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PR_COD_1recastingam

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения на законодателен текст

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
хармонизиране  на законодателствата на държавите членки за предоставяне на 
пазара на съоръжения под налягане (преработен текст)
(COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0471),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в 
Парламента (C7-0203/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
… ,

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни 
актове1,

– като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от [...] до комисията по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните съгласно член 87, 
параграф 3 от Правилника за дейността, 

– като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A7-0000/2013),

А. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 
правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното 
предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 
идентифицирани като такива в предложението, и като има предвид, че по 
отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с 
въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на 
съществуващите актове, без промяна по същество; 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид 
                                               
1 OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
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препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С Решение № 768/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
юли 2008 г. относно обща рамка за 
предлагането на пазара на продукти и за 
отмяна на Решение 93/465/ЕИО се 
установява рамка от общи принципи и 
референтни разпоредби, предназначени 
да се прилагат в законодателство, с 
което се хармонизират условията за 
предлагане на пазара с цел да се 
създаде последователна основа за 
преразглеждането или преработването 
на това законодателство. Поради това 
Директива 2007/23/ЕО следва да бъде 
адаптирана към посоченото решение.

(3) С Решение № 768/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
юли 2008 г. относно обща рамка за 
предлагането на пазара на продукти и за 
отмяна на Решение 93/465/ЕИО15 се
установяват общи принципи и 
референтни разпоредби, предназначени 
да се прилагат в секторното
законодателство с цел да се създаде 
последователна основа за 
преразглеждането или преработването 
на това законодателство. Поради това 
Директива 2007/23/ЕО следва да бъде 
адаптирана към посоченото решение.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Настоящата директива обхваща 
съоръженията под налягане, които са 
нови за пазара на Съюза при 
предоставянето им на пазара; това 
означава, че те са или нови 
съоръжения под налягане, произведени 
от установен в Съюза производител, 
или съоръжения под налягане, нови 
или втора употреба, внесени от 
трета държава.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Настоящата директива се 
прилага за всички начини на доставка, 
включително за продажбите от 
разстояние.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Икономическите оператори следва 
да отговарят за съответствието на 
съоръженията под налягане с 
изискванията на настоящата директива 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, както и защитата на 
ползвателите, а също и за да се 
гарантира лоялна конкуренция на пазара 
на Съюза.

(15) Икономическите оператори следва 
да отговарят за съответствието на 
съоръженията под налягане с 
изискванията на настоящата директива,
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
на хората и защита на домашните 
животни и имуществото, и да се 
гарантира лоялна конкуренция на пазара 
на Съюза.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се улесни комуникацията 
между икономическите оператори, 

Не се отнася за българската версия.
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националните органи за надзор на 
пазара и потребителите държавите 
членки следва да насърчават 
икономическите оператори да включват 
интернет адрес в допълнение към 
пощенския адрес.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Необходимо е да се гарантира, че 
съоръженията под налягане от трети 
държави, въвеждани на пазара на 
Съюза, отговарят на изискванията на 
настоящата директива и по-специално, 
че производителите са извършили 
подходящите процедури за оценяване на 
съответствието по отношение на тези 
съоръжения под налягане. Поради това 
следва да се предвиди, че вносителите 
се уверяват, че съоръженията под 
налягане, които пускат на пазара, 
отговарят на изискванията на 
настоящата директива и че не пускат на 
пазара съоръжения под налягане, които 
не отговарят на тези изисквания или 
представляват риск. Следва също така 
да се предвиди, че вносителите се 
уверяват, че процедурите за оценяване 
на съответствието са били проведени и 
че маркировката на съоръженията под 
налягане и документацията, изготвена 
от производителите, са на разположение 
на националните органи за проверка.

(19) Необходимо е да се гарантира, че 
съоръженията под налягане от трети 
държави, въвеждани на пазара на 
Съюза, отговарят на изискванията на 
настоящата директива и по-специално, 
че производителите са извършили 
подходящите процедури за оценяване на 
съответствието по отношение на тези 
съоръжения под налягане. Поради това 
следва да се предвиди, че вносителите 
се уверяват, че съоръженията под 
налягане, които пускат на пазара, 
отговарят на изискванията на 
настоящата директива и че не пускат на 
пазара съоръжения под налягане, които 
не отговарят на тези изисквания или 
представляват риск. Следва също така 
да се предвиди, че вносителите се 
уверяват, че процедурите за оценяване 
на съответствието са били проведени и 
че маркировката на съоръженията под 
налягане и документацията, изготвена 
от производителите, са на разположение 
на компетентните национални
органи за проверка.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Когато пуска съоръжения под 
налягане на пазара, всеки вносител 
следва да посочва на съоръженията под
налягане името си и пощенски адрес за 
връзка. Следва да се предвидят 
изключения в случаи, в които размерът 
или естеството на съоръженията под 
налягане не позволяват това. Това 
включва случаи, при които вносителят 
би трябвало да отвори опаковката, за да 
постави името си и адреса върху 
съоръженията под налягане.

(21) Когато пуска съоръжения под 
налягане на пазара, всеки вносител 
следва да посочва на съоръженията под 
налягане своето име, регистрирано 
търговско наименование или 
регистрирана търговска марка и 
пощенски адрес за връзка. Следва да се 
предвидят изключения в случаи, в които 
размерът или естеството на 
съоръженията под налягане не 
позволяват това. Това включва случаи, 
при които вносителят би трябвало да 
отвори опаковката, за да постави името 
си и адреса върху съоръженията под 
налягане.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Когато съхраняват информацията, 
изисквана съгласно настоящата 
директива за идентифициране на други 
икономически оператори, от 
икономическите оператори следва да не 
се изисква да актуализират тази 
информация по отношение на други 
икономически оператори, които са им 
доставили съоръжения под налягане или 
на които те са доставили съоръжения 
под налягане.

Не се отнася за българската версия.

Or. en
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Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С оглед естеството на рисковете, 
свързани с използването на съоръжения 
под налягане, и за да се даде 
възможност на икономическите 
оператори да докажат, а на 
компетентните органи да гарантират, че 
предоставените на пазара съоръжения 
под налягане отговарят на
съществените изисквания за 
безопасност, е необходимо да се 
предвиди оценяване на съответствието.
Тези процедури следва да се разделят 
според нивото на опасност, характерно 
за съоръженията под налягане. Поради 
това за всяка категория съоръжения под 
налягане следва да има съответна 
процедура или избор между различни 
процедури с еднакво строги изисквания.
С Решение № 768/2008/ЕО се определят 
модули за процедурите за оценяване на 
съответствието, които включват 
процедури — от най-малко 
ограничителната до тази с най-строги 
изисквания, пропорционално на 
степента на риска и необходимото ниво 
на безопасност. За да се осигури 
междусекторна последователност и да 
се избегнат ad hoc варианти, 
процедурите за оценяване на 
съответствието следва да бъдат избрани 
измежду тези модули. Направените 
допълнения към посочените процедури, 
са обосновани от естеството на 
необходимата проверка за съоръжения 
под налягане;

(29) С оглед естеството на рисковете, 
свързани с използването на съоръжения 
под налягане и за да се даде възможност 
на икономическите оператори да 
докажат, а на компетентните органи да 
гарантират, че предоставените на пазара 
съоръжения под налягане
съответстват на съществените 
изисквания за безопасност, е 
необходимо да се предвиди оценяване 
на съответствието. Тези процедури 
следва да се разделят според нивото на 
опасност, характерно за съоръженията 
под налягане. Поради това за всяка 
категория съоръжения под налягане 
следва да има съответна процедура или 
избор между различни процедури с 
еднакво строги изисквания. С Решение 
№ 768/2008/ЕО се определят модули за 
процедурите за оценяване на 
съответствието, които включват 
процедури — от най-малко 
ограничителната до тази с най-строги 
изисквания, пропорционално на
степента на риска и необходимото ниво 
на безопасност. За да се осигури 
междусекторна последователност и да 
се избегнат ad hoc варианти, 
процедурите за оценяване на 
съответствието следва да бъдат избрани 
измежду тези модули. Направените 
допълнения към посочените процедури, 
са обосновани от естеството на 
необходимата проверка за съоръжения 
под налягане;

Or. en
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Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да се гарантира реален достъп до 
информация за целите на надзора на 
пазара, информацията, необходима за 
определяне на всички приложими 
актове на Съюза, следва да бъде 
налична в „единна ЕС декларация за 
съответствие“.

(33) За да се гарантира реален достъп до 
информация за целите на надзора на 
пазара, информацията, необходима за 
определяне на всички приложими 
актове на Съюза, следва да бъде 
налична в единна ЕС декларация за 
съответствие. За да се намали 
административната тежест за 
икономическите оператори, тази 
единна ЕС декларация за 
съответствие може да представлява 
досие, включващо съответните 
отделни ЕС декларации за 
съответствие.

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) Проверката на съответствието 
с приложимите важни изисквания за 
безопасност е необходима, за да се 
осигури ефективната защита на 
потребителите, другите 
ползвателите и трети страни.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 54
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Необходимо е да бъде предвидена 
преходна уредба, която допуска 
предоставянето на пазара и пускането в 
действие на съоръжения под налягане, 
които са в съответствие с Директива 
97/23/ЕО.

(54) Необходимо е да бъде предвидена
разумна преходна уредба, която 
допуска предоставянето на пазара и 
пускането в действие, без да е 
необходимо спазване на допълнителни 
изисквания, на съоръжения под 
налягане, които вече са пуснати на 
пазара в съответствие с Директива 
97/23/ЕО преди началната дата на 
прилагане на националните мерки, 
транспониращи настоящата 
директива. Следователно 
дистрибуторите следва да могат да 
доставят съоръжения под налягане, 
които са пуснати на пазара, т.е. 
които вече са налице във веригата за 
дистрибуция преди началната дата 
на прилагане на националните мерки, 
транспониращи настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Държавите членки установяват
система от санкции, приложими при
нарушения на разпоредбите на 
националното право, приети въз основа 
на настоящата директива и гарантират
тяхното прилагане. Тези санкции
трябва да бъдат ефективни, съразмерни 
и възпиращи.

(55) Държавите членки следва да 
установят система от санкции, 
приложими за нарушения на 
разпоредбите на националното право, 
приети въз основа на настоящата 
директива, и да гарантират, че тези 
правила се изпълняват. Предвидените
санкции следва да бъдат ефективни, 
съразмерни и възпиращи.

Or. en
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Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Задължението за транспониране на 
настоящата директива в националното
право трябва да бъде ограничено до 
разпоредбите, които представляват 
изменение по същество в сравнение с 
Директива 97/23/ЕО. Задължението за 
транспониране на разпоредбите, които 
не са изменени, произтича от Директива
97/23/ЕО.

(57) Задължението за транспониране на 
настоящата директива в националното
законодателство следва да бъде 
ограничено до разпоредбите, които 
представляват изменение по същество в 
сравнение с предходната директива.
Задължението за транспониране на 
разпоредбите, които не са изменени, 
произтича от предходната директива.

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящата директива се 
прилагат следните определения:

Не се отнася за българската версия.

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) „акредитация“ е акредитацията по 
смисъла на член 2, точка 10 от 
Регламент (ЕО) № 765/2008;

Не се отнася за българската версия.

Or. en
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Изменение 17

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) „национален орган по акредитация“ 
е националният орган по акредитация по 
смисъла на член 2, точка 11 от 
Регламент (ЕО) № 765/2008;

Не се отнася за българската версия.

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) „изземване“ е всяка мярка, целяща 
да постигне връщане на съоръжения под 
налягане, които вече са били 
предоставени на крайния ползвател;

(28) „изземване“ е всяка мярка, целяща 
да постигне връщане на съоръжения под 
налягане, които вече са били 
предоставени на потребителите или 
на други ползватели;

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива не засяга 
правото на държавите членки да 
постановят такива изисквания, които 
считат за необходими, за да гарантират, 
че хората, и в частност работниците, са 
защитени по време на използване на 
посочените съоръжения под налягане, 

2. Настоящата директива не засяга 
правото на държавите членки да 
постановят такива изисквания, каквито 
считат за необходими, за да гарантират, 
че хората, и в частност работниците, са 
защитени по време на използване на 
посочените съоръжения или 
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при условие че това не означава 
модифициране на тези съоръжения по 
начин, който не е уреден от настоящата 
директива.

инсталации под налягане, при условие 
че това не означава модифициране на 
тези съоръжения или инсталации по 
начин, който не е уреден от настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да изискват, 
до степен необходима за безопасността 
и правилната експлоатация на 
съоръженията под налягане, 
информацията, посочена в приложение 
I, точки 3.3 и 3.4, да бъде предоставена 
на официалния(те) език(ци) на Съюза, 
които може да са определени от 
държавата членка, в която 
съоръженията достигат до 
ползвател.

2. Държавите членки могат да изискват, 
до степен необходима за безопасността 
и правилната експлоатация на 
съоръженията под налягане, 
информацията, посочена в приложение 
I, точки 3.3 и 3.4, да бъде предоставена 
на език, който е лесно за разбираем за 
потребителите, другите ползватели 
и органите за надзор на пазара.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За съоръженията под налягане по 
член 4, параграфи 1 и 2 
производителите изготвят посочената в 
приложение ІІ техническа документация 
и провеждат процедурата за 
оценяване на съответствието по член 14 
или възлагат нейното провеждане.

2. За съоръженията под налягане по 
член 4, параграфи 1 и 2 
производителите изготвят посочената в 
приложение ІІ техническа документация 
и осигуряват провеждането на 
съответната процедура за оценяване 
на съответствието по член 14 или 
възлагат нейното провеждане.
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Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производителите гарантират, че 
съществуват процедури, чрез които 
серийното производство да остане в 
съответствие. Промените в съоръжения 
под налягане, в проекта или 
характеристиките и промените в 
хармонизираните стандарти или в други 
технически спецификации, чрез 
позоваване на които е декларирано 
съответствието на съоръженията под 
налягане, се вземат предвид по 
подходящ начин.

4. Производителите гарантират, че 
съществуват процедури, чрез които 
серийното производство да остане в 
съответствие с настоящата 
директива. Промените в съоръжения 
под налягане, в проекта или 
характеристиките и промените в 
хармонизираните стандарти или в други 
технически спецификации, чрез 
позоваване на които е декларирано 
съответствието на съоръженията под 
налягане, се вземат предвид по 
подходящ начин.

Or. en

Изменение 23

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се счита за целесъобразно 
предвид рисковете, които представляват 
съоръженията под налягане, 
производителите, за да осигурят 
защитата на здравето и безопасността на 
потребителите и другите ползватели, 
провеждат изпитвания на образци на
предоставени на пазара съоръжения под 
налягане, провеждат разследвания и, ако 
е необходимо, поддържат регистър за 
оплаквания, несъответстващи на 
изискванията съоръжения под налягане 
и изземвания на такива съоръжения, 

Когато се счита за целесъобразно 
предвид рисковете, които представляват 
съоръженията под налягане, 
производителите, за да осигурят 
защитата на здравето и безопасността на 
потребителите и другите ползватели,
при надлежно обосновано искане от 
компетентните органи, провеждат 
изпитвания на образци на предоставени 
на пазара съоръжения под налягане, 
провеждат разследвания и, ако е 
необходимо, поддържат регистър за 
оплаквания, несъответстващи на 
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както и информират дистрибуторите за 
такова наблюдение.

изискванията съоръжения под налягане 
и изземвания на такива съоръжения, 
както и информират дистрибуторите за
такова наблюдение.

Or. en

Изменение 24

Предложение за директива
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Производителите гарантират, че
техните съоръжения под налягане 
имат нанесен тип, партиден или сериен 
номер, или някакъв друг елемент, който 
позволява тяхната идентификация, или 
когато размерът или естеството на 
съоръженията не позволяват това, че 
необходимата информация е 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава 
съоръженията.

5. Производителите гарантират, че 
съоръженията под налягане, които са 
предоставили на пазара, имат нанесен 
тип, партиден или сериен номер или 
някакъв друг елемент, който позволява 
тяхната идентификация, или когато 
размерът или естеството на 
съоръженията не позволяват това, че 
необходимата информация е 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава 
съоръженията.

Or. en

Изменение 25

Предложение за директива
Член 6 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Производителите посочват своето 
име, регистрирано търговско 
наименование или регистрирана 
търговска марка, пощенския адрес и 
интернет адреса (ако имат такъв), на 
който може да се осъществи връзка с 
тях, върху съоръжението под 
налягане, или, когато това не е 

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

документ, който придружава 
съоръжението. Адресът посочва едно 
единствено място, където 
производителят може да бъде намерен.
Данните за контакт са на лесно 
разбираем език за потребителите, 
другите ползватели и органите за 
надзор на пазара.

Or. en

Изменение 26

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задълженията по член 6, параграф 1 и 
изготвянето на техническа 
документация не са част от 
пълномощието на упълномощения 
представител.

Задълженията по член 6, параграф 1, и
задължението за изготвяне на 
техническа документация, посочено в 
член 6, параграф 2, не са част от 
пълномощието на упълномощения 
представител.

Or. en

Изменение 27

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да предоставят на пазара 
съоръжения под налягане по член 4, 
параграфи 1 и 2, дистрибуторите 
проверяват дали на тях е нанесена 
маркировката „СЕ“ и дали са 
придружени от необходимите 
документи и от инструкции и 
информация за безопасност в 
съответствие с приложение І, точки 3.3 
и 3.4, на език, който е лесно разбираем 

2. Преди да предоставят на пазара 
съоръжения под налягане по член 4, 
параграфи 1 и 2, дистрибуторите 
проверяват дали на тях е нанесена 
маркировката „СЕ“ и дали са 
придружени от необходимите 
документи и от инструкции и 
информация за безопасност в 
съответствие с приложение І, точки 3.3 
и 3.4, на език, който е лесно разбираем 
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за потребителите и другите ползватели в 
държавата членка, в която 
съоръженията под налягане ще бъдат 
предоставени на пазара, както и дали 
производителят и вносителят са спазили 
изискванията, посочени в член 6, 
параграфи 5 и 6 и член 8, параграф 3.

за потребителите и другите ползватели в 
държавата членка, в която 
съоръженията под налягане ще бъдат 
предоставени на пазара, както и дали 
производителят и вносителят са спазили 
изискванията, посочени съответно в 
член 6, параграфи 5 и 6 и член 8, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 28

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да предоставят на пазара 
съоръжение под налягане по член 4, 
параграф 3, дистрибуторите проверяват 
дали съоръжението под налягане е 
придружено от съответните инструкции 
за експлоатация, на език, който е лесно 
разбираем за потребителите и другите 
ползватели в държавата членка, в която 
съоръжението под налягане ще бъде 
предоставено на пазара, както 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 
съоръжение под налягане по член 4, 
параграф 3, дистрибуторите проверяват 
дали съоръжението под налягане е 
придружено от съответните инструкции 
за експлоатация, на език, който е лесно 
разбираем за потребителите и другите 
ползватели в държавата членка, в която 
съоръжението под налягане ще бъде 
предоставено на пазара, както и дали 
производителят и вносителят са спазили 
изискванията, посочени съответно в 
член 6, параграфи 5 и 6 и член 8, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 29

Предложение за директива
Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че дадено 

Не се отнася за българската версия.
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съоръжение под налягане, което са 
предоставили на пазара, не съответства 
на настоящата директива, се уверяват, 
че са предприети необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
съоръжението в съответствие, да го 
изтеглят или да го изземат, ако е 
целесъобразно. Освен това, когато 
съоръжението под налягане 
представлява риск, дистрибуторите 
незабавно информират за това 
компетентните национални органи на 
държавите членки, в които са 
предоставили съоръжението на пазара, 
като предоставят подробни данни, по-
специално за несъответствието с 
изискванията и за всякакви предприети 
коригиращи мерки.

Or. en

Изменение 30

Предложение за директива
Член 14 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Протоколите и кореспонденцията, 
свързани с оценката на съответствие, се 
изготвят на официалния език (езици) на
Съюза, които могат да бъдат 
определени от държавата членка, в 
която органът, отговорен за 
провеждането на тези процедури, е
установен, или на език, приет от 
този орган.

8. Протоколите и кореспонденцията, 
свързани с оценката на съответствие, се 
изготвят на език, лесно разбираем за 
потребителите, другите ползватели 
и органите за надзор на пазара.

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива
Член 17 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато приложимите към 
съоръжението под налягане актове на 
Съюза, с които се изисква ЕС 
декларация за съответствие, са повече 
от един, се изготвя само една ЕС 
декларация за съответствие във връзка с 
всички такива актове на Съюза. В тази 
декларация се посочват съответните 
актове, включително данните за 
публикуването им.

3. Когато приложимите към 
съоръжението под налягане актове на 
Съюза, с които се изисква ЕС 
декларация за съответствие, са повече 
от един, се изготвя само една ЕС 
декларация за съответствие във връзка с 
всички такива актове на Съюза. В тази 
декларация се посочват съответните 
актове на Съюза, включително данните 
за публикуването им.

Or. en

Изменение 32

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки се основават 
на съществуващите механизми за 
гарантиране на правилното прилагане 
на режима за маркировката „СЕ“ и 
предприемат необходимите мерки в 
случай на неправомерно използване на 
тази маркировка.

Or. en

Изменение 33

Предложение за директива
Член 24 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът за оценяване на 
съответствието се създава съгласно 
националното право и притежава 
юридическа правосубектност.

2. Органът за оценяване на 
съответствието се създава съгласно 
националното право на дадена държава 
членка и притежава юридическа 
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правосубектност.

Or. en

Изменение 34

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той разполага със средствата, 
необходими за изпълнение на 
технически и административни задачи, 
свързани с дейностите по оценяване на 
съответствието, по подходящ начин, 
както и с достъп до нужното оборудване 
или съоръжения.

Органът за оценяване на 
съответствието разполага със 
средствата, необходими за изпълнение 
на технически и административни 
задачи, свързани с дейностите по 
оценяване на съответствието, по 
подходящ начин, както и с достъп до 
нужното оборудване или съоръжения.

Or. en

Изменение 35

Предложение за директива
Член 24 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Персоналът, отговорен за 
провеждането на дейностите по 
оценяване на съответствието, разполага 
със следното:

7. Персоналът, отговорен за 
провеждането на задачите по 
оценяване на съответствието, разполага 
със следното:

Or. en

Изменение 36

Предложение за директива
Член 24 – параграф 8 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Осигурява се безпристрастността на 
органите за оценяване на 
съответствието, на тяхното висше 
ръководство и на персонала, отговорен 
за оценките.

8. Осигурява се безпристрастността на 
органите за оценяване на 
съответствието, тяхното висше 
ръководство и на персонала, отговорен 
за извършването на задачите по 
оценяване на съответствието.

Or. en

Изменение 37

Предложение за директива
Член 24 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възнаграждението на висшето 
ръководство и на персонала, отговорен 
за оценките, на органа за оценяване на 
съответствието не зависи от броя на 
извършените оценки или от резултатите 
от тях.

Възнаграждението на висшето 
ръководство и на персонала, отговорен 
за изпълнението на задачите по 
оценяване на съответствието, на 
органа за оценяване на съответствието 
не зависи от броя на извършените 
оценки или от резултатите от тях.

Or. en

Изменение 38

Предложение за директива
Член 24 - параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Органите за оценяване на 
съответствието участват във или 
гарантират, че персоналът, отговорен за
оценките, е информиран за съответните 
дейности по стандартизация и 
дейностите на координационната група 
на нотифицираните органи, създадена 
съгласно съответното законодателство 

11. Органите за оценяване на 
съответствието участват във или 
гарантират, че персоналът, отговорен за
изпълнението на задачите по 
оценяване на съответствието, е 
информиран за съответните дейности по 
стандартизация и дейностите на 
координационната група на 
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на Съюза за хармонизация, и прилага
като общи насоки административните 
решения и документи, приети в резултат 
от работата на тази група.

нотифицираните органи, създадена 
съгласно съответното законодателство 
на Съюза за хармонизация, и прилагат
като общи насоки административните 
решения и документи, приети в резултат 
от работата на тази група.

Or. en

Изменение 39

Предложение за директива
Член 26 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Презумпция за съответствие Презумпция за съответствие на 
нотифицираните органи

Or. en

Изменение 40

Предложение за директива
Член 28 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Заявлението се придружава от 
описание на дейностите по оценяване на 
съответствието, модул или модули за 
оценяване на съответствието и 
съоръженията под налягане, 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 или 
член 25.

2. Заявлението за нотифициране се 
придружава от описание на дейностите 
по оценяване на съответствието, модул 
или модули за оценяване на 
съответствието и съоръженията под 
налягане, 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 или 
член 25.

Or. en
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Изменение 41

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията прави обществено 
достояние списъка с органите, 
нотифицирани съгласно настоящата 
директива, включително определените 
им идентификационни номера и 
дейностите, за които са нотифицирани.

Не се отнася за българската версия.

Or. en

Изменение 42

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява актуализирането 
на този списък.

Комисията осигурява актуализирането 
на списъка.

Or. en

Изменение 43

Предложение за директива
Член 33 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нотифициращата държава членка 
представя пред Комисията, при 
поискване, цялата информация, 
свързана с основанията за 
нотификацията или за поддържане 
компетентността на съответния орган.

2. Нотифициращата държава членка 
представя пред Комисията, при 
поискване, цялата информация, 
свързана с основанията за 
нотификацията или за поддържане 
компетентността на съответния
нотифициран орган.
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Or. en

Изменение 44

Предложение за директива
Член 34 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато орган за оценяване на 
съответствието прецени, че 
определен производител не е изпълнил 
съществените изисквания за 
безопасност, предвидени в приложение І 
или в съответстващите хармонизирани 
стандарти или технически 
спецификации, той изисква от този 
производител да предприеме 
подходящите коригиращи мерки и не 
издава сертификат за съответствие.

3. Когато нотифицираният орган 
прецени, че определен производител не 
е изпълнил съществените изисквания за 
безопасност, предвидени в приложение І 
или в съответстващите хармонизирани 
стандарти или други технически 
спецификации, той изисква от този 
производител да предприеме 
подходящите коригиращи мерки и не 
издава сертификат.

Or. en

Изменение 45

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всякакви обстоятелства, които влияят 
върху обхвата и условията за 
нотифициране;

б) всякакви обстоятелства, които влияят 
върху обхвата или условията за 
нотифициране;

Or. en

Изменение 46

Предложение за директива
Член 40 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Изменения на приложенията Делегирано правомощие

Or. en

Изменение 47

Предложение за директива
Член 40 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 41 във 
връзка с прекласифицирането на 
съоръжения под налягане по някое от
следните съображения:

За да се отчита техническото 
развитие в областта на
технологиите на съоръженията под 
налягане на Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 41 за  
прекласифициране на съоръжения с 
цел:

Or. en

Изменение 48

Предложение за директива
Член 40 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) към едно или серия съоръжения по 
член 4, параграф 3, следва да се 
прилагат изискванията по член 4, 
параграф 1;

a) към едно или серия съоръжения по 
член 4, параграф 3 да се прилагат 
изискванията по член 4, параграф 1;

Or. en
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Изменение 49

Предложение за директива
Член 40 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) към функционална група или серия от 
функционални групи по член 4, 
параграф 3, следва се прилагат 
изискванията по член 4, параграф 2;

б) към функционална група или серия от 
функционални групи по член 4, 
параграф 3 да се прилагат изискванията 
по член 4, параграф 2; или

Or. en

Изменение 50

Предложение за директива
Член 40 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) едно или серия от съоръжения под 
налягане  следва да се класифицират в 
друга категория  чрез дерогация от 
изискванията на  приложение II,

в) едно или серия от съоръжения под 
налягане да се класифицират в друга 
категория чрез дерогация от 
изискванията на приложение II.

Or. en

Изменение 51

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки приемат и 
публикуват най-късно до 1 март 
2015 г. законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с член 2, 
параграфи 15—31, членове 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 17, 18, член 19, параграфи 3—5, 
членове 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42,
43 и приложения ІІІ и ІV. Те

1. Държавите членки приемат и 
публикуват, най-късно до 1 март 2015 г. 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с член 2, 
параграфи 15—31, членове 6—12, 17 и
18, член 19, параграфи 3, 4 и 5 и членове
20—38, 42 и 43 и приложения IIІ и ІV. 
Те незабавно съобщават текста на тези 
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незабавно съобщават на Комисията
текста на тези мерки.

мерки на Комисията.

Or. en

Изменение 52

Предложение за директива
Приложение ІV – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ (№ ХХХХ)1

_________________

1 По избор производителят може да 
номерира декларацията за 
съответствие.

Or. en

Изменение 53

Предложение за директива
Приложение ІV – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. № … (уникални идентификационни 
данни на съоръжението под 
налягане):

заличава се

Or. en
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА 
ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И 

КОМИСИЯТА

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА
НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел,

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
СЪВЕТА
КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
хармонизиране  на законодателствата на държавите членки  за предоставяне на 
пазара на  съоръжения под налягане (преработен текст)


