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Изменение 29
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Когато пуска везни с 
неавтоматично действие на пазара, 
всеки вносител следва да посочва върху 
тях името си и адрес за връзка. Следва 
да се предвидят изключения в случаи, 
в които размерът или естеството на 
везните с неавтоматично действие 
не позволяват това. Това включва 
случаи, при които вносителят би 
трябвало да отвори опаковката, за да 
постави името и адреса си върху 
везните.

(10) Когато пуска везни с 
неавтоматично действие на пазара, 
всеки вносител следва да посочва върху 
тях името си и адрес за връзка.

Or. fr

Обосновка

Въвеждането на дерогация относно аргумента за размер е недопустимо в случая с 
везните. Освен това, тъй като везните се контролират редовно от държавите
членки (вж. член 3, точка 3), маркировките следва да се поставят върху самата везна.

Изменение 30
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Необходимо е да се предвидят 
преходни разпоредби, които позволяват 
предоставянето на пазара и пускането в 
действие на везни с неавтоматично 
действие, които вече са били пуснати на 
пазара в съответствие с Директива

(35) Необходимо е да се предостави 
приемлив, но ограничен, период от 
време на производителите и 
вносителите да упражнят всички 
права съгласно действащите 
национални разпоредби преди датата 
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2009/23/ЕО. 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 везни с 
неавтоматично действие, които вече са 
били пуснати на пазара в съответствие с 
Директива 2009/23/ЕО.

Or. en

Изменение 31
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 2– параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „везна“ е средство за измерване, 
което служи за определяне на масата на 
едно тяло на основата на действащата 
върху това тяло сила на притегляне или
за определяне на други, свързани с 
масата величини, количества, параметри 
или характеристики;

(1) „везна“ е средство за измерване, 
което служи за определяне на масата на 
едно тяло на основата на действащата 
върху това тяло сила на притегляне. 
Една везна може да служи също така
за определяне на други, свързани с 
масата величини, количества, параметри 
или характеристики;

Or. en

Изменение 32
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 2– параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) „везна“ е средство за измерване, 
което служи  за определяне на масата на 
едно тяло на основата на действащата 
върху това тяло сила на притегляне 

1) „везна“ е средство за измерване, 
което служи за определяне на масата на 
едно тяло на основата на действащата 
върху това тяло сила на притегляне.
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или за определяне на други, свързани с 
масата величини, количества, параметри 
или характеристики;

Една везна може да служи също така
за определяне на други, свързани с 
масата величини, количества, параметри 
или характеристики;

Or. fr

Обосновка

Основната функция на везната следва да остане определянето на масата.

Изменение 33
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират, че на пазара се предоставят 
само везни, които съответстват на 
изискванията на настоящата 
директива.

1. Държавите членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират, че на пазара се предоставят 
само везни, които съответстват на 
приложимите изисквания на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 34
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират, че 
везните продължават да отговарят на 
изискванията на настоящата 
директива.

3. Държавите членки вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират, че 
везните продължават да отговарят на 
приложимите изисквания на 
настоящата директива.

Or. en
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Изменение 35
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират, че 
везните продължават да отговарят на 
изискванията на настоящата 
директива.

3. Държавите членки вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират, че 
везните с маркировка за съответствие 
„СЕ“, свидетелстваща за 
съответствието им с разпоредбите 
на настоящата директива,
продължават да отговарят на тези 
изисквания.

Or. fr

Обосновка

Задължението за наблюдение следва да се прилага само за везните, използвани за 
регламентирана употреба (член 1, букви а)―е)).

Изменение 36
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Везни, които се използват за 
приложенията, посочени в член 1, 
параграф 2, букви а)—е), трябва да 
отговарят на съществените изисквания, 
определени в приложение I , и да носят 
маркировка за съответствие „СЕ“ и 
надписите, предвидени в точка 1 от 
приложение III.

Везни, които се използват или са 
предназначени да бъдат използвани за 
приложенията, посочени в член 1, 
параграф 2, букви а)—е), трябва да 
отговарят на съществените изисквания, 
определени в приложение I , и да носят 
маркировка за съответствие „СЕ“ и 
надписите, предвидени в точка 1 от 
приложение III.

Or. en
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Изменение 37
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато пускат на пазара своите везни, 
използвани за приложенията, посочени 
в член 1, параграф 2, букви а)—е), 
производителите гарантират, че те са 
проектирани и произведени в 
съответствие със съществените 
изисквания, посочени в приложение I.

1. Когато пускат на пазара своите везни, 
предназначени да бъдат използвани за 
приложенията, посочени в член 1, 
параграф 2, букви а)—е), 
производителите гарантират, че те са 
проектирани и произведени в 
съответствие със съществените 
изисквания, посочени в приложение I.

Or. en

Изменение 38
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато пускат на пазара своите везни, 
които не са използвани за 
приложенията, посочени в член 1, 
параграф 2, букви а)—е), 
производителите гарантират, че върху 
тях са нанесени надписите, предвидени 
в точка 2 от приложение III.

Когато пускат на пазара своите везни, 
които не са предназначени да бъдат 
използвани за приложенията, посочени 
в член 1, параграф 2, букви а)—е), 
производителите гарантират, че върху 
тях са нанесени надписите, предвидени 
в точка 2 от приложение III.

Or. en

Изменение 39
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За везните, използвани за 
приложенията, посочени в член 1, 
параграф 2, букви а)—е), 
производителите изготвят изискваната 
техническа документация и провеждат 
съответната процедура за оценяване на 
съответствието, посочена в член 14, или 
възлагат нейното провеждане.

2. За везните, предназначени да бъдат 
използвани за приложенията, посочени 
в член 1, параграф 2, букви а)—е), 
производителите изготвят изискваната 
техническа документация и провеждат 
съответната процедура за оценяване на 
съответствието, посочена в член 14, или
възлагат нейното провеждане.

Or. en

Изменение 40
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За везните, които не са използвани за 
приложенията, посочени в член 1, 
параграф 2, букви а)—е), 
производителите нанасят надписите, 
предвидени в точка 2 от приложение III.

За везните, които не са предназначени 
да бъдат използвани за приложенията, 
посочени в член 1, параграф 2, букви 
а)—е), производителите нанасят 
надписите, предвидени в точка 2 от 
приложение III.

Or. en

Изменение 41
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За везните, използвани за 
приложенията, посочени в член 1, 
параграф 2, букви а)—е), 
производителите съхраняват 
техническата документация и ЕС 
декларацията за съответствие в 

3. За везните, предназначени да бъдат 
използвани за приложенията, посочени 
в член 1, параграф 2, букви а)—е), 
производителите съхраняват 
техническата документация и ЕС 
декларацията за съответствие в 
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продължение на 10 години, след като 
везната е била пусната на пазара.

продължение на 10 години, след като 
везната е била пусната на пазара.

Or. en

Изменение 42
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 везната, или, когато това не е 
възможно, върху нейната опаковка, или 
в документ, който придружава везната. 
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 уебсайт на език, 
лесноразбираем за крайните 
ползватели и органите за надзор на 
пазара, и адреса, на който може да се 
осъществи връзка с тях, върху везната, 
или, когато това не е възможно, върху 
нейната опаковка, или в документ, 
който придружава везната. Адресът 
трябва да посочва едно-единствено 
място, където производителят може да 
бъде намерен.

Or. en

Изменение 43
Bernadette Vergnaud

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 везната, или, когато това не е 
възможно, върху нейната опаковка, 

6. Производителите посочват своето 
име, регистрирано търговско 
наименование или регистрирана 
търговска марка и адреса, на който 
може да се осъществи връзка с тях, 
върху везната. Адресът трябва да 
посочва едно-единствено място, където 
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или в документ, който придружава 
везната. Адресът трябва да посочва 
едно-единствено място, където 
производителят може да бъде намерен.

производителят може да бъде намерен.

Or. fr

Изменение 44
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Производителите гарантират, че 
везната се придружава от инструкции и 
информация на език, лесно разбираем за 
потребителите и другите крайни 
ползватели, определен от съответната 
държава членка.

7. Производителите гарантират, че 
везната се придружава от копие на ЕС 
декларацията за съответствие и от 
инструкции и информация на език, 
лесноразбираем за потребителите и 
другите крайни ползватели, определен 
от съответната държава членка.

Or. fr

Изменение 45
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да пуснат на пазара везни, 
които са използвани за приложенията, 
посочени в член 1, параграф 2, букви 
а)—е), вносителите гарантират, че 
съответната процедура за оценяване на 
съответствието е била проведена от 
производителя. Те гарантират, че 
производителят е изготвил техническата 
документация, че върху везната са 
нанесени маркировката „СЕ“ и 
надписите, предвидени в точка 1 от 
приложение III, и че тя е придружена от 

2. Преди да пуснат на пазара везни, 
които са предназначени да бъдат 
използвани за приложенията, посочени 
в член 1, параграф 2, букви а)—е), 
вносителите гарантират, че съответната 
процедура за оценяване на 
съответствието е била проведена от 
производителя. Те гарантират, че 
производителят е изготвил техническата 
документация, че върху везната са 
нанесени маркировката „СЕ“ и 
надписите, предвидени в точка 1 от 
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необходимите документи, както и че 
производителят е спазил изискванията, 
посочени в член 6, параграфи 5 и 6.

приложение III, и че тя е придружена от 
необходимите документи, както и че 
производителят е спазил изискванията, 
посочени в член 6, параграфи 5 и 6.

Or. en

Изменение 46
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато вносител счита или има 
основание да счита, че дадена везна, 
която е използвана за приложенията, 
посочени в член 1, параграф 2, букви 
а)—е), не съответства на съществените 
изисквания, посочени в приложение I, 
той не пуска везната на пазара, докато 
не бъде приведена в съответствие. 
Освен това, когато везната представлява 
риск, вносителят информира за това 
производителя и органите за надзор на 
пазара.

Когато вносител счита или има 
основание да счита, че дадена везна, 
която е предназначена да бъде 
използвана за приложенията, посочени в 
член 1, параграф 2, букви а)—е), не 
съответства на съществените 
изисквания, посочени в приложение I, 
той не пуска везната на пазара, докато 
не бъде приведена в съответствие. 
Освен това, когато везната представлява 
риск, вносителят информира за това 
производителя и органите за надзор на 
пазара.

Or. en

Изменение 47
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да пуснат на пазара везна, която 
не е използвана за приложенията, 
посочени в член 1, параграф 2, букви 
а)—е), вносителите гарантират, че върху 
везната са нанесени надписите, 
предвидени в точка 2 от приложение III, 

Преди да пуснат на пазара везна, която 
не е предназначена да бъде използвана 
за приложенията, посочени в член 1, 
параграф 2, букви а)—е), вносителите 
гарантират, че върху везната са 
нанесени надписите, предвидени в точка 
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и че производителят е спазил 
изискванията, посочени в член 6, 
параграфи 5 и 6.

2 от приложение III, и че 
производителят е спазил изискванията, 
посочени в член 6, параграфи 5 и 6.

Or. en

Изменение 48
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 везната, или, когато 
това не е възможно, върху нейната 
опаковка, или в документ, който 
придружава везната.

3. Вносителите посочват своето име, 
регистрирано търговско наименование 
или регистрирана търговска марка, своя 
уебсайт на език, лесноразбираем за 
крайните ползватели и органите за 
надзор на пазара, и адреса, на който 
може да се осъществи връзка с тях, 
върху везната, или, когато това не е 
възможно, върху нейната опаковка, или 
в документ, който придружава везната.

Or. en

Изменение 49
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Вносителите гарантират, че везната се 
придружава от инструкции и 
информация на език, лесно разбираем за 
потребителите и другите крайни 
ползватели, определен от съответната 
държава членка.

4. Вносителите гарантират, че везната се 
придружава от копие на ЕС 
декларацията за съответствие и от 
инструкции и информация на език, 
лесноразбираем за потребителите и 
другите крайни ползватели, определен 
от съответната държава членка.

Or. fr
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Изменение 50
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Вносителите гарантират, че докато 
отговарят за дадена везна, използвана за 
приложенията, посочени в член 1, 
параграф 2, букви а)—е), условията на 
съхранение или транспортиране не 
застрашават нейното съответствие със 
съществените изисквания, посочени в 
приложение I.

5. Вносителите гарантират, че докато 
отговарят за дадена везна, 
предназначена да бъде използвана за 
приложенията, посочени в член 1, 
параграф 2, букви а)—е), условията на 
съхранение или транспортиране не 
застрашават нейното съответствие със 
съществените изисквания, посочени в 
приложение I.

Or. en

Изменение 51
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 8 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. За везните, използвани за 
приложенията, посочени в член 1, 
параграф 2, букви а)—е), в продължение 
на 10 години след пускането на везните 
на пазара вносителите съхраняват копие 
от ЕС декларацията за съответствие на 
разположение на органите за надзор на 
пазара и гарантират, че при поискване 
техническата документация може да 
бъде предоставена на тези органи.

8. За везните, предназначени да бъдат 
използвани за приложенията, посочени 
в член 1, параграф 2, букви а)—е), в 
продължение на 10 години след 
пускането на везните на пазара 
вносителите съхраняват копие от ЕС 
декларацията за съответствие на 
разположение на органите за надзор на 
пазара и гарантират, че при поискване 
техническата документация може да 
бъде предоставена на тези органи.

Or. en
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Изменение 52
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да предоставят на пазара 
дадена везна, използвана за 
приложенията, посочени в член 1, 
параграф 2, букви а)—е), 
дистрибуторите проверяват дали върху 
нея са нанесени маркировка „СЕ“ и 
надписите, предвидени в точка 1 от 
приложение III, дали е придружена от 
необходимите документи и от 
инструкции и информация на език, 
който е лесно разбираем за 
потребителите и другите крайни 
ползватели в държавата членка, в която 
везната ще бъде предоставена на пазара, 
както и дали производителят и 
вносителят са спазили изискванията, 
посочени в член 6, параграфи 5 и 6 и 
член 8, параграф 3.

2. Преди да предоставят на пазара 
дадена везна, предназначена да бъде 
използвана за приложенията, посочени в 
член 1, параграф 2, букви а)—е), 
дистрибуторите проверяват дали върху 
нея са нанесени маркировка „СЕ“ и 
надписите, предвидени в точка 1 от 
приложение III, дали е придружена от 
необходимите документи и от 
инструкции и информация на език, 
който е лесноразбираем за 
потребителите и другите крайни 
ползватели в държавата членка, в която 
везната ще бъде предоставена на пазара, 
както и дали производителят и
вносителят са спазили изискванията, 
посочени в член 6, параграфи 5 и 6 и 
член 8, параграф 3.

Or. en

Изменение 53
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да предоставят на пазара везна, 
която не е използвана за приложенията, 
посочени в член 1, параграф 2, букви 
а)—е), дистрибуторите проверяват дали 
върху везната са нанесени надписите, 
предвидени в точка 2 от приложение III, 
и дали производителят и вносителят са 
спазили изискванията, посочени в 
член 6, параграфи 5 и 6 и член 8, 
параграф 3.

Преди да предоставят на пазара везна, 
която не е предназначена да бъде 
използвана за приложенията, посочени в 
член 1, параграф 2, букви а)—е), 
дистрибуторите проверяват дали върху 
везната са нанесени надписите, 
предвидени в точка 2 от приложение III, 
и дали производителят и вносителят са 
спазили изискванията, посочени в 
член 6, параграфи 5 и 6 и член 8, 
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параграф 3.

Or. en

Изменение 54
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дистрибуторите гарантират, че 
докато отговарят за дадена везна, 
използвана за приложенията, посочени в 
член 1, параграф 2, букви а)—е), 
условията на съхранение или
транспортиране не застрашават нейното 
съответствие със съществените 
изисквания, посочени в приложение I.

3. Дистрибуторите гарантират, че 
докато отговарят за дадена везна, 
предназначена да бъде използвана за 
приложенията, посочени в член 1, 
параграф 2, букви а)—е), условията на 
съхранение или транспортиране не 
застрашават нейното съответствие със 
съществените изисквания, посочени в 
приложение I.

Or. en

Изменение 55
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съответствието на везните със 
съществените изисквания, установени в 
приложение I, се удостоверява по избор 
на заявителя по една от следните 
процедури:

1. Съответствието на везните със 
съществените изисквания, установени в 
приложение I, се удостоверява по избор 
на производителя или негов 
упълномощен представител по една от 
следните процедури:

Or. en
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Изменение 56
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕО декларацията за съответствие се 
съставя по образеца, установен в 
приложение III към Решение № 
768/2008/ЕО, съдържа елементите, 
определени в съответните модули, 
установени в приложение II 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 
везната.

2. ЕС декларацията за съответствие се 
съставя по образеца, установен в 
приложение III към Решение № 
768/2008/ЕО, съдържа елементите, 
определени в съответните модули, 
установени в приложение II 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 
везната.

Or. en

Изменение 57
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

От гледна точка на надеждността и безпристрастността на сертификацията, а и 
от съображения за сигурност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от органите и в никакъв случай не могат да 
бъдат стопански асоциации или професионални федерации.
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Изменение 58
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 22 – 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 везните, 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

Or. fr

Обосновка

От гледна точка на надеждността и безпристрастността на сертификацията, а и 
от съображения за сигурност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от органите и в никакъв случай не могат да 
бъдат стопански асоциации или професионални федерации.

Изменение 59
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Органът за оценяване на 
съответствието,  неговото висше 
ръководство и персоналът, отговорен за   
изпълнение на задачите по оценяване на 
съответствието, не могат да бъдат 
проектант, производител, снабдител, 
лице, което монтира, купувач, 

4. Органът за оценяване на 
съответствието,  неговото висше 
ръководство и персоналът, отговорен за   
изпълнение на задачите по оценяване на 
съответствието, не могат да бъдат 
проектант, производител, снабдител, 
лице, което монтира, купувач, 
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собственик, ползвател или структура по  
поддръжка на везните, които се 
оценяват, нито упълномощени 
представители на някое от тези лица. 
Това не изключва употребата на 
оценяваните везни, които са 
необходими за дейностите на органа за 
оценяване на съответствието, или 
употребата на такива везни за лични 
цели.

собственик, ползвател или структура по  
поддръжка на везни, които попадат в 
обхвата на настоящата директива,
нито упълномощени представители на 
някое от тези лица. Това не изключва 
употребата на оценяваните везни, които 
са необходими за дейностите на органа 
за оценяване на съответствието, или 
употребата на такива везни за лични 
цели.

Or. fr

Обосновка

От гледна точка на надеждността и безпристрастността на сертификацията, а и 
от съображения за сигурност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от органите и в никакъв случай не могат да 
бъдат стопански асоциации или професионални федерации.

Изменение 60
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 22 – параграф 4 – алинея 2

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 вземат пряко участие 
в проектирането, производството или 
конструирането, продажбата, 
монтирането, използването или 
поддръжката на тези везни, нито 
представляват лицата, ангажирани в 
тези дейности. Те не се включват в 
никаква дейност, която може да е в 
противоречие с тяхната независима 
преценка и почтено поведение по 
отношение на дейностите по оценяване 
на съответствието, за които са 
нотифицирани. Това се прилага по-
конкретно към консултантски услуги.

Органът за оценяване на 
съответствието, неговото висше 
ръководство и персонал, отговорен за 
изпълнение на задачите по оценяване на 
съответствието, не вземат пряко участие 
в проектирането, производството или 
конструирането, продажбата, 
монтирането, използването или 
поддръжката на везни, които попадат 
в обхвата на настоящата директива, 
нито представляват лицата, ангажирани 
в тези дейности. Те не се включват в 
никаква дейност, която може да е в 
противоречие с тяхната независима 
преценка и почтено поведение по 
отношение на дейностите по оценяване 
на съответствието, за които са 
нотифицирани. Това се прилага по-
конкретно към консултантски услуги.
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Or. fr

Обосновка

От гледна точка на надеждността и безпристрастността на сертификацията, а и 
от съображения за сигурност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от органите и в никакъв случай не могат да 
бъдат стопански асоциации или професионални федерации.

Изменение 61
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Заявлението се придружава от 
описание на дейностите по оценяване на 
съответствието, на модула или модулите 
за оценяване на съответствието и на 
везната или везните, 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 22.

2. Заявлението се придружава от 
описание на дейностите по оценяване на 
съответствието, на модула или модулите 
за оценяване на съответствието и на 
везната или везните, 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 22.

Or. fr

Обосновка

От гледна точка на надеждността и безпристрастността на сертификацията, а и 
от съображения за сигурност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от органите и в никакъв случай не могат да 
бъдат стопански асоциации или професионални федерации.

Изменение 62
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 25 – параграф 3
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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 22.

заличава се

Or. fr

Обосновка

От гледна точка на надеждността и безпристрастността на сертификацията, а и 
от съображения за сигурност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от органите и в никакъв случай не могат да 
бъдат стопански асоциации или професионални федерации.

Изменение 63
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато нотифицирането не се 
основава на сертификат за 
акредитация, посочен в член 25, 
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 22.

заличава се

Or. fr
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Обосновка

От гледна точка на надеждността и безпристрастността на сертификацията, а и 
от съображения за сигурност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от органите и в никакъв случай не могат да 
бъдат стопански асоциации или професионални федерации.

Изменение 64
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 26 – 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 гледна точка на надеждността и безпристрастността на сертификацията, а и 
от съображения за сигурност, органите за оценяване на съответствието следва 
задължително да бъдат акредитирани от органите и в никакъв случай не могат да 
бъдат стопански асоциации или професионални федерации.

Изменение 65
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 36 – 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 

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

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 66
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 42 – 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, 
параграфи 3—19, членове 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 
приложение II. Те незабавно съобщават 
на Комисията текста на тези разпоредби 
и прилагат таблица на съответствието 
между разпоредбите и настоящата 
директива.

Държавите членки приемат и 
публикуват най-късно до [да се посочи 
дата — 3 години след 
приемането] законовите, подзаконовите 
и административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с член 2,
параграфи 3—19, членове 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 
приложение II. Те незабавно съобщават 
на Комисията текста на тези разпоредби 
и прилагат таблица на съответствието 
между разпоредбите и настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 67
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Приложение ІI – част 2 – точка 2.5 – подточка 2.5.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Копие от декларацията за съответствие 
се предоставя на съответните органи 

Копие от декларацията се предоставя с 
всяка везна, която се пуска на пазара.
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при поискване.

Or. fr

Обосновка

Съгласуване с разпоредбите, въведени в директивата относно измервателните уреди.

Изменение 68
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Приложение ІI – част 3 – точка 3.7 – подточка 3.7.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Копие от декларацията за съответствие 
се предоставя на съответните органи 
при поискване.

Копие от декларацията се предоставя с 
всяка везна, която се пуска на пазара.

Or. fr

Обосновка

Съгласуване с разпоредбите, въведени в директивата относно измервателните уреди.

Изменение 69
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Приложение ІI – част 4 – точка 4.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нотифициран орган, избран от 
производителя, извършва подходящи 
изследвания и изпитвания, за да провери 
съответствието на везните с одобрения 
тип, описан в сертификата за ЕС 
изследване на типа, и съответните 
изисквания на настоящата директива.

Акредитиран вътрешен орган или 
нотифициран орган, избран от 
производителя, извършва подходящи 
изследвания и изпитвания, за да провери 
съответствието на везните с одобрения 
тип, описан в сертификата за ЕС 
изследване на типа, и съответните 
изисквания на настоящата директива.

Or. en
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Изменение 70
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Приложение ІI – част 4 – точка 4.5 – подточка 4.5.2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Копие от декларацията за съответствие 
се предоставя на съответните органи 
при поискване.

Копие от декларацията се предоставя с 
всяка везна, която се пуска на пазара.

Or. fr

Обосновка

Съгласуване с разпоредбите, въведени в директивата относно измервателните уреди.

Изменение 71
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Приложение ІI – част 5 – точка 5.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нотифициран орган, избран от 
производителя, извършва подходящи 
изследвания и изпитвания, за да провери 
съответствието на везните с 
приложимите изисквания на настоящата 
директива.

Акредитиран вътрешен орган или
нотифициран орган, избран от 
производителя, извършва подходящи 
изследвания и изпитвания, за да провери 
съответствието на везните с 
приложимите изисквания на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 72
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Приложение ІI – част 5 – точка 5.6 – подточка 5.6.2 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Копие от декларацията за съответствие 
се предоставя на съответните органи 
при поискване.

Копие от декларацията се предоставя с 
всяка везна, която се пуска на пазара.

Or. fr

Обосновка

Съгласуване с разпоредбите, въведени в директивата относно измервателните уреди.

Изменение 73
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Приложение ІI – част 6 – точка 6.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нотифициран орган, избран от 
производителя, извършва или възлага 
извършването на подходящи 
изследвания и изпитания, посочени в 
съответните хармонизирани стандарти 
и/или технически спецификации, или 
равностойни изпитвания, за да провери 
съответствието на везната с 
приложимите изисквания на настоящата 
директива. При липса на такъв 
хармонизиран стандарт и/или 
техническа спецификация 
нотифицираният орган решава кои 
изпитвания са подходящи за 
извършване.

Акредитиран вътрешен орган или 
нотифициран орган, избран от 
производителя, извършва или възлага 
извършването на подходящи 
изследвания и изпитания, посочени в 
съответните хармонизирани стандарти 
и/или технически спецификации, или 
равностойни изпитвания, за да провери 
съответствието на везната с 
приложимите изисквания на настоящата 
директива. При липса на такъв 
хармонизиран стандарт и/или 
техническа спецификация 
нотифицираният орган решава кои 
изпитвания са подходящи за 
извършване.

Or. en


