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Изменение 39
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Необходимо е да се предвидят 
преходни разпоредби, които позволяват 
предоставянето на пазара на 
електрически съоръжения, които вече са 
били пуснати на пазара в съответствие с 
Директива 2006/95/ЕО.

(25) Необходимо е да се предостави 
разумен, но ограничен срок 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 си произведени продукти.
Необходимо е да се предвидят преходни 
разпоредби, които позволяват 
предоставянето на пазара на 
електрически съоръжения, които вече са 
били пуснати на пазара в съответствие с 
Директива 2006/95/ЕО.

Or. en

Изменение 40
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) В хармонизираните стандарти 
от значение за настоящата 
директива следва също така да се 
вземе изцяло предвид Конвенцията на 
ООН за правата на хората с 
увреждания, подписана от 
Европейския съюз на 23 декември 2010 
г.
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Изменение 41
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 6 - 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 електрическото съоръжение, или, 
когато това не е възможно, върху 
неговата опаковка, или в документ, 
който придружава това съоръжение. 
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, електронния си адрес 
на език, лесно разбираем за 
потребителите и органите за надзор 
на пазара, както и адреса, на който 
може да се осъществи връзка с тях, 
върху електрическото съоръжение, или, 
когато това не е възможно, върху 
неговата опаковка, или в документ, 
който придружава това съоръжение.
Адресът трябва да посочва едно-
единствено място, където 
производителят може да бъде намерен.

Or. en

Изменение 42
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 8 - 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 електрическото 
съоръжение, или, когато това не е 
възможно, върху неговата опаковка, или 
в документ, който придружава това 

3. Вносителите посочват своето име, 
регистрирано търговско наименование 
или регистрирана търговска марка, 
електронния си адрес на език, лесно 
разбираем за потребителите и 
органите за надзор на пазара, както и 
адреса, на който може да се осъществи 
връзка с тях, върху електрическото 
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съоръжение. съоръжение, или, когато това не е 
възможно, върху неговата опаковка, или 
в документ, който придружава това 
съоръжение.

Or. en

Изменение 43
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕС декларацията за съответствие се 
съставя по образеца, установен в 
приложение IV към настоящата 
директива, съдържа елементите, 
посочени в модул А, определен в 
приложение III към настоящата 
директива, и се актуализира редовно. Тя 
се превежда на езика(ците), изискван(и) 
от държавата членка, на чийто пазар се 
пуска или предоставя електрическото 
съоръжение.

2. ЕС декларацията за съответствие се 
съставя по образеца, установен в 
приложение IV към настоящата 
директива, съдържа елементите, 
посочени в модул А, определен в 
приложение III към настоящата 
директива, и се актуализира редовно. Тя 
може да бъде преведена при поискване
на езика(ците), изискван(и) от 
държавата членка, на чийто пазар се 
пуска или предоставя електрическото 
съоръжение.

Or. en

Изменение 44
Matteo Salvini

Предложение за директива
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕС декларацията за съответствие се 
съставя по образеца, установен в 
приложение IV към настоящата 
директива, съдържа елементите, 
посочени в модул А, определен в 
приложение III към настоящата 

2. ЕС декларацията за съответствие се 
съставя по образеца, установен в 
приложение IV към настоящата 
директива, съдържа елементите, 
посочени в модул А, определен в 
приложение III към настоящата 
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директива, и се актуализира редовно. Тя 
се превежда на езика(ците), изискван(и) 
от държавата членка, на чийто пазар се 
пуска или предоставя електрическото 
съоръжение.

директива, и се актуализира редовно. Тя 
може да бъде преведена при поискване
на езика(ците), изискван(и) от 
държавата членка, на чийто пазар се 
пуска или предоставя електрическото 
съоръжение.

Or. en

Изменение 45
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 19 - 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 46
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат и 
публикуват най-късно до [да се посочи 
дата — 2 години след приемането] 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с член 2, 
член 3, параграф 1, членове 6, 7, 8, 9, 10, 
11 ,12, член 13, параграф 1, членове 14, 

Държавите членки приемат и 
публикуват най-късно до [да се посочи 
дата — три години след приемането] 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с член 2, 
член 3, параграф 1, членове 6, 7, 8, 9, 10, 
11 ,12, член 13, параграф 1, членове 14, 
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15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 и 
приложения III и IV. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствието между разпоредбите и 
настоящата директива.

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 и 
приложения III и IV. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствието между разпоредбите и 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 47
Andreas Schwab

Предложение за директива
Приложение ІI – параграф 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оборудване, специално проектирано 
единствено за целите на 
научноизследователската и развойна 
дейност и предоставяно само на 
принципа на свързаните стопански 
системи.

Or. de

Обосновка

Частните крайни потребители нямат достъп до продукти за научноизследователска 
и развойна дейност Неотдавна извършената преработка на Директивата за 
ограничението на опасните вещества и на Директивата относно отпадъците от 
електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) вече изключва подобно оборудване от 
приложното поле. За избягване на неяснота приложното поле на директивите 
относно продуктите следва да се уеднакви с тях.

Изменение 48
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Приложение ІV – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. № xxxxxx (уникални 1. № xxxxxx (уникални 
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идентификационни данни на 
електрическото съоръжение):

идентификационни данни на 
декларацията)

Or. en

Изменение 49
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Приложение ІV – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Предмет на декларацията 
(идентификация на електрическото 
съоръжение, позволяваща 
проследяването му. Тя включва цветно 
изображение, което е достатъчно ясно, 
за да позволи идентификацията на 
електрическото съоръжение)..

4. Предмет на декларацията 
(идентификация на електрическото 
съоръжение, позволяваща 
проследяването му. Тя може да 
включва по целесъобразност снимка, 
която е достатъчно ясна, за да позволи 
идентификацията на електрическото 
съоръжение)..

Or. en

(Вж. формулировката на Приложение ІІІ, точка 4 към Решение № 768/2008/EО)


