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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 към проект на акт

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 предоставянето на 
пазара на асансьори и предпазни устройства за асансьори (преработка)
(COM(2011)0770 – C7-0421/2011 – 2011/0354(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2011)0770),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0421/2011),

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

– като взе предвид  становището на Икономическия и социален комитет от 28 март 
2012 г.1,

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г.
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни 
актове2,

– като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от ... до комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите съгласно член 87, параграф 3 от своя 
правилник,

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

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A7-0000/2012),

A. 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 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 
препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията;

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
2 ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.



PE488.065v01-00 6/25 PR\901003BG.doc

BG

2. изисква от 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.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Икономическите оператори 
следва да гарантират, че цялата 
изисквана относима информация е 
показана и в случаите на 
дистанционна продажба, за да бъде 
възможно да се извършват проверки 
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от органите за надзор на пазара.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Когато изготвянето на 
единична ЕС декларация за 
съответствие би могло да породи 
специфични проблеми поради 
сложността или обхвата на тази 
единична ЕС декларация, следва да 
бъде възможно последната да бъде 
заменена от отделни ЕС декларации 
за съответствие, отнасящи се до  
конкретния асансьор.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(30) Съществуващата система следва да 
бъде допълнена от процедура, при която 
заинтересованите страни да бъдат 
информирани относно планираните 
мерки по отношение на асансьорите или 
предпазните устройства за асансьори, 
представляващи риск за здравето и 
безопасността на хората, 
включително безопасността на 
децата, лицата в напреднала възраст 
и лицата с увреждания в случаите, 
когато асансьорите са предназначени 
за превоз на хора, или за други аспекти 
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етап по отношение на такива асансьори 
или предпазни устройства за асансьори.

на защитата на обществения интерес. Тя 
следва също така да позволява на 
органите за надзор на пазара, в 
сътрудничество със съответните 
икономически оператори, да 
предприемат действия на по-ранен етап 
по отношение на такива асансьори или 
предпазни устройства за асансьори.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Член 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12) „хармонизиран стандарт“ е 
хармонизиран стандарт по смисъла на 
член 2, параграф 1, буква в) от 
Регламент (ЕС) № [../..] [относно 
европейската стандартизация];

12) хармонизиран стандарт“ е стандарт 
по смисъла на член 2, параграф 1, буква 
в) от Регламент (ЕС) № [../..]; [относно 
европейската стандартизация];

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предприемат 
всички подходящи мерки, за да 
гарантират, че предпазните устройства 
за асансьори , които са предмет на 
настоящата директива, могат да бъдат 
предоставяни  на пазара и пускани в 
действие, само ако при правилно 
монтиране, поддържане и използване по 
предназначение на асансьорите, в които 
се предвижда да бъдат монтирани, тези 
асансьори  не застрашават здравето и 
безопасността  на лицата или когато е 
целесъобразно — безопасността на 
имуществото  .

2. Държавите членки предприемат 
всички подходящи мерки, за да 
гарантират, че предпазните устройства 
за асансьори , които са предмет на 
настоящата директива, могат да бъдат 
предоставяни  на пазара и пускани в 
действие, само ако при правилно 
монтиране, поддържане и използване по 
предназначение или за цел, която 
може да бъде разумно предвидена, на 
асансьорите, в които се предвижда да 
бъдат монтирани, тези асансьори не 
застрашават здравето и безопасността
на лицата или когато е целесъобразно —
безопасността на имуществото.

Or. en

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато е приложимо, асансьор, 
предназначен за превоз на хора, се 
пуска на пазара само ако е изработен 
така, че лица с увреждания да могат 
лесно да го използват и да имат 
достъп до него.
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Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производителите изготвят
необходимото техническо досие и 
провеждат приложимата процедура за 
оценяване на съответствието по член 15 
или възлагат нейното провеждане.

2. Производителите изготвят
необходимата техническа 
документация и провеждат 
приложимата процедура за оценяване на 
съответствието по член 15 или възлагат 
нейното провеждане.
(Това изменение [промяна от „досие“ 
на „документация“] се прилага за целия 
текст. Приемането му ще изисква 
съответни промени навсякъде в 
текста.)

Or. en

Обосновка

Тази промяна на термина от „досие“ на „документация“ се прилага за целия текст.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 8 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Производителите гарантират, че 
предпазното устройство за асансьори се 
придружава от инструкциите за 
експлоатация по точка 6.1 от 
приложение І на език, лесно разбираем 
за крайните ползватели, определен от 
съответната държава членка.

7. Производителите гарантират, че 
предпазното устройство за асансьори се 
придружава от инструкциите по точка 
6.1 от приложение І на език, лесно 
разбираем за крайните ползватели, 
определен от съответната държава 
членка. Подобни инструкции, както и 
всякакви етикети, са ясни, 
разбираеми и понятни.

Or. en
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Изменение 11

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да пуснат дадено предпазно 
устройство за асансьори на пазара 
вносителите гарантират, че съответната 
процедура за оценяване на 
съответствието е била проведена от 
производителя. Те гарантират, че 
производителят е изготвил
техническото досие, че на предпазното 
устройство за асансьори е нанесена 
маркировката „CE“ и че е придружено 
от ЕС декларация за съответствието и 
инструкциите за експлоатация, както и 
че производителят е спазил 
изискванията, посочени в член 8, 
параграфи 5 и 6.

2. Преди да пуснат дадено предпазно 
устройство за асансьори на пазара 
вносителите гарантират, че съответната 
процедура за оценяване на 
съответствието е била проведена от 
производителя. Те гарантират, че 
производителят е изготвил
техническата документация, че на 
предпазното устройство за асансьори е 
нанесена маркировката „CE“ и че е 
придружено от ЕС декларация за 
съответствието и инструкциите по 
точка 6.1 от приложение І, както и че 
производителят е спазил изискванията, 
посочени в член 8, параграфи 5 и 6.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Вносителите гарантират, че 
предпазното устройство за асансьори 
се придружава от инструкции и 
информация за безопасност, 
предоставени на език, лесно разбираем 
за потребителите и други крайни 
ползватели, определен от 
съответната държава членка.

заличава се

Or. en
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да предоставят предпазно 
устройство за асансьори на пазара, 
дистрибуторите проверяват дали на него 
е нанесена маркировката „СЕ“ и дали е 
придружено от ЕС декларация за 
съответствието и инструкциите за 
експлоатация, както и дали 
производителят и вносителят са спазили 
изискванията, посочени в член 8, 
параграфи 5 и 6 и в член 10, параграф 3.

2. Преди да предоставят предпазно 
устройство за асансьори на пазара, 
дистрибуторите проверяват дали на него 
е нанесена маркировката „СЕ“ и дали е 
придружено от ЕС декларация за 
съответствието и инструкциите по 
точка 6.1 от приложение І, както и 
дали производителят и вносителят са 
спазили изискванията, посочени в член 
8, параграфи 5 и 6 и в член 10, параграф 
3.

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки гарантират, 
че предпазни устройства за 
асансьори, които са били пуснати 
законно на пазара преди [датата, 
посочена в член 46, параграф 1, втора 
алинея], могат да бъдат 
предоставяни на пазара от 
дистрибуторите без допълнителни 
продуктови изисквания.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на органите за надзор на 
пазара икономическите оператори
идентифицират:

По искане на органите за надзор на 
пазара икономическите оператори 
уточняват:

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Икономическите оператори трябва да 
могат да представят информацията по 
параграф 1 в продължение на 10 години, 
след им е било доставено предпазно 
устройство за асансьори и в 
продължение на 10 години, след като са
доставили предпазно устройство за 
асансьори.

Икономическите оператори представят 
информацията по параграф 1 в 
продължение на 10 години, след като 
им е било доставено предпазно 
устройство за асансьори и в 
продължение на 10 години, след като са 
доставили предпазно устройство за 
асансьори. От икономическите 
оператори не се изисква да 
актуализират тази информация след 
финализирането на доставката

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Задължения на икономическите 

оператори във връзка с изделията на 
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склад
Държавите членки гарантират, че 
задълженията на икономическите 
оператори във връзка с изделията на 
склад се прилагат в съответствие с 
член 45.

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Член 17 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Като изготвя ЕС декларацията за 
съответствие, производителят поема 
отговорността за съответствието на 

4. Като изготвя ЕС декларацията за 
съответствие, производителят поема 
отговорността за съответствието на 
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предпазното устройство за асансьори, а 
лицето, което монтира, поема 
отговорността за съответствието на 
асансьора.

предпазното устройство за асансьори с 
изискванията на настоящата 
директива, а лицето, което монтира, 
поема отговорността за съответствието 
на асансьора с изискванията на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
нотифициращ орган, отговорен за 
установяването и провеждането на 
необходимите процедури за оценка и 
нотифициране на органите за оценяване 
на съответствието, както и за 
наблюдението на тези нотифицирани 
органи, включително съответствието с 
член 26.

1. Държавите членки определят 
единствен нотифициращ орган, 
отговорен за установяването и 
провеждането на необходимите 
процедури за оценка и нотифициране на 
органите за оценяване на 
съответствието, както и за 
наблюдението на тези нотифицирани 
органи, включително съответствието с 
член 26.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Член 31 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато Комисията констатира, че 
нотифицираният орган не отговаря или 
престане да отговаря на изискванията за 
нотифицирането му, тя информира 
нотифициращата държава членка за това 
и отправя искане държавата членка да 
предприеме необходимите коригиращи 
мерки, включително, ако е необходимо, 

4. Когато Комисията констатира, че 
нотифицираният орган не отговаря или 
престане да отговаря на изискванията за 
нотифицирането му, тя информира 
нотифициращата държава-членка за 
това и отправя искане държавата членка 
да предприеме необходимите 
коригиращи мерки, включително, ако е 
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отмяна на нотификацията. необходимо, денотифициране.

Or. Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Член 37 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предоставят на 
Комисията ежегодно подробности 
относно дейностите на техните 
органи по надзор на пазара за всякакви 
планове за увеличаване на надзора на 
пазара, включително разпределянето 
на достатъчни ресурси, 
подобряването на ефикасността и 
изграждането на необходимия за 
постигането на тези цели 
капацитет.

Or. en

Изменение 23

Предложение за директива
Член 37 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предоставят 
подходящо финансиране на своите 
органи по надзор на пазара с цел 
гарантиране на съгласуваността и 
ефективността на техните 
дейности в целия Съюз.

Or. en
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Изменение 24

Предложение за директива
Член 38 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато органите за надзор на пазара 
на държава членка предприемат 
действие съгласно член 20 от Регламент
(ЕО) № 765/2008 или когато имат 
основателна причина да считат, че даден 
асансьор или предпазно устройство за 
асансьори, който или което попада в 
обхвата на настоящата директива, 
представлява риск за здравето или 
безопасността на лица или, в 
зависимост от случая, за 
безопасността на имущество, те 
извършват оценка по отношение на 
съответния асансьор или предпазно 
устройство за асансьори, която обхваща 
всички изисквания, установени в 
настоящата директива. Съответните 
икономически оператори сътрудничат 
на органите за надзор на пазара с 
всякакви необходими средства.

1. Когато органите за надзор на пазара 
на държава членка предприемат 
действие съгласно член 20 от Регламент
(ЕО) № 765/2008 или когато имат 
основателна причина да считат, че даден 
асансьор или предпазно устройство за 
асансьори, който или което попада в 
обхвата на настоящата директива, 
представлява риск за здравето или 
безопасността на лица или за други 
аспекти от защитата на публичния 
интерес, те извършват оценка по 
отношение на съответния асансьор или 
предпазно устройство за асансьори, 
която обхваща всички съответни
изисквания, установени в настоящата 
директива. Съответните икономически 
оператори сътрудничат на органите за 
надзор на пазара с всякакви необходими 
средства.

Or. en

Изменение 25

Предложение за директива
Член 38 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки гарантират, че по 
отношение на съответния асансьор или 
предпазно устройство за асансьори са 
предприети незабавно подходящи 
ограничителни мерки.

8. Държавите членки гарантират, че по 
отношение на съответния асансьор или 
предпазно устройство за асансьори са 
предприети незабавно подходящи 
ограничителни мерки, като например 
изтегляне от техния пазар.

Or. en
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Изменение 26

Предложение за директива
Член 44 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки установяват система 
от санкции, приложими за нарушения на 
разпоредбите на националното право, 
приети въз основа на настоящата 
директива, и приемат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
тяхното прилагане

Въз основа на съществуващите 
механизми държавите членки 
осигуряват правилното прилагане на 
режима за маркировката „СЕ“ и са 
задължени да предприемат 
целесъобразни действия при 
неправилна употреба на тази 
маркировка. Държавите членки 
установяват система от санкции, 
приложими за нарушения от 
икономически оператори на 
разпоредбите на националното право, 
приети въз основа на настоящата 
директива, и приемат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
тяхното прилагане Подобни правила 
могат да включват наказателни 
санкции при тежки нарушения.

Or. en

Изменение 27

Предложение за директива
Член 44 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвидените санкции са ефективни, 
съразмерни и възпиращи.

Посочените в първия параграф санкции 
са ефективни, съразмерни спрямо 
тежестта на нарушението и 
възпиращи.

Or. en
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Изменение 28

Предложение за директива
Член 44 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки нотифицират 
Комисията за тези разпоредби най-
късно до [датата, посочена в член 46, 
параграф 1, втора алинея] и незабавно 
извършват нотифицикация за всяко 
последващо изменение, което ги засяга.

Държавите членки нотифицират 
Комисията за тези разпоредби най-
късно до [датата, посочена в член 46, 
параграф 1, втора алинея] и незабавно 
извършват нотифицикация за всяко 
последващо изменение, което ги засяга.
Комисията прави тези разпоредби 
обществено достъпни, като ги 
публикува в интернет. 

Or. en

Изменение 29

Предложение за директива
Член 46 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки съобщават на 
Комисията текста  на основните
разпоредби от националното 
законодателство, които приемат в 
областта, уредена с настоящата 
директива.

2. Държавите членки съобщават на 
Комисията текста  на основните
разпоредби от националното 
законодателство, които приемат в 
областта, уредена с настоящата 
директива. Комисията прави тези 
текстове обществено достъпни, като 
ги публикува в интернет. 

Or. en
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Изменение 30

Предложение за директива
Приложение І – точка 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 6. ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива
Приложение І – точка 6.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.1. Предпазните устройства за
асансьори , посочени  в приложение III , 
трябва да бъдат придружени от
инструкция за експлоатация  на език, 
лесно разбираем за потребителите и 
други крайни ползватели, определен 
от съответната  държавата членка, 
така че:да могат да бъдат осъществени 
ефективно, безопасно и сигурно:

6.1. Предпазните устройства за 
асансьори, посочени в приложение III, 
трябва да бъдат придружени от
инструкции, изготвени на официален
език на държавата членка на лицето,
което монтира, или на друг език на 
Съюза, приемлив за него, така че:да 
могат да бъдат осъществени ефективно, 
безопасно и сигурно:

Or. en

Изменение 32

Предложение за директива
Приложение І – точка 6.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 33

Предложение за директива
Приложение I – точка 6.2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) инструкции за експлоатация  , 
съдържащ чертежи и схеми  , 
необходими за нормално използване на 
асансьорната машина, и свързани с 
поддръжката, инспекцията, ремонта, 
периодичните проверки и аварийните 
операции по  точка 4.4

a) инструкции, съдържащи чертежи и 
схеми, необходими за нормално 
използване на асансьорната машина, и 
свързани с поддръжката, инспекцията, 
ремонта, периодичните проверки и 
аварийните операции по точка 4.4;

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Настоящият доклад изменя предложението на Комисията за преработка на Директива 
95/16/ЕО относно хармонизиране на  законодателствата на държавите членки относно 
асансьорите. То е представено през ноември 2011 г. в контекста на прилагането на 
Новата законодателна рамка (НЗР), приета през 2008 г. под формата на „пакета от 
законодателни актове за стоките“, включващ допълващите инструменти — Решение 
768/2008 относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на 
Решение 93/465/ЕИО, както и Регламент (ЕО) № 765/2008 за определяне на 
изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на 
продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93. Настоящото предложение е част от 
пакет, който синхронизира девет продуктови директиви с НЗР.

Със съществуващата Директива 95/16/EО се установяват съществените изисквания за 
безопасност и опазване на здравето, на които трябва да отговарят асансьорите и 
предпазните устройства за асансьори, за да бъдат пуснати на пазара на ЕС.

НЗР беше приета, за да поправи недостатъците в съществуващото законодателство на 
Съюза за хармонизация с оглед завършването на единния пазар чрез лоялна 
конкуренция и безопасни продукти. Непоследователното въвеждане и прилагане в 
държавите членки на съществуващата в Съюза хармонизация, заедно със сложната 
регулация, прави все по-трудно както за икономическите оператори, така и за органите
на властта да тълкуват и прилагат правилно законодателството, което води до 
неравностойни пазарни условия и небезопасни продукти, пуснати на пазара. „Пакетът 
за стоките“ предоставя цялостната рамка за оптимизиране на продуктовото 
законодателство, за да стане то по-единно и разбираемо за икономическите оператори и 
органите за пазарен надзор.

Разпоредбите на Решението за НЗР обаче не са пряко приложими. За да се гарантира, че 
всички стопански сектори, за които се прилага законодателството на Съюза за 
хармонизация, се възползват от предвидените с НЗР подобрения, разпоредбите на 
Решението за НЗР трябва да се включат в съществуващото законодателство в областта 
на продуктите.

След приемането на правната рамка в НЗР през 2008 г. Комисията започна процес на 
оценяване по отношение на хармонизираното европейско продуктово законодателство, 
за да определи инструментите, които трябва да се преразгледат в изпълнение на НЗР.

В рамките на този процес на оценка са определени няколко директиви, които ще се 
нуждаят от преразглеждане в рамките на следващите 3—5 години поради клаузи за 
преразглеждане или поради причини, специфични за сектора (необходимост да се 
изясни обхватът, да се осъвременят изискванията за безопасност и т.н.). Огромното 
мнозинство от действащото европейско продуктово законодателство ще се нуждае от 
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преразглеждане по тези причини и ще се разглежда индивидуално съгласно работната 
програма на Комисията.

Деветте предложения в пакета, представен през ноември 2011 г., включително 
Директива 95/16/ЕО, не са част от гореспоменатата група от продуктови директиви, но 
са определени като подходящи за привеждане в съответствие с НЗР поради общата си 
структура. Всички сектори, обхванати от директивите, са много важни промишлени 
сектори, подложени на силна международна конкуренция, и според оценките те ще 
имат полза от опростяване и създаване на равнопоставени условия за европейските 
дружества, към които е насочена НЗР.

Измененията в разпоредбите на настоящата директива засягат: определенията, 
задълженията на икономическите оператори, презумпцията за съответствие, създавана 
с хармонизираните стандарти, декларацията за съответствие, маркировката „СЕ“, 
нотифицираните органи, процедурата по предпазна клауза и процедурите за оценяване 
на съответствието.

Предложението цели само привеждане в съответствие с хоризонталните разпоредби в 
768/2008/EО и новата терминология в рамките на Договора от Лисабон, включително 
новите правила относно комитологията.

Процедура

Привеждането в съответствие с Решението за НЗР налага редица съществени 
изменения в разпоредбите на настоящата директива. Техниката на преработка е избрана 
в съответствие с Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г.

Съгласно член 87 от Правилника за дейността на Европейския парламент, водещата 
комисия по правни въпроси разгледа предложението на основата на докладите от 
консултативната работна група (съставена от правните служби на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията) и счита, че то не съдържа промени по същество освен 
посочените като такива в предложението или посочените от консултативната работна 
група.

Позиция на докладчика

Докладчикът счита това привеждане в съответствие с НЗР на девет продуктови 
директиви за важна стъпка към завършването на общия пазар в ЕС.

НЗР въвежда опростена регулаторна среда за продукти и позволява по-последователно 
прилагане на техническите норми, което ще позволи да се подобри функционирането 
на единния пазар, като гарантира равно третиране на несъответстващите продукти и на 
икономическите оператори, както и равнопоставено оценяване на нотифицираните 
органи в целия пазар на ЕС.

Становището на докладчика е, че привеждането в съответствие с НЗР на деветте 
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продуктови директиви ще увеличи доверието и на производителите, и на 
потребителите, като изясни задълженията за икономическите оператори и даде на 
органите на държавите членки по-ефективни инструменти за извършване на контрол по 
надзор на пазара, като всичко това ще доведе до намаляване на несъответстващите и 
небезопасни продукти на пазара.

Предложенията на Комисията в пакета за привеждане в съответствие се основават на 
широка консултация със заинтересованите страни, включително от няколко стотици 
МСП и техния опит с пакета за стоките, което се оценява високо от докладчика.

Докладчикът подкрепя общото намерение на Комисията за просто привеждане в 
съответствие на деветте продуктови директиви с хоризонталните мерки в Решение 
768/2008, но въпреки това би предложила изменения към Директива 95/16/EО относно 
асансьорите за допълнителна яснота и секторни корекции със средните цели:

1. Допълнително привеждане в съответствие с НЗР на директивата и 
гарантиране на правна сигурност

Докладчикът счита за важно да внесе някои промени в предложената директива, за да 
постигне по-високо равнище на съгласуваност с термините, използвани в Решение 
768/2008/EО и да премахне възможните случаи на непоследователност в текста, които 
биха предизвикали правна несигурност.

Важно е също да се изясни правната ситуация за продукти, които са били пуснати 
законно на пазара в съответствие със сегашната директива, преди да се прилага новата 
директива, но които са все още в складова наличност. Трябва да се подчертае, че 
естеството на законодателството на ЕС е такова, че то не се прилага със задна дата, и 
следва да се изясни, че тези продукти могат да бъдат все още пускани на пазара след 
датата на прилагане на новата директива. Докладчикът също възнамерява да направи 
асансьорите по-достъпни за лицата с увреждания. Предлага се да се засилят 
изискванията за безопасност, като се гарантира, че понятието за безопасност включва и 
безопасността на децата, лицата в напреднала възраст и лицата с увреждания в 
случаите, когато асансьорите са предназначени за превоз на хора.

Освен това докладчикът счита, че Комисията следва да има задължението да публикува 
в интернет националните разпоредби на транспонираната директива и съответните 
санкции (принцип на прозрачност).

2. Увеличаване защитата на потребителите

НЗР допринася за увеличаване на доверието на потребителите в единния пазар. Поради 
това определени изменения са свързани и с целта на докладчика да се използват изцяло 
разпоредбите на НЗР, свързани със защитата на потребителите. В това отношение 
някои изменения биха позволили на новата директива да обхване широк набор 
ситуации, попадащи в рамките на съществените изисквания за безопасност, като също 
така и разумно предвидените начини на ползване следва да се вземат предвид по време 
на фазата на проектиране на продукта (вж. член 16 от Регламент 765/2008 относно 
общите изисквания). Защитата на потребителите би била задълбочена също и от 
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уточнението, че инструкциите, информацията за безопасност и етикетирането трябва да 
са ясни, разбираеми и понятни. Докладчикът също възнамерява да направи 
електрическото оборудване по-достъпно за лицата с увреждания. Предлага се да се 
засилят изискванията за безопасност, като се гарантира, че понятието за безопасност 
включва и безопасността на децата, лицата в напреднала възраст и лицата с увреждания 
в случаите, когато електрическото оборудване не е предназначено за професионална 
употреба.

3. Намаляване на бюрокрацията

НЗР следва да допринесе за подобряване на свободното движение на стоки в рамките 
на Европейския съюз. Тежките бюрократични изисквания обаче биха попречили на 
свободното движение на стоки. Поради това докладчикът прегледа предложената 
директива, за да съкрати бюрократичните изисквания, където е възможно. Така в 
доклада се предлага да се модернизират настоящите процедури, като се позволи ЕС 
декларацията за съответствие да се предоставя не само на хартия, а и по електронен 
път, и да се намали бюрокрацията за икономическите оператори относно 
идентифицирането на предишните и следващите оператори по веригата на доставки.

Както се посочва по-горе, докладчикът подкрепя опростяването и модернизирането на 
процедурите, предвидени в НЗР, но иска да подчертае същевременно, че може да 
съществува необходимост от гъвкавост по отношение на някои задължения, създадени 
от новата рамка. Например, предлага се да се добави изключение от правилото за една 
единна декларация за съответствие в случаите, когато представянето на единен 
документ създава специфични проблеми, поради неговата сложност или размер. Следва 
да е възможно да се представят всички съответни декларации за съответствие 
поотделно.

Докладчикът също така нанесе необходимите промени, за да се позволи на малките и 
средните предприятия в тази област да постигнат съответствие с новите изисквания.

4. Гарантиране на по-добър пазарен надзор за нашите продукти

Макар докладчикът да знае за предстоящия нов регламент относно надзора на пазара, 
подготвян от службите на Комисията, последният набор промени се съсредоточава 
върху гарантирането на по-високо ниво на надзор на пазара на продукти. За тази цел 
докладчикът предлага да се увеличи надзорът на пазара при дистанционните продажби, 
като се гарантира, че цялата необходима съответна информация е оповестена и при 
електронната търговия, да се установи изискване за ежегодно информиране от 
държавите членки до Комисията относно техните дейности за надзор на пазара и да се 
призоват държавите членки да предоставят адекватно финансиране на своите органи за 
надзор на пазара. И накрая, докладчикът подчерта необходимостта от предприемане на 
подходящи действия от държавите членки срещу неправилна употреба на маркировката 
„СЕ“.


