй като основните елементи по глава I вече са обхванати 
от законодателството за хармонизация. Ясно разграничаване между 
законодателство, което се прилага по отношение на хармонизираните и 
нехармонизираните потребителски стоки, би опростило спазването на продуктовите 
правила от икономическите оператори и тяхното прилагане от органите за надзор на 
пазара.

Изменение 145
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по отношение на рисковете, които са 
обхванати от изисквания, създадени с 
цел да се защитят човешкото здраве и 
безопасност, определени в или по 
силата на законодателството на Съюза 
за хармонизация — ако той е в 
съответствие с тези изисквания;

a) по отношение на рисковете, които са 
обхванати от законодателството за 
хармонизация, създадено с цел да се 
защитят здравето и безопасността на 
хората — ако той е в съответствие с 
изискванията, определени в 
законодателството на Съюза за 
хармонизация;

Or. en
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Изменение 146
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при липсата на изисквания, 
определени в или по силата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, посочени в буква а), по 
отношение на рисковете, които са 
обхванати от европейски стандарти —
ако той отговаря на съответните 
европейски стандарти или на части от 
тях, позовавания на които са били 
публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз в съответствие с 
членове 16 и 17;

б) по отношение на рисковете, които са 
обхванати от европейски стандарти —
ако той отговаря на съответните 
европейски стандарти или на части от 
тях, позовавания на които са били 
публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз в съответствие с 
членове 16 и 17;

Or. en

(вж. измененията на членове 2 и 6 от същия автор)

Обосновка

Регламентът не се прилага по отношение на хармонизирани стоки, за да се избегне 
припокриване и дублиране, тъй като основните елементи по глава I вече са обхванати 
от законодателството за хармонизация. Ясно разграничаване между 
законодателство, което се прилага по отношение на хармонизираните и 
нехармонизираните потребителски стоки, би опростило спазването на продуктовите 
правила от икономическите оператори и тяхното прилагане от органите за надзор на 
пазара.

Изменение 147
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при липсата на изисквания, 
определени в или по силата на 
законодателството на Съюза за 

б) при липсата на изисквания, 
определени в или по силата на 
законодателството на Съюза за 
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хармонизация, посочени в буква а), по 
отношение на рисковете, които са 
обхванати от европейски стандарти —
ако той отговаря на съответните 
европейски стандарти или на части от 
тях, позовавания на които са били 
публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз в съответствие с 
членове 16 и 17;

хармонизация, посочени в буква а), по 
отношение на рисковете, които са 
обхванати от европейски стандарти —
ако той отговаря на съответните 
европейски стандарти или на части от 
тях, позовавания на които са били 
публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз в съответствие с 
членове 16 и 17, и когато е 
приложимо, ако отговаря на 
допълнителните изисквания във 
връзка със здравето и безопасността, 
установени в законодателството на 
държавата членка, в която 
продуктът се пуска на пазара;

Or. fr

Обосновка

В определени случаи даден продукт, който отговаря на всички съответни европейски 
стандарти или на част от тях, не може да се счита за безопасен, освен ако не е в 
съответствие и с националните изисквания за безопасност, приети в съответствие с 
Договора.

Изменение 148
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при липсата на изисквания, 
определени в или по силата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, посочени в буква а), и 
на европейски стандарти, посочени в 
буква б), по отношение на рисковете, 
които са обхванати от изисквания във 
връзка със здравето и безопасността, 
установени в законодателството на 
държавата членка, в която продуктът се 
предоставя на пазара — ако той е в 
съответствие с такива национални 
изисквания.

в) при липсата на изисквания, 
определени в европейски стандарти, 
посочени в буква б), по отношение на 
рисковете, които са обхванати от 
изисквания във връзка със здравето и 
безопасността, установени в 
законодателството на държавата членка, 
в която продуктът се предоставя на 
пазара — ако той е в съответствие с 
такива национални изисквания.



PE516.922v03-00 52/179 AM\1003186BG.doc

BG

Or. en

(вж. измененията на членове 2 и 6 от същия автор)

Обосновка

Регламентът не се прилага по отношение на хармонизирани стоки, за да се избегне 
припокриване и дублиране, тъй като основните елементи по глава I вече са обхванати 
от законодателството за хармонизация. Ясно разграничаване между 
законодателство, което се прилага по отношение на хармонизираните и 
нехармонизираните потребителски стоки, би опростило спазването на продуктовите 
правила от икономическите оператори и тяхното прилагане от органите за надзор на 
пазара.

Изменение 149
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при липсата на изисквания, 
определени в или по силата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, посочени в буква а), и на 
европейски стандарти, посочени в 
буква б), по отношение на рисковете, 
които са обхванати от изисквания във 
връзка със здравето и безопасността, 
установени в законодателството на 
държавата членка, в която продуктът се 
предоставя на пазара — ако той е в 
съответствие с такива национални 
изисквания.

в) при липсата на изисквания,
определени в или по силата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, посочени в буква а), и на 
европейски стандарти, посочени в 
буква б), по отношение на рисковете, 
които са обхванати от изисквания във 
връзка със здравето и безопасността, 
установени в законодателството на 
държавата членка, в която продуктът се 
предоставя на пазара — ако той е в 
съответствие с такива национални 
правила, при условие че те са 
съобразени с правото на Съюза.

Or. en

Изменение 150
Вим ван де Камп

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Оператор, който пуска на пазара 
продукт, който не е обхванат от 
случаите, посочени в параграф 1, при 
поискване, предоставя на органите за 
надзор на пазара, както и на всеки 
икономически оператор, на който се 
доставят продуктите, 
доказателство за безопасността на 
продукта. В случай на неспазване на 
това изискване, продуктът се изтегля 
от пазара.

Or. en

Обосновка

Както вече е предвидено в ДОБП за продукти, които не отговарят на хармонизиран 
стандарт, национално или хармонизирано законодателство, тежестта на 
доказването следва действително да се поеме от икономическите оператори. От 
решаващо значение е да се изяснят последиците от този принцип в настоящия 
регламент, особено в момент, когато органите за надзор на пазара се борят да 
намерят средства за адекватно изпълнение.

Изменение 151
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Презумпцията за безопасност не 
освобождава органите за надзор от 
извършване на действия в 
съответствие с Регламента относно 
надзора на пазара, когато е налице 
ново доказателство, че въпреки 
съответствието или изпълнението 
продуктът представлява риск.

Or. es
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Изменение 152
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Във всички случаи, при оценката на 
безопасността на даден продукт 
следва да се има предвид принципът 
на предохранителните мерки.

Or. es

Изменение 153
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При липсата на законодателство 
на Съюза за хармонизация, европейски 
стандарти или изисквания във връзка 
със здравето и безопасността, 
установени в законодателството на 
държавата членка, в която 
продуктът се предоставя на пазара, 
както е посочено в букви а), б) и в) от 
член 5, следните аспекти се вземат 
под внимание, когато се оценява дали 
даден продукт е безопасен, и по-
специално:

заличава се

а) характеристиките на продукта, 
включително неговият състав, 
опаковка, инструкции за монтиране, 
и където е приложимо —
инструкциите за инсталиране и 
поддръжка;
б) въздействието върху други 
продукти, когато може разумно да се 
предвиди, че продуктът ще се 
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използва с други продукти;
в) представянето на продукта, 
неговото етикетиране, всички 
предупреждения и инструкции за 
неговата употреба и изхвърляне и 
всяко друго указание или информация 
по отношение на продукта;
г) категориите потребители, които 
са изложени на риск, когато 
използват продукта, по-специално 
уязвимите потребители;
д) външният вид на продукта и по-
специално когато даден продукт, 
макар и да не е храна, наподобява 
храна и е вероятно да бъде объркан с 
храна поради неговата форма, 
аромат, цвят, външен вид, опаковка, 
етикетиране, обем, размер или други 
характеристики.
Възможността за постигане на по-
високо равнище на безопасност или 
наличието на други продукти, които 
показват по-ниска степен на риск, не 
е основание даден продукт да се 
счита, че не е безопасен.

Or. en

(виж член 3, параграф 3 от Директива 2001/95/ЕО).

Обосновка

Настоящата система за оценяване на съответствието с изискването за безопасност 
на потребителските продукти (която функционира много добре) трябва да се запази. 
Новите елементи, които биха могли да объркат икономическите оператори и 
правоприлагащите органи, следва да се разглеждат на доброволна основа, за да се 
създаде правна сигурност. За тази цел редът на първия и втория параграф на член 6 
следва да се смени и новият параграф 2 следва да се основава на разпоредба за 
възможност.

Изменение 154
Юрген Кройцман
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. При липсата на европейски 
стандарти или изисквания във връзка 
със здравето и безопасността, 
установени в законодателството на 
държавата членка, в която 
продуктът се предоставя на пазара, 
както е посочено в букви б) и в) от 
член 5, съответствието на продукта 
на общите изисквания за безопасност 
се оценява като се вземат под 
внимание по-специално следните 
елементи, когато са налице:
а) доброволните национални 
стандарти, които транспонират 
съответните европейски
стандарти, различни от тези, 
посочени в буква б) от член 5;
б) стандартите, които са създадени в 
държавата членка, където
продуктът е пуснат на пазара;
в) препоръките на Комисията, които 
предвиждат указания за
оценка на безопасността на 
продуктите;
г) правилата на добрата практика за 
безопасността на продуктите, които 
важат в
съответния сектор;
д) последните постижения на 
науката и технологиите.

Or. en

(вж. член 3, параграф 3 от Директива 2001/95/EО, измененията на член 6, параграфи 1 
и 2, и членове 2 и 5 от същия автор)

Обосновка

Настоящата система за оценяване на съответствието с изискването за безопасност 
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на потребителските продукти (която функционира много добре) трябва да се запази. 
Новите елементи, които биха могли да объркат икономическите оператори и 
правоприлагащите органи, следва да се разглеждат на доброволна основа, за да се 
създаде правна сигурност. За тази цел редът на първия и втория параграф на член 6 
следва да се смени и новият параграф 2 следва да се основава на разпоредба за 
възможност.

Изменение 155
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При липсата на законодателство на 
Съюза за хармонизация, европейски 
стандарти или изисквания във връзка 
със здравето и безопасността, 
установени в законодателството на 
държавата членка, в която продуктът се 
предоставя на пазара, както е посочено в 
букви а), б) и в) от член 5, следните 
аспекти се вземат под внимание, 
когато се оценява дали даден продукт 
е безопасен, и по-специално:

При липсата на законодателство на 
Съюза за хармонизация, европейски 
стандарти или изисквания във връзка 
със здравето и безопасността, 
установени в законодателството на 
държавата членка, в която продуктът се 
предоставя на пазара, както е посочено в 
букви а), б) и в) от член 5. Преди 
предоставянето на продукта на 
пазара се извършва оценка на 
безопасността, в която се вземат под 
внимание следните аспекти:

Or. de

Изменение 156
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При липсата на законодателство на 
Съюза за хармонизация, европейски 
стандарти или изисквания във връзка 
със здравето и безопасността, 
установени в законодателството на 
държавата членка, в която продуктът се

За да се оцени  дали даден продукт е 
безопасен, следва да се вземат под 
внимание следните аспекти, когато 
те не са включени  в законодателство 
на Съюза за хармонизация, в европейски 
стандарти или в изисквания във връзка 



PE516.922v03-00 58/179 AM\1003186BG.doc

BG

предоставя на пазара, както е посочено в 
букви а), б) и в) от член 5, следните 
аспекти се вземат под внимание, 
когато се оценява дали даден продукт 
е безопасен, и по-специално:

със здравето и безопасността, 
установени в законодателството на 
държавата членка, в която продуктът се 
предоставя на пазара, както е посочено в 
букви а), б) и в) от член 5:

Обосновка

Всички аспекти, обхванати в букви а)—д), са общи, като следва да се има предвид 
момента на оценяване на риска при даден продукт и че не всички аспекти са 
обхванати в специални национални и общностни разпоредби, поради което се предлага 
тези изисквания да се прилагат за всички продукти, хармонизирани и 
нехармонизирани, най-вече посоченото в буква д), което произтича от една обща 
разпоредба (Директива 87/357/ЕИО) за всички продукти (директивата, която се 
отменя).

Изменение 157
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези критерии следва да се вземат 
предвид от всички икономически 
оператори по цялата верига за 
производство и създаване на добавена 
стойност.

Or. de

Изменение 158
Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) характеристиките на продукта, 
включително неговият състав, 
опаковка, инструкции за монтиране, и 
където е приложимо — инструкциите за 
инсталиране и поддръжка;

а) характеристиките на продукта, 
включително неговите автентичност, 
състав, опаковка, инструкции за 
монтиране, и където е приложимо —
инструкциите за инсталиране и 
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поддръжка;

Or. fr

Обосновка

Автентичността е гаранция за сигурността на потребителя; тя спомага да се 
гарантира произхода и съответствието на даден продукт, и следва да бъде 
неразделна част от критериите за оценяване на безопасността на продуктите.

Изменение 159
Лара Коми

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) представянето на продукта, неговото 
етикетиране, всички предупреждения и 
инструкции за неговата употреба и 
изхвърляне и всяко друго указание или 
информация по отношение на продукта;

в) представянето на продукта, неговото 
етикетиране, всички предупреждения и 
инструкции за неговата употреба и 
изхвърляне и всяко друго указание или 
информация по отношение на продукта, 
които могат да бъдат предоставени 
дори само чрез картини или 
пиктограми;

Or. it

Изменение 160
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) представянето на продукта, неговото 
етикетиране, всички предупреждения и 
инструкции за неговата употреба и 
изхвърляне и всяко друго указание или 
информация по отношение на продукта;

в) представянето на продукта, неговото 
етикетиране, всички предупреждения и 
инструкции за неговата употреба и 
изхвърляне и всяко друго указание или 
информация по отношение на продукта, 
които могат да бъдат предоставени 
дори само чрез картини или 
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пиктограми;

Or. it

Изменение 161
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) категориите потребители, които са 
изложени на риск, когато използват 
продукта, по-специално уязвимите 
потребители;

г) категориите потребители, които са 
изложени на риск, когато използват 
продукта, по-специално уязвимите 
потребители, които е вероятно да 
използват продукта при разумно 
предвидими условия;

Or. en

(вж. измененията на съображение 13 и член 16, параграф 2а (нов) от същия автор)

Обосновка

Понятието за уязвими потребители обхваща широк спектър от ситуации, които 
излизат извън обичайните условия за поемане на отговорност. Поради това 
рисковете за уязвими потребители следва да се оценяват в съответствие с 
вероятността те да използват даден продукт при разумно предвидими условия. 
Настоящото изменение е включено и в изменението с предложение за член 16, 
параграф 2а (нов) от същия автор.

Изменение 162
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) категориите потребители, които са 
изложени на риск, когато използват 
продукта, по-специално уязвимите 
потребители;

г) категориите потребители, които са 
изложени на риск, когато използват 
продукта при разумно предвидими 
условия, по-специално уязвимите 
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потребители, като например децата, 
възрастните хора и лицата с 
увреждания, при отчитане на 
уязвимостта във връзка със 
специфични продуктови категории;

Or. en

Изменение 163
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) категориите потребители, които са 
изложени на риск, когато използват 
продукта, по-специално уязвимите 
потребители;

г) категориите потребители, които са 
изложени на риск, когато използват 
продукта, по-специално уязвимите 
потребители, като например децата, 
възрастните хора и лицата с 
увреждания, при отчитане на 
уязвимостта въз основа на 
специфичните рискове във връзка с 
продукта.

Or. en

Изменение 164
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) категориите потребители, които са 
изложени на риск, когато използват 
продукта, по-специално уязвимите 
потребители;

г) характеристиките на 
потребителите, които са изложени на 
риск, когато използват продукта;

Or. de
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Изменение 165
Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) външният вид на продукта и по-
специално когато даден продукт, макар 
и да не е храна, наподобява храна и е 
вероятно да бъде объркан с храна 
поради неговата форма, аромат, цвят, 
външен вид, опаковка, етикетиране, 
обем, размер или други характеристики.

д) външният вид на продукта и по-
специално когато даден продукт:

— макар и да не е храна, наподобява 
храна и е вероятно да бъде объркан с 
храна поради неговата форма, аромат, 
цвят, външен вид, опаковка, 
етикетиране, обем, размер или други 
характеристики;

— макар и да не е детска играчка, 
видимо наподобява детска играчка и 
има вероятност да бъде особено 
привлекателен за деца.

Or. en

Обосновка

Всеки продукт може да бъде „привлекателен за децата“, просто защото децата 
често се интересуват от предмети, които възрастните използват. Този факт 
затруднява оценяването на това дали даден продукт е „привлекателен за децата“. 
Поради това производителят следва да предвиди специални предпазни 
мерки/предупреждения, единствено когато външният вид на продукта видимо 
наподобява детска играчка.

Изменение 166
Отмар Карас

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) външният вид на продукта и по-
специално когато даден продукт, макар 
и да не е храна, наподобява храна и е 
вероятно да бъде объркан с храна 
поради неговата форма, аромат, цвят, 
външен вид, опаковка, етикетиране, 
обем, размер или други характеристики.

д) външният вид на продукта,
характеристиките и опаковката му,
и по-специално когато даден продукт, 
макар и да не е храна, наподобява храна 
и е вероятно да бъде объркан с храна 
поради неговата форма, аромат, цвят, 
външен вид, опаковка, етикетиране, 
обем, размер или други характеристики; 
особено в случай на продукт, който 
може да привлече децата да го 
използват по начин, който 
представлява риск за тяхното здраве 
и безопасност.

Or. en

Изменение 167
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) външният вид на продукта и по-
специално когато даден продукт, макар 
и да не е храна, наподобява храна и е 
вероятно да бъде объркан с храна 
поради неговата форма, аромат, цвят, 
външен вид, опаковка, етикетиране, 
обем, размер или други характеристики.

д) външният вид на продукта и по-
специално когато даден продукт, макар 
и да не е храна, наподобява храна и е 
вероятно да бъде объркан с храна 
поради неговата форма, аромат, цвят, 
външен вид, опаковка, етикетиране, 
обем, размер или други характеристики;
особено когато един продукт 
привлича вниманието на децата 
поради своите характеристики: 
форма, украса, аромат, звук, 
движение и др.

Or. es

Обосновка

Предлага се в буква д) да се включат привличащите вниманието на децата продукти, 
които поради своите характеристики могат да са опасни за тях. (например: гумички 
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за триене с форма и аромат на храна, микрофони с формата на близалки, лампи, 
отоплителни уреди, овлажнител на въздух, унищожители на насекоми, машина за 
сладолед, тостер, скара за сандвичи и др., привличащи вниманието на децата 
продукти).

Изменение 168
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възможността за постигане на по-
високо равнище на безопасност или 
наличието на други продукти, които 
показват по-ниска степен на риск, не е 
основание даден продукт да се счита, че 
не е безопасен.

Възможността за постигане на по-
високо равнище на безопасност или 
наличието на други продукти, които 
показват по-ниска степен на риск, не е 
достатъчно основание даден продукт 
да се счита, че не е безопасен.

Or. de

Изменение 169
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1, когато се 
оценява дали даден продукт е 
безопасен, трябва да се вземат 
предвид следните аспекти, когато те 
са налице, и по-специално:

заличава се

а) последните достижения на 
науката и технологиите;
б) европейски стандарти, различни 
от тези, позовавания на които са 
публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз в съответствие с 
членове 16 и 17;
в) международни стандарти;
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г) международни спогодби;
д) препоръки на Комисията или 
указания за оценка на безопасността 
на продуктите;
е) национални стандарти, които са 
разработени в държавата членка, в 
която продуктът се предоставя;
ж) правилата на добрата практика 
за безопасността на продуктите, 
които важат в съответния сектор;
з) разумните очаквания на 
потребителите относно 
безопасността.

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че настоящата система за оценяване на съответствието с 
изискването за безопасност на потребителските продукти (която функционира 
много добре) ще се запази. Новите елементи, които биха могли да объркат 
икономическите оператори и правоприлагащите органи, следва да се разглеждат на 
доброволна основа, за да се създаде правна сигурност. За тази цел редът на първия и 
втория параграф на член 6 следва да се смени и новият параграф 2 следва да се 
основава на разпоредба за възможност.

Изменение 170
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В допълнение към елементите, 
посочени в параграф 1, следните 
аспекти във връзка с продуктите и 
тяхното използване могат да се 
вземат под внимание, когато се 
оценява дали даден продукт е 
безопасен, по-специално:
а) характеристиките на продукта, 
включително неговите 
автентичност, състав, опаковка, 
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инструкции за монтиране, и където е 
приложимо — инструкциите за 
инсталиране и поддръжка;
б) въздействието върху други 
продукти, когато може разумно да се 
предвиди, че продуктът ще се 
използва с други продукти;
в) представянето на продукта, 
неговото етикетиране, всички 
предупреждения и инструкции за 
неговата употреба и изхвърляне и 
всяко друго указание или информация 
по отношение на продукта;
г) категориите потребители, които 
са изложени на риск, когато 
използват продукта, по-специално 
уязвимите потребители, които е 
вероятно да използват продукта при 
разумно предвидими условия;
д) външният вид на продукта и по-
специално когато даден продукт, 
макар и да не е храна, наподобява 
храна и е вероятно да бъде объркан с 
храна поради неговата форма, 
аромат, цвят, външен вид, опаковка, 
етикетиране, обем, размер или други 
характеристики.
Възможността за постигане на по-
високи равнища на безопасност или 
наличието на други продукти, които 
представляват по-ниска степен на 
риск, не е основание да се счита, че 
даден продукт не е безопасен.

Or. en

(вж. измененията на член 6, параграфи 1, 1а (нов) и 2 от същия автор)

Обосновка

Новите елементи, които биха могли да объркат икономическите оператори и 
правоприлагащите органи, следва да се разглеждат на доброволна основа, за да се 
създаде правна сигурност. За тази цел редът на първия и втория параграф на член 6 
следва да се смени и новият параграф 2 следва да се основава на разпоредба за 
възможност. В допълнение към предложените критерии, следва също така да бъде 
възможно да се вземе предвид автентичността на продуктите, тъй като много 
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фалшифицирани продукти не са безопасни.

Изменение 171
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) последните достижения на 
науката и технологиите;

заличава се

Or. en

(вж. изменението с предложение за член 6, параграф 1а (нов) от същия автор)

Обосновка

Премества се в края на списъка. Въпреки че е важно да се разгледат последните 
достижения на науката и технологиите, това не следва да бъде първият аспект, 
който да се взема предвид. Последните достижения на науката обикновено постигат 
по-висока степен на безопасност. Въпреки това даден продукт може да продължава 
да се счита за безопасен, дори ако други продукти с по-високи стандарти на 
безопасност са налични на пазара. Настоящото изменение е включено и в изменението 
с предложение за член 6, параграф 1а (нов) от същия автор.

Изменение 172
Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) последните достижения на 
науката и технологиите;

заличава се

Or. fr

Обосновка

За да се гарантира прилагането им, критериите за оценка на безопасността на 
продуктите трябва да бъдат обективни и достъпни за производителите. Последните 
достижения на науката и технологиите и разумните очаквания на потребителите 
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относно безопасността не отговарят на тези условия.

Изменение 173
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) изисквания, които съгласно 
член 16, параграф 1 се поставят в 
рамките на мандат за извършване на 
стандартизация;

Or. de

Изменение 174
Серджо Гаетано Коферати, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) принципът на предпазливост; 

Or. it

Изменение 175
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) съществените изисквания, 
съдържащи се в мандатите за 
стандартизация в съответствие с 
член 16 от настоящия регламент;
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Or. fr

Обосновка

Контролът върху спазването на съществените изисквания на мандатите за 
стандартизация може да бъде полезен показател за безопасността на даден продукт 
по време на изготвянето на стандартите.

Изменение 176
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) стандарти на други държави 
членки.

Or. es

Изменение 177
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) основни изисквания, публикувани 
от Комисията за изпълнение на 
мандата в съответствие с член 4, 
параграф 1, буква а) от Регламента 
относно безопасността на 
потребителските продукти.

Or. es

Изменение 178
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) разумните очаквания на 
потребителите относно 
безопасността.

заличава се

Or. en

(вж. изменението с предложение за член 6, параграф 1а (нов) от същия автор)

Обосновка

Този критерий се явява произволен и създава правна несигурност за икономическите 
оператори, тъй като те трябва да определят какви са „разумните очаквания на 
потребителите“ за всеки продукт, без никаква сигурност по отношение на това дали 
органите за надзор на пазара няма да тълкуват понятието по различен начин. 
Настоящото изменение е включено и в изменението с предложение за член 6, 
параграф 1а (нов) от същия автор.

Изменение 179
Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) разумните очаквания на 
потребителите относно 
безопасността.

заличава се

Or. fr

Обосновка

За да се гарантира прилагането им, критериите за оценка на безопасността на 
продуктите трябва да бъдат обективни и достъпни за производителите. Последните 
достижения на науката и технологиите и разумните очаквания на потребителите 
относно безопасността не отговарят на тези условия.

Изменение 180
Кристел Шалдемозе
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) законодателството на Съюза по 
отношение на алтернативите на 
изпитванията върху животни, 
използвани за регулаторни цели, 
съгласно посоченото в Регламент 
(ЕС) № 1907/2006, Регламент (ЕО) 
№ 1223/2009 и Директива 2010/63/ЕС.

Or. en

Изменение 181
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) последните достижения на 
науката и технологиите.

Or. en

(вж. изменението с предложение за член 6, параграф 1а (нов) от същия автор)

Обосновка

Изменение 182
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати

Предложение за регламент
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Маркировка „CE+“

Маркировката „CE+“ се нанася само 
от производителя или от негов 
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упълномощен представител.
Маркировката „CE+“ се нанася само 
върху потребителски продукти, 
обхванати от настоящия регламент, 
и не се нанася върху никакви други 
продукти. Маркировката „CE+“ се 
нанася след изпитване на 
представителни образци от 
пуснатите за продажба продукти, 
подбрани на случен принцип под 
контрола на съдебен служител, орган 
или друго квалифицирано лице, 
определено от всяка държава членка.
Маркировката „CE+“ е единствената 
маркировка, която удостоверява, че 
продуктът е бил подложен на 
изпитване и се счита за безопасен.

Or. en

Изменение 183
Вим ван де Камп

Предложение за регламент
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Маркировка „CE+“

1. Маркировката „CE+“ се нанася 
само от производителя или от негов 
упълномощен представител.
2. Маркировката „CE+“ се нанася 
само върху потребителски продукти, 
обхванати от настоящия регламент, 
и не се нанася върху никакви други 
продукти.
3. С нанасянето на маркировката 
„CE+“ производителят показва, че 
продуктът е бил подложен на 
изпитване от акредитиран орган, 
отговарящ за оценката на 
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безопасността на конкретния 
продукт, и съответства на 
изискванията за безопасност на 
настоящия регламент. Маркировката 
„CE+“ се нанася след изпитване на 
представителни образци от 
пуснатите за продажба продукти, 
подбрани на случен принцип под 
контрола на съдебен служител, орган 
или друго квалифицирано лице, 
определено от всяка държава членка. 
4. Маркировката „CE+“ е 
единствената маркировка, която 
удостоверява, че продуктът е бил 
подложен на изпитване и се счита за 
безопасен.
5. Забранява се нанасянето върху 
продукт на маркировки, знаци или 
надписи, които биха могли да 
подведат трети лица относно 
значението или формата на 
маркировката „CE+“. На продукта 
могат да се нанасят и други 
маркировки, ако те не засягат 
видимостта, четливостта и 
значението на маркировката „CE+“.
6. Държавите членки следят за 
правилното прилагане на режима, 
уреждащ нанасянето на 
маркировката „CE+“, и предприемат 
подходящи действия в случай на 
неправилна употреба на 
маркировката. Освен това 
държавите членки трябва да 
предвидят санкции за нарушенията, 
като за тежките нарушения могат 
да се предвидят наказателни санкции. 
Тези санкции трябва да бъдат 
съразмерни с тежестта на 
нарушението и ефективно да 
предотвратяват неправомерната 
употреба на маркировката.

Or. en



PE516.922v03-00 74/179 AM\1003186BG.doc

BG

Обосновка

Повечето от несъответстващите на изискванията модели запалки, продавани в ЕС, 
имат сертификат за съответствие, получен след изпитвания от третата страна. 
Това е така, тъй като при липсата на независима трета страна, която да участва в 
събирането на образци, производителите могат да предоставят за изпитванията 
готови образци, които не са представителни за това, което те действително 
продават и да получат сертификати за съответствие за продукти, които не са били 
проверени. Това е подвеждащо и представлява реален риск за безопасността на 
потребителите.

Изменение 184
Маркус Пипер, Маркус Фербер

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Посочване на произхода
1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
продукта или, когато размерът или 
естеството на продукта не позволява 
това, че информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава 
продукта. 
2. За целите на определянето на 
държавата на произход по смисъла на 
параграф 1 се прилагат правилата за 
непреференциален произход, 
установени в членове 23—25 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността.
3. Ако държавата на произход, 
определена в съответствие с 
параграф 2, е държава — членка на 
Съюза, производителите и 
вносителите могат да посочат Съюза 
или конкретна държава членка. 
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Or. de

Обосновка

Задължителното посочване на произхода не предлага добавена стойност за 
потребителя и създава ненужно объркване. Досегашните разпоредби гарантираха 
безопасността за потребителите. Освен това задължителното посочване на 
произхода създава ненужно нова бюрокрация, от която страдат по-специално 
малките и средните предприятия.

Изменение 185
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Посочване на произхода
1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
продукта или, когато размерът или 
естеството на продукта не позволява 
това, че информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава 
продукта.
2. За целите на определянето на 
държавата на произход по смисъла на 
параграф 1 се прилагат правилата за 
непреференциален произход, 
установени в членове 23—25 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността.
3. Ако държавата на произход, 
определена в съответствие с параграф 
2, е държава — членка на Съюза, 
производителите и вносителите 
могат да посочат Съюза или 
конкретна държава членка.
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Or. en

Изменение 186
Юрген Кройцман, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Посочване на произхода
1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
продукта или, когато размерът или 
естеството на продукта не позволява 
това, че информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава 
продукта.
2. За целите на определянето на 
държавата на произход по смисъла на 
параграф 1 се прилагат правилата за 
непреференциален произход, 
установени в членове 23—25 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността.
3. Ако държавата на произход, 
определена в съответствие с 
параграф 2, е държава — членка на 
Съюза, производителите и 
вносителите могат да посочат Съюза 
или конкретна държава членка.

Or. en

Обосновка

Изискването за обозначаване на произхода на потребителските продукти не се 
разглежда в оценката на въздействието, нито се съдържа в новата законодателна 
рамка. То не би подобрило безопасността на потребителите или проследимостта на 
продуктите, които са гарантирани по друг начин в хармонизираното 
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законодателство и в Регламента относно безопасността на потребителските 
продукти (CPSR). Също така това изискване би подвело потребителите на 
продуктите поради сложната световна верига за доставки. Накрая, неговото 
изпълнение би било скъпо за икономическите оператори и публичните органи.

Изменение 187
Аня Вайсгербер, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Посочване на произхода 
1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
продукта или, когато размерът или 
естеството на продукта не позволява 
това, че информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава 
продукта. 
2. За целите на определянето на 
държавата на произход по смисъла на 
параграф 1 се прилагат правилата за 
непреференциален произход, 
установени в членове 23—25 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността.
3. Ако държавата на произход, 
определена в съответствие с 
параграф 2, е държава — членка на 
Съюза, производителите и 
вносителите могат да посочат Съюза 
или конкретна държава членка.

Or. de

Обосновка

Задължителното посочване на произхода няма да подобри безопасността на 
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продуктите. Адресът на производителя, както и съответен идентификационен 
номер, трябва да бъдат поставени върху продуктите още сега, като гарантират 
тяхното проследяване. Обвързването на безопасността на продуктите с 
разпоредбите на Митническия кодекс е свързано със значителни разходи и време за 
съответните предприятия.

Изменение 188
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Рафал Тшасковски, Малгожата Хандзлик

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Посочване на произхода
1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
продукта или, когато размерът или 
естеството на продукта не позволява 
това, че информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава 
продукта.
2. За целите на определянето на 
държавата на произход по смисъла на 
параграф 1 се прилагат правилата за 
непреференциален произход, 
установени в членове 23—25 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността .
3. Ако държавата на произход, 
опредлелена в съответствие с 
параграф 2, е държава — членка на 
Съюза, производителите и 
вносителите могат да посочат Съюза 
или конкретна държава членка.

Or. pl
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Изменение 189
Андреас Шваб, Биргит Колин-Ланген, Сабине Ферхайен, Отмар Карас

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Посочване на произхода 
1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на
продукта или, когато размерът или 
естеството на продукта не позволява 
това, че информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава 
продукта.
2. За целите на определянето на 
държавата на произход по смисъла на 
параграф 1 се прилагат правилата за 
непреференциален произход, 
установени в членове 23—25 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността.
3. Ако държавата на произход, 
определена в съответствие с 
параграф 2, е държава — членка на 
Съюза, производителите и 
вносителите могат да посочат Съюза 
или конкретна държава членка.

Or. de

Обосновка

Въвеждането на задължително обозначаване на произхода във връзка с 
митническите разпоредби относно непреференциалния произход не е било предмет на 
предишната оценка на въздействието, извършена от Комисията. Освен това 
настоящото предложение може да се сравни с предложението на регламент 
COM(2005)0661, отменено през април 2013 г.
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Изменение 190
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Посочване на произхода
1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
продукта или, когато размерът или 
естеството на продукта не позволява 
това, че информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава 
продукта.
2. За целите на определянето на 
държавата на произход по смисъла на 
параграф 1 се прилагат правилата за 
непреференциален произход, 
установени в членове 23—25 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността .
3. Ако държавата на произход, 
опредлелена в съответствие с 
параграф 2, е държава — членка на 
Съюза, производителите и 
вносителите могат да посочат Съюза 
или конкретна държава членка.

Or. pl

Изменение 191
Лара Коми

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
продукта или, когато размерът или 
естеството на продукта не позволява 
това, че информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава продукта.

1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
продукта и съставните материали
или, когато размерът или естеството на 
продукта не позволява това, че 
информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава продукта. 
Във всички случаи това указание 
трябва да бъде предоставено по видим 
и лесно разпознаваем от потребителя 
начин.

Or. it

Изменение 192
Серджо Гаетано Коферати, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
продукта или, когато размерът или 
естеството на продукта не позволява 
това, че информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава продукта.

1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
продукта или, когато размерът или 
естеството на продукта не позволява 
това, че информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава продукта. 
Освен това производителите и 
вносителите поставят върху 
продуктите обозначение за произхода 
на материалите, от които са 
съставени. Посочването на произхода 
на крайния продукт трябва да бъде 
ясно и видимо за потребителите.

Or. it
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Изменение 193
Митро Репо

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителите и вносителите
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
продукта или, когато размерът или 
естеството на продукта не позволява 
това, че информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава продукта.

1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
продукта, включително произходът на 
суровините, използвани за 
производството, или, когато размерът 
или естеството на продукта не 
позволява това, че информацията следва 
да бъде представена върху опаковката 
или в документ, който придружава 
продукта.

Or. en

Обосновка

Важно е държавата на етикета да не бъде държавата на „мястото на последната 
икономическа промяна“. В противен случай това би означавало например европейска 
кожа, произведена в Китай, да носи етикет, посочващ „Държава на произход: 
Китай“ и потребителите не биха могли да знаят къде и при какви условия е 
произведена суровината, като например кожата.

Изменение 194
Йозеф Вайденхолцер, Йорг Лайхтфрид

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
продукта или, когато размерът или 
естеството на продукта не позволява 
това, че информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава продукта. 

1. Производителите и вносителите 
на даден продукт трябва да посочат 
държавата на произход, за да 
гарантират проследимостта на 
продукта по веригата на доставка.
Производителите и вносителите 
гарантират, че върху всички продукти, 
независимо от това, дали 
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произхождат от ЕС или от трета 
държава, е посочена държавата на 
произход на продукта или, когато 
размерът или естеството на продукта не 
позволява това, че информацията следва 
да бъде представена върху опаковката 
или в документ, който придружава 
продукта. Дистрибуторите трябва да 
гарантират, че производителите или 
вносителите са посочили държавата 
на произход по съответния начин, 
преди да предоставят даден продукт 
на европейския вътрешен пазар.

Or. de

Изменение 195
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
продукта или, когато размерът или 
естеството на продукта не позволява 
това, че информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава продукта.

1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
продукта и съставните материали
или, когато размерът или естеството на 
продукта не позволява това, че 
информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава продукта.

Or. it

Обосновка

Ключов елемент за оценката на безопасността на продукта е неговият състав. 
Продуктът трябва да бъде придружен от информация относно произхода на 
материалите, от които е съставен. Въвеждането на задължително посочване на 
произхода на материалите, от които са съставени продуктите, би добавило 
стойност към високите постижения на МСП в държавите членки, които поради 
липсата на прозрачна информация относно произхода на продуктите и материалите, 
които ги съставят, търпят икономически вреди.
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Изменение 196
Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на определянето на 
държавата на произход по смисъла на 
параграф 1 се прилагат правилата за 
непреференциален произход, 
установени в членове 23—25 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета 
относно създаване на Митнически 
кодекс на Общността21.

2. За целите на определянето на 
държавата на произход по смисъла на 
параграф 1 се прилагат правилата за 
непреференциален произход, 
установени в членове 52—55, 
включително делегираните актове, 
приети в съответствие с член 55, от 
Регламент (ЕС) № XXXX/2013 на Съвета 
относно създаване на Митнически 
кодекс на Съюза.

Or. fr

Изменение 197
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако държавата на произход, 
опредлелена в съответствие с 
параграф 2, е държава — членка на 
Съюза, производителите и вносителите 
могат да посочат Съюза или конкретна 
държава членка. 

3. Ако държавата на произход, 
определена в съответствие с параграф 2, 
е държава — членка на Съюза, 
производителите и вносителите могат да 
посочат върху етикета „Произведено 
в...“ Съюза или конкретна държава 
членка. Наименованието и адресът на 
производителя следва да се посочат 
също така върху всички продукти, 
които се предоставят на вътрешния 
пазар на ЕС.

Or. de
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Изменение 198
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако държавата на произход, 
опредлелена в съответствие с 
параграф 2, е държава — членка на 
Съюза, производителите и вносителите 
могат да посочат Съюза или 
конкретна държава членка.

3. Ако държавата на произход, 
определена в съответствие с параграф 2, 
е държава — членка на Съюза, 
производителите и вносителите трябва
да я посочат.

Or. it

Обосновка

Посочването на произход „Европейски съюз“ е прекалено общо.

Изменение 199
Джино Трематера

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Производителите, които желаят 
да поставят обозначение за произход, 
имат право да го направят само на 
английски език (с думите „Made in 
[държава]“), тъй като е лесно 
разбираемо за потребителите.

Or. it

Изменение 200
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато пускат своите продукти на 
пазара, производителите гарантират, че 
те са били проектирани и произведени в 
съответствие с общото изискване за 
безопасност, определено в член 4.

1. Преди да пускат своите продукти на 
пазара, производителите гарантират, че 
те са били проектирани и произведени в 
съответствие с общото изискване за 
безопасност, определено в член 4.

Or. de

Изменение 201
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Производителите осигуряват на 
потребителите съответната 
информация, която да им позволи да 
оценят риска, свойствен на продукт 
по време на нормалния или разумно 
предвидимия му период на употреба, 
когато тези рискове не са явни от 
самото начало без съответни 
предупреждения, и да позволи на 
потребителите да вземат мерки 
срещу тези рискове.
Производителите следва да направят 
оценка на риска на продукта преди 
пускането му на пазара.

Or. es

Обосновка

En primer lugar, falta la obligación de informar al consumidor de los riesgos inherentes a un 
producto durante su periodo de utilización normal o razonablemente previsible, recogida en 
el art. 5.1 de la DSGP y se propone incluirla, En segundo lugar se propone incluir la 
obligación de realizar una evaluación del riesgo antes de su puesta en el mercado. No está 
claro en el texto que ésta sea obligatoria para al fabricante, y ésta debe formar parte de la 
documentación técnica. Es un asunto de gran importancia, ya que estamos refiriéndonos a 
productos no armonizados y muchos de ellos no tienen ninguna normativa. Esta sería una 
buena base para su control.
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Изменение 202
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производителите гарантират, че има 
въведени процедури, които гарантират, 
че и серийното производство ще бъде 
в съответствие с общото изискване за 
безопасност, определено в член 4.

2. Производителите гарантират, че има 
въведени процедури, които гарантират, 
че и производството ще бъде в 
съответствие с общото изискване за 
безопасност, определено в член 4, със 
съответните изисквания за опазване 
на здравето и за безопасност на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация и на европейските 
стандарти, както и с изискванията 
за опазване на здравето и за 
безопасност съгласно 
законодателството на държавите 
членки, в които продуктът следва да 
се предоставя.

Or. de

Изменение 203
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производителите гарантират, че има 
въведени процедури, които гарантират, 
че и серийното производство ще бъде в 
съответствие с общото изискване за 
безопасност, определено в член 4.

2. Производителите гарантират, че има 
въведени процедури, които гарантират, 
че и серийното производство ще бъде в 
съответствие с общото изискване за 
безопасност, определено в член 4.

Производителите следва да 
поддържат регистър на извършените 
проверки по позиции и той да бъде на 
разположение на органите за надзор 
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при поискване.

Or. es

Обосновка

С оглед на опита от прилагането на системата RAPEX продуктите на пазара не са 
еднородни и често се случва при лабораторни изпитвания нито един от трите 
образци, взети от пазара, да не бъде еднакъв в другия.

Изменение 204
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. С цел идентифициране на 
възможните рискове, свързани с даден 
продукт, производителите 
провеждат подходящи процедури и 
установяват безопасността на 
продукта и съответствието със 
стандартите, посочени в параграф 2; 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 20, при посочване на аспектите, 
които трябва да бъдат разгледани от 
производителя при анализа на 
възможните рискове, включително на 
формата на анализа.

Or. de

Изменение 205
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Пропорционално на възможните 3. За да се гарантира най-висока 
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рискове, свързани с даден продукт, 
производителите, с цел защита на 
здравето и безопасността на 
потребителите, провеждат изпитване на 
образци на продуктите, които са 
предоставени на пазара, разследват 
сигнали по жалби и поддържат регистър 
на жалбите, неотговарящите на 
изискванията продукти и иззетите 
продукти и информират дистрибуторите 
за провеждането на този мониторинг.

степен на безопасност на 
продуктите, производителите, с цел 
защита на здравето и безопасността на 
потребителите, най-малко веднъж 
годишно провеждат изпитване на 
представителни образци на 
продуктите, които са пуснати за 
продажба, подбрани на случен 
принцип под контрола на съдебен 
служител, орган или друго 
квалифицирано лице, определено от 
всяка държава членка, разследват 
сигнали по жалби и поддържат регистър 
на жалбите, неотговарящите на 
изискванията продукти и иззетите 
продукти и информират дистрибуторите 
за провеждането на този мониторинг.

Or. en

Изменение 206
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
производителите, с цел защита на 
здравето и безопасността на 
потребителите, провеждат изпитване на 
образци на продуктите, които са 
предоставени на пазара, разследват 
сигнали по жалби и поддържат регистър 
на жалбите, неотговарящите на 
изискванията продукти и иззетите 
продукти и информират дистрибуторите 
за провеждането на този мониторинг.

3. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
производителите, в присъствието на 
квалифициран държавен 
представител, с цел защита на 
здравето и безопасността на 
потребителите, провеждат поне веднъж 
годишно изпитване на случайно 
избрани образци на продуктите, които 
са предоставени на пазара, разследват 
сигнали по жалби и поддържат регистър 
на жалбите, неотговарящите на 
изискванията продукти и иззетите 
продукти и информират дистрибуторите 
за провеждането на този мониторинг. 
По-специално производителите 
трябва при същите предварителни 
условия да извършат изпитвания за 
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продуктите, които са били или са 
предмет на решение на Комисията 
съгласно член 12 от Регламента 
относно надзора на пазара на 
продукти.

Or. de

Изменение 207
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
производителите, с цел защита на 
здравето и безопасността на 
потребителите, провеждат изпитване на 
образци на продуктите, които са 
предоставени на пазара, разследват 
сигнали по жалби и поддържат регистър 
на жалбите, неотговарящите на 
изискванията продукти и иззетите 
продукти и информират дистрибуторите 
за провеждането на този мониторинг.

3. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
производителите, с цел защита на 
здравето и безопасността на 
потребителите, най-малко веднъж 
годишно провеждат изпитване на 
представителни образци на 
продуктите, които са пуснати за 
продажба, подбрани на случен 
принцип под контрола на съдебен 
служител, орган или друго 
квалифицирано лице, определено от 
всяка държава членка, разследват 
сигнали по жалби и поддържат регистър 
на жалбите, неотговарящите на 
изискванията продукти и иззетите 
продукти и информират дистрибуторите 
за провеждането на този мониторинг.

По-специално при същите условия 
производителите провеждат 
изпитване на продуктите, които са 
били или са предмет на решение на 
Комисията въз основа на член 12 от 
регламента относно надзора на 
пазара на продукти.

Or. en
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Изменение 208
Вим ван де Камп

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
производителите, с цел защита на 
здравето и безопасността на 
потребителите, провеждат изпитване на 
образци на продуктите, които са 
предоставени на пазара, разследват 
сигнали по жалби и поддържат регистър 
на жалбите, неотговарящите на 
изискванията продукти и иззетите 
продукти и информират дистрибуторите 
за провеждането на този мониторинг.

3. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
производителите, с цел защита на 
здравето и безопасността на 
потребителите, най-малко веднъж 
годишно провеждат изпитване на 
представителни образци на 
продуктите, които са пуснати за 
продажба, подбрани на случен 
принцип под контрола на съдебен 
служител, орган или друго 
квалифицирано лице, определено от 
всяка държава членка, разследват 
сигнали по жалби и поддържат регистър 
на жалбите, неотговарящите на 
изискванията продукти и иззетите 
продукти и информират дистрибуторите 
за провеждането на този мониторинг. 
По-специално при същите условия 
производителите провеждат 
изпитване на продуктите, които са 
били или са предмет на решение на 
Комисията въз основа на член 12 от 
регламента относно надзора на 
пазара на продукти.

Or. en

Обосновка

Обосновката е същата, както при член 6а (нов).

Изменение 209
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
производителите, с цел защита на 
здравето и безопасността на 
потребителите, провеждат изпитване на 
образци на продуктите, които са 
предоставени на пазара, разследват 
сигнали по жалби и поддържат регистър 
на жалбите, неотговарящите на 
изискванията продукти и иззетите 
продукти и информират дистрибуторите 
за провеждането на този мониторинг.

3. С цел защита на здравето и 
безопасността на потребителите, 
провеждат изпитване на образци на 
продуктите, които са предоставени на 
пазара, разследват сигнали по жалби и 
поддържат регистър на жалбите, 
неотговарящите на изискванията 
продукти и иззетите продукти и 
информират дистрибуторите за 
провеждането на този мониторинг. Тази 
информация следва да се предоставя 
на органите за надзор при поискване.

Or. es

Обосновка

Тези данни са много важни при постъпване на сигнал до органите относно даден 
продукт, когато е необходимо да се разбере дали производителят е имал подобни 
сигнали и как е действал.

Изменение 210
Филип Жювен, Нора Бера, Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
производителите, с цел защита на 
здравето и безопасността на 
потребителите, провеждат изпитване на 
образци на продуктите, които са 
предоставени на пазара, разследват 
сигнали по жалби и поддържат регистър 
на жалбите, неотговарящите на 
изискванията продукти и иззетите 
продукти и информират дистрибуторите 
за провеждането на този мониторинг.

3. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
производителите, с цел защита на 
здравето и безопасността на 
потребителите, провеждат изпитване на 
представителни образци на 
продуктите, които са предоставени на 
пазара, избрани под контрола на 
съдебен служител или квалифицирано 
лице, определено от всяка държава 
членка, разследват сигнали по жалби и 
поддържат регистър на жалбите, 
неотговарящите на изискванията 
продукти и иззетите продукти и 
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информират дистрибуторите за 
провеждането на този мониторинг.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да засили надеждността на изпитванията на 
образци от продукти след пускането им на пазара, когато се счита, че те генерират 
потенциални рискове. Въвеждането на представителността на образците се 
гарантира от факта, че те се избират от трета страна (съдебен служител или лице, 
определено от националните компетентни органи на държавите членки).

Изменение 211
Филип Жювен, Нора Бера, Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато продуктите, предоставени 
на пазара, са били или са предмет на 
решение на Комисията въз основа на 
член 12 от [Регламента относно 
надзора на пазара на продукти] с цел 
защита на здравето и безопасността 
на потребителите, производителите 
или — когато е уместно —
вносителите най-малко веднъж 
годишно провеждат изпитване на 
представителни образци на 
продуктите, които са предоставени 
на пазара, избрани под контрола на 
съдебен служител или квалифицирано 
лице, определено от всяка държава 
членка.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение цели да се въведе задължително изпитване на образци за 
производителите (или за вносителите, когато производителят е установен в трета 
държава) по отношение на продукти, които са били предмет на решения въз основа 
на член 12 от Регламента относно надзора на пазара на продукти (продукти, 
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представляващи сериозен риск и спрямо които са обосновани съответните действия 
на Съюза). Изпитването на образци се провежда поне веднъж годишно.

Изменение 212
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
производителите изготвят техническа 
документация. Техническата 
документация съдържа, когато това е 
целесъобразно, следното:

Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
производителите изготвят техническа 
документация за категории от 
продукти. Техническата документация 
съдържа, когато това е целесъобразно, 
следното:

Or. en

Изменение 213
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
производителите изготвят техническа 
документация. Техническата 
документация съдържа, когато това е 
целесъобразно, следното:

Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
производителите изготвят техническа 
документация. Техническата 
документация съдържа следното:

Or. de

Изменение 214
Пабло Ариас Ечеверия
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт,
производителите изготвят техническа 
документация. Техническата 
документация съдържа, когато това е 
целесъобразно, следното:

Производителите изготвят техническа 
документация. Техническата 
документация съдържа следното:

Or. es

Изменение 215
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) общо описание на продукта и 
основните му свойства, които са от 
значение за оценката на безопасността
на продукта;

а) общо описание на категорията на 
продукта и основните му свойства, 
които са от значение за оценката на 
безопасността;

Or. en

Изменение 216
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) общо описание на продукта и 
основните му свойства, които са от 
значение за оценката на безопасността 
на продукта;

а) общо описание на продукта, което 
насочва недвусмислено 
документацията към продукта, и 
описание на основните му свойства, 
които са от значение за оценката на 
безопасността на продукта;
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Or. es

Изменение 217
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) име и адрес на производителя;
техническата документация се 
подготвя на езика на държавата 
членка, в която продуктът се 
предоставя на пазара, или на езика, 
приемлив за органите за надзор на 
пазара, поискали тази документация;

Or. es

Обосновка

Засилва се проследимостта на продукта. Текстът е копие на член 11, параграф 2, 
буква а) от Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти.

Изменение 218
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) анализ на възможните рискове, 
свързани с продукта, и решенията, 
приети с цел отстраняване или 
смекчаване на тези рискове, 
включително резултатите от 
изпитванията, извършени от 
производителя или от друга страна от 
негово име;

б) анализ на възможните рискове, 
свързани с категорията на продукта, и 
решенията, приети с цел отстраняване 
или смекчаване на тези рискове, 
включително резултатите от 
изпитванията, извършени от 
производителя или от друга страна от 
негово име;

Or. en
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Изменение 219
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) анализ на възможните рискове, 
свързани с продукта, и решенията, 
приети с цел отстраняване или 
смекчаване на тези рискове, 
включително резултатите от 
изпитванията, извършени от 
производителя или от друга страна от 
негово име;

б) анализ на възможните рискове, 
свързани с продукта съгласно
[параграф 2a]*, и решенията, приети с 
цел отстраняване или смекчаване на 
тези рискове, включително резултатите 
от изпитванията, извършени от 
производителя или от друга страна от 
негово име;

__________________
* Моля, добавете параграфа, който 
съответства на изменение 16 във 
връзка с член 8 – параграф 2a (нов), 
внесено от Йозеф Вайденхолцер 

Or. de

Изменение 220
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) където е приложимо, списък на 
европейските стандарти, посочени в 
член 5, буква б), или изискванията за 
защита на здравето и безопасността, 
установени в законодателството на 
държавата членка, в която продуктът
се предоставя на пазара, посочени в 
член 5, буква в), или други аспекти, 
посочени в член 6, параграф 2, които се 
прилагат с цел да се изпълнят общото 
изискване за безопасност, определено в 

в) където е приложимо, списък на 
европейските стандарти, посочени в 
член 5, буква б), или изискванията за 
защита на здравето и безопасността, 
установени в законодателството на 
държавата членка, в която продуктите
се предоставят на пазара, посочени в 
член 5, буква в), или други аспекти, 
посочени в член 6, параграф 2, които се 
прилагат с цел да се изпълнят общото 
изискване за безопасност, определено в 
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член 4. член 4.

Or. en

Изменение 221
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) когато производителят не 
предлага продукта на пазара, името, 
регистрираното търговско 
наименование или регистрираната 
търговска марка на производителя и 
адреса, на който може да се 
осъществи връзка с него.

Or. en

Обосновка

Ако наименованието и адресът на производител извън ЕС трябва да фигурират върху 
внасяния продукт, тази информация ще стане известна на конкурентите и бизнес 
клиентите на вносителя, в резултат на което те биха могли да заобиколят този 
конкретен вносител в бъдеще и да се снабдяват директно от производителя извън ЕС. 
Това ще отблъсне МПС от вноса на продукти и ще доведе до значително нарушаване 
на конкуренцията. Поради това се предлага тази информация да се включи в 
техническата документация.

Изменение 222
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако някой от европейските стандарти, 
изискванията за опазване на здравето и 
безопасността или други аспекти, 
посочени в буква в) от първа алинея, са 

Ако някой от европейските стандарти, 
изискванията за опазване на здравето и 
безопасността или други аспекти, 
посочени в буква в) от първа алинея, са 
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само частично приложени, се посочват 
частите, които са приложени.

само частично приложени, се посочват 
частите, които са приложени, а при 
необходимост се уточнява начинът, 
по който рисковете, обхванати в 
частите, които не са били 
приложени, са били взети под 
внимание.

Or. fr

Обосновка

Когато производителите решат да приложат само част от даден стандарт или 
изисквания за здраве и безопасност, те трябва да уточнят как са избрали да се 
справят с другите рискове, включени в стандарта.

Изменение 223
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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 поискване.

5. 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, независимо дали в електронна 
или в друга форма, при обосновано
поискване.

Or. en

Изменение 224
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Производителите съхраняват 5. Производителите съхраняват 
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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 поискване.

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

Изменение 225
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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 поискване.

5. Производителите предоставят 
съответните части от техническата 
документация за период от пет години
след пускането на продукта на пазара на 
разположение на органите за надзор на 
пазара в електронен или физически 
формат при обосновано поискване.

Не е задължително техническата 
документация да се намира на 
територията на Съюза, нито да бъде 
постоянно на разположение в 
материална форма. Въпреки това тя 
трябва да може да бъде събрана и 
предоставена на разположение в 
рамките на приемлив срок.

Or. en

(вж. член R2, параграф 9 и член R4, параграф 9 от Решение № 768/2008/ЕО, 
приложение VІІ, част А, параграф 2 от Директива 2006/42/ЕО, Насоките на ЕС за 

прилагане на Директива 2006/95/ЕО и изменението на член 10, параграф 8 от същия 
автор).

Обосновка

Производителите следва да изготвят технически спецификации само за 
нехармонизирани потребителски продукти при обосновано поискване, тъй като за 
тези продукти обикновено се счита, че не представляват висок риск. Общо 
задължение би създало непропорционална административна тежест. Предложената 
формулировка се ръководи от директивата относно машините. Предложеният 
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период от 10 години очевидно надхвърля жизнения цикъл на повечето потребителски 
стоки и поради това следва да бъде съкратен.

Изменение 226
Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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 поискване.

5. Производителите гарантират, че
техническата документация може да се 
предостави на разположение на 
органите за надзор на пазара при 
поискване за период от десет години 
след пускането на продукта на пазара.

Or. en

Обосновка

Регламентът относно безопасността на потребителските продукти (CPSR) не 
следва бъде по-строг от хармонизираното законодателство. Следователно 
вносителите не следва да бъдат задължавани да съхраняват техническата 
документация, а да я предоставят на органите при поискване.

Изменение 227
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 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 поискване.

5. Производителите съхраняват 
техническата документация за период от 
десет години след последното пускане
на продукта на пазара и я предоставят 
на разположение на органите за надзор 
на пазара при поискване.

Or. es
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Обосновка

Началото на този период следва да е последната дата, на която продуктът е пуснат 
на пазара.

Изменение 228
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Производителите гарантират, че 
техните продукти имат нанесен тип, 
партиден или сериен номер или друг 
елемент, който позволява 
идентифицирането на продукта, който е 
ясно видим и четлив за потребителите 
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 гарантират, че 
техните продукти имат нанесен тип, 
партиден или сериен номер или друг 
елемент, който позволява 
идентифицирането на продукта, който е 
ясно видим и четлив за потребителите 
или, когато размерът или естеството на 
продукта не позволяват това, че 
необходимата информация е 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава продукта. 
В този случай на потребителите се 
препоръчва да запазят 
информацията, представена върху 
опаковката или в документ, който 
придружава продукта.

Or. de

Изменение 229
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Производителите гарантират, че 
техните продукти имат нанесен тип, 
партиден или сериен номер или друг 
елемент, който позволява 

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

позволява идентифицирането на 
продукта, който е ясно видим и четлив 
за потребителите или, когато размерът 
или естеството на продукта не 
позволяват това, че необходимата 
информация е представена върху 
опаковката или в документ, който 
придружава продукта.

Or. en

Изменение 230
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Производителите гарантират, че 
техните продукти имат нанесен тип, 
партиден или сериен номер или друг 
елемент, който позволява 
идентифицирането на продукта, който е 
ясно видим и четлив за потребителите 
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 гарантират, че 
техните продукти имат нанесен тип, 
партиден или сериен номер или друг 
елемент, който позволява 
идентифицирането на продукта, който е 
ясно видим и четлив за потребителите.
Когато размерът или естеството на 
продукта не позволяват това, 
необходимата информация е 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава продукта,
снабдени в този случай с означение 
„Информация, която трябва да се 
съхранява“.

Or. fr

Обосновка

Когато информацията за идентификация фигурира върху опаковката или в документ, 
придружаващ продукта, потребителите трябва да бъдат посъветвани да ги запазят.

Изменение 231
Констанс Льо Грип
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато информацията, която 
позволява идентифицирането на 
продукта, не е поместена директно 
върху продукта, производителите 
указват по достатъчно видим начин, 
че носителят, върху които фигурира 
тази информация, трябва да се 
запази.

Or. fr

Изменение 232
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Когато производителите считат, 
че техните продукти не носят 
рискове или са само с ниско равнище 
на риск, разпоредбите на 
параграфи 3—5 не се прилагат. При 
извършването на тази оценка 
производителят трябва да може да 
удостовери решението си пред 
съответните органи за надзор на 
пазара след обосновано поискване, 
както и пред своите доставчици 
надолу по веригата.

Or. en

Изменение 233
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. С цел засилване на безопасността 
на продуктите производителите 
изготвят списък на своите 
продуктови модели и го предоставят 
на разположение на обществеността 
и на другите икономически оператори 
по всякакъв подходящ начин.
Производителят предоставя на 
органите за надзор на пазара при 
поискване, както и на всеки 
икономически оператор, на който 
доставя за дистрибуция своите 
продукти, доказателства в подкрепа 
на съществуването на различни 
основни характеристики у неговите 
продуктови модели.

Or. en

Изменение 234
Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Производителите на продукти, 
които са предмет на решение на 
Комисията въз основа на член 12 от 
Регламента относно надзора на 
пазара на продукти [XREFX], 
изготвят списък с продуктови 
модели, придружени с фотография, и 
го предоставят на разположени на 
обществеността и на другите 
икономически оператори по всякакъв 
подходящ начин.
Производителят предоставя на 
органите за надзор на пазара при 
поискване, както и на всеки 
икономически оператор, на който 
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доставя за дистрибуция своите 
продукти, доказателства в подкрепа 
на съществуването на различни 
основни характеристики у неговите 
модели по смисъла на определението, 
дадено в член 3, параграф 2 от 
настоящия регламент. 

Or. en

Обосновка

Изискването за списък със снимка на моделите съществува в полското 
законодателство и позволява да се избегне каквото и да било объркване между 
моделите. Икономическите оператори вече няма да могат да пречат на мерките за 
изтегляне от пазара, като увеличават многократно броя на моделите за продукти, 
които са сходни по същество.

Изменение 235
Вим ван де Камп

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Производителите изготвят 
списък на своите продуктови модели, 
придружени от фотография, и го 
предоставят на разположение на 
обществеността и на другите 
икономически оператори по всякакъв 
подходящ начин, по-специално за 
продуктите, които са предмет на 
решение на Комисията въз основа на 
член 12 от Регламента относно 
надзора на пазара на продукти 
[XREFX], и за продуктите, които са 
предмет на широко разпространение.
Производителят предоставя на 
органите за надзор на пазара при 
поискване, както и на всеки 
икономически оператор, на който 
доставя за дистрибуция своите 
продукти, доказателства в подкрепа 
на съществуването на различни 
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основни характеристики у неговите 
модели по смисъла на определението, 
дадено в член 3, параграф 2 от 
настоящия регламент. 

Or. en

Обосновка

Изискването за списък със снимка на моделите съществува в полското 
законодателство и позволява да се избегне каквото и да било объркване между 
моделите. Икономическите оператори вече няма да могат да пречат на мерките за 
изтегляне от пазара, като увеличават многократно броя на моделите за продукти, 
които са сходни по същество.

Изменение 236
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. 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. В адреса трябва да посочва
единно звено за връзка с производителя.

7. 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, информацията се 
предоставя върху неговата опаковка 
или в документ, който придружава 
продукта, или в уебсайт, посочен ясно 
върху продукта или неговата 
опаковка, или в документите, които 
го придружават. В адреса трябва да се
посочва единно звено за връзка с 
производителя.

Or. en

Изменение 237
Андреас Шваб, Биргит Колин-Ланген, Сабине Ферхайен
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. 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. В адреса трябва да посочва 
единно звено за връзка с производителя.

7. Производителите посочват своето 
име, регистрирано търговско 
наименование или регистрирана 
търговска марка и адреса, на който 
може да се осъществи връзка с тях, 
върху продукта. Когато поради 
размера, вида или опаковката на 
продукта това не е възможно, трябва 
да се постави само марката. В адреса 
трябва да се посочва единно звено за 
връзка с производителя.

Or. de

Обосновка

От съображения за пропорционалност, както и избягване на допълнителна 
бюрокрация и разходи с оглед на допълнителни опаковки и документация, по-специално 
по отношение на по-малките или единично продавани продукти, поставянето само на 
регистрираната марка следва да бъде достатъчно.

Изменение 238
Юрген Кройцман, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. 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. В адреса трябва да посочва 
единно звено за връзка с производителя.

7. Когато производителите пускат 
даден продукт на пазара, те 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, в 
документ, който придружава продукта,
или в уебсайт, посочен ясно върху 
продукта или неговата опаковка, или 
в документите, които го 
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придружават. В адреса трябва да 
посочва единно звено за връзка с 
производителя.

Or. en

(вж. изменението на член 10, параграф 3 от същия автор)

Обосновка

Особено по отношение на малки продукти (напр. чорапи), както и на стоки, които 
могат да бъдат продавани поотделно (напр. топки за голф) предложените 
задължения ще доведат до високи допълнителни разходи, тъй като информацията ще 
трябва да бъде предоставена в отделни документи. Включването на уебсайт, където 
може да бъде получена допълнителна информация, би било по-рентабилно и щадящо 
околната среда.

Изменение 239
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите гарантират, че 
продуктът им е придружен от 
инструкции за употреба и информация 
за безопасността на език, който може
лесно да бъде разбран от потребителите, 
както е определено от държавата 
членка, в която продуктът се 
предоставя, с изключение на случаите, 
когато продуктът може да бъде 
използван безопасно и по предвидения 
от производителя начин без такива 
инструкции и информация за 
безопасност.

Производителите гарантират, че 
продуктът им е придружен от 
инструкции за употреба и информация 
за безопасността на език или във 
визуален формат, които могат лесно 
да бъдат разбрани от потребителите, 
както е определено от държавата 
членка, в която продуктът се 
предоставя, с изключение на случаите, 
когато продуктът може да бъде 
използван безопасно и по предвидения 
от производителя начин без такива 
инструкции и информация за 
безопасност.

Or. en

Обосновка

Преводът на всички езици на ЕС може да бъде ефективно заменен в някои случаи с 
указания под формата на рисунки и пиктограми. Тези новаторски решения са добри и 
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привлекателни алтернативи на техническия език, използван в указанията за 
определени продукти.

Изменение 240
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите гарантират, че 
продуктът им е придружен от 
инструкции за употреба и информация 
за безопасността на език, който може 
лесно да бъде разбран от потребителите, 
както е определено от държавата 
членка, в която продуктът се 
предоставя, с изключение на случаите, 
когато продуктът може да бъде 
използван безопасно и по предвидения 
от производителя начин без такива 
инструкции и информация за 
безопасност.

Производителите гарантират, че 
продуктът им е придружен от 
инструкции за употреба и информация 
за безопасността на език или по начин, 
който може лесно да бъде разбран от 
потребителите, както е определено от 
държавата членка, в която продуктът се 
предоставя, с изключение на случаите, 
когато продуктът може да бъде 
използван безопасно и по предвидения 
от производителя начин без такива 
инструкции и информация за 
безопасност.

Or. en

Изменение 241
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите гарантират, че 
продуктът им е придружен от 
инструкции за употреба и информация 
за безопасността на език, който може 
лесно да бъде разбран от потребителите, 
както е определено от държавата 
членка, в която продуктът се 
предоставя, с изключение на случаите, 
когато продуктът може да бъде 

Производителите гарантират, че 
продуктът им е придружен от 
инструкции за употреба и информация 
за безопасността, насочени към 
потребителя по ясен и разбираем 
начин, на език, който може лесно да 
бъде разбран от потребителите, както е 
определено от държавата членка, в 
която продуктът се предоставя, с 
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използван безопасно и по предвидения 
от производителя начин без такива 
инструкции и информация за 
безопасност.

изключение на случаите, когато 
продуктът може да бъде използван 
безопасно и по предвидения от 
производителя начин без такива 
инструкции и информация за 
безопасност.

Or. es

Изменение 242
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Инструкциите за употреба и 
информацията за безопасност, 
посочени в параграф 8, се поставят на 
видно място и са лесно видими, 
четливи и когато е необходимо —
незаличими. Те по никакъв начин не се 
скриват, затъмняват, отнемат или 
прекъсват от какъвто и да било 
текст или изображения, или друг 
материал.

Or. fr

Обосновка

Предоставянето на инструкции за употреба и информация за безопасността е 
полезно, само ако те са четливи. Следователно е целесъобразно това да се посочи, 
съгласно условията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на 
информация за храните на потребителите.

Изменение 243
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
производителите незабавно информират 
за това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, когато това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
производителите незабавно информират 
за това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

Or. en

(вж. изменението на член 10, параграф 7 и на член 11, параграф 5 от същия автор)

Обосновка

Думата „ако“ създава правна несигурност, тъй като може да се тълкува като 
допълнително условие за използването на коригиращи действия.

Изменение 244
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
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коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен,
производителите незабавно информират 
за това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат. Освен това 
производителите незабавно информират 
за това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта на пазара, като приложат 
подробни данни, по-специално, относно 
риска за здравето и безопасността, както 
и за всички предприети коригиращи 
действия.

Or. en

Изменение 245
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
производителите незабавно информират 
за това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
производителите незабавно информират 
за това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия. При неотложни случаи или 
в случай че производителят не 
изпълнява това задължение, 
държавите членки задължават 
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производителя да предприеме 
коригиращи действия в съответствие 
с член 9, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № [.../... на 
Европейския парламент и на Съвета 
от... относно надзора на пазара на 
продукти]*.

__________________

* ОВ: Моля, въведете номер, дата и 
данни за публикация в ОВ на 
Регламента относно надзора на 
пазара на продукти (2013/0048).

Or. de

Изменение 246
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
производителите незабавно информират 
за това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно, както и да 
предупредят по целесъобразен и 
ефективен начин потребителите, 
които са изложени на риск във връзка 
с несъответствието на продукта.
Производителите гарантират, че 
разполагат с внедрени процедури за 
предприемане на коригиращи 
действия, за изтегляне или изземване 
на техни продукти. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
производителите незабавно информират 
за това органите за надзор на пазара на 
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държавите членки, в които предоставят 
продукта, като приложат подробни
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

Or. en

Изменение 247
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен,
производителите незабавно информират 
за това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия. 

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат. Освен това е 
необходимо потребителите, които са 
потенциално засегнати от 
несъответствието на продукта, да 
бъдат ефективно предупредени. Освен 
това производителите незабавно 
информират за това органите за надзор 
на пазара на държавите членки, в които 
предоставят продукта, като приложат 
подробни данни, по-специално, относно 
риска за здравето и безопасността, както 
и за всички предприети коригиращи 
действия.

Or. de

Изменение 248
Матео Салвини
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен,
производителите незабавно информират 
за това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, както и да 
предупредят по целесъобразен и 
ефективен начин потребителите, 
които са изложени на риск поради 
несъответствието на продукта. 
Освен това производителите незабавно 
информират за това органите за надзор 
на пазара на държавите членки, в които 
предоставят продукта на пазара, като 
приложат подробни данни, по-
специално, относно риска за здравето и 
безопасността, както и за всички 
предприети коригиращи действия.

Or. en

Изменение 249
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
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целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
производителите незабавно информират 
за това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

целесъобразно. Те предприемат и 
целесъобразни действия, с цел да 
предупредят потребителите за 
опасността, която съответният 
продукт може да представлява за 
тях. Освен това, ако продуктът не е 
безопасен, производителите незабавно 
информират за това органите за надзор 
на пазара на държавите членки, в които 
предоставят продукта, като приложат 
подробни данни, по-специално, относно 
риска за здравето и безопасността, както 
и за всички предприети коригиращи 
действия.

Or. en

Изменение 250
Отмар Карас

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
производителите незабавно информират 
за това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
производителите незабавно 
предупреждават потребителите за
потенциалния риск от 
несъответствие на продукта и 
предоставят съвети за предпазните 
мерки, които да бъдат взети, както и
информират за това органите за надзор 
на пазара на държавите членки, в които 
предоставят продукта, като приложат 
подробни данни, по-специално, относно 
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риска за здравето и безопасността, както 
и за всички предприети коригиращи 
действия.

Or. en

Изменение 251
Вим ван де Камп

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен,
производителите незабавно информират 
за това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, както и да 
предупредят по целесъобразен и 
ефективен начин потребителите, 
които са изложени на риск във връзка 
с несъответствието на продукта. 
Освен това производителите незабавно 
информират за това органите за надзор 
на пазара на държавите членки, в които 
предоставят продукта на пазара, като 
приложат подробни данни, по-
специално, относно риска за здравето и 
безопасността, както и за всички 
предприети коригиращи действия.

Or. en

Обосновка

Вносителят играе главна роля, тъй като той е отговорен за продукта, който 
възнамерява да предостави на европейския пазар. Поради това е много важно 
вносителите да гарантират, че преди пускането на продукта на пазара трябва да са 
изпълнени няколко изисквания, а именно, че е извършена съответната оценка на 
съответствието, че производителят е изготвил съответната техническа 
документация и че продуктът има нужните маркировки за съответствие.
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Изменение 252
Филип Жювен, Нора Бера, Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
производителите незабавно информират 
за това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
производителите незабавно информират 
за това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия и резултатите от тях.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че информацията, предоставена от производителя на 
органите за надзор на пазара, включва резултатите от предприетите потенциални 
коригиращи действия, с цел да се гарантира правилната информираност на органите 
за надзор на пазара (проследяване). Същото задължение се отнася и за 
производителите (член 8), вносителите (член 10) и дистрибуторите (член 11).

Изменение 253
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. Производителите гарантират, че 
разполагат с внедрени процедури за 
предприемане на коригиращи 
действия за изтегляне или изземване 
на техните продукти, и представят 
тези процедури на органите за надзор 
на пазара при поискване.

Or. en

Изменение 254
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. В съответствие с възможния 
риск, свързан с даден продукт, 
производителите се информират 
редовно както относно последните 
достижения на науката и 
технологиите, така и относно 
разпоредбите и стандартите, 
приложими съгласно 6, параграф 2.

Or. de

Изменение 255
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) при искане от страна на орган за 
надзор на пазара предоставя на този 
орган цялата информация и 
документация, необходими за доказване 

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

Or. en

Изменение 256
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да пуснат даден продукт на 
пазара, вносителите гарантират, че 
продуктът е в съответствие с общото 
изискване за безопасност, определено в 
член 4, както и че производителят е 
спазил изискванията, посочени в член 8, 
параграфи 4, 6 и 7.

1. Преди да пуснат даден продукт на 
пазара, вносителите гарантират, че 
продуктът е в съответствие с общото 
изискване за безопасност, определено в 
член 4, че производителят е спазил 
изискванията, посочени в член 8, както 
и че техническата документация е 
изготвена от производителя съгласно 
член 8.

Or. en

Изменение 257
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да пуснат даден продукт на 
пазара, вносителите гарантират, че 
продуктът е в съответствие с общото 
изискване за безопасност, определено в 
член 4, както и че производителят е 
спазил изискванията, посочени в член 8, 
параграфи 4, 6 и 7.

1. Преди да пуснат даден продукт на 
пазара, вносителите гарантират, че 
продуктът е в съответствие с общото 
изискване за безопасност, определено в 
член 4, както и че производителят е 
спазил изискванията, посочени в член 8, 
параграфи 4 и 6.

Or. en

(вж. измененията на член 8, параграф 4 и на член 8, параграф 7 от същия автор)
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Обосновка

Ако наименованието и адресът на производител извън ЕС трябва да фигурират върху 
внасяния продукт, тази информация ще стане известна на конкурентите и бизнес 
клиентите на вносителя, в резултат на което те биха могли да заобиколят този 
конкретен вносител в бъдеще и да се снабдяват директно от производителя извън ЕС. 
Това ще откаже МПС от вноса на продукти и ще причини значително нарушаване на 
конкуренцията. Поради това се предлага тази информация да се включи в 
техническата документация.

Изменение 258
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да пуснат даден продукт на 
пазара, вносителите гарантират, че 
продуктът е в съответствие с общото 
изискване за безопасност, определено в 
член 4, както и че производителят е 
спазил изискванията, посочени в член 8, 
параграфи 4, 6 и 7.

1. Преди да пуснат даден продукт на 
пазара, вносителите гарантират, че 
продуктът е в съответствие с общото 
изискване за безопасност, определено в 
член 4, както и че производителят е 
спазил изискванията, посочени в член 8,
по-специално че техническата 
документация, предоставена от 
производителя съгласно член 8, 
параграф 4, отговаря на 
потенциалните рискове, свързани с 
продукта.

Or. de

Изменение 259
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да пуснат даден продукт на 
пазара, вносителите гарантират, че 
продуктът е в съответствие с общото 

1. Преди да пуснат даден продукт на 
пазара, вносителите гарантират, че 
продуктът е в съответствие с общото 
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изискване за безопасност, определено в 
член 4, както и че производителят е 
спазил изискванията, посочени в член 8, 
параграфи 4, 6 и 7.

изискване за безопасност, определено в 
член 4, че производителят е спазил 
изискванията, посочени в член 8, и че 
техническата документация, 
изготвена от производителя съгласно 
член 8, параграф 4, е в съответствие с 
евентуалните рискове, свързани с 
продукта.

Or. en

Обосновка

Вносителят играе главна роля, тъй като той е отговорен за продукта, който 
възнамерява да предостави на европейския пазар. Поради това е много важно 
вносителите да гарантират, че преди пускането на продукта на пазара трябва да са 
изпълнени няколко изисквания, а именно, че е извършена съответната оценка на 
съответствието, че производителят е изготвил съответната техническа 
документация и че продуктът има нужните маркировки за съответствие.

Изменение 260
Юрген Кройцман, Мортен Льокегор

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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, или в 
уебсайт, ясно посочен върху продукта 
или неговата опаковка, или в 
документите, които го придружават. 
Те се уверяват, че допълнителен етикет 
няма да закрива информацията на 
етикета, предоставена от производителя.

Or. en

(вж. изменението на член 8, параграф 7 от същия автор)



PE516.922v03-00 124/179 AM\1003186BG.doc

BG

Обосновка

Особено за малките продукти (напр. чорапи) и продуктите, които могат да се 
продават поединично (напр. топки за голф), предложените задължения ще доведат до 
по-високи допълнителни разходи, тъй като информацията ще трябва да се 
предоставя в отделни документи. Включването на уебсайт, където може да бъде 
получена допълнителна информация, би било по-рентабилно и щадящо околната среда.

Изменение 261
Филип Жювен, Нора Бера, Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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 върху 
неговата опаковка, или в документ, 
който придружава продукта. Те не 
закриват каквато и да било 
задължителна информация или 
информация, свързана с 
безопасността, предоставена от 
производителя.

Or. en

Обосновка

Заличаването на формулировката „когато това не е възможно“ се извършва, с цел да 
се даде по-голяма гъвкавост на вносителите при прилагането на разпоредбата на 
член 10, параграф 3 (те могат да посочат информацията върху опаковката, а не 
непременно върху продукта, и следователно не се налага отваряне на опаковката). 
Изменението на последното изречение е с цел да бъдат обхванати други форми на 
потенциално закриване на основна информация (не само чрез използване на етикети, 
тъй като това може да се направи и като се използва например друга опаковка). 
Освен информацията, която се има предвид в тази разпоредба, не трябва да се 
ограничава до информацията, предоставената на етикета.

Изменение 262
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Вносителите гарантират, че 
техните продукти имат нанесен 
типов, партиден или сериен номер 
или друг елемент, който позволява
идентифицирането на продукта и 
който е ясно видим и четлив за 
потребителите или, когато размерът 
или естеството на продукта не 
позволяват това, че необходимата 
информация е представена върху 
опаковката или в документ, 
придружаващ продукта.

Or. en

Изменение 263
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Вносителите гарантират, че 
техните продукти имат нанесен 
типов, партиден или сериен номер 
или друг елемент, който позволява 
идентифицирането на продукта и 
който е ясно видим и четлив за 
потребителите или, че необходимата 
информация е представена върху 
опаковката или в документ, 
придружаващ продукта.

Or. en

Изменение 264
Юрген Кройцман
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вносителите гарантират, че продуктът 
им е придружен от инструкции за 
употреба и информация за безопасност 
на език, който може лесно да бъде 
разбран от потребителите, както е 
определено от държавата членка, в 
която продуктът се предоставя, с 
изключение на случаите, когато 
продуктът може да бъде използван 
безопасно и по предвидения от 
производителя начин без такива 
инструкции и информация за 
безопасност.

Вносителите гарантират, че продуктът 
им е придружен от инструкции за 
употреба и информация за безопасност 
на език или във визуален формат, 
който може лесно да бъде разбран от 
потребителите, както е определено от 
държавата членка, в която продуктът се 
предоставя, с изключение на случаите, 
когато продуктът може да бъде 
използван безопасно и по предвидения 
от производителя начин без такива 
инструкции и информация за 
безопасност.

Or. en

Обосновка

Преводът на всички езици на ЕС може да бъде ефективно заменен в някои случаи с 
указания под формата на рисунки и пиктограми. Тези новаторски решения са добри и 
привлекателни алтернативи на техническия език, използван в указанията за 
определени продукти.

Изменение 265
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
вносителите, с цел защита на здравето и 
безопасността на хората, провеждат 
изпитвания на образци на предлаганите 
продукти, разследват сигнали по жалби 
и водят регистър на жалбите, 
неотговарящите на изискванията
продукти и иззетите продукти и 

6. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
вносителите, с цел защита на здравето и 
безопасността на хората, провеждат 
изпитвания на образци на предлаганите 
продукти — най-малко веднъж 
годишно на представителни образци 
от продуктите, предлагани за 
продажба, избрани на случен принцип 
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информират производителя и 
дистрибуторите за провеждането на 
такъв мониторинг.

под контрола на съдебен служител 
или квалифицирано лице, определено 
от всяка държава членка —
разследват сигнали по жалби и водят 
регистър на жалбите, неотговарящите на 
изискванията продукти и иззетите 
продукти и информират производителя 
и дистрибуторите за провеждането на 
такъв мониторинг.

Or. en

Изменение 266
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
вносителите, с цел защита на здравето и 
безопасността на хората, провеждат 
изпитвания на образци на предлаганите 
продукти, разследват сигнали по жалби 
и водят регистър на жалбите, 
неотговарящите на изискванията 
продукти и иззетите продукти и 
информират производителя и 
дистрибуторите за провеждането на 
такъв мониторинг.

6. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
вносителите, с цел защита на здравето и 
безопасността на хората, провеждат 
изпитвания на образци на предлаганите 
продукти — най-малко веднъж 
годишно на представителни образци 
от продуктите, предлагани за 
продажба, избрани на случен принцип 
под контрола на съдебен служител 
или квалифицирано лице, определено 
от всяка държава членка —
разследват сигнали по жалби и водят 
регистър на жалбите, неотговарящите на 
изискванията продукти и иззетите 
продукти и информират производителя 
и дистрибуторите за провеждането на 
такъв мониторинг. По-специално при 
същите условия вносителите 
провеждат изпитване на 
продуктите, които са били или са 
предмет на решение на Комисията 
въз основа на член 12 от регламента 
относно надзора на пазара на 
продукти.
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Or. en

Изменение 267
Вим ван де Камп

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
вносителите, с цел защита на здравето и 
безопасността на хората, провеждат 
изпитвания на образци на предлаганите 
продукти, разследват сигнали по жалби 
и водят регистър на жалбите, 
неотговарящите на изискванията 
продукти и иззетите продукти и 
информират производителя и 
дистрибуторите за провеждането на 
такъв мониторинг.

6. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
вносителите, с цел защита на здравето и 
безопасността на хората, провеждат 
изпитвания на образци на предлаганите 
продукти — най-малко веднъж 
годишно на представителни образци 
от продуктите, предлагани за 
продажба, избрани на случен принцип 
под контрола на съдебен служител 
или квалифицирано лице, определено 
от всяка държава членка —
разследват сигнали по жалби и водят 
регистър на жалбите, неотговарящите на 
изискванията продукти и иззетите 
продукти и информират производителя 
и дистрибуторите за провеждането на 
такъв мониторинг. По-специално при 
същите условия вносителите 
провеждат изпитване на 
продуктите, които са били или са 
предмет на решение на Комисията 
въз основа на член 12 от регламента 
относно надзора на пазара на 
продукти.

Or. en

Обосновка

Обосновката е същата, както при член 6а (нов).

Изменение 268
Констанс Льо Грип
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
вносителите, с цел защита на здравето и 
безопасността на хората, провеждат 
изпитвания на образци на предлаганите
продукти, разследват сигнали по жалби 
и водят регистър на жалбите, 
неотговарящите на изискванията 
продукти и иззетите продукти и 
информират производителя и 
дистрибуторите за провеждането на 
такъв мониторинг.

6. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
вносителите, с цел защита на здравето и 
безопасността на хората, провеждат 
изпитвания на представителни
образци на случайно избрани 
предлагани продукти, разследват 
сигнали по жалби и водят регистър на 
жалбите, неотговарящите на 
изискванията продукти и иззетите 
продукти и информират производителя 
и дистрибуторите за провеждането на 
такъв мониторинг.

Or. en

Изменение 269
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че даден продукт, 
който са пуснали на пазара, не е 
безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, вносителите 
незабавно информират за това органите 
за надзор на пазара на държавите 
членки, в които предоставят продукта 
на пазара, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че даден продукт, 
който са пуснали на пазара, не е 
безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, когато това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, вносителите 
незабавно информират за това органите 
за надзор на пазара на държавите 
членки, в които предоставят продукта 
на пазара, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
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здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

Or. en

(вж. изменението на член 8, параграф 9 и на член 11, параграф 5 от същия автор)

Обосновка

Думата „ако“ създава правна несигурност, тъй като това може да се тълкува като 
допълнително условие за използването на коригиращи действия.

Изменение 270
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че даден продукт, 
който са пуснали на пазара, не е 
безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, вносителите 
незабавно информират за това органите 
за надзор на пазара на държавите 
членки, в които предоставят продукта 
на пазара, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че даден продукт, 
който са пуснали на пазара, не е 
безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат. Освен това 
вносителите незабавно информират за 
това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта на пазара, като приложат 
подробни данни, по-специално, относно 
риска за здравето и безопасността, както 
и за всички предприети коригиращи 
действия.

Or. en
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Изменение 271
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че даден продукт, 
който са пуснали на пазара, не е 
безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, вносителите 
незабавно информират за това органите 
за надзор на пазара на държавите 
членки, в които предоставят продукта 
на пазара, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че даден продукт, 
който са пуснали на пазара, не е 
безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, вносителите 
незабавно информират за това органите 
за надзор на пазара на държавите 
членки, в които предоставят продукта 
на пазара, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия. При неотложни случаи или 
в случай че производителят не 
изпълнява това задължение, 
държавите членки задължават 
вносителя да предприеме коригиращи 
действия в съответствие с член 9, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № [.../... 
на Европейския парламент и на 
Съвета от ... относно надзора на 
пазара на продукти]*.
__________________

* ОВ: Моля, въведете номер, дата и 
данни за публикация в ОВ на 
Регламента относно надзора на 
пазара на продукти (2013/0048).

Or. de
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Изменение 272
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че даден продукт, 
който са пуснали на пазара, не е 
безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, вносителите 
незабавно информират за това органите 
за надзор на пазара на държавите 
членки, в които предоставят продукта 
на пазара, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия. 

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че даден продукт, 
който са пуснали на пазара, не е 
безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат. Освен това 
вносителите незабавно информират за 
това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта на пазара, като приложат 
подробни данни, по-специално, относно 
риска за здравето и безопасността, както 
и за всички предприети коригиращи 
действия.

Or. de

Изменение 273
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че даден продукт, 
който са пуснали на пазара, не е 
безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че даден продукт, 
който са пуснали на пазара, не е 
безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
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или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, вносителите 
незабавно информират за това органите 
за надзор на пазара на държавите 
членки, в които предоставят продукта 
на пазара, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Те предприемат и 
целесъобразни действия, за да 
предупредят потребителите за
опасността, която съответният 
продукт може да представлява за 
тях. Освен това, ако продуктът не е 
безопасен, вносителите незабавно 
информират за това органите за надзор 
на пазара на държавите членки, в които 
предоставят продукта на пазара, като 
приложат подробни данни, по-
специално, относно риска за здравето и 
безопасността, както и за всички 
предприети коригиращи действия.

Or. en

Изменение 274
Филип Жювен, Нора Бера, Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че даден продукт, 
който са пуснали на пазара, не е 
безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, вносителите 
незабавно информират за това органите 
за надзор на пазара на държавите 
членки, в които предоставят продукта
на пазара, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че даден продукт, 
който са пуснали на пазара, не е 
безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, вносителите 
незабавно информират за това органите 
за надзор на пазара на държавите 
членки, в които предоставят продукта, 
като приложат подробни данни, по-
специално, относно риска за здравето и 
безопасността, както и за всички 
предприети коригиращи действия и 
резултатите от тях.
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Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че информацията, предоставена от вносителите на 
органите за надзор на пазара, включва резултатите от предприетите потенциални 
коригиращи действия, с цел да се гарантира правилната информираност на органите 
за надзор на пазара (проследяване). Същото задължение се отнася и за 
производителите (член 8), вносителите (член 10) и дистрибуторите (член 11).

Изменение 275
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. 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 поискване.

8. Вносителите гарантират, че за 
период от пет години след пускането на 
продукта на пазара съответните 
части от техническата 
документация могат да бъдат 
предоставени на разположение на 
органите за надзор на пазара в 
електронен или физически формат
при обосновано поискване.

Or. en

(вж. член R4, параграф 8 от Решение № 768/2008/ЕО и изменението на член 8, 
параграф 5 от същия автор)

Обосновка

Решение № 768/2008/ЕО предвижда, че вносителите „в продължение на ... [срок, 
който се определя съобразно жизнения цикъл на продукта и степента на риска], (...) 
гарантират, че при поискване техническата документация може да бъде 
предоставена на тези органи“. Предложеният срок от 10 години определено 
надвишава жизнения цикъл на повечето потребителски продукти и поради това е 
съкратен. В исканията следва да се посочат рисковете, установени във връзка със 
съответния продукт.

Изменение 276
Ашли Фокс
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. 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 поискване.

8. Вносителите гарантират, че
техническата документация може да се 
предостави на разположение на 
органите за надзор на пазара при 
поискване.

Or. en

Изменение 277
Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. 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 поискване.

8. Вносителите гарантират, че
техническата документация може да се 
се предостави на разположение на 
органите за надзор на пазара при 
поискване за период от десет години 
след пускането на продукта на пазара.

Or. en

Обосновка

Регламентът относно безопасността на потребителските продукти (CPSR) не 
следва бъде по-строг от хармонизираното законодателство. Следователно 
вносителите не следва да бъдат задължавани да съхраняват техническата 
документация, а да я предоставят на органите при поискване.

Изменение 278
Вим ван де Камп

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 8а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Вносителите изготвят списъци 
на своите продуктови модели, 
придружени от фотография, и ги 
предоставят на разположение на 
обществеността и на другите 
икономически оператори по всякакъв 
подходящ начин, по-специално за 
продуктите, които са предмет на 
решение на Комисията въз основа на 
член 12 от Регламента относно 
надзора на пазара на продукти, и за 
продуктите, които са предмет на 
широко разпространение. 
Вносителят предоставя на органите 
за надзор на пазара при поискване, 
както и на всеки икономически 
оператор, на който доставя за 
дистрибуция своите продукти, 
доказателства в подкрепа на 
съществуването на основни различия 
между неговите продуктови модели.

Or. en

Изменение 279
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато предоставят продукт на 
пазара, дистрибуторите действат с 
необходимото внимание по отношение 
на изискванията на настоящия 
регламент.

1. Преди да предоставят продукт на 
пазара, дистрибуторите действат с 
необходимото внимание по отношение 
на изискванията на настоящия 
регламент.

Or. de
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Изменение 280
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да започнат да предоставят 
продукт на пазара, дистрибуторите се 
уверяват, че производителят и 
вносителят са спазили изискванията, 
посочени в член 8, параграфи 6, 7 и 8 и 
член 10, параграфи 3 и 4, когато е 
приложимо.

2. Преди да започнат да предоставят 
продукт на пазара, дистрибуторите се 
уверяват, че продуктът включва 
информацията, изисквана от 
производителите и вносителите в 
член 8, параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4, когато е приложимо.

Or. en

Обосновка

Преразгледаният текст изяснява, че дистрибуторите не са длъжни да оценяват 
точността на предоставената от производителя/вносителя информация. 
Дистрибуторите (особено МСП) не са оборудвани да извършват подобни технически 
оценки. Дистрибуторите следва само да проверяват за наличието на информацията, 
която се изисква. Това би позволило на дистрибутор, особено на МДП, да прилагат 
регламента по-ефективно и с по-голяма правна сигурност.

Изменение 281
Лара Коми

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да започнат да предоставят 
продукт на пазара, дистрибуторите се 
уверяват, че производителят и 
вносителят са спазили изискванията, 
посочени в член 8, параграфи 6, 7 и 8 и 
член 10, параграфи 3 и 4, когато е 
приложимо.

2. Преди да започнат да предоставят 
продукт на пазара, дистрибуторите се 
уверяват, че производителят и 
вносителят са спазили изискванията, 
посочени в член 8, параграфи 6, 7 и 8 и 
член 10, параграфи 3 и 4.

Or. en
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Изменение 282
Лара Коми

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да започнат да предоставят 
продукт на пазара, дистрибуторите се 
уверяват, че производителят и 
вносителят са спазили изискванията, 
посочени в член 8, параграфи 6, 7 и 8 и
член 10, параграфи 3 и 4, когато е 
приложимо.

2. Преди да започнат да предоставят 
продукт на пазара, дистрибуторите се 
уверяват, че същият съдържа 
обозначенията, посочени в член 8, 
параграфи 6 и 7 и член 10, параграф 3, 
както и че той е придружен от 
информацията, посочена в член 8, 
параграф 8 и член 10, параграф 4.

Or. it

Изменение 283
Андреас Шваб, Биргит Колин-Ланген, Сабине Ферхайен

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да започнат да предоставят 
продукт на пазара, дистрибуторите се 
уверяват, че производителят и 
вносителят са спазили изискванията, 
посочени в член 8, параграфи 6, 7 и 8 и 
член 10, параграфи 3 и 4, когато е 
приложимо.

2. Преди да започнат да предоставят 
продукт на пазара, дистрибуторите 
проверяват с дължимата грижа, че 
производителят и вносителят са спазили 
изискванията, посочени в член 8, 
параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4, когато е приложимо.

Or. de

Обосновка

Съгласуване с член 10, буква a) от Директива 2011/65/ЕС. От съображения за 
пропорционалност проверките на случаен принцип следва да са достатъчни.

Изменение 284
Матео Салвини
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да започнат да предоставят 
продукт на пазара, дистрибуторите се 
уверяват, че производителят и 
вносителят са спазили изискванията, 
посочени в член 8, параграфи 6, 7 и 8 и 
член 10, параграфи 3 и 4, когато е 
приложимо.

2. Преди да започнат да предоставят 
продукт на пазара, дистрибуторите се 
уверяват, че продуктът носи 
маркировките, посочени в член 8, 
параграфи 6 и 7 и член 10, параграф 3,
и е придружен от елементите, 
посочени в член8, параграф 8 и 
член 10, параграф 4.

Or. en

Изменение 285
Филип Жювен, Нора Бера

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да започнат да предоставят 
продукт на пазара, дистрибуторите се 
уверяват, че производителят и 
вносителят са спазили изискванията, 
посочени в член 8, параграфи 6, 7 и 8 и 
член 10, параграфи 3 и 4, когато е 
приложимо.

2. Преди да започнат да предоставят 
продукт на пазара, дистрибуторите се 
уверяват, че производителят и 
вносителят са спазили изискванията, 
посочени в член 8, параграфи 6, 7 и 8 и 
член 10, параграфи 3 и 4, когато е 
приложимо. Дистрибуторите не 
закриват каквато и да било 
задължителна информация или 
информация, свързана с 
безопасността, предоставена от 
производителя или от вносителя.

Or. en

Обосновка

Дистрибуторът следва да подлежи на същото задължение, както вносителя (член 10, 
параграф 3), и не може да скрива основна информация, предоставена от 
производителя или от вносителя.
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Изменение 286
Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да започнат да предоставят 
продукт на пазара, дистрибуторите се 
уверяват, че производителят и 
вносителят са спазили изискванията, 
посочени в член 8, параграфи 6, 7 и 8 и 
член 10, параграфи 3 и 4, когато е 
приложимо.

2. Преди да започнат да предоставят 
продукт на пазара, дистрибуторите се 
уверяват, че върху продукта е нанесена 
информацията, изисквана по член 8, 
параграфи 6, 7 и 8 и член 10, параграфи 
3 и 4, когато е приложимо.

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че дистрибуторът не може да провери истинността на тези 
елементи, а само наличието им.

Изменение 287
Вим ван де Камп

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За продуктите, които са или са 
били предмет на решение на 
Комисията въз основа на член 12 от 
Регламента относно надзора на 
пазара на продукти [XREFX], с цел 
защита на здравето и безопасността 
на потребителите, дистрибуторите 
най-малко веднъж годишно 
провеждат изпитване на 
представителни образци на 
продуктите, предоставени на пазара, 
избрани на случаен принцип под 
контрола на съдебен служител, орган 
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или друго квалифицирано лице, 
определено от всяка държава членка.

Or. en

Обосновка

Обосновката е същата, както при член 6а (нов).

Изменение 288
Вим ван де Камп

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато дистибуторът счита или има 
основание да счита, че даден продукт не 
е в съответствие с настоящия регламент, 
той не предоставя продукта на пазара, 
докато не бъде приведен в съответствие. 
Освен това, ако продуктът не е 
безопасен, 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.

3. Когато дистрибуторът счита или 
има основание да счита, че даден 
продукт не е в съответствие с настоящия 
регламент, той не предоставя продукта 
на пазара, докато не бъде приведен в 
съответствие. Освен това, ако продуктът 
не е безопасен, 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. Когато продуктът е 
или е бил предмет на решение на 
Комисията въз основа на член 12 от 
Регламента относно надзора на 
пазара на продукти с цел защита на 
здравето и безопасността на 
потребителите, дистрибуторите 
най-малко веднъж годишно 
провеждат изпитване на 
представителни образци на 
продуктите, които са предоставени 
на пазара, избрани на случен принцип 
под контрола на съдебен служител, 
орган или друго квалифицирано лице, 
определено от всяка държава членка.

Or. en
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Обосновка

Обосновката е същата, както при член 6а (нов).

Изменение 289
Пиер Антонио Панцери

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато дистибуторът счита или има 
основание да счита, че даден продукт не 
е в съответствие с настоящия регламент, 
той не предоставя продукта на пазара, 
докато не бъде приведен в съответствие. 
Освен това, ако продуктът не е 
безопасен, 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.

3. Когато дистрибуторът счита или 
има основание да счита, че даден 
продукт не е в съответствие с настоящия 
регламент, той не предоставя продукта 
на пазара, докато не бъде приведен в 
съответствие. Освен това, ако продуктът 
не е безопасен, 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. Когато продуктът е 
или е бил предмет на решение на 
Комисията въз основа на член 12 от 
Регламента относно надзора на 
пазара на продукти XREFX с цел 
защита на здравето и безопасността 
на потребителите, дистрибуторите 
най-малко веднъж годишно 
провеждат изпитване на 
представителни образци на 
продуктите, които са предоставени 
на пазара, избрани на случен принцип 
под контрола на съдебен служител, 
орган или друго квалифицирано лице, 
определено от всяка държава членка.

Or. en

Изменение 290
Лара Коми
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Дистрибуторите гарантират, че 
докато носят отговорност за даден 
продукт, условията на съхранение или 
транспорт не застрашават неговото 
съответствие с общото изискване за 
безопасност, определено в член 4, и 
неговото съответствие с член 8, 
параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4, когато е приложимо.

4. Дистрибуторите гарантират, че 
докато носят отговорност за даден 
продукт, условията на съхранение или 
транспорт не застрашават неговото 
съответствие с общото изискване за 
безопасност, определено в член 4, и 
неговото съответствие с член 8, 
параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4.

Or. en

Изменение 291
Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Пропорционално на възможните 
рискове, които даден продукт може 
да представлява, за да защитят 
здравето и безопасността на 
потребителите, дистрибуторите 
могат да проведат изпитване на 
образци на продуктите, които са 
предоставени на пазара.

Or. fr

Обосновка

Не е уместно да се изисква от дистрибуторите да тестват продуктите. За сметка 
на това и в съответствие с настоящата практика, регламентът следва ги насърчава 
да направят това, особено по отношение на продуктите, които могат да 
представляват риск.
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Изменение 292
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Дистрибуторите гарантират, че 
разполагат с внедрени процедури за 
предприемане на коригиращи 
действия, за изтегляне или за 
изземване на техни продукти и ги 
предоставят на разположение на 
органите за надзор на пазара при 
поискване.

Or. en

Изменение 293
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който предоставят на пазара, 
не е безопасен или не е в съответствие с 
член 8, параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4, когато е приложимо, се 
уверяват, че са предприети 
необходимите коригиращи действия, за 
да се приведе продуктът в съответствие, 
за да бъде изтеглен или иззет, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
дистрибуторите незабавно информират 
за това производителя или вносителя,
когато е приложимо, както и органите за 
надзор на пазара на държавите членки, в 
които предоставят продукта на пазара, 
като предлагат подробни данни, по-
специално, относно риска за здравето и 

5. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който предоставят на пазара, 
не е безопасен или не е в съответствие с 
член 8, параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4, когато е приложимо, се 
уверяват, че са предприети 
необходимите коригиращи действия, за 
да се приведе продуктът в съответствие, 
за да бъде изтеглен или иззет, когато
това е целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
дистрибуторите незабавно информират 
за това производителя или вносителя, 
когато е приложимо, както и органите за 
надзор на пазара на държавите членки, в 
които предоставят продукта на пазара, 
като предлагат подробни данни, по-
специално, относно риска за здравето и 
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безопасността, както и за всички 
предприети коригиращи действия.

безопасността, както и за всички 
предприети коригиращи действия.

Or. en

(вж. измененията на член 8, параграф 9 и на член 10, параграф 7 от същия автор)

Обосновка

Думата „ако“ създава правна несигурност, тъй като може да се тълкува като 
допълнително условие за използването на коригиращи действия.

Изменение 294
Лара Коми

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който предоставят на пазара, 
не е безопасен или не е в съответствие с 
член 8, параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4, когато е приложимо, 
се уверяват, че са предприети 
необходимите коригиращи действия, за 
да се приведе продуктът в съответствие, 
за да бъде изтеглен или иззет, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
дистрибуторите незабавно информират 
за това производителя или вносителя, 
когато е приложимо, както и органите за 
надзор на пазара на държавите членки, в 
които предоставят продукта на пазара, 
като предлагат подробни данни, по-
специално, относно риска за здравето и 
безопасността, както и за всички 
предприети коригиращи действия.

5. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който предоставят на пазара, 
не е безопасен или не е в съответствие с 
член 8, параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4, се уверяват, че са 
предприети необходимите коригиращи 
действия, за да се приведе продуктът в 
съответствие, за да бъде изтеглен или 
иззет, ако това е целесъобразно. Освен 
това, ако продуктът не е безопасен, 
дистрибуторите незабавно информират 
за това производителя или вносителя, 
когато е приложимо, както и органите за 
надзор на пазара на държавите членки, в 
които предоставят продукта на пазара, 
като предлагат подробни данни, по-
специално, относно риска за здравето и 
безопасността, както и за всички 
предприети коригиращи действия.

Or. en
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Изменение 295
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който предоставят на пазара, 
не е безопасен или не е в съответствие с 
член 8, параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4, когато е приложимо, се 
уверяват, че са предприети 
необходимите коригиращи действия, за 
да се приведе продуктът в съответствие, 
за да бъде изтеглен или иззет, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
дистрибуторите незабавно информират 
за това производителя или вносителя, 
когато е приложимо, както и органите за 
надзор на пазара на държавите членки, в 
които предоставят продукта на пазара, 
като предлагат подробни данни, по-
специално, относно риска за здравето и 
безопасността, както и за всички 
предприети коригиращи действия.

5. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който предоставят на пазара, 
не е безопасен или не е в съответствие с 
член 8, параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4, когато е приложимо, се 
уверяват, че са предприети 
необходимите коригиращи действия, за 
да се приведе продуктът в съответствие, 
за да бъде изтеглен или иззет, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
дистрибуторите незабавно информират 
за това производителя или вносителя, 
когато е приложимо, както и органите за 
надзор на пазара на държавите членки, в 
които предоставят продукта на пазара, 
като предлагат подробни данни, по-
специално, относно риска за здравето и 
безопасността, както и за всички 
предприети коригиращи действия. При 
неотложни случаи или в случай че 
дистрибуторът не изпълнява това 
задължение, държавите членки 
задължават дистрибутора да 
предприеме коригиращи действия в 
съответствие с член 9, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) № [.../... на 
Европейския парламент и на Съвета 
от... относно надзора на пазара на 
продукти]*.

__________________

* ОВ: Моля, въведете номер, дата и 
данни за публикация в ОВ на 
Регламента относно надзора на 
пазара на продукти (2013/0048).

Or. de



AM\1003186BG.doc 147/179 PE516.922v03-00

BG

Изменение 296
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който предоставят на пазара, 
не е безопасен или не е в съответствие с 
член 8, параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4, когато е приложимо, се 
уверяват, че са предприети 
необходимите коригиращи действия, за 
да се приведе продуктът в съответствие, 
за да бъде изтеглен или иззет, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
дистрибуторите незабавно информират 
за това производителя или вносителя, 
когато е приложимо, както и органите за 
надзор на пазара на държавите членки, в 
които предоставят продукта на пазара, 
като предлагат подробни данни, по-
специално, относно риска за здравето и 
безопасността, както и за всички 
предприети коригиращи действия.

5. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който предоставят на пазара, 
не е безопасен или не е в съответствие с 
член 8, параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4, когато е приложимо, се 
уверяват, че са предприети 
необходимите коригиращи действия, за 
да се приведе продуктът в съответствие, 
за да бъде изтеглен или иззет, ако това е 
целесъобразно. Дистрибуторите 
гарантират, че разполагат с 
процедури за предприемане на 
коригиращи действия, за изтегляне 
или за изземване на продукти, които 
са предоставили на пазара. Освен това, 
ако продуктът не е безопасен, 
дистрибуторите незабавно информират 
за това производителя или вносителя, 
когато е приложимо, както и органите за 
надзор на пазара на държавите членки, в 
които предоставят продукта на пазара, 
като предлагат подробни данни, по-
специално, относно риска за здравето и 
безопасността, както и за всички 
предприети коригиращи действия.

Or. en

Изменение 297
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който предоставят на пазара, 
не е безопасен или не е в съответствие с 
член 8, параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4, когато е приложимо, 
се уверяват, че са предприети 
необходимите коригиращи действия, за 
да се приведе продуктът в съответствие, 
за да бъде изтеглен или иззет, ако това 
е целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен,
дистрибуторите незабавно информират 
за това производителя или вносителя, 
когато е приложимо, както и органите за 
надзор на пазара на държавите членки, в 
които предоставят продукта на пазара, 
като предлагат подробни данни, по-
специално, относно риска за здравето и 
безопасността, както и за всички 
предприети коригиращи действия. 

5. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който предоставят на пазара, 
не е безопасен или не е в съответствие с 
член 8, параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3, 4 и 5, когато е приложимо, 
преустановяват своевременно 
дистрибуцията до второ нареждане и
се уверяват, че са предприети 
необходимите коригиращи действия, за 
да се приведе продуктът в съответствие, 
за да бъде изтеглен или иззет. Освен 
това дистрибуторите незабавно 
информират за това производителя или 
вносителя, когато е приложимо, както и 
органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта на пазара, като предлагат 
подробни данни, по-специално, относно 
риска за здравето и безопасността, както 
и за всички предприети коригиращи 
действия.

Or. de

Изменение 298
Филип Жювен, Нора Бера, Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който предоставят на пазара, 
не е безопасен или не е в съответствие с 
член 8, параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4, когато е приложимо, се 
уверяват, че са предприети 
необходимите коригиращи действия, за 
да се приведе продуктът в съответствие, 
за да бъде изтеглен или иззет, ако това е 

5. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който предоставят на пазара, 
не е безопасен или не е в съответствие с 
член 8, параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4, когато е приложимо, се 
уверяват незабавно, че са предприети 
необходимите коригиращи действия, за 
да се приведе продуктът в съответствие, 
за да бъде изтеглен или иззет, ако това е 
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целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
дистрибуторите незабавно информират 
за това производителя или вносителя, 
когато е приложимо, както и органите за 
надзор на пазара на държавите членки, в 
които предоставят продукта на пазара, 
като предлагат подробни данни, по-
специално, относно риска за здравето и 
безопасността, както и за всички 
предприети коригиращи действия.

целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
дистрибуторите незабавно информират 
за това производителя или вносителя, 
когато е приложимо, както и органите за 
надзор на пазара на държавите членки, в 
които предоставят продукта на пазара, 
като предлагат подробни данни, по-
специално, относно риска за здравето и 
безопасността, както и за всички 
предприети коригиращи действия и 
резултатите от тях.

Or. en

Обосновка

Едно и също задължение по отношение на способността за реакция следва да се 
прилага за производителите, вносителите и дистрибуторите (добавя се 
формулировката „незабавно“). Освен това е необходимо да се гарантира, че 
информацията, предоставена от производителя на органите за надзор на пазара, 
включва резултатите от предприетите потенциални коригиращи действия, с цел да 
се гарантира правилната информираност на органите за надзор на пазара 
(проследяване). Същото задължение се отнася и за производителите (член 8), 
вносителите (член 10) и дистрибуторите (член 11).

Изменение 299
Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Като алтернатива
дистрибуторите могат да поискат 
от професионално сдружение, на 
което са членове, или да се 
организират самите те в 
професионално сдружение, така че 
колективният правен субект да 
изпълни техните задължения по този 
член.

Or. en
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Изменение 300
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Като алтернатива 
дистрибуторите могат да се 
присъединят към професионален 
съюз, за да изпълняват в тази рамка 
задълженията, наложени от този 
член.

Or. de

Изменение 301
Вим ван де Камп

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Като алтернатива
дистрибуторите могат да поискат 
от професионално сдружение, на 
което са членове, или да се 
организират самите те в 
професионално сдружение, така че 
колективният правен субект да 
изпълни техните задължения по този 
член.

Or. en

Обосновка

Някои дистрибутори, които не могат или не желаят да гарантират пряко спазване 
на задълженията, посочени в този член, могат да изберат да се организират в 
професионално сдружение, така че да възложат на това сдружение отговорността 
за изпълнение на задълженията по този член.
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Изменение 302
Пиер Антонио Панцери

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Като алтернатива
дистрибуторите могат да поискат 
от професионално сдружение, на 
което са членове, или когато самите 
те се организират в професионално 
сдружение, колективният правен 
субект да изпълни техните 
задължения по този член.

Or. en

Изменение 303
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Случаи, при които задълженията на 
производителите се прилагат и към 
вносителите и дистрибуторите

Други задължения на икономическите 
оператори

Or. de

Изменение 304
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Случаи, при които задълженията на Случаи, при които задълженията на 
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производителите се прилагат и към 
вносителите и дистрибуторите

производителите се прилагат и към 
вносителите и дистрибуторите и 
обратно

Or. it

Изменение 305
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на компетентния орган на 
дадена държава членка във връзка със 
съответствието на определен 
продукт, икономическите оператори 
определят лице за контакт. То може 
да бъде същото като определеното в 
параграф 1.

Or. de

Изменение 306
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф -1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Икономическите оператори 
определят общ пълномощник във 
връзка с безопасността на 
продуктите и съобщават името му 
на компетентния орган на дадената 
държава членка. За тези цел 
държавите членки могат да приемат 
допълнителни разпоредби.

Or. de
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Изменение 307
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите се считат за 
вносители и следователно трябва да 
спазват предвидените в член 10 
задължения за вносителите, когато 
предлагат продукт от свое име и 
търговска марка, който преди това е 
бил пуснат на пазара на Съюза от 
друг търговец.

Or. it

Изменение 308
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Задължението за информиране на 
органите за надзор на пазара в 
съответствие с член 8, параграф 9, 
член 10, параграфи 2 и 7 и член 11, 
параграфи 3 и 5 не се прилага, когато 
са изпълнени следните условия:

заличава се

а) само ограничен брой подробно 
идентифицирани продукти не са 
безопасни;
б) производителят, вносителят или 
дистрибуторът може да докаже, че 
рискът е бил напълно контролиран и 
повече не може да застрашава 
здравето и безопасността на хората;
в) причината за риска от продукта е 
такава, че информацията за нея не 
представлява полезна информация за 
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органите или обществеността.

Or. de

Изменение 309
Серджо Гаетано Коферати, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Задължението за информиране на 
органите за надзор на пазара в 
съответствие с член 8, параграф 9, 
член 10, параграфи 2 и 7 и член 11, 
параграфи 3 и 5 не се прилага, когато са 
изпълнени следните условия:

1. Задължението за информиране на 
органите за надзор на пазара в 
съответствие с член 8, параграф 9, 
член 10, параграфи 2 и 7 и член 11, 
параграфи 3 и 5 не се прилага, когато 
производителят, вносителят или
дистрибуторът са в състояние да 
докажат, че рискът е под контрол и 
че вече не може да бъдат застрашени 
здравето и безопасността на хората, 
както и че са предприети всички 
коригиращи мерки за привеждане в 
съответствие, оттегляне или 
изтегляне на продукта от пазара.

Or. it

Изменение 310
Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Задължението за информиране на 
органите за надзор на пазара в 
съответствие с член 8, параграф 9, 
член 10, параграфи 2 и 7 и член 11, 
параграфи 3 и 5 не се прилага, когато са 
изпълнени следните условия:

1. Задължението за информиране на 
органите за надзор на пазара в 
съответствие с член 8, параграф 9, 
член 10, параграфи 2 и 7 и член 11, 
параграфи 3 и 5 не се прилага при
минимални рискове, съвместими с 
употребата на продукта, които се 



AM\1003186BG.doc 155/179 PE516.922v03-00

BG

считат за приемливи и 
съответстващи на изискванията за 
високо равнище на защита на 
здравето и безопасността на хората 
в съответствие с член 3, параграф 1 
или, когато са изпълнени следните 
условия:

Or. fr

Обосновка

Това е пояснение. Задължението да се информират органите за надзор на пазара не се 
прилага за безопасни продукти по смисъла на член 3, тоест за продукти, които 
представляват минимални рискове, съвместими с употребата им, които се считат за 
приемливи и съответстващи на изискванията за високо равнище на защита на 
здравето и безопасността на хората.

Изменение 311
Серджо Гаетано Коферати, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) само ограничен брой подробно 
идентифицирани продукти не са 
безопасни;

заличава се

Or. it

Изменение 312
Серджо Гаетано Коферати, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) производителят, вносителят или 
дистрибуторът може да докаже, че 
рискът е бил напълно контролиран и 
повече не може да застрашава 

заличава се
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здравето и безопасността на хората;

Or. it

Изменение 313
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) производителят, вносителят или 
дистрибуторът може да докаже, че 
рискът е бил напълно контролиран и 
повече не може да застрашава
здравето и безопасността на хората;

б) производителят, вносителят или 
дистрибуторът може да докаже, че 
рискът е бил ефективно контролиран, 
така че да се предотврати всякаква 
опасност за здравето и безопасността 
на хората;

Or. en

Обосновка

На практика не може да бъде постигнат пълен контрол на риска. Следователно 
текстът следва да бъде коригиран, с цел да създаде правна сигурност за 
икономическите оператори.

Изменение 314
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) производителят, вносителят или 
дистрибуторът може да докаже, че 
рискът е бил напълно контролиран и 
повече не може да застрашава
здравето и безопасността на хората;

б) производителят, вносителят или 
дистрибуторът може да докаже, че 
рискът е бил ефективно контролиран;

Or. en
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Изменение 315
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) причината за риска от продукта е 
такава, че информацията за нея не 
представлява полезна информация за 
органите или обществеността.

заличава се

Or. en

Обосновка

На първо място, причината за риска може да не е известна. На второ място, ако 
пречената за риска е известна, може да е трудно за икономическите оператори да 
преценят дали тя представлява публичен интерес. Подобно задължително условие би 
създало правна несигурност.

Изменение 316
Серджо Гаетано Коферати, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) причината за риска от продукта е 
такава, че информацията за нея не 
представлява полезна информация за 
органите или обществеността.

заличава се

Or. it

Изменение 317
Йозеф Вайденхолцер

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

2. Комисията може посредством 
актове за изпълнение да определи 
случаите, които отговарят на 
изискванията на параграф 1. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 19, 
параграф 3.

заличава се

Or. de

Изменение 318
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
определяне на продуктите, 
категориите или групите от 
продукти, за които, поради ниското 
им ниво на риск, информацията, 
посочена в член 8, параграф 7 и 
член 10, параграф 3, не е необходимо 
да се посочва върху самия продукт.

заличава се

Or. en

Изменение 319
Серджо Гаетано Коферати, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията следва да бъде заличава се
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оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
определяне на продуктите, 
категориите или групите от 
продукти, за които, поради ниското 
им ниво на риск, информацията, 
посочена в член 8, параграф 7 и 
член 10, параграф 3, не е необходимо 
да се посочва върху самия продукт.

Or. it

Изменение 320
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
определяне на продуктите, категориите 
или групите от продукти, за които, 
поради ниското им ниво на риск, 
информацията, посочена в член 8, 
параграф 7 и член 10, параграф 3, не е 
необходимо да се посочва върху самия 
продукт.

3. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
определяне на продуктите, категориите 
или групите от продукти, за които, 
поради ниското им ниво на риск, 
информацията, посочена в член 8, 
параграф 7 и член 10, параграф 3, не се 
изисква.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с текстовете на член 8, параграф 7 и член 10, 
параграф 3, според които исканата информация може също да бъде посочена върху 
пакета или в придружаващи документи, когато не е възможно да бъде отбелязана 
върху самия продукт.

Изменение 321
Лара Коми
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
определяне на продуктите, категориите 
или групите от продукти, за които, 
поради ниското им ниво на риск,
информацията, посочена в член 8, 
параграф 7 и член 10, параграф 3, не е 
необходимо да се посочва върху самия 
продукт.

3. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
определяне на продуктите, категориите 
или групите от продукти, за които 
информацията, посочена в член 8, 
параграф 7 и член 10, параграф 3, не е 
необходимо да се посочва върху самия 
продукт.

Or. en

Обосновка

Идентификацията на продукта и икономическите оператори е изключително важно. 
Ясното идентифициране и определяне на задълженията и ролите на отделните 
агенти са от съществено значение, за да се гарантира безопасността на пуснатия на 
пазара продукт.

Изменение 322
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на органите за надзор на 
пазара икономическите оператори 
посочват:

1. По искане на органите за надзор на 
пазара икономическите оператори 
предоставят следната информация:

Or. fr

Обосновка

Информацията за количеството на съответните продукти и всяка налична 
информация за проследяване са особено полезни за оценката на риска и целевите 
проверки.
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Изменение 323
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всеки икономически оператор, който 
им е доставил продукта;

а) всеки икономически оператор, който 
им е доставил продукта; вида и броя на 
доставените продукти, както и 
всякаква информация във връзка с 
проследимостта;

Or. de

Изменение 324
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всеки икономически оператор, който 
им е доставил продукта;

а) идентичността на всеки 
икономически оператор, който им е 
доставил продукта, както и броя на 
съответните продукти и всяка 
налична допълнителна информация за 
проследяване;

Or. fr

Обосновка

Информацията за количеството на съответните продукти и всяка налична 
информация за проследяване са особено полезни за оценката на риска и целевите 
проверки.

Изменение 325
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всеки икономически оператор, на 
когото са доставили продукта.

б) всеки икономически оператор, на 
когото са доставили продукта. вида и 
броя на доставените продукти, както 
и всякаква информация във връзка с 
проследимостта;

Or. de

Изменение 326
Бернадет Верньо

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всеки икономически оператор, на 
когото са доставили продукта.

а) идентичността на всеки 
икономически оператор, на когото са 
доставили продукта, както и броя на 
съответните продукти и всяка 
налична допълнителна информация за 
проследяване.

Or. fr

Обосновка

Информацията за количеството на съответните продукти и всяка налична 
информация за проследяване са особено полезни за оценката на риска и целевите 
проверки.

Изменение 327
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Икономическите оператори са в 
състояние да предоставят 

2. Икономическите оператори са в 
състояние да предоставят 
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информацията, посочена в първа алинея, 
в продължение на 10 години, след като 
продуктът им е бил доставен, и в 
продължение на 10 години, след като те 
са доставили продукта.

информацията, посочена в първа алинея, 
в продължение на 5 години, след като 
продуктът им е бил доставен, и в 
продължение на 5 години, след като те 
са доставили продукта.

Or. en

Обосновка

Предвид широкия обхват на продуктите, обхванати от настоящия регламент, както 
и относително ниското равнище на рисковете, които създават, задължението за 
съхраняване на информацията относно веригата на доставки на всички 
потребителски стоки в продължение на 10 години би представлявало 
непропорционална административна тежест. За малките и средните предприятия 
ще е почти невъзможно да изпълнят подобни изисквания, което ще засегне из основи 
тяхната способност да се конкурират с по-големите предприятия.

Изменение 328
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Икономическите оператори са в 
състояние да предоставят 
информацията, посочена в първа алинея, 
в продължение на 10 години, след като 
продуктът им е бил доставен, и в 
продължение на 10 години, след като 
те са доставили продукта.

2. Икономическите оператори са в 
състояние да предоставят 
информацията, посочена в първа алинея, 
в продължение на период, който 
предполага разумна оценка на 
жизнения цикъл на даден продукт, 
след като те са доставили продукта.

Or. en

Изменение 329
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато икономическите 
оператори предоставят 
информацията, посочена в първия 
параграф, органите за надзор на 
пазара третират тази информация 
като поверителна.

Or. en

Обосновка

За много дистрибутори и търговци на едро информацията за това от кого зареждат 
и на кого доставят представлява търговска тайна. Следователно е необходимо 
идентичността на доставчиците да бъде защитена. Предоставената от 
икономическите оператори информация следва да се използва само за нуждите на 
органите за надзор на пазара и не следва да се създава възможност чувствителната 
търговска информация да бъде свободно публикувана или да попада в ръцете на 
конкурентите.

Изменение 330
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 заличава се
Проследимост на продуктите
1. За определени продукти, категории 
или групи от продукти, които, поради 
своите специфични характеристики 
или специфични условия на 
дистрибуция или употреба, могат да 
крият сериозен риск за здравето и 
безопасността на хората, Комисията 
може да изисква от икономическите 
оператори, които пускат или 
предоставят тези продукти на 
пазара, да създадат система за 
проследяване или да се придържат 
към такава система.
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2. Системата за проследяване се 
състои в събирането и съхраняването 
по електронен път на данни, даващи 
възможност за идентификация на 
продукта и на икономическите 
оператори, участващи в неговата 
верига на доставки, както и за 
поставянето на информационен 
носител върху продукта, неговата 
опаковка или придружаващите го 
документи, даващ достъп до тези 
данни.
3. В съответствие с член 20 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове:
а) за определяне на продуктите, 
категориите или групите от 
продукти, които могат да крият 
сериозен риск за здравето и 
безопасността на хората, както е 
посочено в параграф 1;
б) за уточняване на данните, които 
икономическите оператори събират 
и съхраняват чрез системата за 
проследяване, посочена в параграф 2.
4. Комисията може, посредством 
актове за изпълнение, да определи 
вида на информационния носител и 
на поставянето му, както е посочено 
в параграф 2. Посочените мерки за 
изпълнение са приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 19, 
параграф 3.
5. При приемане на мерките, посочени 
в параграфи 3 и 4, Комисията взема 
предвид следното:
а) икономическата ефективност на 
мерките, включително тяхното 
въздействие върху предприятията, 
по-специално малките и средните 
предприятия;
б) съвместимостта със системите за 
проследяване, които са налични на 



PE516.922v03-00 166/179 AM\1003186BG.doc

BG

международно равнище.

Or. en

Обосновка

Не е сигурно, че разпоредби ще добавят стойност или ще донесат ползи за 
потребителите, органите за надзор на пазара или икономическите оператори. 
Настоящите разпоредби ще наложат на бизнеса разход, който не е оценен вероятно 
ще бъде прехвърлен върху потребителите. Освен това не е сигурно, че съществуват 
нехармонизирани продукти, които създават толкова голям риск, че да оправдават 
подобен подход. Следователно той е непропорционален.

Изменение 331
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За определени продукти, категории 
или групи от продукти, които, поради 
своите специфични характеристики или 
специфични условия на дистрибуция 
или употреба, могат да крият сериозен 
риск за здравето и безопасността на 
хората, Комисията може да изисква от 
икономическите оператори, които 
пускат или предоставят тези продукти 
на пазара, да създадат система за 
проследяване или да се придържат към 
такава система.

1. За определени продукти, категории 
или групи от продукти, които, поради 
своите специфични характеристики или 
специфични условия на дистрибуция 
или употреба, могат да крият сериозен 
риск за здравето и безопасността на 
хората, и след като се консултира с 
съответните заинтересовани 
страни, когато това е целесъобразно,
Комисията може да изисква от 
икономическите оператори, които 
пускат или предоставят тези продукти 
на пазара, да създадат система за 
проследяване или да се придържат към 
такава система.

Or. en

Обосновка

Преди да предложи нови изисквания за проследимост, Комисията следва да се 
консултира със съответните заинтересовани страни, като стопански и 
потребителски организации, за да извлече полза от техния опит и да вземе под 
внимание практическите последици от подобни изисквания.
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Изменение 332
Лара Коми

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За определени продукти, категории 
или групи от продукти, които, поради 
своите специфични характеристики или 
специфични условия на дистрибуция 
или употреба, могат да крият сериозен 
риск за здравето и безопасността на 
хората, Комисията може да изисква от 
икономическите оператори, които 
пускат или предоставят тези продукти 
на пазара, да създадат система за 
проследяване или да се придържат към 
такава система.

1. За определени продукти, категории 
или групи от продукти, и по-специално 
тези, които, поради своите специфични 
характеристики или специфични 
условия на дистрибуция или употреба, 
могат да крият сериозен риск за 
здравето и безопасността на хората, 
Комисията може да изисква от 
икономическите оператори, които 
пускат или предоставят тези продукти 
на пазара, да създадат система за 
проследяване или да се придържат към 
такава система.

Or. en

Обосновка

Може да се окаже полезно установяване на система за проследяване и за други 
категории продукти, тъй като идентификацията на продукта и на икономическите 
оператори, участващ във веригата на доставки (предишен член 15, параграф 2), е от 
основно значение.

Изменение 333
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Системата за проследяване се състои 
в събирането и съхраняването по 
електронен път на данни, даващи 
възможност за идентификация на 
продукта и на икономическите 

2. Системата за проследяване се състои 
в събирането и съхраняването по 
електронен път на данни, даващи 
възможност за идентификация на 
продукта и на икономическите 
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оператори, участващи в неговата верига 
на доставки, както и за поставянето на 
информационен носител върху 
продукта, неговата опаковка или 
придружаващите го документи, даващ 
достъп до тези данни.

оператори, участващи в неговата верига 
на доставки, както и за поставянето на 
информационен носител върху 
продукта, неговата опаковка или 
придружаващите го документи, даващ 
достъп до тези данни. Системата за 
проследяване включва възможности 
за разширяване на проследимостта на 
продуктите до потребителите чрез 
мерки за доброволно участие. 

Or. en

Изменение 334
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Системата за проследяване 
включва възможности за разширяване 
на проследимостта на продуктите до 
потребителите чрез мерки за 
доброволно участие.

Or. en

Изменение 335
Лара Коми

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за определяне на продуктите, 
категориите или групите от продукти, 
които могат да крият сериозен риск за 
здравето и безопасността на хората, 
както е посочено в параграф 1;

а) за определяне на продуктите, 
категориите или групите от продукти, 
които следва да бъдат предмет на 
изискванията за проследимост, както 
е посочено в параграф 1;

Or. en
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Обосновка

Може да се окаже полезно установяване на система за проследяване и за други 
категории продукти, тъй като идентификацията на продукта и на икономическите 
оператори, участващ във веригата на доставки (предишен член 15, параграф 2), е от 
основно значение.

Изменение 336
Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за определяне на продуктите, 
категориите или групите от продукти, 
които могат да крият сериозен риск за 
здравето и безопасността на хората, 
както е посочено в параграф 1;

а) за определяне на продуктите, 
категориите или групите от продукти, 
които могат да крият сериозен риск за 
здравето и безопасността на хората, 
както е посочено в параграф 1;
Комисията следва да посочи в 
съответните делегирани актове дали 
е използвала метода за анализ на 
риска, предвиден в 
Решение 2010/15/ЕС, или ако този 
метод не е подходящ за съответния 
продукт — подробно описание на 
използвания метод;

Or. fr

Изменение 337
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да поиска от един или 
от няколко европейски организации по 
стандартизация да изготвят или да 
определят европейски стандарт, който 
има за цел да гарантира, че продуктите, 
които отговарят на този стандарт или на 

Комисията може да поиска от един или 
от няколко европейски организации по 
стандартизация да изготвят или да 
определят европейски стандарт, който 
има за цел да гарантира, че продуктите, 
които отговарят на този стандарт или на 
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части от него, са в съответствие с 
общото изискване за безопасност, 
определено в член 4. Комисията 
определя изискванията за 
съдържанието, на които трябва да 
отговаря исканият европейски стандарт, 
както и краен срок за неговото 
приемане.

части от него, са в съответствие с 
общото изискване за безопасност, 
определено в член 4. Като вземе 
предвид становищата на 
съответните заинтересовани 
страни, когато това е целесъобразно,
Комисията определя изискванията за 
съдържанието, на които трябва да 
отговаря исканият европейски стандарт, 
както и краен срок за неговото 
приемане.

Or. en

(вж. изменението на съображение 24 от същия автор)

Обосновка

При определяне на съдържанието на новите европейски стандарти за безопасност, 
когато това е целесъобразно, Комисията следва да вземе предвид становищата на 
заинтересованите страни, за да се гарантира, че тези стандарти са приложими, 
пропорционални и ефективни.

Изменение 338
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да поиска от един или 
от няколко европейски организации по 
стандартизация да изготвят или да 
определят европейски стандарт, който 
има за цел да гарантира, че продуктите, 
които отговарят на този стандарт или на 
части от него, са в съответствие с 
общото изискване за безопасност, 
определено в член 4. Комисията 
определя изискванията за 
съдържанието, на които трябва да 
отговаря исканият европейски стандарт, 
както и краен срок за неговото 
приемане.

Комисията може да поиска от един или 
от няколко европейски организации по 
стандартизация да изготвят или да 
определят европейски стандарт, който 
има за цел да гарантира, че продуктите, 
които отговарят на този стандарт или на
части от него, са в съответствие с 
общото изискване за безопасност, 
определено в член 4. Комисията 
определя изискванията за 
съдържанието, на които трябва да 
отговаря исканият европейски стандарт, 
както и краен срок за неговото приемане 
в съответствие с препоръка на 
комитета, посочен в член 19, 
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параграф 1, алинея 1.

Or. de

Изменение 339
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема искането, посочено в 
първа алинея, с решение за изпълнение.
Посочените мерки за изпълнение са 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 19, 
параграф 3.

Комисията приема искането, посочено в 
първа алинея, с делегиран акт в 
съответствие с член 20.

Or. en

(вж. изменението на съображение 27 от същия автор)

Обосновка

Новите европейски стандарти за безопасност на потребителските продукти, 
основаващи се на член 4, следва да се считат за допълващи основния акт, добавяйки 
несъществени елементи в съответствие с член 290 от ДФЕС. Като се има предвид 
много общият характер на член 4, Европейският парламент и Съветът следва да 
имат възможност да отменят и възразяват срещу мандат за нови стандарти от 
Комисията. Поради това е целесъобразно мандатът да се приема чрез делегиран акт.

Изменение 340
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответната европейска организация 
по стандартизация уведомява дали 
приема искането по параграф 1 в 
едномесечен срок от неговото 

2. Съответната европейска организация 
по стандартизация уведомява дали 
приема искането по параграф 1 в 
едномесечен срок от неговото 
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получаване. получаване. Ако организацията по 
стандартизация не приеме искането, 
посочено в параграф 1, Комисията 
може да го възложи на други 
подходящи оператори.

Or. de

Изменение 341
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато европейският стандарт 
отговаря на изискванията, които той има 
за цел да обхване, и на общото 
изискване за безопасност, определено в 
член 4, Комисията незабавно публикува 
позоваване на този европейски стандарт 
в Официален вестник на Европейския 
съюз.

5. Когато европейският стандарт 
отговаря както на изискванията, които 
той има за цел да обхване, така и на 
общото изискване за безопасност, 
определено в член 4, и това съгласно 
член 19, параграф 3 се потвърждава 
от комитета, посочен в член 19, 
параграф 1, алинея 1, Комисията 
незабавно публикува позоваване на този 
европейски стандарт в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. de

Изменение 342
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 18 заличава се
Санкции
1. Държавите членки установяват 
система от санкции за нарушаване на 
разпоредбите на настоящия 
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регламент и вземат всички мерки, за 
да гарантират прилагането им. 
Предвидените санкции трябва да 
бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите членки 
уведомяват Комисията за тези 
разпоредби най-късно до [дата — 3 
месеца преди датата на прилагане на 
настоящия регламент] и също така 
незабавно я уведомяват за всяко 
последващо изменение, което ги 
засяга.
2. Санкциите, посочени в параграф 1, 
са съобразени с размера на 
предприятията и по-специално с 
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.

Or. en

(вж. член 31 от Регламент 2013/0048 (COD))

Обосновка

Санкциите за нарушаване на правилата за безопасност на продуктите следва да 
бъдат еднакви за всички продукти (хармонизирани и нехармонизирани, потребителски 
и за професионална употреба) и да се прилагат също и в случаи на несъответствие 
например с екологичните стандарти. Следователно правилата относно санкциите 
следва да бъдат определени изключително в регламента за надзор на пазара.

Изменение 343
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Санкциите, посочени в параграф 1, 
са съобразени с размера на 

заличава се
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предприятията и по-специално с 
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.

Or. en

Обосновка

Пропорционалността на санкциите вече е обхваната в изречението, според което 
„предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи“.

Изменение 344
Серджо Гаетано Коферати, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Санкциите, посочени в параграф 1, са 
съобразени с размера на предприятията 
и по-специално с положението на 
малките и средните предприятия. 
Санкциите могат да бъдат увеличени, в 
случай че съответният икономически 
оператор е извършил предходно 
подобно нарушение, и могат да 
включват наказателноправни санкции за 
тежки нарушения.

2. Санкциите, посочени в параграф 1, са 
съобразени с размера и оборота на 
предприятията, както и с ефективно 
осъществяваната от икономическия 
оператор дейност в рамките на 
производствения процес и със 
способността му да влияе върху 
безопасността на продукта. 
Санкциите могат да бъдат увеличени, в 
случай че съответният икономически 
оператор е извършил предходно 
подобно нарушение, и могат да 
включват наказателноправни санкции за 
тежки нарушения.

Or. it

Изменение 345
Йозеф Вайденхолцер, Йорг Лайхтфрид
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Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Санкциите, посочени в параграф 1, са 
съобразени с размера на предприятията 
и по-специално с положението на 
малките и средните предприятия. 
Санкциите могат да бъдат увеличени, в 
случай че съответният икономически 
оператор е извършил предходно 
подобно нарушение, и могат да 
включват наказателноправни санкции за 
тежки нарушения.

2. Санкциите, посочени в параграф 1, са 
съобразени с размера на предприятията 
и по-специално с положението на 
малките и средните предприятия. 
Санкциите могат да бъдат увеличени, в 
случай че съответният икономически 
оператор е извършил предходно 
подобно нарушение, и могат да 
включват наказателноправни санкции за 
тежки нарушения. Санкциите могат 
да бъдат увеличени също така в 
съотношение към броя и 
стойността, както и към 
продължителността на 
предлагането на даден продукт на 
пазара.

Or. de

Изменение 346
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Малгожата Хандзлик, Рафал Тшасковски

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Санкциите, посочени в параграф 1, са 
съобразени с размера на предприятията
и по-специално с положението на 
малките и средните предприятия. 
Санкциите могат да бъдат увеличени, в 
случай че съответният икономически 
оператор е извършил предходно 
подобно нарушение, и могат да 
включват наказателноправни санкции за 
тежки нарушения.

2. Санкциите, посочени в параграф 1, са 
съобразени с размера на годишния 
оборот на предприятията. Санкциите 
могат да бъдат увеличени, в случай че 
съответният икономически оператор е 
извършил предходно подобно 
нарушение, и могат да включват 
наказателноправни санкции за тежки 
нарушения.

Or. pl
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Изменение 347
Отмар Карас

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Санкциите, посочени в параграф 1, са 
съобразени с размера на предприятията 
и по-специално с 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.

2. Санкциите, посочени в параграф 1, са 
съобразени с оборота на 
несъответстващ/и на изискванията 
продукт/и на предприятията и по-
специално с 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.

Or. en

Обосновка

Само размера на предприятието не е подходяща отпратка за определянето на 
санкции. Вместо това сумата следва да се базира на действителния оборот, получен 
от несъответстващи продукти, за да не бъдат дружествата санкционирани 
непропорционално.

Изменение 348
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Санкциите, посочени в параграф 1, са 
съобразени с размера на предприятията 
и по-специално с положението на 
малките и средните предприятия. 
Санкциите могат да бъдат увеличени, в 
случай че съответният икономически 
оператор е извършил предходно 

2. Санкциите, посочени в параграф 1, са 
съобразени с тежестта на 
нарушението, с размера на 
предприятията и по специално с 
положението на малките и средните 
предприятия, както и с ефективно 
осъществяваната от икономическия 
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подобно нарушение, и могат да 
включват наказателноправни санкции за 
тежки нарушения.

оператор дейност в рамките на 
производствения процес и със 
способността му да влияе върху 
безопасността на продукта. 
Санкциите могат да бъдат увеличени, в 
случай че съответният икономически 
оператор, който е отговорен за 
първоначалното пускане, е извършил 
предходно подобно нарушение, и могат 
да включват наказателноправни санкции 
за тежки нарушения.

Or. it

Изменение 349
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Санкциите, посочени в параграф 1, са 
съобразени с размера на предприятията
и по-специално с положението на 
малките и средните предприятия. 
Санкциите могат да бъдат увеличени, в 
случай че съответният икономически 
оператор е извършил предходно 
подобно нарушение, и могат да 
включват наказателноправни санкции за 
тежки нарушения.

2. Санкциите, посочени в параграф 1, са 
съобразени с размера и положението
на предприятията. Санкциите могат да 
бъдат увеличени, в случай че 
съответният икономически оператор е 
извършил предходно подобно 
нарушение, и могат да включват 
наказателноправни санкции за тежки 
нарушения.

Or. pl

Изменение 350
Рафаеле Балдасаре

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Санкциите, посочени в параграф 1, са 2. Санкциите, посочени в параграф 1, са 
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съобразени с размера на предприятията 
и по-специално с положението на 
малките и средните предприятия.
Санкциите могат да бъдат увеличени, в 
случай че съответният икономически 
оператор е извършил предходно 
подобно нарушение, и могат да 
включват наказателноправни санкции за 
тежки нарушения.

съобразени с тежестта на 
нарушението, с оборота и размера на 
предприятията и по специално с 
положението на малките и средните 
предприятия, както и с ефективно 
осъществяваната от икономическия 
оператор дейност в рамките на 
производствения процес и със 
способността му да влияе върху 
безопасността на продукта. 
Санкциите могат да бъдат увеличени, в 
случай че съответният икономически 
оператор, който е отговорен за 
първоначалното пускане, е извършил 
предходно подобно нарушение, и могат 
да включват наказателноправни санкции 
за тежки нарушения.

Or. it

Изменение 351
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Санкциите, посочени в параграф 1, са 
съобразени с размера на 
предприятията и по-специално с 
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.

2. Санкциите, посочени в първата 
алинея, са съобразени с тежестта на 
нарушението и с размера 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 352
Йозеф Вайденхолцер
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на членове 16 и 17 от 
настоящия регламент обаче Комисията 
се подпомага от комитета, създаден по 
силата на Регламент (ЕС) № 1025/2012. 
Този комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

За целите на членове 16 и 17 от 
настоящия регламент обаче Комисията 
се подпомага от комитета, създаден по 
силата на Регламент (ЕС) № 1025/2012. 
Този комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011. Това не 
засяга отговорностите, посочени в 
член 16, параграф 1 и член 16, 
параграф 5.

Or. de

Изменение 353
Серджо Гаетано Коферати, Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощието, 
посочено в член 13, параграф 3 и
член 15, параграф 3, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
Решението за оттегляне прекратява 
делегирането на правомощието, 
посочено в него. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 15, параграф 3, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
Решението за оттегляне прекратява 
делегирането на правомощието, 
посочено в него То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила.

Or. it


