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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 регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно надзора на пазара на продукти и за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 
93/15/ЕИО на Съвета и директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 
1999/5/ЕО, 2000/9/ЕО, 2000/14/ЕО, 2001/95/ЕО, 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО, 2006/95/EО, 
2007/23/ЕО, 2008/57/ЕО, 2009/48/ЕО, 2009/105/ЕО, 2009/142/ЕО, 2011/65/ЕС, 
Регламент (ЕС) № 305/2011, Регламент (ЕО) № 764/2008 и Регламент (ЕО) № 
765/2008 на Европейския парламент и на Съвета
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0075),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 33, член 114, параграф 1 и член 207 от 
Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C7-0043/2013),

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

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 22 май 
2013 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становищата на комисията по международна търговия и на 
комисията по икономически и парични въпроси (A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

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.

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Дейностите по надзора на пазара, 
попадащи в обхвата на настоящия 
регламент, следва да не са насочени 
изключително към здравеопазването и 
безопасността, а следва да засягат и 
прилагането на законодателството на 
Съюза, чиято цел е защита и на други 
обществени интереси, например чрез 
уреждането на въпросите относно 
точността на измерванията, 
електромагнитната съвместимост и
енергийната ефективност.

(2) Дейностите по надзора на пазара, 
попадащи в обхвата на настоящия 
регламент, следва да не са насочени 
изключително към здравеопазването и 
безопасността, а следва да засягат и 
прилагането на законодателството на 
Съюза, чиято цел е защита и на други 
обществени интереси, например чрез 
уреждането на въпросите относно 
точността на измерванията, 
електромагнитната съвместимост,
енергийната ефективност и 
приложимото законодателство в 
областта на околната среда.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Следователно задължението 
органите, отговарящи за проверката на 
продуктите, въвеждани на пазара на 
Съюза, да извършват проверки в 
необходимия мащаб допринася за 
постигането на по-голяма безопасност 
на пазар на Съюза за продукти. С цел да 
се увеличи ефективността от тези 
проверки сътрудничеството и 
обменът на информация между тези 
органи и органите за надзор на пазара 
по отношение на продуктите, 
представляващи риск, следва да бъдат 
активизирани.

(20) Следователно задължението 
органите, отговарящи за проверката на 
продуктите, въвеждани на пазара на 
Съюза, да извършват проверки в 
необходимия мащаб допринася за 
постигането на по-голяма безопасност 
на пазар на Съюза за продукти. С цел да 
се увеличи ефективността от тези 
проверки тези органи и органите за 
надзор на пазара следва да бъдат 
задължени да си сътрудничат и 
обменят информация по отношение на 
продуктите, представляващи риск, и 
несъответстващите на 
изискванията продукти.
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Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) На органите за надзор на пазара 
следва да бъдат предоставени 
правомощия за унищожаване на 
продукти, превръщането им в негодни 
за употреба или за разпореждане на 
тяхното унищожаване от съответния 
икономически оператор, ако счетат това 
за необходимо и пропорционално, за да 
се гарантира, че тези стоки не могат да 
продължат да представляват заплаха.

(21) На органите за надзор на пазара 
следва да бъдат предоставени 
правомощия за унищожаване на 
продукти, превръщането им в негодни 
за употреба или за разпореждане на 
тяхното унищожаване от съответния 
икономически оператор, ако счетат това 
за необходимо и пропорционално, за да 
се гарантира, че тези стоки не могат да 
продължат да представляват заплаха.
Съответният икономически 
оператор следва да поеме всички 
разходи, свързани с тези дейности, по-
специално разноските, направени от 
органа за надзор на пазара.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Предвид мащабите на пазара на 
Съюза за стоки и тъй като не 
съществуват вътрешни граници е 
наложително органите за надзор на 
пазара на държавите членки да имат 
волята и да бъдат в състояние да си 
сътрудничат ефективно и да 
координират съвместна подкрепа и 
действия. Съответно, следва да бъдат 
установени механизми за взаимопомощ.

(25) Предвид мащабите на пазара на 
Съюза за стоки и тъй като не 
съществуват вътрешни граници е 
наложително настоящият регламент 
да изгради рамката за органите за 
надзор на пазара на държавите членки 
да си сътрудничат ефективно и да 
координират съвместна подкрепа и 
действия. Съответно, следва да бъдат 
установени, приложени, проверени и 
надлежно финансирани механизми за 
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взаимопомощ.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Последователното прилагане на 
настоящия регламент следва да се 
следи отблизо от Комисията, която 
при необходимост следва също така 
да отправи препоръки към държавите 
членки, ако установи, че 
правомощията и ресурсите, които те 
са определили за своите органи за 
надзор на пазара, не са достатъчни, за 
да отговорят правилно на 
изискванията на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Нараняванията и злополуките 
създават висока социална и 
икономическа тежест за обществата 
като цяло и за отделните лица. 
Предотвратяването на наранявания 
и злополуки може да бъде подсилено 
главно чрез подобряване на 
наблюдението на нараняванията. Въз 
основа на опита, придобит в рамките 
на проекта Съвместно действие във 
връзка с наблюдението на 
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нараняванията в Европа (Joint Action 
on Monitoring Injuries in Europe 
(JAMIE)), следва незабавно да бъде 
създадена истинска паневропейска 
база данни за наранявания, особено 
предвид факта, че проектът JAMIE 
изтича през 2014 г. Освен това е 
необходим политически ангажимент, 
за да се гарантира, че обменът на 
свързани с нараняванията данни 
между държавите членки е 
абсолютен приоритет.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Следва да се създаде Европейски 
форум за надзор на пазара (ЕФНП), 
съставен от представители на органите 
за надзор на пазара. Този форум следва 
да предложи начини за привличане на 
всички заинтересовани лица, в това 
число браншовите и потребителските 
организации, за да може да се използва 
наличната информация, имаща 
отношение към надзора на пазара, при 
създаването, прилагането и 
актуализирането на програмите за 
надзор на пазара.

(27) Следва да се създаде Европейски 
форум за надзор на пазара (ЕФНП), 
съставен от представители на органите 
за надзор на пазара. Този форум следва 
да служи като платформа за 
структурирано сътрудничество 
между органите на държавите 
членки и следва да предложи
непрекъснати и постоянни начини за 
привличане на всички заинтересовани 
лица, в това число браншовите, 
промишлените и потребителските 
организации, за да може да се използва 
наличната информация, имаща 
отношение към надзора на пазара, при 
създаването, прилагането и 
актуализирането на програмите за 
надзор на пазара.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Комисията следва да осигури 
подкрепа за сътрудничеството между 
органите за надзор на пазара и да 
участва във форума. С регламента 
следва да се изготви списък на задачите, 
които трябва да се изпълняват от 
форума. Изпълнителен секретариат 
следва да организира заседанията на 
форума и да предлага и друга 
оперативна помощ за изпълнението на 
неговите задачи.

(28) Комисията следва да осигури 
подкрепа за сътрудничеството между 
органите за надзор на пазара и да 
участва във форума. С регламента 
следва да се изготви списък на задачите, 
които трябва да се изпълняват от 
форума. Изпълнителен секретариат 
следва да организира заседанията на 
форума и да предлага и друга 
оперативна помощ за изпълнението на 
неговите задачи. За опростяване на 
практиките за надзор на пазара в 
рамките на Съюза, както и за да 
стане той по-ефективен, Комисията 
следва при следващото 
преразглеждане на настоящия 
регламент да обмисли предложение за 
възлагане на форума на правомощие да 
определя задължителни препоръки по 
отношение на качеството и 
практиките за надзор на пазара.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) С оглед на конфликта между 
увеличения брой продукти в 
обращение в рамките на вътрешния 
пазар, от една страна, и 
ограниченията по отношение на 
публичните средства, които 
ограничават възможността за 
драстично повишаване на 
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обществения надзор на пазара в 
необходимия мащаб, от друга, 
Комисията следва да проучи 
допълнителни, нови и иновативни, 
основани на пазара решения за по-
ефективен надзор на пазара в по-
голям мащаб, като например одит от 
трети страни на системите за 
контрол на качеството и 
продуктите. Комисията следва да 
включи резултатите от тези 
обсъждания в общия доклад за оценка, 
изготвен в съответствие с член 33 от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Държавите членки следва да 
определят правила за налагане на 
санкции за нарушения на настоящия 
регламент и да гарантират, че тези 
санкции се прилагат. Тези санкции 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

(33) Държавите членки следва да 
определят правила за налагане на 
санкции за нарушения на настоящия 
регламент и да гарантират, че тези 
санкции се прилагат. Тези санкции 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи и да 
включват административни санкции, 
които са хармонизирани в рамките на 
Съюза. Държавите членки следва да 
гарантират, че приходите, събрани 
от тези административни санкции, 
се разпределят за дейности по надзор 
на пазара.

Or. en

Обосновка

На цялата територия на ЕС следва да бъдат въведени възпиращи санкции, в т.ч. 
тежки глоби, за икономическите оператори, които преднамерено въвеждат на 
единния пазар опасни или несъответстващи на изискванията продукти. Държавите 
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членки следва да разглеждат дейностите по надзор на пазара като приоритет, и 
вследствие от това да заделят достатъчно средства за тях.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33а) За да се засили възпиращото 
действие на санкциите, Комисията 
следва да ги направи обществено 
достояние. Освен това 
икономическите оператори, за които 
се установи, че многократно са 
нарушили настоящия регламент, 
следва да бъдат поместени в 
обществен черен списък за цялата 
територия на ЕС.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Надзорът на пазара следва да се 
финансира поне частично от такси, 
начислявани на икономическите 
оператори в случаите, когато органите 
за надзор на пазара изискват от тях 
такси за коригиращи действия или 
когато самите органи са длъжни да 
предприемат действия.

(34) Надзорът на пазара следва да се 
финансира поне частично от такси, 
начислявани на икономическите 
оператори в случаите, когато органите 
за надзор на пазара изискват от тях 
такси за коригиращи действия или 
когато самите органи са длъжни да 
предприемат действия. Държавите 
членки следва да гарантират, че 
приходите, събрани от тези такси, 
начислени в съответствие с 
настоящия регламент, се 
разпределят за дейности по надзор на 
пазара.
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Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да разглеждат дейностите по надзор на пазара като 
приоритет, и вследствие от това да заделят достатъчно средства за тях.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на настоящия регламент, 
на Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия по 
отношение на еднаквите условия за 
извършване на проверки, засягащи 
конкретни продуктови категории или 
сектори, включително и степента на 
проверките, които трябва да бъдат 
извършени, и параметрите на пробите, 
които трябва да бъдат проверени. Също 
така следва да бъдат предоставени 
изпълнителни правомощия относно реда 
и условията за предоставяне на 
информация на органите за надзор на 
пазара от страна на икономическите 
оператори по отношение на 
установяването на еднакви условия за 
определяне на случаите, в които тази 
информация не е необходимо да се 
посочва. Също така следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на реда, 
условията и процедурите за обмен на 
информация чрез системата RAPEX, а 
по отношение на приемането на 
временни или постоянни ограничения за 
търговията с продукти, представляващи 
сериозен риск, когато е уместно — за 
определяне на необходимите мерки за 
контрол, които трябва да се 
предприемат от държавите членки с цел 
ефективното им прилагане, когато в 

(38) За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на настоящия регламент, 
на Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия по 
отношение на еднаквите условия за 
извършване на проверки, засягащи 
конкретни продуктови категории или 
сектори, включително и степента на 
проверките, които трябва да бъдат 
извършени, и параметрите на пробите, 
които трябва да бъдат проверени. Също 
така следва да бъдат предоставени 
изпълнителни правомощия относно реда 
и условията за предоставяне на 
информация на органите за надзор на 
пазара от страна на икономическите 
оператори по отношение на 
установяването на еднакви условия за 
определяне на случаите, в които тази 
информация не е необходимо да се
посочва. Също така следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на реда, 
условията и процедурите за обмен на 
информация чрез системата RAPEX, а 
по отношение на приемането на 
временни или постоянни ограничения за 
търговията с продукти, представляващи 
сериозен риск, когато е уместно — за 
определяне на необходимите мерки за 
контрол, които трябва да се 
предприемат от държавите членки с цел 
ефективното им прилагане, когато в 
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останалите законодателни актове на 
Съюза не е предвидена конкретна 
процедура за разрешаване на въпроса 
със съответните рискове. Посочените 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета за установяване на общите 
правила и принципи относно реда и 
условията за контрол от страна на 
държавите членки върху упражняването 
на изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията.

останалите законодателни актове на 
Съюза не е предвидена конкретна
процедура за разрешаване на въпроса 
със съответните рискове. Освен това 
следва да бъдат предоставени 
изпълнителни правомощия на 
Комисията по отношение на обща 
методология за оценка на риска и, по 
целесъобразност, насоки за 
прилагането на тази обща 
методология спрямо конкретни 
категории продукти. Посочените 
правомощия следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета за установяване на общите 
правила и принципи относно реда и 
условията за контрол от страна на 
държавите членки върху упражняването 
на изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42а) Настоящият регламент следва 
да бъде съобразен с принципа на 
предпазливост, за да се гарантира 
високо равнище на здраве на човека, 
защита на потребителите и опазване 
на околната среда.

Or. en

Обосновка

Следва да се добави конкретно позоваване на принципа на предпазливост, за да се 
подчертае неговото ключово значение в рамките на настоящия регламент.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „продукт“ означава продукт, 
получен в резултат от производствен 
процес;

(1) „продукт“ означава вещество, 
препарат или стока, произведени чрез
производствен процес, различни от 
храна, фураж, продукти с човешки 
произход и растителни и 
животински продукти, пряко 
свързани с тяхното бъдещо 
възпроизводство;

Or. en

Обосновка

Изясняване на понятието „продукт“.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „упълномощен представител“ 
означава всяко физическо или 
юридическо лице, установено в Съюза, 
което е упълномощено писмено от 
производител да действа от негово име 
във връзка с определени задачи;

(5) „упълномощен представител“ 
означава всяко физическо или 
юридическо лице, установено в Съюза, 
което е упълномощено писмено от 
производител да действа от негово име 
във връзка с определени задачи, 
свързани със задълженията на 
последния по съответното 
законодателство на Съюза;

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – точка 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „продукт, представляващ риск“ 
означава продукт, които има 
потенциала да въздейства 
неблагоприятно върху здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословните и безопасни условия на 
труд, защитата на потребителите, 
околната среда и обществената 
сигурност, както и други обществени 
интереси до степен, надвишаваща 
приетото за разумно и приемливо при 
нормални или разумно предвидими 
условия на употреба на съответния 
продукт, включително 
продължителността на употребата му, а 
където е приложимо — от неговото 
пускане в експлоатация, монтажа му и 
условията за поддръжка;

(13) „продукт, представляващ риск“ 
означава продукт, който:

а) не отговаря на приложимото 
законодателство на Съюза, или
б) има потенциала да въздейства 
неблагоприятно върху здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословните и безопасни условия на 
труд, защитата на потребителите, 
околната среда и обществената 
сигурност, както и други обществени 
интереси до степен, надвишаваща 
приетото за разумно и приемливо при 
нормални или разумно предвидими 
условия на употреба на съответния 
продукт, включително 
продължителността на употребата му, а 
където е приложимо — от неговото 
пускане в експлоатация, монтажа му и 
условията за поддръжка;

Or. en

Обосновка

Предвид приложното поле на регламента, настоящото изменение изяснява, че 
изискванията по настоящия регламент не следва да се ограничават единствено до 
безопасността на продукта, а трябва да включват и други технически области, в 



PR\939909BG.doc 17/49 PE513.324v01-00

BG

които органите за надзор на пазара се призовават да предприемат действия.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – точка 13 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) „продукт, представляващ 
нововъзникващ риск“ означава 
продукт, който представлява 
новоразвиващ се риск или известен 
риск при нови или непознати условия, 
който потенциално оказва 
значително въздействие, но все още 
не може да бъде напълно разбран или 
измерен.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „законодателство на Съюза за 
хармонизация“ означава 
законодателството на Съюза, което 
хармонизира условията за предлагане на 
продукти на пазара;

(18) „законодателство на Съюза за 
хармонизация“ означава 
законодателството на Съюза, което 
хармонизира условията за предлагане на 
продукти на пазара чрез определяне на 
изискваните от продукта 
характеристики, като например 
равнище на качество, изпълнение, 
безопасност или размери, 
включително изискванията, 
приложими към продукта по 
отношение на наименованието, под 
което продуктът се продава, 
терминологията, символите, 
изпитването и методите за 
изпитване, опаковането, 
маркирането или етикетирането и 
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процедурите за оценка на 
съответствието;

Or. en

Обосновка

Изясняване на понятието, като се посочва, че следва да се обхване 
законодателството относно пускането на стоки на пазара.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Надзорът на пазара се организира и 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент с цел да се гарантира, че 
продуктите, които представляват риск, 
не се предоставят на пазара на Съюза, а 
когато тези продукти се предоставят на 
пазара, то са взети ефективни мерки за 
отстраняване на риска, произтичащ от 
продукта.

2. Надзорът на пазара се организира и 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент с цел да се гарантира, че 
продуктите, които представляват риск,
включително продукти, които не 
съответстват на приложимото 
законодателство на Съюза, не се 
предоставят на пазара на Съюза, а 
когато тези продукти се предоставят на 
пазара, то са взети ефективни мерки за 
отстраняване на риска, произтичащ от 
продукта, и за отстраняване на 
несъответствието му.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Изпълнението на дейностите по 
надзора на пазара и проверките по 
външните граници се следят от 
държавите членки, които ежегодно 
докладват на Комисията за тези 

3. Държавите членки ежегодно 
докладват на Комисията относно
дейностите по надзора на пазара и 
проверките по външните граници.
Отчетената информация включва 
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дейности и за проверките. Отчетената 
информация включва статистика по 
отношение на броя на извършените 
проверки и се съобщава на всички 
държави членки. Държавите членки 
могат да обобщят резултатите и да 
направят това обобщение публично 
достояние.

статистика по отношение на броя на и 
резултатите от извършените 
проверки и се съобщава на всички 
държави членки. Комисията обобщава 
докладваната й информация и я прави
публично достояние по електронен 
път и, по целесъобразност, 
посредством други средства.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да докладват на Комисията за техните дейности. Освен 
това съответната информация относно резултатите на различните държави членки 
следва да се прави публично достояние.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Резултатите от наблюдението и 
оценката на дейностите по надзора 
на пазара, извършен съгласно 
параграф 3, се правят публично 
достояние по електронен път, а 
когато е целесъобразно — чрез други 
средства.

заличава се

Or. en

Обосновка

Публикуването на резултатите е включено в параграф 3.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На органите за надзор на пазара са 
предоставени правомощията и 

2. Всяка държава членка предоставя
на органите за надзор на пазара 
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необходимите ресурси и средства за 
правилното изпълнение на техните 
задачи.

правомощията и им поверява
необходимите ресурси и средства за 
правилното изпълнение на техните 
задачи и докладва на Комисията за 
това. Комисията оценява дали тези 
правомощия и ресурси са достатъчни 
за правилното изпълнение на 
задълженията на тази държава 
членка по надзор на пазара по силата 
на настоящия регламент и прави 
резултатите от своите оценки 
публично достояние по електронен 
път и, по целесъобразност, 
посредством други средства.

Or. en

Обосновка

С оглед гарантиране на хармонизирано прилагане на настоящия регламент на 
територията на целия ЕС, на Комисията следва да се възложи задачата да следи 
отблизо прилагането му.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава членка въвежда 
съответните механизми, за да 
гарантира, че органите за надзор на 
пазара, които е създала или 
определила, обменят информация, 
сътрудничат си и координират своите 
дейности както помежду си, така и с 
органите, отговорни за проверките на 
продуктите по външните граници на 
Съюза.

3. Органите за надзор на пазара обменят 
информация, сътрудничат си и 
координират своите дейности както 
помежду си, така и с органите, 
отговорни за проверките на продуктите 
по външните граници на Съюза.

Or. en
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всяка държава членка информира 
Комисията за своите органи за надзор на 
пазара и областите им на 
компетентност, като предоставя 
необходимата информация за връзка, а 
Комисията предава тази информация 
на останалите държави членки и 
публикува списък на органите за 
надзор на пазара.

4. Всяка държава членка информира 
Комисията за своите органи за надзор на 
пазара и областите им на 
компетентност, като предоставя 
необходимата информация за връзка. 
Комисията прави списъка публично 
достояние по електронен път и, по 
целесъобразност, посредством други 
средства.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органите за надзор на пазара 
извършват съответните проверки на 
характеристиките на продуктите в 
съответстващ мащаб и със 
съответстваща честота посредством 
проверки на документи, а когато е 
уместно — физически и лабораторни 
проверки на базата на подходяща проба.
Те завеждат тези проверки в 
информационната и комуникационна 
система за надзор на пазара, посочена в 
член 21.

Органите за надзор на пазара извършват 
съответните проверки на 
характеристиките на продуктите, 
независимо от каналите за 
дистрибуция и продажбените 
техники, в съответстващ мащаб и със 
съответстваща честота посредством 
проверки на документи, а когато е 
уместно — физически и лабораторни 
проверки на базата на подходяща проба.
Те завеждат тези проверки в 
информационната и комуникационна 
система за надзор на пазара, посочена в 
член 21.

Or. en

Обосновка

Изменението цели да изясни, че проверки трябва да се извършват също така и на 
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продуктите, продавани онлайн.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 При необходимост органите за надзор 
на пазара предупреждават в разумен 
срок ползвателите, които са на тяхна 
територия, за продукти, за които тези 
органи са установили, че представляват 
риск.

Органите за надзор на пазара незабавно
предупреждават ползвателите, които са 
на тяхна територия, за продукти, за 
които тези органи са установили, че 
представляват риск.

Or. en

Обосновка

Не следва да се допуска забавяне на органите за надзор на пазара при информирането 
на ползвателите за продукти, които представляват риск.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Органите за надзор на пазара 
действат, като надлежно отчитат 
сериозността на риска и принципа на 
предпазливост.

Or. en

Обосновка

Следва да се направи конкретно позоваване на принципа на предпазливост.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато е необходимо и оправдано с 
цел изпълнението на задълженията им, 
органите за надзор на пазара могат да 
посещават помещенията на 
икономическите оператори и да вземат 
необходимите проби от продуктите.

4. Когато е необходимо и оправдано с 
цел изпълнението на задълженията им, 
органите за надзор на пазара могат да 
посещават помещенията на 
икономическите оператори, да 
извършват подходящи проверки на 
документи, да правят копия на 
съответните документи и да вземат 
необходимите проби от продуктите.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на допълнителни правомощия на органите за надзор на пазара ще 
гарантира цялостно изпълнение на техните задължения.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставят на потребителите и на 
другите заинтересовани страни 
възможността да подават оплаквания по 
въпроси, свързани с безопасността на 
продуктите, дейностите по надзор на 
пазара и рискове, възникващи във 
връзка с продукти, както и проследяване 
на тези жалби в зависимост от случая;

а) предоставят на потребителите и на 
другите заинтересовани страни 
възможността да подават оплаквания по 
въпроси, свързани с безопасността на 
продуктите, дейностите по надзор на 
пазара и рискове, възникващи във 
връзка с продукти, както и проследяване 
на тези жалби в разумен срок от време;

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проверяват дали са предприети б) проверяват дали своевременно са 
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коригиращи действия; предприети коригиращи действия;

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) следят и са в течение с развитието на 
научно-техническите познания, 
свързани с безопасността на продуктите.

в) следят и са в течение с развитието на 
научно-техническите познания, 
свързани с безопасността на продуктите
и съответствието на продуктите с 
приложимото законодателство на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Предвид приложното поле на регламента, това изискване не следва да се ограничава 
единствено до безопасността на продукта, а трябва да се разшири и да включва 
всички други технически области, в които органите за надзор на пазара се призовават 
да предприемат действия.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка изготвя 
специални секторни програми и ги 
преразглежда — а при необходимост и 
ги актуализира — всяка година. Тези 
програми обхващат всички сектори, в 
които органите извършват дейности по 
надзор на пазара.

2. Всяка държава членка изготвя
специални секторни програми, 
използвайки приноса на съответните 
ключови заинтересовани страни, 
включително браншовите, 
промишлените и потребителските 
организации, и ги преразглежда — а 
при необходимост и ги актуализира —
всяка година. Тези програми обхващат 
всички сектори, в които органите 
извършват дейности по надзор на 
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пазара.

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изготвя оценка на 
общите и специфичните за сектора 
програми и, ако е целесъобразно, 
отправя препоръки към държавите 
членки въз основа на тази оценка. 
Комисията прави публично достояние 
резултатите от своите оценки и, ако 
е приложимо, препоръките си към 
държавите членки по електронен път 
и, по целесъобразност, посредством 
други средства.

Or. en

Обосновка

С оглед гарантиране на хармонизирано прилагане на настоящия регламент на 
територията на целия ЕС, на Комисията следва да се възложи задачата да следи 
отблизо прилагането му и по целесъобразност да отправя препоръки към държавите 
членки.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При поискване икономическите 
оператори и — когато е целесъобразно 
— органите за оценяване на 
съответствието предоставят на органите 
за надзор на пазара документацията и 
информацията, които те изискват за 

1. При обосновано поискване 
икономическите оператори, съгласно 
съответната им роля във веригата на 
доставка, и — когато е целесъобразно 
— органите за оценяване на 
съответствието предоставят на органите 
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целите на изпълнението на своята 
дейност, на език, който може лесно да 
бъде разбран от тях.

за надзор на пазара документацията и 
информацията, които те изискват за 
целите на изпълнението на своята 
дейност.

Or. en

Обосновка

Задълженията на различните икономически оператори следва да бъдат по-ясно 
определени, съгласно съответната им роля във веригата на доставка.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Производителите, установени 
извън Съюза, назначават 
упълномощен представител, 
установен в Съюза, за целите на 
надзора на пазара.

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Производителите и вносителите 
посочват върху продукта своето 
наименование, регистрирано 
търговско име или регистрирана 
търговска марка и адреса, на който 
могат да бъдат потърсени, или 
когато това не е възможно — върху 
опаковката на продукта или в 
придружаващ го документ. Адресът 
посочва едно-единствено място, 
където може да бъде осъществена 
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връзка с производителя или 
вносителя.

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в хода на извършваните 
проверки, посочени в член 6, 
параграф 1, или в резултат на 
получената информация органите за 
надзор на пазара имат достатъчно 
основания да смятат, че даден продукт, 
който е пуснат на пазара или е 
предоставен там, или се използва при 
извършването на услуга, може да 
представлява риск, те извършват оценка 
на риска във връзка с този продукт, като 
вземат под внимание съображенията и 
критериите, посочени в член 13.

Когато в хода на извършваните 
проверки, посочени в член 6,
параграф 1, или в резултат на 
получената информация органите за 
надзор на пазара имат достатъчно 
основания да смятат, че даден продукт, 
който е пуснат на пазара или е 
предоставен там, или се използва при 
извършването на услуга, може да 
представлява риск, в т.ч. 
несъответствие с приложимото 
законодателство на Съюза, те 
извършват оценка на риска във връзка с 
този продукт, като вземат под внимание 
съображенията и критериите, посочени 
в член 13.

Or. en

Обосновка

Предвид приложното поле на регламента, следва ясно да се посочи, че това изискване 
не се ограничава до безопасността на продукта, а включва и други технически 
области, в които органите за надзор на пазара се призовават да предприемат 
действия.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Органите за надзор на пазара могат да 
унищожат или по друг начин да 
направят негоден продукта, 
представляващ риск, когато счетат това 
за необходимо и пропорционално. Те 
може да изискат от съответния 
икономически оператор да поеме 
разходите за това действие.

Органите за надзор на пазара могат да 
унищожат или по друг начин да 
направят негоден продукта, 
представляващ риск, когато счетат това 
за необходимо и пропорционално.
Разходите за такива действия се 
поемат изцяло или частично от 
съответния икономически оператор.

Or. en

Обосновка

Практиката да се налагат такси следва да се уеднакви в регламента, за да се 
гарантира хармонизирано прилагане на територията на ЕС. Една задължителна 
вместо по избор мярка би допринесла за стимулите за действие от страна на 
органите за надзор на пазара и може също така да се счита, че ще има възпиращо 
действие за съответните икономически оператори.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Преди да бъдат предприети мерките 
съгласно параграф 1 по отношение на 
икономическия оператор, който не е 
предприел необходимите коригиращи 
действия, органите за надзор на пазара 
му дават срок от най-малко 10 дни, в 
рамките на който да бъде изслушан.

3. Преди да бъдат предприети мерките 
съгласно параграф 1 по отношение на 
икономическия оператор, който не е 
предприел необходимите коригиращи 
действия, органите за надзор на пазара 
му дават срок от най-малко 
10 календарни дни, в рамките на който 
да бъде изслушан.

Or. en

Обосновка

Поясняване с цел осигуряване на правна сигурност.
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Изменение 41

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Органите за надзор на пазара могат 
да начисляват такси за 
икономическите оператори, с които 
изцяло или частично покриват 
разходите по тези дейности, 
включително за изпитвания, 
провеждани за целите на оценката на 
риска, когато те предприемат мерки в 
съответствие с параграфи 1 или 4.

8. Органите за надзор на пазара 
начисляват такси за съответните 
икономически оператори, с които 
изцяло или частично покриват 
разходите по тези дейности, 
включително за изпитвания, 
провеждани за целите на оценката на 
риска, когато те предприемат мерки в 
съответствие с параграфи 1 или 4.

Таксите се изчисляват въз основа на 
действителните разходи за всяка
дейност по надзор на пазара и се 
налагат на икономическите 
оператори, които са предмет на 
въпросните дейности по надзор на 
пазара. Таксите не надвишават 
действителните разходи за 
извършената дейност по надзор на 
пазара и могат частично или изцяло 
да отразяват времето, отделено от 
служителите на органите за надзор 
на пазара за извършване на 
проверките с цел надзор на пазара. 

Or. en

Обосновка

Практиката да се налагат такси следва да се уеднакви в регламента, за да се 
гарантира хармонизирано прилагане на територията на ЕС. Една задължителна 
вместо по избор мярка би допринесла за стимулите за действие от страна на 
органите за надзор на пазара и може също така да се счита, че ще има възпиращо 
действие за съответните икономически оператори.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от 60 дни след получаване на 
известие от Комисията до държавите 
членки — в съответствие с член 20, 
параграф 4 — относно мерки, 
предприети съгласно член 10, 
параграф 1 или 4 от първоначално 
уведомяващата за мерките държава 
членка, дадена друга държава членка 
може да повдигне възражения по 
отношение на тези мерки, когато те се 
отнасят за продукт, попадащ в обхвата 
на законодателството на Съюза за 
хармонизация. Държавата членка 
посочва основанията си за 
възражението, изтъква наличието на 
различия в нейната оценка на риска, 
породен от продукта, и посочва дали 
има специални обстоятелства и 
допълнителна информация, свързана с 
въпросния продукт.

1. В срок от 60 календарни дни след 
получаване на известие от Комисията до 
държавите членки — в съответствие с 
член 20, параграф 4 — относно мерки, 
предприети съгласно член 10, 
параграф 1 или 4 от първоначално 
уведомяващата за мерките държава 
членка, дадена друга държава членка 
може да повдигне възражения по 
отношение на тези мерки, когато те се 
отнасят за продукт, попадащ в обхвата 
на законодателството на Съюза за 
хармонизация. Държавата членка 
посочва основанията си за 
възражението, изтъква наличието на 
различия в нейната оценка на риска, 
породен от продукта, и посочва дали 
има специални обстоятелства и 
допълнителна информация, свързана с 
въпросния продукт.

Or. en

Обосновка

Поясняване с цел осигуряване на правна сигурност.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С помощта на актове за изпълнение 
Комисията може да определи обща 
методология за оценка на риска и по 
целесъобразност, насоки за 
прилагането на тази обща 
методология спрямо конкретни 
категории продукти. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 32, 
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параграф 2.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира хармонизирано прилагане на настоящия регламент, на Комисията 
следва да се предоставят правомощия за определяне на рамката за обща методология 
за оценка на риска.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изисквания, определени в 
законодателството на Съюза за 
хармонизация или съгласно него, които 
се прилагат за продукта и са свързани с 
потенциалния риск, който е предмет на 
разглеждане, като се вземат изцяло под 
внимание протоколите от изпитванията 
или сертификати, удостоверяващи 
съответствие и издадени от орган за 
оценка на съответствието;

а) изисквания, определени в 
законодателството на Съюза за 
хармонизация или съгласно него, които 
се прилагат за продукта и са свързани с 
потенциалния риск, който е предмет на 
разглеждане, като се вземат изцяло под 
внимание протоколите от изпитванията, 
инспекциите и калибрирането или 
сертификати, удостоверяващи 
съответствие и издадени от орган за 
оценка на съответствието, който е 
акредитиран в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 765/2008;

Or. en

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съответствието с критериите, 
посочени в параграф 2, букви а), б) и в), 
е основание да се предположи, че с 
продукта се гарантира по подходящ 
начин защитата на обществените 

3. Съответствието с критериите, 
посочени в параграф 2, букви а), б) и в), 
е основание да се предположи, че с 
продукта се гарантира по подходящ 
начин защитата на обществените 
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интереси, за които се отнасят тези 
критерии. Това обаче не възпрепятства 
органите за надзор на пазара да 
предприемат действия по настоящия 
регламент, когато има нови 
доказателства, че въпреки 
съответствието или спазването, 
продуктът представлява риск.

интереси, за които се отнасят тези 
критерии. Това обаче не възпрепятства 
органите за надзор на пазара да 
предприемат действия по настоящия 
регламент, когато има нови 
доказателства, че въпреки 
съответствието или спазването, 
продуктът представлява риск. В този 
случай органът за надзор на пазара 
доказва, че продуктът представлява 
риск.

Or. en

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За продукт, чието вдигане е отложено 
от органите, отговорни за контрола по 
външните граници съгласно член 14, се 
допуска вдигане, ако в срок от три 
работни дни от отлагане на вдигането 
органите за надзор на пазара не са 
изискали от посочените органи да 
продължат с отлагането или ако те са 
били уведомени от органите за надзор 
на пазара, че продуктът не представлява 
риск, и при условие че са изпълнени 
всички други изисквания и формалности 
във връзка с такова вдигане.

1. За продукт, чието вдигане е отложено 
от органите, отговорни за контрола по 
външните граници съгласно член 14, се 
допуска вдигане, ако в срок от три 
работни дни от уведомлението за
отлагане на вдигането органите за 
надзор на пазара не са изискали от 
посочените органи да продължат с 
отлагането или ако те са били 
уведомени от органите за надзор на 
пазара, че продуктът не представлява 
риск, и при условие че са изпълнени 
всички други изисквания и формалности 
във връзка с такова вдигане.

Or. en

Обосновка

В член 14, параграф 4 от предложението за регламент се посочва, че органите, 
отговорни за контрола по външните граници, незабавно уведомяват органите за 
надзор на пазара за всяко отлагане. Следователно е целесъобразно срокът от три 
работни дни, посочен в член 15, параграф 1, да започне да тече от уведомлението за 
отлагане.
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Изменение 47

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Наличието на съответствие с 
изискванията на законодателството на 
Съюза за хармонизация, приложимо за 
продукта към момента на вдигането му, 
което се отнася до потенциалния 
разглеждан риск и при което изцяло се 
вземат под внимание протоколи от 
изпитвания или сертификати за 
съответствие, които са издадени от 
орган за оценка на съответствието, дава 
основание да се приеме от страна на 
органите за надзор на пазара, че 
продуктът не представлява риск. Това 
обаче не възпрепятства посочените 
органи да инструктират органите, 
отговорни за контрола по външните 
граници, да не позволят вдигане на 
продукт, когато има доказателства, че 
въпреки посоченото съответствие 
продуктът все пак представлява риск.

3. Наличието на съответствие с 
изискванията на законодателството на 
Съюза за хармонизация, приложимо за 
продукта към момента на вдигането му, 
което се отнася до потенциалния 
разглеждан риск и при което изцяло се 
вземат под внимание протоколи от 
изпитвания, инспекции и калибриране
или сертификати за съответствие, които 
са издадени от орган за оценка на 
съответствието, който е акредитиран в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 765/2008, дава основание да се 
приеме от страна на органите за надзор 
на пазара, че продуктът не представлява 
риск. Това обаче не възпрепятства 
посочените органи да инструктират 
органите, отговорни за контрола по 
външните граници, да не позволят 
вдигане на продукт, когато има 
доказателства, че въпреки посоченото 
съответствие продуктът все пак 
представлява риск.

Or. en

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Органите за надзор на пазара могат 
да начисляват такси, които изцяло или 
отчасти покриват разходите за техните 
дейности, включително за изпитвания, 
провеждани за оценката на риска, 
когато предприемат мерки в 

6. Органите за надзор на пазара 
начисляват такси на лицето, 
декларирало продукта за свободно 
обращение, които изцяло или отчасти 
покриват разходите за техните 
дейности, включително за изпитвания, 
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съответствие с параграф 1. провеждани за оценката на риска, 
когато предприемат мерки в 
съответствие с параграф 1.

Таксите се изчисляват въз основа на 
действителните разходи за всяка 
дейност по надзор на пазара и се 
налагат на лицето, декларирало 
продукта за свободно обращение, 
което е предмет на въпросните 
дейности по надзор на пазара. 
Таксите не надвишават 
действителните разходи за 
извършената дейност по надзор на 
пазара и могат частично или изцяло 
да отразяват времето, отделено от 
служителите на органите за надзор 
на пазара за извършване на 
проверките с цел надзор на пазара. 

Or. en

Обосновка

Практиката да се налагат такси следва да се уеднакви в регламента, за да се 
гарантира хармонизирано прилагане на територията на ЕС.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от 60 дни след получаване на 
известие от страна на Комисията до 
държавите членки, съгласно член 20, 
параграф 4, за всеки отказ за допускане 
на продукта за свободно обращение от 
първоначално уведомяващата държава 
членка, дадена държава членка може да 
възрази срещу този отказ, когато той се 
отнася за продукти, които попадат в 
обхвата на законодателството на Съюза 
за хармонизация. Държавата членка 
посочва основанията си за 
възражението, изтъква наличието на 
различия в нейната оценка на риска, 

1. В срок от 60 календарни дни след 
получаване на известие от страна на 
Комисията до държавите членки, 
съгласно член 20, параграф 4, за всеки 
отказ за допускане на продукта за 
свободно обращение от първоначално 
уведомяващата държава членка, дадена 
държава членка може да възрази срещу 
този отказ, когато той се отнася за 
продукти, които попадат в обхвата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация. Държавата членка 
посочва основанията си за 
възражението, изтъква наличието на 
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породен от продукта, и посочва дали 
има специални обстоятелства и 
допълнителна информация, свързана с 
въпросния продукт.

различия в нейната оценка на риска, 
породен от продукта, и посочва дали 
има специални обстоятелства и 
допълнителна информация, свързана с 
въпросния продукт.

Or. en

Обосновка

Поясняване с цел осигуряване на правна сигурност.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Първата алинея не се прилага, когато 
звеното за контакт с RAPEX има 
основание да счита, че въздействието 
на риска, породен от продукта, не се 
простира извън територията на 
държава членка на това звено.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като продуктите се движат свободно в рамките на единния пазар, дерогацията 
следва да се заличи, понеже е излишна.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) идентифициране на рисковете и 
техните параметри;

Or. en
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Изменение 52

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ИКСНЗ може също така, когато това е 
необходимо или целесъобразно, да се 
предостави за ползване от органите, 
отговарящи за контрола по външните 
граници.

ИКСНЗ се предоставя също така, 
когато това е необходимо или 
целесъобразно, за ползване от органите, 
отговарящи за контрола по външните
граници.

Or. en

Обосновка

Подобряването на обмена на информация ще насърчи и укрепи сътрудничеството с 
органите, които отговарят за контрола по външните граници.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органите за надзор на пазара 
потвърждават валидността и използват 
протоколите за изпитванията, изготвени 
от или за съответстващите им органи в 
другите държави членки и въведени в 
ИКСНЗ.

3. Органите за надзор на пазара 
потвърждават валидността и използват 
протоколите за изпитванията, 
инспекциите и калибрирането, 
изготвени от или за съответстващите им 
органи в другите държави членки и 
въведени в ИКСНЗ.

Or. en

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Комисията и държавите членки могат 
да обменят поверителна информация, 

Комисията и държавите членки могат да 
обменят поверителна информация, 
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включително информация, обменена 
чрез RAPEX, с регулаторните органи на 
трети държави или на международни 
организации, с които Комисията и 
държавата членка или групата от 
държави членки е сключила двустранни 
или многостранни споразумения за 
поверителност, които са на основание 
на принципа за реципрочност.

включително информация, обменена 
чрез RAPEX, с регулаторните органи на 
кандидатстващи за членство 
държави, трети държави или на 
международни организации, с които 
Комисията и държавата членка или 
групата от държави членки е сключила 
двустранни или многостранни 
споразумения за поверителност, които 
са на основание на принципа за 
реципрочност.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 19, параграф 4.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Осигурява се ефективно 
сътрудничество и обмен на информация 
между органите за надзор на пазара на 
държавите членки, между различните 
органи във всяка държава членка и 
между органите за надзор на пазара, 
Комисията и съответните агенции на 
Съюза във връзка с програми за надзор 
на пазара и с всички въпроси, свързани 
с продукти, представляващи риск.

1. Осигурява се ефективно 
сътрудничество и обмен на информация 
между органите за надзор на пазара на 
държавите членки, между различните 
органи във и между държавите 
членки и между органите за надзор на 
пазара, Комисията и съответните 
агенции на Съюза във връзка с програми 
за надзор на пазара и с всички въпроси, 
свързани с продукти, представляващи 
риск.

Or. en

Обосновка

Сътрудничеството и обменът на информация между различните компетентни 
органи следва да се гарантират не само в рамките на една държава членка, на и 
между всички държави членки, тъй като ще допринесат за засилване на 
сътрудничеството и координацията между съответните органи.
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Изменение 56

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. ЕФНП може да покани експерти и 
други трети страни да участват в 
заседания или да представят писмени 
становища.

5. ЕФНП може да покани експерти и 
други трети страни да участват в 
заседания или да представят писмени 
становища редовно и постоянно.

Or. en

Обосновка

По-активното сътрудничество със заинтересованите страни спомага за 
преодоляването на важни пропуски в техническите знания, особено по отношение на 
сложните технологии, пред които се изправят органите за надзор на пазара.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. ЕФНП може да създава постоянни 
или временни подгрупи, които включват 
групи за административно 
сътрудничество за надзор на пазара, 
създадени за прилагане на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация. Организации, 
представляващи интересите на 
промишлеността, малките и средните 
предприятия, потребителите, 
лаборатории и органи за оценка на 
съответствието на равнището на Съюза
могат да бъдат поканени да участват в 
тези подгрупи като наблюдатели.

6. ЕФНП може да създава постоянни 
или временни подгрупи, които включват 
групи за административно 
сътрудничество за надзор на пазара, 
създадени за прилагане на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация. Организации, 
представляващи интересите на 
промишлеността, малките и средните 
предприятия, потребителите, 
лаборатории и органи за оценка на 
съответствието на равнището на Съюза
се приканват да участват в тези 
подгрупи като наблюдатели редовно и 
постоянно.

Or. en
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Изменение 58

Предложение за регламент
Член 27 – буква л а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) организира конкретни и редовни 
действия за надзор на пазара за 
продукти, които се разпространяват 
онлайн;

Or. en

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) акредитирана е съгласно 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 765/2008;

Or. en

Обосновка

Предложените референтни лаборатории на ЕС следва да бъдат акредитирани 
съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008, за да се гарантира, че са в равностойно 
положение спрямо другите акредитирани органи за оценка на съответствието.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринасят за разрешаването на 
спорове между органите на държавите
членки, икономическите оператори и 
органите за оценка на съответствието;

б) уреждат спорове, възникващи 
вследствие на различаващи се оценки 
на риска, между органите за надзор на
пазара на различните държави
членки, икономическите оператори и 
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органите за оценка на съответствието;

Or. en

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят система
от санкции, приложими за нарушения 
на разпоредбите на настоящия 
регламент, с които се налагат 
задължения за икономическите 
оператори, както и за нарушения на 
разпоредбите на законодателството на 
Съюза за хармонизация относно 
продукти, попадащи в обхвата на 
настоящия регламент, с които се налагат 
задължения на икономическите 
оператори, когато това законодателство 
не предвижда санкции, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират, че те се изпълняват.
Предвидените санкции трябва да 
бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите членки 
уведомяват Комисията за тези 
разпоредби най-късно до [дата — 3 
месеца преди датата на прилагане на 
настоящия регламент] и също така 
незабавно я уведомяват за всяко 
последващо изменение, което ги засяга.

Държавите членки определят система, с 
която се установяват подходящи
санкции, приложими за нарушения на 
разпоредбите на настоящия регламент, с 
които се налагат задължения за 
икономическите оператори, както и за 
нарушения на разпоредбите на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация относно продукти, 
попадащи в обхвата на настоящия 
регламент, с които се налагат 
задължения на икономическите 
оператори, когато това законодателство 
не предвижда санкции, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират, че те се изпълняват.
Държавите членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби най-
късно до ... * и също така незабавно я 
уведомяват за всяко последващо 
изменение, което ги засяга.

____________
* ОВ: моля въведете датата: 
три месеца преди датата на 
прилагане на настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 62

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвидените санкции са ефективни, 
пропорционални и възпиращи и 
включват, наред с другото, 
административни санкции за 
съответния икономически оператор в 
размер най-малко на 10 % от неговия 
общ годишен оборот през 
предходната финансова година;

Or. en

Обосновка

На цялата територия на ЕС следва да бъдат въведени възпиращи санкции, в т.ч. 
тежки глоби, за икономическите оператори, които преднамерено въвеждат на 
единния пазар опасни или несъответстващи на изискванията продукти.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За санкциите, посочени в първата
алинея, се взема под внимание размерът 
на предприятията, и по-специално 
положението на малките и средните
предприятия. Санкциите могат да 
бъдат увеличавани, в случай че
съответният икономически оператор и 
преди е извършвал подобно нарушение, 
и могат да включват наказателноправни 
санкции за тежки нарушения.

За санкциите, посочени във втората
алинея, се взема под внимание
тежестта и продължителността на 
нарушението, както и размерът на 
предприятията, и по-специално 
положението на малките и средните 
предприятия. Освен това санкциите
отчитат дали съответният 
икономически оператор и преди е 
извършвал подобно нарушение. 
Санкциите могат да включват 
наказателноправни санкции за тежки 
нарушения.

Or. en
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Изменение 64

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки информират 
Комисията за наложените по реда на 
настоящия регламент санкции, а 
Комисията прави тази информация 
публично достояние по електронен 
път и по целесъобразност, чрез други 
средства, без ненужно забавяне. 
Когато публикуването би довело до 
непропорционално големи вреди за 
съответните страни, санкциите се 
публикуват, без да се съобщават 
имената на нарушителите.
Комисията събира, актуализира и 
публикува черен списък на 
икономическите оператори, за които 
е установено многократно, че 
нарушават настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Публикуването на санкциите ще увеличи тяхното възпиращо действие. Освен това 
следва да се изготви черен списък за цялата територия на ЕС с операторите, които 
многократно са нарушили настоящия регламент.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Не по-късно от [пет] години след датата 
на началото на прилагането Комисията 
извършва оценка на прилагането на 
настоящия регламент и представя 
доклад за оценка на Европейския 

Не по-късно от [пет] години след датата 
на началото на прилагането Комисията 
извършва оценка на прилагането на 
настоящия регламент и представя 
доклад за оценка на Европейския 
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парламент и на Съвета. В този доклад се 
прави оценка на това дали настоящият 
регламент е постигнал своите цели, по-
специално по отношение на това дали 
осигурява по-ефективно и добре 
функциониращо прилагане на 
разпоредбите за безопасност на 
продуктите и на законодателството на 
Съюза за хармонизация, подобрява 
сътрудничеството между органите за 
надзор на пазара, засилването на 
контрола на продуктите, въвеждани 
Съюза, и предлага високо равнище на 
защита на здравето и безопасността на 
хората като цяло, здравословни и 
безопасни условия на труд, защита на 
потребителите, околната среда, 
обществената сигурност и други 
обществени интереси, като се взема под 
внимание неговото въздействие върху 
бизнеса и по-специално върху малките и 
средните предприятия.

парламент и на Съвета. В този доклад се 
прави оценка на това дали настоящият 
регламент е постигнал своите цели, по-
специално по отношение на това дали 
осигурява по-ефективно и добре 
функциониращо прилагане на 
разпоредбите за безопасност на 
продуктите и на законодателството на 
Съюза за хармонизация, подобрява 
сътрудничеството между органите за 
надзор на пазара, засилването на 
контрола на продуктите, въвеждани в
Съюза, и предлага високо равнище на 
защита на здравето и безопасността на 
хората като цяло, здравословни и 
безопасни условия на труд, защита на 
потребителите, околната среда, 
енергийната ефективност, 
обществената сигурност и други 
обществени интереси, като се взема под 
внимание неговото въздействие върху 
бизнеса и по-специално върху малките и 
средните предприятия. Освен това в 
доклада се проучват нови и 
новаторски, пазарно ориентирани 
решения, които биха могли 
ефективно да допълнят действията 
за надзор на пазара, изпълнявани от 
органите за надзор на пазара, и се 
включва, без да се свежда само до 
това, проучване на потенциала на 
задължителните схеми за одит от 
трети страни.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Свободното движение на стоки е един от четирите стълба на единния пазар на ЕС. Този 
стълб и правилното функциониране на единния пазар в крайна сметка се основават на 
доверието на потребителите: Европейските потребители трябва да имат увереността, че 
– независимо къде е произведен продуктът и в коя държава членка могат да го закупят 
– използваните от тях продукти са както безопасни, така и съответстващи на 
изискванията. Ефективният и висококачествен надзор на пазара следва да служи като 
основен гарант за това. Той следва да гарантира, че продуктите не представляват риск 
за здравето или безопасността на потребителите или за хората на работните им места, 
но също така следва да гарантира, че продуктите са в съответствие с приложимото 
законодателство на Съюза, като например правилата относно енергийната ефективност, 
нивата на шум или нормите на емисиите.

Става все по-ясно обаче, че надзорът на пазара на държавите членки не съумява да 
посрещне предизвикателствата, породени от нарастващия внос в ЕС и увеличения брой 
продукти, които се движат на територията на единния пазар. Според Комисията едва 
около 0,3 % от всички стоки, внесени или пуснати на пазара в ЕС, се проверяват от 
органите. Същевременно от органите за надзор на пазара се очаква да отговорят на 
нововъзникващите предизвикателства като разрастващата се електронна търговия.

Положението е утежнено от сложна правна структура, както беше подчертано и от 
Европейския парламент в неговата резолюция от 8 март 2011 г. относно 
преразглеждането на Директивата относно общата безопасност на продуктите и 
надзора на пазара1: Резолюцията гласи, че „настоящата законодателна рамка за 
надзор на пазара не осигурява достатъчно последователност и поради това следва да 
се преразгледа и съгласува допълнително“. Понастоящем е налице липса на 
съгласуваност на изискванията за безопасност на ЕС за хармонизирани продукти, от 
една страна, и нехармонизирани продукти, от друга, както и между потребителските 
продукти и продуктите, предназначени за професионална употреба. Друг източник на 
двусмисленост произтича от липсата на специфични критерии за нехармонизирани 
потребителски продукти, както и от сложността, породена от различните слоеве от 
правила на ЕС за безопасност на продуктите.

В резултат на това, в горепосочената си резолюция Европейският парламент предложи 
Комисията да установи обща европейска рамка за надзор на пазара, която да се отнася 
до всички продукти, които се движат на територията на вътрешния пазар, включително 
тези, които се внасят в ЕС. Настоящото предложение е следствие от това искане. 
Предложението е част от по-голям пакет за безопасност на продуктите, който освен 
надзора на пазара включва предложение за регламент относно общата безопасност на 
продуктите, както и съобщение за определяне на многогодишен план за надзор на 
пазара.

                                               
1 2010/2085 (INI)
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Като цяло, докладчикът силно подкрепя предложението на Комисията, както и целите, 
които то се стреми да постигне. Въпреки това съществуват редица въпроси, по които 
докладчикът би желал да подсили предложението, както и да подчертае някои от 
ключовите му елементи.

Гарантиране на безопасност, но и на равнопоставени условия на конкуренция 
между участниците на пазара

Докладчикът приветства факта, че надзорът на пазара, както е установен в настоящия 
регламент, следва да защитава здравеопазването и безопасността, но също така, в по-
общ план, прилагането на законодателството на Съюза, чиято цел е защита на други 
обществени интереси, като например околната среда или енергийната ефективност. 
Честните участници на пазара полагат значителни усилия и посвещават значителни 
ресурси, за да гарантират, че са в съответствие с различните изисквания на Съюза 
относно безопасността, околната среда и други; ролята на надзора на пазара е да 
гарантира, че участниците, които не спазват правилата, няма да се окажат в изгодна 
позиция на пазара спрямо операторите, които ги спазват. Задачата на органите за 
надзор на пазара е да гарантират, че продуктите, които не са безопасни или са вредни 
по друг начин, както и несъответстващите на изискванията продукти, се 
идентифицират и не се допускат или се изземват от пазара. Това е в интерес на 
потребителите, както и на надеждните производители, вносители и дистрибутори.

Докладчикът в различните си изменения цели да изясни, че надзорът на пазара долавя 
всички отделни аспекти, описани в настоящия регламент.

Тъй като едно от най-големите предизвикателства са ограничените ресурси, които 
държавите членки могат да предоставят за надзора на пазара, особено по отношение на 
нарастващите обеми на търговията, докладчикът предлага Комисията, като част от 
търсенето на дългосрочни решения, да проучи нови, иновативни, основани на пазара 
решения, които биха допълнили дейностите по надзор на пазара, които в момента се 
предприемат единствено от страна на органите. Докладчикът подчертава, че одитът от 
трети страни на системите за контрол на качеството на икономическите оператори, 
както и на крайните продукти, е едно от тези възможни решения. Комисията следва да 
включи тези обсъждания в доклада за оценка, който тя трябва да изготви в 
съответствие с член 33.

По-близко, по-силно, по-добре функциониращо сътрудничество между органите за 
надзор на държавите членки

Понастоящем един от проблемите се дължи на слабите координация, сътрудничество и 
обмен на информация между органите за надзор на безопасността на продуктите на 
пазара на различните държави членки. Предложението на Комисията има за цел да 
поправи това чрез разпоредби, насочени към подобряване на обмена на информация и 
поделянето на работата, както и на взаимната помощ между органите на различните 
държави членки, както и с компетентните органи на трети държави.

Обменът на информация се основава преди всичко на два стълба: вече добре 
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установената система за бърз обмен на информация за продуктите, които представляват 
риск (RAPEX), и информационната и комуникационна система за надзор на пазара
(ИКСНЗ) — за обмен на информация от по-общ характер. Обменът чрез ИКСНЗ дава 
възможност на органите за надзор на пазара да се възползват взаимно от опита и 
работата си, както и да пестят недостигащите ресурси, тъй като, например, няма да се 
налага да повтарят изпитванията и оценките, които вече са били осъществени в някоя 
друга държава членка. Докладчикът счита, че тези предложения заслужават пълна 
подкрепа и предлага само да се разясни част от текста на съответните членове.

Една от основните разпоредби за по-добро сътрудничество и обмен на информация е 
установяването на Европейски форум за надзор на пазара. Форумът следва да служи 
като платформа за сътрудничество не само между органите, но и между органите и 
икономическите оператори, както и други заинтересовани страни, като например 
потребителските групи. Докладчикът желае да подчертае значението на 
непрекъснатото, структурирано сътрудничество под егидата на този форум, който 
предстои да бъде създаден, и би желал да се укрепи още повече неговата роля в бъдеще, 
като предлага да се счита, че на форума — при следващото преразглеждане на 
регламента — е предоставено правомощието да формулира обвързващи препоръки, 
когато в рамките на форума се постигне съгласие, че те са необходими за подобряване 
и укрепване на практиките в областта на надзора на пазара в държавите членки, и по-
специално по външните граници на ЕС.

Освен това ролята на различните заинтересовани страни във форума следва да бъде 
укрепена и да се гарантира редовното им участие. Различните заинтересовани страни 
могат да осигурят ценен принос, тъй като разполагат с голямо количество информация 
за пазара, и да спомогнат за определянето на конкретни проблемни области и възможни 
решения.

Възпиращи санкции

В своята резолюция от 2011 г. Парламентът подчерта също значението на възпиращите 
санкции, в т.ч. тежки глоби, за икономическите оператори, които преднамерено 
въвеждат на единния пазар опасни или несъответстващи на изискванията продукти.

На икономическите оператори трябва да бъдат гарантирани равнопоставени условия на 
конкуренция; спазващите правилата не следва да бъдат ощетявани поради 
неспособността на системата да наказва онези, които преднамерено ги нарушават. 
Освен това системата е винаги толкова силна, колкото е най-слабото й звено, а режимът 
ще извлече ползи от една по-пълна хармонизация в тази област.

Ето защо, с цел да се гарантира, че законодателството оказва истинско възпиращо 
действие в ЕС, докладчикът предлага да се въведат валидни за цялата територия на ЕС, 
хармонизирани административни санкции. С цел да се увеличи възпиращото действие 
на санкциите, наложените по реда на регламента санкции следва също така да се правят 
публично достояние. В допълнение към това докладчикът предлага да се състави 
публичен черен списък с оператори, които многократно са нарушили настоящия 
регламент.
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ПРИЛОЖЕНИЕ — СПИСЪК НА ИЗЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
СТРАНИ

Декларация за отказ от отговорност

Настоящият списък на заинтересовани страни е съставен въз основата на заседания, 
кореспонденция и документи за изразяване на позиция, от момента на избирането на 
докладчика до изтичането на крайния срок за представяне на настоящия проектодоклад 
през юни 2013 г.

Трябва да се отбележи, че списъкът не е изчерпателен, тъй като е трудно да се включи 
целият косвен принос и застъпничеството, които вдъхновиха настоящия доклад. Трябва 
да се отбележи също така, че настоящият доклад бележи само началната фаза на 
работата в Парламента, като разискванията и законодателната работа ще продължат до 
окончателното приемане на законодателния акт. Заинтересованите страни допринасят и 
на по-късните етапи; поради това приложеният списък следва да се разглежда като 
непълен.

Целта, която преследва докладчикът чрез представянето на информация за 
поддръжниците, е да покаже по открит начин откъде произтича вдъхновението за 
настоящия доклад.

Списък на заинтересованите страни

 Европейска асоциация за координиране на потребителското представителство в 
стандартизацията (ANEC)

 Европейско бюро на съюзите на потребителите (BEUC)
 Конфедерация на европейския бизнес (BusinessEurope)
 Катерпилар
 Комитет за европейска строителна техника (CECE)
 Европейска асоциация на машиностроителната промишленост (CECIMO)
 Конфедерация на финландската промишленост
 Европейска асоциация на производителите на козметика (Cosmetics Europe)
 ГД „Здравеопазване и политика за потребителите“
 ГД „Предприятия и промишленост“
 Европейска асоциация за цифрови технологии (DigitalEurope)
 Европейско партньорство за енергетика и околна среда (EPEE)
 Асоциация на представителите на търговията на дребно, търговията на едро и 

международната търговия към ЕС (EuroCommerce)
 Европейска федерация на производителите на запалки
 Сдружение на европейските производители на гуми и гумени изделия
 Министерство на заетостта и икономиката на Финландия
 Литовско председателство на Съвета на Европейския съюз, считано от есента на 

2013 г.
 Ирландско председателство на Съвета на Европейския съюз, считано от пролетта на 

2013 г.
 ЛЕГО (LEGO), Нордик тойс (Nordic toys) и Търговска асоциация на 

производителите на играчки в Европа (Toy Industries of Europe)
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 Европейска асоциация на инженерните индустрии (Orgalime)
 Германска инженерна федерация (VDMA)

 Освен това на 29 май 2013 г. комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите организира изслушване относно пакета за надзора на пазара и 
безопасността на продуктите. За списък на изказалите се и допълнителна информация 
вж. уебсайта на комисията.


