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Изменение 34
Matteo Salvini

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Икономическите оператори следва 
да отговарят за съответствието на 
асансьорите и предпазните устройства 
за асансьори в зависимост от 
съответната си роля във веригата на 
доставка, за да се осигури високо ниво 
на защита на обществените интереси, 
като здравето и безопасността, и 
защитата на потребителите и за да се 
гарантира лоялна конкуренция на пазара 
на Съюза.

(5) Икономическите оператори следва 
да отговарят за съответствието на 
асансьорите и предпазните устройства 
за асансьори в зависимост от 
съответната си роля във веригата на 
доставка, за да се осигури високо ниво 
на защита на обществените интереси, 
като здравето и безопасността, и 
защитата на потребителите, 
включително високо ниво на защита 
на уязвимите потребители, и за да се 
гарантира лоялна конкуренция на пазара 
на Съюза.

Or. en

Обосновка

Член 2, параграф 1 от директивата уточнява, че асансьорът следва да се използва за 
превоз на лица, със или без товари, или на предмети само ако превозващото 
устройство е достъпно за хора. Безопасността на лицето в кабината трябва да бъде 
обезпечена, доколкото е приложимо. Не е необходимо да се уточнява в кои случаи 
(дали асансьорите са предназначени за превоз на лица, лица и товари или само на 
товари, ако превозващото устройство е достъпно) трябва да се обръща специално 
внимание на защитата на уязвимите ползватели.

Изменение 35
Matteo Salvini

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Съществуващата система следва да 
бъде допълнена от процедура, при която 
заинтересованите страни да бъдат 

(30) Съществуващата система следва да 
бъде допълнена от процедура, при която 
заинтересованите страни да бъдат 
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информирани относно планираните 
мерки по отношение на асансьорите или 
предпазните устройства за асансьори, 
представляващи риск за здравето на 
хората или за други аспекти на защитата 
на обществения интерес. Тя следва също 
така да позволява на органите за надзор 
на пазара, в сътрудничество със 
съответните икономически оператори, 
да предприемат действия на по-ранен 
етап по отношение на такива асансьори 
или предпазни устройства за асансьори.

информирани относно планираните 
мерки по отношение на асансьорите или 
предпазните устройства за асансьори, 
представляващи риск за здравето и 
безопасността на хората, 
включително безопасността на 
децата, лицата в напреднала възраст 
и лицата с увреждания, или за други 
аспекти на защитата на обществения 
интерес. Тя следва също така да 
позволява на органите за надзор на 
пазара, в сътрудничество със 
съответните икономически оператори, 
да предприемат действия на по-ранен 
етап по отношение на такива асансьори 
или предпазни устройства за асансьори.

Or. en

Обосновка

Член 2, параграф 1 от директивата уточнява, че асансьорът следва да се използва за 
превоз на лица, със или без товари, или на предмети само ако превозващото 
устройство е достъпно за хора. Безопасността на лицето в кабината трябва да бъде 
обезпечена, доколкото е приложимо. Не е необходимо да се уточнява в кои случаи 
(дали асансьорите са предназначени за превоз на лица, лица и товари или само на 
товари, ако превозващото устройство е достъпно) трябва да се обръща специално 
внимание на защитата на уязвимите ползватели.

Изменение 36
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Съображение 35a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35а) Хармонизираните стандарти, 
имащи отношение към настоящата 
директива, следва също да вземат 
изцяло под внимание Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
за правата на хората с увреждания, 
подписана от Европейския съюз на 23 
декември 2010 г.
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Or. en

Изменение 37
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Необходимо е да се предвидят 
преходни разпоредби, които позволяват 
предоставянето на пазара и пускането в 
действие на асансьори, които вече са 
били пуснати на пазара в съответствие с 
Директива 95/16/ЕО;

(37) Необходимо е да се предостави 
разумно, но ограничено време на 
производителите и вносителите да 
упражнят всички права съгласно 
действащите национални разпоредби 
преди датата на прилагане на 
националните правила, 
транспониращи настоящата 
директива, например за да продадат 
наличните произведени продукти. 
Необходимо е да се предвидят преходни 
разпоредби, които позволяват 
предоставянето на пазара и пускането в 
действие на асансьори, които вече са 
били пуснати на пазара в съответствие с 
Директива 95/16/ЕО;

Or. en

Изменение 38
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) „упълномощен представител“ е 
всяко физическо или юридическо лице, 
установено в Съюза, което е 
упълномощено писмено от 
производител да действа от негово 
име във връзка с определени задачи;

(Не се отнася за българския текст.)
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Or. en

Изменение 39
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 12а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12а) „акредитация“ има значението, 
определено в Регламент (ЕО) 
№ 765/2008;

Or. en

Изменение 40
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 12б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12б) „национален орган по 
акредитация“ има значението, 
определено в Регламент № 765/2008;

Or. en

Изменение 41
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13) „техническа спецификация“ е 
документ, определящ техническите 
изисквания, които трябва да са 
изпълнени за определен асансьор или 

заличава се
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предпазно устройство за асансьори;

Or. en

Изменение 42
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14) „оценяване на съответствието“ е 
процес, който доказва дали са 
изпълнени установените в параграф І
съществени изисквания за безопасност и 
опазване на здравето по отношение на 
асансьор или предпазно устройство за 
асансьори, процес и система;

14) „оценяване на съответствието“ е 
процес, който доказва дали са 
изпълнени установените в настоящата 
директива съществени изисквания за 
безопасност и опазване на здравето по 
отношение на асансьор или предпазно 
устройство за асансьори, процес и 
система;

Or. en

Изменение 43
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

16) „изземване“ е всяка мярка, целяща 
да постигне връщане на предпазно 
устройство за асансьори, което вече е 
било предоставено на лицето, което 
монтира;

16) „изземване“ е всяка мярка, целяща 
да постигне връщане на предпазно 
устройство за асансьори, което вече е 
било предоставено на лицето, което 
монтира, или на крайния ползвател;

Or. en

Изменение 44
Zuzana Roithová
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17) „изтегляне“ означава всяка мярка, 
целяща предотвратяване на пускането
на пазара на асансьор или на 
предоставянето на пазара на предпазно 
устройства за асансьори;

17) „изтегляне“ означава всяка мярка, 
целяща предотвратяване на
предоставянето на пазара на асансьор 
или на предоставянето на пазара на 
предпазно устройства за асансьори;

Or. en

Изменение 45
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предприемат 
всички подходящи мерки, за да 
гарантират, че асансьорите, които са
попадат в обхвата на настоящата 
директива, могат да бъдат пускани на 
пазара и пускани в действие, само ако 
при правилно монтиране, поддържане и 
използване по предназначение не 
застрашават здравето и безопасността 
на лицата или, когато е целесъобразно 
— безопасността на имуществото.

1. Държавите членки предприемат 
всички подходящи мерки, за да 
гарантират, че асансьорите, които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, могат да бъдат пускани на 
пазара и пускани в действие, само ако 
при правилно монтиране, поддържане и 
използване по предназначение или за 
цел, която може да бъде разумно 
предвидена в рамките на приложното 
поле на настоящата директива, не 
застрашават здравето и
безопасността на лицата или, когато е 
целесъобразно — безопасността на 
имуществото.

Or. en

Обосновка

Изключително е важно да се уточни, че използването на асансьор не може само да 
бъде разумно, но че също трябва винаги да съответства на разпоредбите, които 
настоящата директива налага. Определението за „разумност“ е твърде обширно, за 
да гарантира високо равнище на правна сигурност при прилагането.
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Изменение 46
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случаите, когато не е 
невъзможно да се монтира асансьор в 
съществуваща сграда поради 
ограниченото налично пространство 
и с това се ощетяват други уязвими 
ползватели като деца, лица в 
напреднала възраст или с увреждания, 
на пазара следва да се предостави 
асансьор само ако е така изработен, 
че да може лесно да се използва и да е 
достъпен за хора с увреждания.

Or. en

Обосновка

Въпреки че защитата на хората с увреждания е от първостепенно значение, също 
така е изключително важно да се осигури на всички уязвими ползватели (като деца, 
лица в напреднала възраст или лица с известни ограничени увреждания, които не им 
пречат да използват асансьор) възможността да се монтира асансьор в 
съществуваща сграда.

Изменение 47
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 7 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Лицата, които монтират, гарантират, 
че асансьорът се придружава от 
инструкции за експлоатация по точка 
6.2. от приложение І на език, лесно 
разбираем за крайните ползватели, 
определен от съответната държава 
членка, в която е монтиран 

7. Лицата, които монтират, гарантират, 
че асансьорът се придружава от 
инструкции и информация за
безопасност по точка 6.2. от 
приложение І.
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асансьорът.

Or. en

Изменение 48
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато се счита за целесъобразно 
предвид рисковете, които представлява 
дадено предпазно устройство за 
асансьори, производителите, за да 
осигурят защитата на здравето и 
безопасността на потребителите, 
провеждат изпитвания на образци от 
предоставените на пазара предпазни 
устройства за асансьори, провеждат 
разследвания и, ако е необходимо, 
поддържат регистър за оплаквания, 
несъответстващи на изискванията 
предпазни устройства за асансьори и 
изземвания на предпазни устройства за 
асансьори, както и информират 
дистрибуторите за такова наблюдение.

4. Производителите гарантират, че 
са налице процедури, чрез които се 
осигурява съответствие на 
серийното производство. Промените 
в проекта или характеристиките на 
продукта и промените в 
хармонизираните стандарти или в 
техническите спецификации, чрез 
позоваване на които е декларирано 
съответствието на продукта, трябва 
да бъдат взети предвид по подходящ 
начин.

Когато се счита за целесъобразно 
предвид рисковете, които представлява 
дадено предпазно устройство за 
асансьори, производителите, за да 
осигурят защитата на здравето и 
безопасността на потребителите, 
провеждат изпитвания на образци от 
предоставените на пазара предпазни 
устройства за асансьори, провеждат 
разследвания и, ако е необходимо, 
поддържат регистър за оплаквания, 
несъответстващи на изискванията 
предпазни устройства за асансьори и 
изземвания на предпазни устройства за 
асансьори, както и информират 
дистрибуторите за такова наблюдение.
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Or. en

Изменение 49
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Производителите посочват своето 
име, регистрирано търговско 
наименование или регистрирана 
търговска марка и адреса, на който 
може да се осъществи връзка с тях, 
върху предпазното устройство за 
асансьори, или, когато това не е 
възможно, върху неговата опаковка, или 
в документ, който придружава 
предпазното устройство за асансьори. 
Адресът трябва да посочва едно-
единствено място, където 
производителят може да бъде намерен.

6. Производителите посочват своето 
име, регистрирано търговско 
наименование или регистрирана 
търговска марка, своя интернет адрес 
на език, лесно разбираем за 
потребителите и органите за надзор 
на пазара, и адреса, на който може да се 
осъществи връзка с тях, върху 
предпазното устройство за асансьори, 
или, когато това не е възможно, върху 
неговата опаковка, или в документ, 
който придружава предпазното 
устройство за асансьори. Адресът 
трябва да посочва едно-единствено 
място, където производителят може да 
бъде намерен.

Or. en

Изменение 50
Zuzana Roithová

Предложение за директива
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 предпазното 
устройство за асансьори, или, когато 
това не е възможно, върху неговата 
опаковка, или в документ, който 

3. Вносителите посочват своето име, 
регистрирано търговско наименование 
или регистрирана търговска марка, своя 
интернет адрес на език, лесно 
разбираем за потребителите и
органите за надзор на пазара, и адреса, 
на който може да се осъществи връзка с 
тях, върху предпазното устройство за 
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придружава предпазното устройство за 
асансьори.

асансьори, или, когато това не е 
възможно, върху неговата опаковка, или 
в документ, който придружава 
предпазното устройство за асансьори.

Or. en

Изменение 51
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕС декларацията за съответствие се 
съставя по образеца, установен в 
приложение II, съдържа елементите, 
посочени в съответните модули, 
уредени в приложение V, VІІІ, Х, ХІ или 
ХІІ и се актуализира редовно. Тя се
превежда на езика(ците), изискван(и) от 
държавата членка, на чийто пазар се 
пуска или предоставя асансьорът или 
предпазното устройство за асансьори.

2. ЕС декларацията за съответствие се 
съставя по образеца, установен в 
приложение II, съдържа елементите, 
посочени в съответните модули, 
уредени в приложение V, VІІІ, Х, ХІ или 
ХІІ и се актуализира редовно. Тя може 
да се преведе, при поискване, на 
езика(ците), изискван(и) от държавата 
членка, на чийто пазар се пуска или 
предоставя асансьорът или предпазното 
устройство за асансьори.

Or. en

Изменение 52
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) одобрение на системата за пълно 
осигуряване на качеството, посочена в 
приложение XI.

в) система за пълно осигуряване на 
качеството, посочена в приложение XI.

Or. en
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Изменение 53
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) одобрение на системата за пълно
осигуряване на качеството на продукта, 
посочена в приложение VІ;

а) система за осигуряване на 
качеството на продукта, посочена в 
приложение VІ;

Or. en

Изменение 54
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) одобрение на системата за пълно 
осигуряване на качеството, посочена в 
приложение VІІ.

б) система за пълно осигуряване на 
качеството, посочена в приложение VІІ.

Or. en

Изменение 55
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) съответствие с типа с 
извършване на случайни проверки на 
предпазните устройства, посочени в 
приложение IX.

Or. en
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Изменение 56
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
решат, че оценката и наблюдението, 
посочени в параграф 1, се провеждат от
техен национален орган по акредитация 
по смисъла на Регламент (ЕО) 
№ 765/2008 и в съответствие с него.

2. Оценката и наблюдението, посочени в 
параграф 1, се провеждат от национален 
орган по акредитация по смисъла на 
Регламент (ЕО) № 765/2008 и в 
съответствие с него.

Or. fr

Обосновка

От съображения за надеждност и безпристрастност на сертификациите и 
следователно за безопасност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от националните органи и в никакъв случай не 
трябва да бъдат сдружения на предприятия или браншови асоциации.

Изменение 57
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Орган, който принадлежи към 
стопанска асоциация и/или 
професионална федерация, 
представляващи предприятия, 
участващи в проектирането, 
производството, доставката, 
сглобяването, използването или 
поддръжката на асансьорите или 
предпазните устройства за 
асансьори, които този орган оценява, 
може да се счита за такъв орган, при 
условие че са доказани неговата 
независимост и липсата на конфликт 
на интереси.

заличава се
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Or. fr

Обосновка

От съображения за надеждност и безпристрастност на сертификациите и 
следователно за безопасност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от националните органи и в никакъв случай не 
трябва да бъдат сдружения на предприятия или браншови асоциации.

Изменение 58
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 24 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Органът за оценяване на 
съответствието, неговото висше 
ръководство и персонал, отговорен за 
изпълнение на задачите по оценяване на 
съответствието, не могат да бъдат 
проектант, производител, снабдител, 
купувач, собственик, ползвател или 
структура по поддръжка на предпазните 
устройства за асансьори, които се 
оценяват, нито упълномощен 
представител на някое от тези лица.

4. Органът за оценяване на 
съответствието, неговото висше 
ръководство и персонал, отговорен за 
изпълнение на задачите по оценяване на 
съответствието, не могат да бъдат 
проектант, производител, снабдител, 
купувач, собственик, ползвател или 
структура по поддръжка на предпазните 
устройства за асансьори, нито 
упълномощен представител на някое от 
тези лица.

Or. fr

Обосновка

От съображения за надеждност и безпристрастност на сертификациите и 
следователно за безопасност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от националните органи и в никакъв случай не 
трябва да бъдат сдружения на предприятия или браншови асоциации.

Изменение 59
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 24 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът за оценяване на 
съответствието, неговото висше 
ръководство и персонал, отговорен за 
изпълнение на задачите по оценяване на 
съответствието, не могат да бъдат 
проектант, производител, снабдител, 
лице, което монтира, купувач, 
собственик, ползвател или структура по 
поддръжка на асансьорите, които се 
оценяват.

Органът за оценяване на 
съответствието, неговото висше 
ръководство и персонал, отговорен за 
изпълнение на задачите по оценяване на 
съответствието, не могат да бъдат 
проектант, производител, снабдител, 
лице, което монтира, купувач, 
собственик, ползвател или структура по 
поддръжка на асансьори.

Or. fr

Обосновка

От съображения за надеждност и безпристрастност на сертификациите и 
следователно за безопасност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от националните органи и в никакъв случай не 
трябва да бъдат сдружения на предприятия или браншови асоциации.

Изменение 60
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Заявлението се придружава от 
описание на процедурите по оценяване 
на съответствието за асансьори или 
предпазни устройства за асансьори, за 
които този орган твърди, че е 
компетентен, както и от сертификат за 
акредитация, когато има такъв,
издаден от национален орган по 
акредитация, който удостоверява, че 
органът за оценяване на съответствието 
отговаря на изискванията, посочени в 
член 24.

2. Заявлението се придружава от 
описание на процедурите по оценяване 
на съответствието за асансьори или 
предпазни устройства за асансьори, за 
които този орган твърди, че е 
компетентен, както и от сертификат за 
акредитация, издаден от национален 
орган по акредитация, който 
удостоверява, че органът за оценяване 
на съответствието отговаря на 
изискванията, посочени в член 24.

Or. fr
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Обосновка

От съображения за надеждност и безпристрастност на сертификациите и 
следователно за безопасност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от националните органи и в никакъв случай не 
трябва да бъдат сдружения на предприятия или браншови асоциации.

Изменение 61
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато органът за оценяване на 
съответствието не може да 
предостави сертификат за 
акредитация, той представя пред 
нотифициращия орган всички 
документи, необходими за 
проверката, признаването и 
редовното наблюдение на неговото 
съответствие с изискванията, 
посочени в член 24.

заличава се

Or. fr

Обосновка

От съображения за надеждност и безпристрастност на сертификациите и 
следователно за безопасност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от националните органи и в никакъв случай не 
трябва да бъдат сдружения на предприятия или браншови асоциации.

Изменение 62
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато нотифицирането не се 
основава на сертификат за 

заличава се
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акредитация, посочен в член 27, 
параграф 2, нотифициращият орган 
предоставя на Комисията и на 
другите държави членки 
документите, които удостоверяват 
компетентността на органа за 
оценяване на съответствието и 
съществуващите правила, 
гарантиращи, че органът ще бъде 
редовно наблюдаван и ще продължи да 
отговаря на изискванията, 
установени в член 24.

Or. fr

Обосновка

От съображения за надеждност и безпристрастност на сертификациите и 
следователно за безопасност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от националните органи и в никакъв случай не 
трябва да бъдат сдружения на предприятия или браншови асоциации.

Изменение 63
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 28 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Съответният орган може да изпълнява 
дейностите на нотифициран орган, само 
ако пред Комисията или пред другите 
държави членки не са повдигнати 
възражения в срок от две седмици след 
нотифицирането — в случай че е 
използван сертификат за 
акредитация, или в срок от два месеца 
след нотифицирането — в случай че 
не е използвана акредитация.

5. Съответният орган може да изпълнява 
дейностите на нотифициран орган, само 
ако пред Комисията или пред другите 
държави членки не са повдигнати 
възражения в срок от две седмици след 
нотифицирането.

Or. fr

Обосновка

От съображения за надеждност и безпристрастност на сертификациите и 
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следователно за безопасност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от националните органи и в никакъв случай не 
трябва да бъдат сдружения на предприятия или браншови асоциации.

Изменение 64
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 38 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато лицето, което монтира, не 
предприеме подходящи коригиращи 
действия в посочения в параграф 1, 
втора алинея срок, органите за надзор на 
пазара предприемат всички подходящи 
временни мерки, за да забранят или 
ограничат пускането на националния им 
пазар или пускането в действие.

4. Когато лицето, което монтира, не 
предприеме подходящи коригиращи 
действия в посочения в параграф 1, 
втора алинея срок, органите за надзор на 
пазара предприемат всички подходящи 
временни мерки, за да забранят или 
ограничат пускането на националния им 
пазар и пускането в действие.

Or. en

Изменение 65
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 38 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) невъзможност на асансьора или на
предпазно устройство за асансьори да 
спази съществените изисквания за 
безопасност и опазване на здравето, 
посочени в приложение І;

а) невъзможност на асансьора или на
предпазното устройство за асансьори 
да спази съществените изисквания за 
безопасност и опазване на здравето, 
посочени в настоящата директива;

Or. en

Изменение 66
Zuzana Roithová
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Предложение за директива
Член 38 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато в срок от два месеца от 
получаването на информацията, 
посочена в параграф 4, не е повдигнато 
възражение нито от държава членка, 
нито от Комисията, във връзка с 
временна мярка, предприета от държава 
членка, тази мярка се счита за 
обоснована.

7. Когато в срок от три месеца от 
получаването на информацията, 
посочена в параграф 4, не е повдигнато 
възражение нито от държава членка, 
нито от Комисията, във връзка с 
временна мярка, предприета от държава 
членка, тази мярка се счита за 
обоснована.

Or. en

Изменение 67
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 39 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако се прецени, че националната 
мярка по отношение на асансьор е 
обоснована, всички държави членки 
предприемат необходимите мерки да 
осигурят ограничаването на пускането 
на пазара или пускането в действие на 
несъответстващия асансьор.

2. Ако се прецени, че националната 
мярка по отношение на асансьор е 
обоснована, всички държави членки 
предприемат необходимите мерки да 
осигурят ограничаването на пускането 
на пазара и пускането в действие на 
несъответстващия асансьор.

Or. en

Изменение 68
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) маркировката „СЕ“ е нанесена в 
нарушение на член 30 от Регламент

а) маркировката „СЕ“ е нанесена в 
нарушение на член 30 от Регламент
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(ЕО) № 765/2008 или на членове 18 и 19
от настоящата директива;

(ЕО) № 765/2008 или на член 19 от 
настоящата директива;

Or. en

Изменение 69
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 46 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат и 
публикуват най късно до [ден (по 
правило последния ден на 
месеца)/месец/година = 2 години след 
приемането на настоящия 
акт] законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
членове: [член 2, параграфи 5—19, 
членове: 7—14, членове: 17 и 18, член 
19, параграф 5, членове: 20—45, член 
46, параграф 1, членове 47—49] и 
приложения: [приложение II, част A, 
букви: е), к), л), м), приложение II, част 
Б, букви: г), й), к), л), приложение IV, 
част A, точка 2, буква д), точка 3, букви 
в), д), ж), точка 4, букви б)—д), точки: 
5—9, приложение IV, част Б, точка 2, 
буква д), точка 3, букви в), д) и з), точка 
4, букви в)—д), точка 5, параграфи: 2—
4, точки: 6—9, приложение V точка 3.3, 
буква б), точки: 6—7, приложение VI 
точка: 3.1 букви a)—в), точка 3.3 
параграфи 4 —5, точка 4.3, точки: 6—7, 
приложение VII точка 3.1, букви a) и б), 
точка 3.1, буква г), точка 3.1, буква е), 
точка 3.3, точка 4.2, точка 6, 
приложение VII, точка 3, букви в) и г), 
точка 3, буква ж), приложение VII, 
точка 4, приложение IX, точка 3, букви 
a)—г), приложение X, точка 3.1, буква 
a), точка 3.1, буква д), точки: 3.4, точки: 
6—7, приложение XI, точка 3.1, букви 

Държавите членки приемат и 
публикуват най късно до [ден (по 
правило последния ден на 
месеца)/месец/година = 3 години след 
приемането на настоящия 
акт] законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
членове: [член 2, параграфи 5—19, 
членове: 7—14, членове: 17 и 18, член 
19, параграф 5, членове: 20—45, член 
46, параграф 1, членове 47—49] и 
приложения: [приложение II, част A, 
букви: е), к), л), м), приложение II, част 
Б, букви: г), й), к), л), приложение IV, 
част A, точка 2, буква д), точка 3, букви
в), д), ж), точка 4, букви б)—д), точки: 
5—9, приложение IV, част Б, точка 2, 
буква д), точка 3, букви в), д) и з), точка 
4, букви в)—д), точка 5, параграфи: 2—
4, точки: 6—9, приложение V точка 3.3, 
буква б), точки: 6—7, приложение VI 
точка: 3.1 букви a)—в), точка 3.3 
параграфи 4 —5, точка 4.3, точки: 6—7, 
приложение VII точка 3.1, букви a) и б), 
точка 3.1, буква г), точка 3.1, буква е), 
точка 3.3, точка 4.2, точка 6, 
приложение VII, точка 3, букви в) и г), 
точка 3, буква ж), приложение VII, 
точка 4, приложение IX, точка 3, букви 
a)—г), приложение X, точка 3.1, буква 
a), точка 3.1, буква д), точки: 3.4, точки: 
6—7, приложение XI, точка 3.1, букви 
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a)—в), точка 3.1, буква д), точки: 3.3.3, 
3.3.4, точки: 3.4 и 3.5, точка 5, буква б), 
точка 6, приложение XII, точка 3.1, 
буква a), точка 3.3, точка 6]. [Членовете 
и приложенията, които са променени по 
същество в сравнение с предходната 
директива]. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби и 
таблицата за съответствие между тези 
разпоредби и настоящата директива.

a)—в), точка 3.1, буква д), точки: 3.3.3, 
3.3.4, точки: 3.4 и 3.5, точка 5, буква б), 
точка 6, приложение XII, точка 3.1, 
буква a), точка 3.3, точка 6]. [Членовете 
и приложенията, които са променени по 
същество в сравнение с предходната 
директива]. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби и 
таблицата за съответствие между тези 
разпоредби и настоящата директива.

Or. en

Изменение 70
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Приложение I – част 4 – точка 4.8

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.8. Кабината следва да има подходящо 
осветление, когато се ползва или когато 
вратата е отворена; трябва да има и 
аварийно осветление.

4.8. Кабината трябва да има подходящо 
осветление, когато се ползва или когато 
вратата е отворена; трябва да има и 
аварийно осветление.

Or. en

Изменение 71
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Приложение I – част 4 – точка 4.9

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.9. Средствата за връзка по точка 
4.5. и аварийното осветление 
по точка 4.8. трябва да бъдат 
проектирани и конструирани така че 
те да могат да функционират дори в 
отсъствие на нормално енергийно 
захранване. Тяхната 
продължителност на работа трябва 

(Не се отнася до българския текст.) 
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да е достатъчно голяма, за да позволи 
нормалното протичане на 
процедурата по спасяване на пътници 
при аварии.

Or. en

Изменение 72
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Приложение I – част 6 – точка 6.2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.2. Всеки асансьор трябва да се 
придружава от инструкция за
използване, изготвена на език, лесно 
разбираем за потребителите и други 
крайни ползватели, определен от 
съответната държава членка. Тези
инструкции за използване съдържат 
най-малко следните документи:

6.2. Всеки асансьор трябва да се 
придружава от инструкция и 
информация за безопасност, 
изготвени на език, лесно разбираем за 
потребителите и други крайни 
ползватели, определен от съответната 
държава членка. Подобни инструкции и 
информация за безопасност, както и 
всякакви етикети, са ясни, 
разбираеми и понятни. 
Инструкциите и информацията за 
безопасност съдържат най-малко 
следните документи:

Or. en


