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Изменение 29
Christel Schaldemose

Предложение за директива
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Необходимо е да се предвидят 
преходни разпоредби, които позволяват 
предоставянето на пазара и пускането в 
действие на устройство, което вече е 
било пуснато на пазара в съответствие с 
Директива 2004/108/ЕО.

(48) Необходимо е да се даде 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 произведени продукти.
Необходимо е да се предвидят преходни 
разпоредби, които позволяват 
предоставянето на пазара и пускането в 
действие на устройство, което вече е 
било пуснато на пазара в съответствие с 
Директива 2004/108/ЕО.

Or. en

Изменение 30
Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) устройства, специално 
проектирани за целите на 
научноизследователската и 
развойната дейност и 
предоставяни единствено на 
междуфирмено равнище;

Or. de
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Обосновка

Частните крайни потребители нямат достъп до продуктите на 
научноизследователската и развойната дейност. В наскоро преработените 
директиви за ограничаването на опасните вещества (RoHS) и за отпадъците от 
електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) такива устройства вече са изключени 
от приложното им поле. С цел предотвратяване на възникването на неопределеност,
обхватът на директивите за продукти би следвало да бъде уеднаквен.

Изменение 31
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Peter Liese, Andreas Schwab

Предложение за директива
Член 3– параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „смущаващо електромагнитно 
въздействие“ е всяко 
електромагнитно явление, което 
може да влоши техническите 
характеристики на съоръжението,
включително електромагнитен шум,
нежелан сигнал или изменение в 
средата на разпространениe;

(5) „смущаващо електромагнитно 
въздействие“ е всяко 
електромагнитно явление, което 
може да влоши техническите 
характеристики на съоръжението. 
Едно смущаващо 
електромагнитно въздействие
може да представлява
електромагнитен шум, нежелан 
сигнал или изменение в средата на 
разпространениe;

Or. de

Обосновка

В предложението за изменение става дума за първоначалното определение, в което 
желаните сигнали не са определени категорично като смущаващо въздействие, тъй 
като при тях става дума за електромагнитна несъвместимост съгласно член 6, която 
въобще не би следвало да се появява. В бъдеще смущаващо електромагнитно 
въздействие следва да бъде налице единствено тогава, когато става дума за 
естествено явление или нежелан сигнал, но не за желан сигнал.

Изменение 32
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 7 — параграф 2 — алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите изготвят техническата 
документация, посочена в приложения 
II и III, и провеждат процедурата за 
оценяване на съответствието, посочена 
в член 15, или възлагат нейното 
провеждане.

Производителите изготвят техническата 
документация, посочена съответно в 
приложения II и/или III, и провеждат 
процедурата за оценяване на 
съответствието, посочена в член 14, или 
възлагат нейното провеждане.

Or. en

Изменение 33
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 7 – 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 устройството, или, когато това не 
е възможно, върху неговата опаковка, 
или в документ, който придружава 
устройството. Адресът трябва да 
посочва едно-единствено място, където 
производителят може да бъде намерен.

6. Вносителите посочват своето име, 
регистрирано търговско наименование 
или регистрирана търговска марка, 
адреса на своя уебсайт на 
лесноразбираем за крайните 
потребители и органите за надзор на 
пазара език и адреса, на който може да 
се осъществи връзка с тях, върху 
устройството, или, когато това не е 
възможно, върху неговата опаковка, или 
в документ, който придружава 
устройството. Адресът трябва да 
посочва едно-единствено място, където 
производителят може да бъде намерен.

Or. en

Изменение 34
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3
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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 устройството, или, 
когато това не е възможно, върху 
неговата опаковка, или в документ, 
който придружава устройството.

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

Or. en

Изменение 35
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответствието на дадено устройство 
със съществените изисквания, 
установени в приложение I, се доказва 
чрез една от следните процедури:

По преценка на производителя 
съответствието на дадено устройство 
със съществените изисквания, 
установени в приложение I, се доказва 
чрез една от следните процедури:

Or. en

Изменение 36
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 

2. ЕС декларацията за съответствие се 
съставя по образеца, установен в 
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приложение IV 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 устройството.

приложение IV към настоящата 
директива, 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 устройството.

Or. en

Изменение 37
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, и се актуализира редовно. Тя 
се превежда на езика(ците), изискван(и) 
от държавата членка, на чийто пазар се 
пуска или предоставя устройството.

2. ЕС декларацията за съответствие се 
съставя по образеца, установен в 
приложение IV към настоящата 
директива, 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 устройството.

Or. en

Изменение 38
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 
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
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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 39
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 устройствата, 
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 40
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 24 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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, 
собственик, ползвател или структура по 
поддръжка на устройствата, които се 
оценяват, нито упълномощени 
представители на някое от тези лица. 
Това не изключва употребата на 
оценяваните устройства, които са 
необходими за дейностите на органа за 
оценяване на съответствието, или 
употребата на такива устройства за 
лични цели.

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, 
собственик, ползвател или структура по 
поддръжка на устройства, нито 
упълномощени представители на някое 
от тези лица. Това не изключва 
употребата на оценяваните устройства, 
които са необходими за дейностите на 
органа за оценяване на съответствието, 
или употребата на такива устройства 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 41
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 24 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът за оценяване на 
съответствието, неговото висше 
ръководство и персоналът, отговорен за 
изпълнение на задачите по оценяване на 
съответствието, не вземат пряко участие 
в проектирането, производството или 
конструирането, продажбата, 
монтирането, използването или 

Органът за оценяване на 
съответствието, неговото висше 
ръководство и персоналът, отговорен за 
изпълнение на задачите по оценяване на 
съответствието, не вземат пряко участие 
в проектирането, производството или 
конструирането, продажбата, 
монтирането, използването или 
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поддръжката на тези устройства, 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.

поддръжката устройства, 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.

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 42
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 27 – 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 
устройството или устройствата, 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 дейностите по оценяване на 
съответствието, на модула или модулите 
за оценяване на съответствието и на 
устройството или устройствата, 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 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 43
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 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 44
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 28 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато нотифицирането не се 
основава на сертификат за 
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.

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 45
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 

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.
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не е използвана акредитация.

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 46
Zuzana Roithová

Предложение за директива
Член 38 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато в срок от 2 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 47
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 43 — 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, 

Държавите членки приемат и 
публикуват най-късно до [да се посочи 
дата — три години след приемането] 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
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необходими, за да се съобразят с член 3, 
първа алинея, точки 9—25, член 4, 
член 5, параграф 1, членове 7—12, 
членове 15—17, член 19, параграф 1, 
първа алинея, членове 20—42 и 
приложения II, III и IV. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствието между разпоредбите и 
настоящата директива.

необходими, за да се съобразят с член 3, 
първа алинея, точки 9—25, член 4, 
член 5, параграф 1, членове 7—12, 
членове 15—17, член 19, параграф 1, 
първа алинея, членове 20—42 и 
приложения II, 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 48
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Приложение ІІІ – точка 2 – параграф 2 – тире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– конструктивни и производствени
чертежи и схеми на компонентите, 
сглобените единици, електрически 
вериги и др.;

Or. fr

Обосновка

Изискванията за техническата документация следва да бъдат приведени в 
съответствие с изискванията на Директивата относно електрически съоръжения, 
предназначени за използване при някои ограничения на напрежението, тъй като
електрическите и електронните продукти често попадат в приложното поле от 
двете директиви.

Изменение 49
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Приложение ІІІ – точка 2 – параграф 2 – тире 1б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– описанията и обясненията, 
необходими за разбиране на тези 
чертежи и схеми и за действието на 
устройството;

Or. fr

Обосновка

Изискванията за техническата документация следва да бъдат приведени в 
съответствие с изискванията на Директивата относно електрически съоръжения, 
предназначени за използване при някои ограничения на напрежението, тъй като
електрическите и електронните продукти често попадат в приложното поле от 
двете директиви.

Изменение 50
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Приложение ІІІ – точка 3 – параграф 2 – буква в) – подточка iа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) конструктивни и производствени 
чертежи и схеми на компонентите, 
възлите, електрически вериги и др.,

Or. fr

Обосновка

Изискванията за техническата документация следва да бъдат приведени в 
съответствие с изискванията на Директивата относно електрически съоръжения, 
предназначени за използване при някои ограничения на напрежението, тъй като
електрическите и електронните продукти често попадат в приложното поле от 
двете директиви..
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Изменение 51
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Приложение ІІІ – точка 3 – параграф 2 – буква в) – подточка iб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iб) описанията и обясненията, 
необходими за разбиране на тези 
чертежи и схеми и за действието на 
устройството;

Or. fr

Обосновка

Изискванията за техническата документация следва да бъдат приведени в 
съответствие с изискванията на Директивата относно електрически съоръжения, 
предназначени за използване при някои ограничения на напрежението, тъй като
електрическите и електронните продукти често попадат в приложното поле от 
двете директиви.


