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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 безопасността на потребителските продукти и за отмяна на Директива 
87/357/ЕИО на Съвета и Директива 2001/95/ЕО
(COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2013)0078),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, съгласно които предложението му е било представено от 
Комисията (C7-0043/2013),

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

– като взе предвид становището на Европейския икономически 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, комисията 
по икономически и парични въпроси, комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика, както и комисията по правни въпроси (А7-0000/2013),

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

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

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В Директива 2001/95/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 

(1) В Директива 2001/95/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 

                                               
1 Все още не е публикувано в Официален вестник.
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3 декември 2001 г. относно общата 
безопасност на продуктите се съдържа
изискването потребителските продукти 
да бъдат безопасни, а органите за надзор 
на пазара на държавите членки да 
предприемат действия срещу опасни 
продукти, както и да обменят 
информация за тази цел чрез системата 
на Общността за бърз обмен на 
информация RAPEX.
Директива 2001/95/ЕО трябва да бъде 
цялостно преразгледана, за да се 
подобри нейното функциониране и да се 
гарантира съответствие с промените в 
законодателството на Съюза по 
отношение на надзора на пазара, 
задълженията на икономическите 
оператори и стандартизацията. В 
интерес на яснотата 
Директива 2001/95/ЕО следва да бъде 
отменена и заменена с настоящия 
регламент.

3 декември 2001 г. относно общата 
безопасност на продуктите се съдържа
основното изискване във връзка с 
продуктите на вътрешния пазар
потребителските продукти да бъдат 
безопасни, а органите за надзор на 
пазара на държавите членки да 
предприемат ефикасни действия срещу 
опасни продукти, както и да обменят 
информация за тази цел чрез системата 
на Общността за бърз обмен на 
информация RAPEX.
Директива 2001/95/ЕО трябва да бъде 
цялостно преразгледана, за да се 
подобри нейното функциониране и да се 
гарантира съответствие с промените в 
законодателството на Съюза по 
отношение на надзора на пазара, 
задълженията на икономическите
оператори и стандартизацията. В 
интерес на яснотата 
Директива 2001/95/ЕО следва да бъде 
отменена и заменена с настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Регламентът е подходящият правен 
инструмент, защото налага ясни и 
подробни правила, които не дават 
възможност за различаващо се 
транспониране от държавите членки. 
При регламента е налице сигурност, че 
законовите изисквания се прилагат 
едновременно на цялата територия на 
Съюза.

(2) Регламентът е подходящият правен 
инструмент, защото налага ясни и 
подробни правила, които не дават 
възможност за различаващо се 
транспониране и прилагане от 
държавите членки. При регламента е 
налице сигурност, че законовите 
изисквания се прилагат едновременно 
на цялата територия на Съюза.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Настоящият регламент следва да 
допринесе за постигането на целите, 
посочени в член 169 от ДФЕС. По-
специално с него следва да се цели 
осигуряването на функционирането 
на вътрешния пазар по отношение на 
продуктите, предназначени за 
потребителите, като се определят 
единни правила по отношение на 
общото изискване за безопасност, 
критериите за оценка и 
задълженията на икономическите 
оператори. Като се има предвид, че 
разпоредбите за надзор на пазара, в 
това число правилата относно 
RAPEX, са определени в 
Регламент (ЕС) № […/…] [за надзор на 
пазара на продукти]14, който се 
отнася също и за продукти, 
обхванати от настоящия регламент, 
не са необходими допълнителни 
разпоредби относно надзора на пазара 
и RAPEX в настоящия регламент.

(3) С цел да се осигури висока степен 
на защита на потребителите 
Съюзът трябва да способства за 
защитата на здравето и 
безопасността на потребителите. 
Във връзка с това настоящият 
регламент е от решаващо значение за 
постигането на основната цел за 
вътрешен пазар за безопасни 
продукти, като същевременно се 
допринася за постигането на целите, 
посочени в член 169 от Договора за
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС).

Or. en

(Вж. съображение 4 от Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите.)

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) С настоящия регламент по-
специално следва да се цели 
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осигуряването на функционирането 
на вътрешния пазар по отношение на 
продуктите, предназначени за 
потребителите, като се определят 
единни правила по отношение на 
общото изискване за безопасност, 
критериите за оценка и 
задълженията на икономическите 
оператори. Като се има предвид, че 
разпоредбите за надзор на пазара, в 
това число правилата относно 
RAPEX, са определени в 
Регламент (ЕС) № […/… на
Европейския парламент и на Съвета 
от …за надзор на пазара на 
продукти]*, не са необходими 
допълнителни разпоредби относно 
надзора на пазара или RAPEX в 
настоящия регламент.
__________________
* ОВ: моля посочете номера, датата 
и данните за публикацията на 
Регламента за надзор на пазара на 
продукти (COD 2013/0048).

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Безопасността на 
потребителите зависи до голяма 
степен от активното налагане на 
изискванията на Съюза за 
безопасност на продуктите. 
Дейностите по надзор на пазара на 
национално равнище и на равнището 
на Съюза следва да се подобряват 
непрекъснато и следва да стават все 
по-ефективни с цел посрещане на 
непрестанно променящите се 
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предизвикателства на един глобален 
пазар и една все по-сложна верига на 
доставка. Неуспехът на системите за 
надзор на пазара би могъл да доведе до 
нарушаване на конкуренцията, да 
застраши безопасността на 
потребителите и да подкопае 
доверието на гражданите във 
вътрешния пазар. Следователно 
държавите членки следва да 
възприемат систематични подходи за 
гарантиране на нарастващата 
ефективност на надзора на пазара и 
други административни дейности и 
следва да гарантират откритост 
спрямо обществото и 
заинтересованите лица.

Or. en

(Вж. съображение 24 от Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите.)

Обосновка

Безопасността на продуктите и надзорът на пазара трябва да се взаимодопълват с 
цел укрепване на единния пазар. По тази причина е необходимо да се определят строги 
изисквания относно дейностите по надзор на пазара и в бъдеще да им се дава 
приоритет.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Настоящият регламент следва да не 
обхваща услугите. За да се осигури 
постигането на защита на здравето и 
безопасността на потребителите обаче, 
той следва да се прилага за продукти, 
които се доставят или предоставят на 
потребителите в контекста на 
предоставянето на услуги, включително 
продукти, на които потребителите са 
изложени пряко по време на 

(6) Настоящият регламент следва да не 
обхваща услугите. За да се осигури 
постигането на защита на здравето и 
безопасността на потребителите обаче, 
той следва да се прилага за всички
продукти, които се използват, доставят 
или предоставят на потребителите в 
контекста на предоставянето на услуги, 
включително продукти, на които 
потребителите са изложени пряко по 
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предоставянето на услуги. 
Оборудването, което потребителите 
използват за превоз или за пътуване и 
което се управлява от доставчик на 
услуги, следва да бъдат изключено от 
обхвата на настоящия регламент, 
тъй като то трябва да бъде 
разглеждано във връзка с 
безопасността на предоставяната 
услуга.

време на предоставянето на услуги от 
доставчик на услуги.

Or. en

Обосновка

За яснота изключенията са посочени в изменение 9.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Продукти, които са проектирани 
изключително за професионална 
употреба, но впоследствие са 
преминали към потребителския 
пазар, са обект на изискванията на 
настоящия регламент, тъй като те 
могат да представляват риск за 
здравето и безопасността на 
потребителите, когато се използвани 
при разумно предвидими условия.

Or. en

(Вж. съображение 10 от Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите.)

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Оборудването, което 
потребителите използват за 
пътуване и което се управлява от 
доставчик на услуги, следва да бъде 
изключено от обхвата на настоящия 
регламент, тъй като то трябва да 
бъде разглеждано във връзка с 
безопасността на предоставяната 
услуга.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) Въпреки че настоящият 
регламент включва безопасността на 
продуктите в контекста на 
предоставянето на услуги, все още е 
необходимо законодателство на 
Съюза по отношение на общите 
изисквания за безопасност на 
услугите за потребителите, тъй 
като безопасността на услугите за 
потребителите не попада в обхвата 
на нито един нормативен акт на 
Съюза. Поради прилагания 
фрагментиран подход спрямо 
безопасността на услугите за 
потребителите в различните 
държави членки, Комисията следва да 
направи оценка и да проучи 
осъществимостта на въвеждането 
на хоризонтална рамка на равнището 
на Съюза относно безопасността на 
услугите за потребителите.

Or. en
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Обосновка

Комисията трябва да представи в най-близко бъдеще законодателна рамка относно 
безопасността на услугите, тъй като поради настоящото положение възникна 
правна празнина. Единен регламент в тази област трябва да допълни включването на 
продуктите, които се представят на потребителите в контекста на услуга, в 
приложното поле на настоящия регламент.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Въпреки развитието на специалното 
секторно законодателство на Съюза за 
хармонизация, което разглежда 
безопасността на конкретни продукти 
или категории от продукти, е 
практически невъзможно да се приеме 
законодателство на Съюза за всички 
потребителски продукти, които 
съществуват или могат да бъдат 
разработени. Поради тази причина все 
още е налице необходимост от 
нормативна уредба с хоризонтален 
характер за попълване на пропуските и
осигуряване на защита на 
потребителите, която не е 
гарантирана по друг начин, по-
специално с оглед постигането на 
високо равнище на защита на здравето и 
безопасността на потребителите, както 
се изисква в член 114 и член 169 от 
ДФЕС.

(7) Въпреки развитието на специалното 
секторно законодателство на Съюза за 
хармонизация, което разглежда 
безопасността на конкретни продукти 
или категории от продукти, е 
практически невъзможно да се приеме 
законодателство на Съюза за всички 
потребителски продукти, които 
съществуват или могат да бъдат 
разработени. Поради тази причина все 
още е налице необходимост от
широкообхватна нормативна уредба с 
хоризонтален характер относно тези 
продукти, както и за да включи 
пропуските и допълни разпоредбите в 
действащото и бъдещото 
специфично законодателство, по-
специално с оглед постигането на 
високо равнище на защита на здравето и 
безопасността на потребителите, както 
се изисква в членове 114, 169 и 191 от 
ДФЕС.

Or. en

(Вж. съображение 5 от Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите.)

Обосновка

Настоящият регламент продължава да играе ролята на „предпазна мрежа“ с оглед 
безопасността на продуктите, както се подчертава понастоящем в Директивата 
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относно общата безопасност на продуктите, когато се прилага за случаите на липса 
на по-конкретни разпоредби за безопасността в законодателството на Съюза и по 
този начин се осигурява безопасността на всички продукти, които се пускат на 
пазара.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) По отношение на потребителските 
продукти, които са предмет на 
настоящия регламент, приложното поле 
на различните части от регламента 
трябва да бъде ясно разграничено от 
специалното секторно законодателство 
на Съюза за хармонизация. Въпреки че 
изискването за обща безопасност на 
продуктите и свързаните с това 
разпоредби следва да бъдат приложими 
за всички потребителски продукти, 
задълженията на икономическите 
оператори следва да не се прилагат в 
случаите, когато законодателството на 
Съюза за хармонизация включва 
равностойни задължения, като например 
законодателството на Съюза в областта 
на козметичните продукти, детските 
играчки, електроуредите или 
строителните продукти.

(8) По отношение на потребителските 
продукти, които са предмет на 
настоящия регламент, приложното поле 
на различните части от регламента 
трябва да бъде ясно разграничено от 
специалното секторно законодателство 
на Съюза за хармонизация. Въпреки че 
изискването за обща безопасност на 
продуктите и свързаните с това 
разпоредби в глава 1 на настоящия 
регламент следва да бъдат приложими 
за всички потребителски продукти, 
задълженията на икономическите 
оператори следва да не се прилагат в 
случаите, когато законодателството на 
Съюза за хармонизация включва 
равностойни задължения, като например 
законодателството на Съюза в областта 
на козметичните продукти, детските 
играчки, електроуредите или 
строителните продукти.

Or. en

Обосновка

За яснота на текста.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Приложното поле на настоящия 
регламент следва да не бъде ограничено 
до която и да било техника за продажба 
на потребителски продукти и съответно 
да обхваща и продажбата от разстояние.

(10) Приложното поле на настоящия 
регламент следва да не бъде ограничено 
до която и да било техника за продажба 
на потребителски продукти и съответно 
да обхваща и продажбата от разстояние, 
като например електронните 
продажби онлайн.

Or. en

(Вж. съображение 7 на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите.)

Обосновка

Поясняване с цел подчертаване на включването на онлайн продажбите в обхвата на 
настоящия регламент.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Предвид броя продукти от 
трети държави, които се закупуват 
онлайн от потребителите и които 
могат да не отговарят на 
европейските стандарти, като по 
този начин застрашават 
безопасността и здравето на 
потребителите, Комисията следва да 
насочи вниманието си върху 
укрепването на доверието на 
потребителите в електронната 
търговия чрез обучителни и 
информационни кампании. 
Комисията следва да проучи също 
така възможността за въвеждане на 
електронен знак за доверие, чрез 
който производителят да посочва на 
своя уебсайт, че е запознат с 
разпоредбите и изискванията на 
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настоящия регламент.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Настоящият регламент следва да се 
прилага за продуктите втора употреба, 
които отново навлизат във веригата на 
доставки в процеса на търговската 
дейност, с изключение на онези 
продукти втора употреба, при които 
потребителят не може разумно да 
очаква, че те отговарят на най-новите 
стандарти за безопасност, като 
например антики.

(11) Настоящият регламент следва да се 
прилага за продуктите втора употреба, 
които отново навлизат във веригата на 
доставки в процеса на търговската 
дейност, при условие че са били 
пуснати на пазара като такива, и за 
продуктите втора употреба, които 
са били пуснати на пазара за пръв път 
след влизането в сила на настоящия 
регламент, и с изключение на онези 
продукти втора употреба, при които 
потребителят не може разумно да 
очаква, че те отговарят на най-новите 
стандарти за безопасност, като 
например антики.

Or. en

Обосновка

Не трябва да съществува правна несигурност по отношение на обратното действие 
на законодателството по отношение на продуктите втора употреба.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Настоящият регламент следва също 
така да се прилага за потребителските 
продукти, които, макар и да не са храни, 
приличат на храни и биха могли да се 

(12) Настоящият регламент следва също 
така да се прилага, и следователно да 
забранява тяхното предлагане на 
пазара, вноса и производството или 
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объркат с храни, така че потребителите, 
по-специално децата, може да ги 
поставят в устата си, да ги смучат или 
да ги погълнат, което може да причини 
например задушаване, отравяне, 
перфорация или запушване на 
храносмилателния тракт. Тези 
продукти, имитиращи храни, досега 
бяха регулирани от 
Директива 87/357/ЕИО на Съвета от 
25 юни 1987 г. относно сближаване на 
законодателствата на държавите членки 
във връзка с продукти, чийто външен 
вид се различава от съдържанието им и 
които застрашават здравето или 
безопасността на потребителите, която 
следва да бъде отменена.

износа за потребителските продукти, 
които, макар и да не са храни, приличат 
на храни и биха могли да се объркат с 
храни, така че потребителите, по-
специално децата, може да ги поставят в 
устата си, да ги смучат или да ги 
погълнат, което може да причини 
например задушаване, отравяне, 
перфорация или запушване на 
храносмилателния тракт. Тези 
продукти, имитиращи храни, досега 
бяха регулирани от 
Директива 87/357/ЕИО на Съвета от 
25 юни 1987 г. относно сближаване на 
законодателствата на държавите членки 
във връзка с продукти, чийто външен 
вид се различава от съдържанието им и 
които застрашават здравето или 
безопасността на потребителите, която 
следва да бъде отменена.

Or. en

Обосновка

Тъй като настоящият регламент отменя Директива 87/357/ЕИО относно 
продуктите, имитиращи храни, и я транспонира по отношение на аспектите, 
свързани с оценката на продуктите (член 6, буква д) от настоящия регламент), не е 
ясно дали ще продължи да важи забраната за предлагане на пазара, внос и 
производство или износ на продукти, имитиращи храни. Чрез настоящото изменение 
посочената в Директива 87/357/ЕИО забрана ще важи и в настоящия регламент.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Принципът на предпазните 
мерки, определен в член 191, 
параграф 2 от ДФЕС и посочен, наред 
с другото, в съобщението на 
Комисията относно принципа на 
предпазните мерки от 2 февруари 
2000 г., е основен принцип за 
безопасността на продуктите и 
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безопасността на потребителите и 
следва да бъде взет надлежно под 
внимание при оценяване на 
безопасността на определен продукт.

Or. en

(Вж. Съобщение на Комисията относно принципа на предпазните мерки от 
2 февруари 2000 г. (COM(2000)0001).)

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) Принципът на предпазните 
мерки има основно значение в 
съдебната практика на Съюза във 
връзка със защитата на 
потребителите. По-специално 
принципът следва да се тълкува с 
оглед решението на Общия съд от 
26 ноември 2002 г. по съединени дела 
T-74/00 и др., Artegodan GmbH и други 
срещу Комисия на Европейските 
общности1, в което се посочва, че 
въпреки че принципът на предпазните 
мерки се споменава в ДФЕС 
единствено във връзка с политиката в 
областта на околната среда, 
неговият обхват е по-голям и е 
предназначен да се прилага за 
гарантиране на високо равнище на 
защита на здравето, безопасността 
на потребителите и околната среда.
_____________
1 [2002] ECR II-04045

Or. en

(Вж. решение на Първоинстанционния съд от 26 ноември 2002 г. по съединени дела T-
74/00, T-76/00, T-83/00, T-84/00, T-85/00, T-132/00, T-137/00 и T-141/00.)
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Обосновка

В решението по съединени дела T-74/00 и други се подчертава, по-конкретно в 
параграф 181—186, че принципът на предпазните мерки е хоризонтален принцип, 
който се прилага не само за политиките в областта на околната среда.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13в) Настоящият регламент следва 
да вземе под внимание т.нар. 
„привлекателни за децата продукти“, 
чийто дизайн наподобява под каквато 
и да е форма друг предмет, който 
обичайно се възприема като 
привлекателен или предназначен за 
употреба от деца. По-специално 
понятието „привлекателни за децата 
продукти“ следва да се взема предвид 
при оценяване на безопасността на 
даден продукт.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 13 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13г) При оценяване на безопасността 
на даден продукт, следва да се отдели 
специално внимание на това дали 
продуктът е причинил наранявания, 
нотифицирани в общоевропейската 
база данни за нараняванията, 
създадена съгласно Регламент (ЕС) № 
[... / ... на Европейския парламент и на 
Съвета, от ... относно надзора на 
пазара на продукти] *.



PR\941359BG.doc 19/61 PE513.309v02-00

BG

_______________
* ОВ: моля посочете номера, датата 
и данните за публикацията на 
Регламента за надзор на пазара на 
продукти (COD 2013/0048).

Or. en

Обосновка

Създаването на общоевропейска база данни за нараняванията трябва да се включи в 
бъдещия Регламент за надзор на пазара на продукти (COМ(2013)0075).

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се избегне припокриването на 
изискванията за безопасност и 
конфликти с други законодателни 
актове на Европейския съюз, продукт, 
който отговаря на изискванията на 
специалното секторно законодателство 
на Съюза за хармонизация, с което се 
цели защитата на здравето и 
безопасността на хората, следва да се 
счита за безопасен съгласно настоящия 
регламент.

(14) За да се избегне припокриването на 
изискванията за безопасност и 
конфликти с други законодателни 
актове на Европейския съюз, продукт, 
който отговаря на изискванията на 
специалното секторно законодателство 
на Съюза за хармонизация, с което се 
цели защитата на здравето и 
безопасността на хората, следва да се 
счита за безопасен съгласно настоящия 
регламент, при условие че принципът 
на предпазните мерки е бил надлежно 
взет под внимание.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Опитът сочи, че маркировката 
„CE“ оставя погрешно впечатление у 
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потребителите, че продуктът е 
одобрен от органите като безопасен 
за потребителите. Маркировката 
„СЕ+“, която показва, че продуктът е 
тестван и обявен за отговарящ на 
изискванията за безопасност 
съобразно настоящия регламент от 
независим акредитиран орган трето 
лице, с правомощия да оценява 
безопасността на конкретния 
продукт, пояснява, че оригиналната 
маркировка „СЕ“ е указаното от 
производителя съответствие. 
Маркировката „СЕ+“ следва ясно да 
показва на потребителите, че 
продуктът е счетен за безопасен от 
компетентен орган и следва да се 
разглежда като допълнение към 
наличната маркировка „CE“.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Икономическите оператори следва 
да бъдат отговорни за съответствието на 
продуктите, в зависимост от 
съответните им роли във веригата на 
доставка, така че да се осигури висока 
степен на защита на здравето и 
безопасността на потребителите.

(15) Икономическите оператори следва 
да бъдат отговорни за съответствието на 
продуктите, в зависимост от 
съответните им роли във веригата на 
доставка, така че да се осигури висока 
степен на защита на здравето и 
безопасността на потребителите. Във 
връзка с това следва да се приведат 
стриктно в съответствие 
разпоредбите относно задълженията 
на икономическите оператори 
съобразно Решение № 768/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 9 юли 2008 г. относно обща рамка 
за предлагането на пазара на 
продукти1, тъй като по този начин 
ще се осигурят равнопоставени 
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условия на конкуренция между 
задълженията на икономическите 
оператори, попадащи в приложното 
поле на хармонизираното 
законодателство, и икономическите 
оператори, попадащи в приложното 
поле на нехармонизираното 
законодателство в настоящия 
регламент.
_____________
1 ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82.

Or. en

Обосновка

Чрез стриктно привеждане в съответствие на разпоредбите относно задълженията 
на икономическите оператори, следва да се наложи внасянето само на редакционни 
промени в разпоредбите на настоящия регламент по този въпрос, за да се 
транспонират разпоредбите на решението възможно най-ясно.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Производителите следва да 
гарантират, че продуктите, които 
пускат на пазара, са били 
проектирани и произведени в 
съответствие с изискванията за 
безопасност, определени в настоящия 
регламент. С цел да се пояснят 
задълженията на производителя и да 
се сведе до минимум свързаната 
административна тежест, 
Комисията следва да разработи 
методология за обща оценка на риска 
за продуктите и да създаде лесни за 
употреба електронни инструменти 
за анализ на риска. Въз основа на най-
добрите практики и приноса на 
заинтересованите страни 
методологията следва да създаде 
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ефикасен инструмент за оценка на 
риска, който производителите да 
могат да използват при 
проектирането на продуктите.

Or. en

Обосновка

В многогодишния план на Комисията, публикуван с предложението за регламент 
относно безопасността на потребителските продукти, се предвижда общ подход 
спрямо оценката на риска. За да се извлече пълна полза от методологията, 
производителите следва да бъдат задължени да я включат в работата по 
проектирането на продуктите. Комисията следва да предостави на икономическите 
оператори и органите за надзор на пазара електронен инструмент за оценка.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Дистрибуторът следва да 
гарантира, че производителят и 
вносителят са изпълнили своите 
задължения, т.е. да провери дали са 
указани върху продукта или неговата 
опаковка името, търговската марка 
или адресът за връзка с 
производителя или вносителя, както 
и партидният или серийният номер 
на производителя, или друг елемент 
върху продукта, даващ възможност 
той да бъде идентифициран. 
Дистрибуторът не следва да 
проверява всеки продукт поотделно, 
освен ако не счита, че 
производителят или вносителят не 
са изпълнили своите задължения.

Or. en

(Вж. текста на документа на Комисията, озаглавен „Директива 2009/48/ЕО относно 
безопасността на детските играчки — разяснителни насоки“ от 11 септември 

2011 г., стр. 146.)
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Обосновка

Трябва да се подчертае, че дистрибуторите няма да проверяват всеки продукт 
поотделно. Чрез съображението се разясняват разпоредбите относно задълженията 
на дистрибуторите, без да се променя текстът на въпросния член.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Глобализацията, все по-честото 
възлагане на дейности на външни 
изпълнители и нарастването на 
международната търговия
означават, че все повече продукти се 
търгуват на пазарите по целия свят, 
и в този смисъл тясното 
сътрудничество между световните 
регулатори и другите заинтересовани 
страни в областта на безопасността 
на потребителските продукти е от 
съществено значение за преодоляване 
на предизвикателствата, свързани 
със сложните вериги на доставка и 
по-големите обеми на търговия. В 
частност Комисията следва да бъде 
насърчавана да подобрява понятието 
за безопасност при проектирането на 
продуктите чрез двустранно 
сътрудничество с органите за надзор 
на пазара на трети държави.

Or. en

(Вж. текста на параграф 10 на Резолюция на Европейския парламент от 8 март 
2011 г. относно преразглеждане на директивата относно общата безопасност на 

продуктите и надзора на пазара (2010/2085(INI)).)

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 20 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20б) Действащите системи за 
проследяване и процедурите за 
идентификация следва да бъдат 
ефективно укрепени и подобрени. Във 
връзка с това е необходимо да се 
осъществят оценки на използването 
на съществуващите технологии.

Or. en

(Вж. текста на параграф 23 на Резолюция на Европейския парламент от 8 март 
2011 г. относно преразглеждане на директивата относно общата безопасност на 

продуктите и надзора на пазара (2010/2085(INI)).)

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 20 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20в) С цел да се подобри 
проследимостта в бъдеще, 
Комисията следва да прецени как да 
улесни прилагането на конкретни 
технологии за проследяване и 
технологии за идентификация на 
продуктите. В тази оценка 
оценяваните технологии следва да 
гарантират, наред с другото, 
безопасността на потребителските 
продукти, да подобряват 
механизмите за проследяване и да 
избягват прибавянето на излишна 
административна тежест за 
икономическите оператори, с цел да 
се предотврати прехвърляне на 
свързаните разходи върху 
потребителите.

Or. en
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Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 20 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20г) При определянето на 
конкретните продукти, които 
икономическите оператори пускат 
или предоставят на пазара, за които 
следва да се създаде система за 
проследяване или които трябва да се 
придържат към такава система, 
Комисията взема предвид най-вече 
естеството на нараняването, заради 
което продуктът е бил включен в 
общоевропейската база данни за 
нараняванията, и броя на 
нотификациите в системата RAPEX, 
както и сериозността на 
нотифицирания риск. Комисията 
привлича освен това съответните 
заинтересовани страни, по-специално 
Европейския форум за надзор на 
пазара, както е посочено в Регламент 
(ЕС) № …/… на Европейския 
парламент и на Съвета от … 
относно надзора на пазара на 
продукти]*.
____________
* ОВ: моля посочете номера, датата 
и данните за публикацията на 
Регламента за надзор на пазара на 
продукти (COD 2013/0048).

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 20 д (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20д) Въз основа на създаването на 
национални звена за контакт в 
Регламент (ЕС) № 764/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 9 юли 2008 г. относно 
установяване на процедурите, 
свързани с прилагането на някои 
национални технически правила за 
продукти, законно предлагани на 
пазара в други държави членки1, 
звената за контакт за безопасност на 
продуктите следва да функционират 
като информационни центрове в 
държавите членки в полза на 
икономическите оператори, за да 
получават те насоки и обучение 
относно изискванията и 
законодателството във връзка с 
безопасността на продуктите.
__________________
1 ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 21.

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Посочването на произхода допълва
основните изисквания за проследимост 
във връзка с наименованието и адреса 
на производителя. По-специално
посочването на държавата на произход 
помага за идентифицирането на 
дейдствителното място на 
производство във всички онези случаи, 
когато не може да се осъществи връзка с 
производителя или неговият посочен 
адрес се различава от действителното 

(21) Посочването на произхода е 
необходимо допълнение към основните 
изисквания за проследимост, 
определени в настоящия регламент,
във връзка с наименованието и адреса 
на производителя. Освен това
посочването на държавата на произход 
помага за идентифицирането на 
действителното място на производство 
във всички онези случаи, когато не 
може да се осъществи връзка с 
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място на производство. Тази 
информация може да улесни задачата на 
органите за надзор на пазара при 
проследяването на продукта до 
действителното място на производство 
и да даде възможност за връзка с 
органите на държавите на произход в 
рамките на двустранното или 
многостранното сътрудничество в 
областта на безопасността на 
продуктите с цел предприемане на 
подходящи последващи действия.

производителя, когато неговият 
посочен адрес се различава от 
действителното място на производство, 
когато наименованието и адресът на 
производителя липсват напълно или 
защото адресът е бил върху 
опаковката, която не може да бъде 
намерена. Тази информация може да
улесни задачата на органите за надзор 
на пазара при проследяването на 
продукта до действителното място на 
производство и да даде възможност за 
връзка с органите на държавите на 
произход в рамките на двустранното 
или многостранното сътрудничество в 
областта на безопасността на 
продуктите с цел предприемане на 
подходящи последващи действия.

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Посочването на произхода на 
продукта ще улесни достъпа на 
потребителите до информация 
относно продуктовата верига, чрез 
което ще се повиши степента на 
тяхната информираност. По-
специално, когато се посочва името 
на производителя съобразно 
задълженията на икономическите 
оператори, съществува риск от 
подвеждане на потребителите, тъй 
като посочването на производителя 
не дава непременно възможност на 
потребителя да установи мястото 
на производство. По този начин 
посочването на произхода ще бъде 
единственото средство, чрез което 
потребителите могат да установят 
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страната на производство.

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) В някои юрисдикции на 
търговските партньори на Съюза 
посочването на произхода върху 
етикетите на продуктите и в 
митническите декларации е 
задължително. Въвеждането на 
указание за произход съгласно 
настоящия регламент ще приведе 
Съюза в съответствие с режима на 
международната търговия. Освен 
това, тъй като изискването да се 
посочи произходът обхваща всички 
нехранителни продукти на 
територията на Съюза, независимо 
дали са вносни или не, то ще бъде в 
съответствие с международните 
търговски задължения на Съюза.

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) Средствата от санкциите за 
нарушаване на настоящия регламент 
следва да се използват за финансиране 
на органите за надзор на пазара в 
държавата членка, която налага 
санкция на даден икономически 
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оператор.

Or. en

Обосновка

Разпоредбите относно санкциите трябва освен това да бъдат приведени в 
съответствие с приетите разпоредби в бъдещия регламент относно надзора на 
пазара (COM(2013) 75).

Изменение 34

Предложение за регламент
Съображение 30 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30б) Поради фрагментираните и 
диференцирани размери на санкциите 
в различните държави членки трябва 
да се проучи приложимостта на 
идеята за координирано въвеждане на 
санкции, в това число на големи глоби, 
за икономическите оператори, които 
преднамерено пускат на вътрешния 
пазар опасни или неотговарящи на 
изискванията продукти. Поради това 
забраните на определени продукти 
следва да стават публично достояние 
винаги, когато е възможно, за да се 
повиши видимостта на граничния 
контрол и надзора на пазара и да се 
постигне възпиращо действие спрямо 
незаконните участници на пазара.

Or. en

(Вж. текста на параграф 4 на Резолюция на Европейския парламент от 8 март 
2011 г. относно преразглеждане на директивата относно общата безопасност на 

продуктите и надзора на пазара (2010/2085(INI)).)

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент определя 
разпоредбите за безопасност на 
потребителските продукти, пуснати или 
предоставени на пазара на Съюза.

Настоящият регламент определя 
разпоредбите за безопасност на 
потребителските продукти, пуснати или 
предоставени на пазара на Съюза. 
Основната цел на настоящия 
регламент е да се гарантира, че 
продуктите, които се пускат или 
предоставят на пазара, са безопасни.

Or. en

(Вж. Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 
2001 г. относно общата безопасност на продуктите.)

Обосновка

Целта на настоящия регламент трябва винаги да бъде гарантиране на 
безопасността на единния пазар.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) оборудване, което потребителите 
използват за превоз или за пътуване и 
което се управлява от доставчик на 
услуги в контекста на услугите, 
предоставяни на потребителите;

з) оборудване, което потребителите 
използват за пътуване и което се 
управлява от доставчик на услуги в 
контекста на услугите, предоставяни на 
потребителите;

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Глави ІІ, ІІІ и ІV от настоящия 
регламент не се прилагат за продукти, 

4. Глави ІІ и ІІІ от настоящия регламент 
не се прилагат за продукти, които са 
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които са предмет на изисквания,
създадени с цел да се защитят 
човешкото здраве и безопасност,
предвидени в законодателството на 
Съюза за хармонизация или в 
съответствие с него.

предмет на изисквания, предвидени в 
законодателството на Съюза за 
хармонизация или в съответствие с него.
В случаите, когато дадени продукти 
са предмет на специални изисквания 
за безопасност, които са наложени 
от правото на Съюза, глави ІІ и ІІІ от 
настоящия регламент се прилагат 
само относно въпросите и рисковете 
или категориите рискове, които не са 
обхванати от тези изисквания.

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент продължава да играе ролята на „предпазна мрежа“ за 
безопасността на продуктите, както се подчертава понастоящем в директивата 
относно общата безопасност на продуктите, когато се отнася за случаите, когато 
липсват по-конкретни разпоредби за безопасността в законодателството на Съюза, 
и по този начин се осигурява безопасността на всички продукти, които са пуснати на 
пазара.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „безопасен продукт“ означава всеки 
продукт, който при нормални или 
разумно предвидими условия на 
употреба на въпросния продукт, 
включително продължителност на 
употреба и, където е приложимо, 
неговото въвеждане в експлоатация, 
монтаж и изисквания по отношение на 
поддръжката, не поражда риск или 
поражда само минималните рискове, 
съвместими с употребата на продукта, 
които се считат за приемливи и 
съответстващи на изискванията за 
високо равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората;

(1) „безопасен продукт“ означава всеки 
продукт, който при нормални или 
разумно предвидими условия на 
употреба на въпросния продукт, 
включително продължителност на 
употреба и, където е приложимо, 
неговото въвеждане в експлоатация, 
монтаж и изисквания по отношение на 
поддръжката, не поражда риск или 
поражда само минималните рискове, 
съвместими с употребата на продукта, 
които се считат за приемливи и 
съответстващи на изискванията за 
високо равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората и в 
съответствие с принципа на 
предпазливост;
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Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) „опасен продукт“ означава всеки 
продукт, който не е безопасен 
продукт по смисъла на точка 1;

Or. en

(Вж. текста на член 2, буква в) от Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите.)

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 3 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „сериозен риск“ означава риск, 
изискващ бърза намеса и последващи 
действия, включително и в случаите, 
когато въздействието може и да не бъде 
непосредствено.

(17) „сериозен риск“ означава риск или 
излагане на риск, извънредни 
обстоятелства или опасност,
включително и в случаите, когато 
въздействието може и да не бъде 
непосредствено, което изисква бърза 
намеса и предприемане на последващи 
действия от публичните органи;

Or. en

(Вж. текста на член 2, буква г) от Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите.)

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 3 – точка 17 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) „услуга“ означава всяка 
стопанска дейност, извършвана от 
самостоятелно заето лице и 
обикновено предоставяна срещу 
възнаграждение, съгласно посоченото 
в член 57 от ДФЕС;

Or. en

(Вж. текста на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар, OB L 376, 27.12.2006 г., 

стр. 36).

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
Забрана за предлагането на пазара, 

вноса и производството или износа на 
продукти, имитиращи храни

Държавите членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
забранят предлагането на пазара, 
вноса, производството и износа на 
продукти, които, въпреки че не са 
хранителни стоки, приличат и могат 
да бъдат объркани с хранителни 
стоки поради тяхната форма, мирис, 
цвят, външен вид, опаковка, 
етикетиране, обем, размер или други 
характеристики.

Or. en

(Вж. текста на Директива 87/357/ЕИО на Съвета от 25 юни 1987 година относно 
сближаване на законодателствата на държавите членки, във връзка с продукти, 

чиито външен вид се различава от съдържанието им, и които застрашават здравето 
или безопасността на потребителите)
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Обосновка

Тъй като настоящият регламент отменя Директива 87/357/ЕИО относно 
продуктите, имитиращи храни, и я транспонира по отношение на аспектите, 
свързани с оценката на продуктите (член 6, буква д) от настоящия регламент), не е 
ясно дали ще продължи да важи забраната за предлагане на пазара, внос и 
производство или износ на продукти, имитиращи храни. С това изменение посочената 
в Директива 87/357/ЕИО забрана ще важи и при настоящия регламент.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Презумпцията за безопасност не 
пречи на органите за надзор на пазара 
да предприемат действия съгласно 
разпоредбите на Регламент (ЕС) № [... 
/ ... на Европейския парламент и на 
Съвета от ... относно надзора на 
пазара на продукти]*, когато са 
налице нови доказателства за това, 
че въпреки съответствието с 
правилата и тяхното прилагане 
продуктът крие рискове.
___________
* ОВ: Моля, въведете номер, дата и 
данни за публикация в ОВ на 
Регламента относно надзора на 
пазара на продукти (COD 2013/0048).

Or. en

(Вж. текста на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно надзора на пазара на продукти (COM (2013) 75), параграф 13, точка 3.)

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Аспекти при оценка на безопасността на Аспекти при оценка на 
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продуктите съответствието с общото изискване 
за безопасността на продуктите

Or. en

Обосновка

Оценката на продуктите в настоящия регламент е оценка на съответствието с 
изискванията за продукта, а не оценка на безопасността под формата на общо 
определение.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При липсата на законодателство на 
Съюза за хармонизация, европейски 
стандарти или изисквания във връзка 
със здравето и безопасността, 
установени в законодателството на 
държавата членка, в която продуктът се 
предоставя на пазара, както е посочено в 
букви а), б) и в) от член 5, следните 
аспекти се вземат под внимание, когато 
се оценява дали даден продукт е 
безопасен, и по-специално:

1. При липсата на законодателство на 
Съюза за хармонизация, европейски 
стандарти или изисквания във връзка 
със здравето и безопасността, 
установени в законодателството на 
държавата членка, в която продуктът се 
предоставя на пазара, както е посочено в 
букви а), б) и в) от член 5, принципът 
на предпазливост, посочен в член 191, 
параграф 2 от ДФЕС и следните 
аспекти се вземат под внимание от 
икономическите оператори и 
органите за надзор на пазара на 
държавите членки, когато се оценява 
дали даден продукт е безопасен, и по-
специално:

Or. en

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) категориите потребители, които са г) категориите потребители, които са 
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изложени на риск, когато използват 
продукта, по-специално уязвимите 
потребители;

изложени на риск, когато използват 
продукта, по-специално уязвимите 
потребители като децата, 
възрастните хора и лицата с
увреждания, при отчитане на 
уязвимостта във връзка със 
специфични продуктови категории;

Or. en

Обосновка

По-широкото определение за уязвими потребители е взето от съображение 13 на 
настоящия регламент.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква д) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) външният вид на продукта, и по-
специално когато даден продукт, макар 
и да не е храна, наподобява храна и е 
вероятно да бъде объркан с храна 
поради неговата форма, аромат, 
цвят, външен вид, опаковка, 
етикетиране, обем, размер или други 
характеристики.

д) външният вид и характеристики на 
продукта, неговата опаковка и 
представянето му на потребителите 
или други купувачи.  Това включва 
потенциално подвеждащ външен вид, 
и по-специално когато даден продукт, 
въпреки че не е предназначен за 
употреба от деца, по някакъв начин 
прилича на друг предмет, който 
обичайно се възприема като 
привлекателен или предназначен за 
употреба от деца поради неговия 
дизайн и характеристики.

Or. en

(Вж. текста на Решение 2008/357/ЕО на Комисията, L 120, 7.5.2008 г., стр. 11).

Обосновка

Необходимо е привлекателните за децата продукти да бъдат включени в обща 
законодателна рамка на Съюза. Целта е тази специфична информация и 
характеристики винаги да се вземат предвид при оценката на безопасността на 
продуктите.
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) разумните очаквания на 
потребителите относно 
безопасността във връзка с неговото 
естество, състав и предназначение.

Or. en

Обосновка

Промяна с цел вземане предвид на други аспекти при оценката за спазването на 
изискванията за безопасност.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) принципа на предпазливост;

Or. en

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) Ако продуктът, категориите или 
групите продукти са причинили 
наранявания, посочени в 
общоевропейската база данни за 
нараняванията, упомената в 
Регламент (ЕС) № [... / ... на 
Европейския парламент и на Съвета, 
от ... относно надзора на пазара на 
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продукти] *.
_____________
* ОВ: Моля, въведете номер, дата и 
данни за публикация в ОВ на 
Регламента относно надзора на 
пазара на продукти (COD 2013/0048).

Or. en

Обосновка

Създаването на общоевропейска база данни за нараняванията трябва да бъде 
включено в бъдещия регламент относно надзора на пазара на продукти 
(COM(2013)75).

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) разумните очаквания на 
потребителите относно 
безопасността.

заличава се

Or. en

Обосновка

Промяна с цел вземане предвид на други аспекти при оценката за спазването на 
изискванията за безопасност.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Маркировката „CE+”

1. Маркировката „СЕ+” се нанася 
само от производителя или от негов 



PR\941359BG.doc 39/61 PE513.309v02-00

BG

упълномощен представител.
2. Маркировката „СЕ+” се нанася 
само върху потребителски продукти, 
обхванати от настоящия регламент, 
и не се нанася върху никакви други 
продукти.
3. С нанасянето на маркировката 
„СЕ+” производителят показва, че 
продуктът е тестван от 
акредитиран орган, отговарящ за 
оценката на безопасността на 
конкретния продукт, и съответства 
на изискванията за безопасност на 
настоящия регламент.
4. Маркировката „СЕ+” е 
единствената маркировка, която 
удостоверява, че продуктът е 
тестван и се счита за безопасен.
5. Забранява се нанасянето върху 
продукт на маркировки, знаци или 
надписи, които биха могли да 
подведат трети лица относно 
значението или формата на 
маркировката „CE+”. На продукта 
могат да се нанасят и други 
маркировки, ако те не засягат 
видимостта, четливостта и 
значението на маркировката „CE+”.
6. Държавите членки следят за 
правилното прилагане на режима, 
уреждащ нанасянето на 
маркировката „CE+”, и предприемат 
подходящи действия в случай на 
неправилна употреба на 
маркировката. Държавите членки 
предвиждат също така санкции за 
нарушенията, които могат да 
включват наказателни санкции за 
тежките нарушения. Тези санкции 
трябва да бъдат пропорционални на 
сериозността на нарушението и да 
представляват ефективно възпиращо 
средство срещу неправилното 
използване.
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Or. en

Обосновка

Маркировката „CE” сигнализира на потребителите, че продуктът е безопасен. Все 
пак маркировката „CE” показва само, че производителят поема отговорност за 
съответствието на продукта с всички приложими изисквания, предвидени в 
съответното законодателство. Предложената маркировка „CE+” ще допълва 
маркировката „CE” и ще показва, че маркираният продукт е тестван от независима 
трета страна и се счита за безопасен от компетентния орган.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
производителите изготвят техническа 
документация. Техническата 
документация съдържа, когато това е 
целесъобразно, следното:

Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
производителите изготвят техническа 
документация. Техническата 
документация съдържа следното:

Or. en

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 20, при посочване на аспектите, 
които трябва да бъдат разгледани от 
производителя при анализа на 
възможните рискове, включително  
под формата на анализа, посочен в 
буква б) от алинея 1 на настоящия 
параграф. При приемането на тези 
актове Комисията взема предвид 
всички съществуващи инструменти 
за анализ на риска, с цел 
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минимизиране на допълнителната 
тежест за производителите, 
включително най-добрите практики 
на производителите.

Or. en

Обосновка

Изменението е свързано с безопасността при проектирането на продуктите и 
задължава производителите да правят задълбочен анализ на риска на възможно най-
ранен етап от проектирането на продукта. Комисията се призовава да използва вече 
наличните съществуващи инструменти, и по-специално да ги обвърже с работата по 
многогодишния план за въвеждане на обща европейска оценка на риска за продуктите.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите гарантират, че 
продуктът им е придружен от 
инструкции за употреба и информация 
за безопасността на език, който може 
лесно да бъде разбран от потребителите, 
както е определено от държавата 
членка, в която продуктът се 
предоставя, с изключение на случаите, 
когато продуктът може да бъде 
използван безопасно и по предвидения 
от производителя начин без такива 
инструкции и информация за 
безопасност.

Производителите гарантират, че 
продуктът им е придружен от 
инструкции за употреба и информация 
за безопасността на език, който може 
лесно да бъде разбран от потребителите, 
както е определено от държавата 
членка, в която продуктът се 
предоставя.

Or. en

Обосновка

Заличеното изречение не е включено в член R2, параграф 7от Решение 768/2008/ЕО.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
производителите незабавно информират 
за това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно, както и да 
предупредят по целесъобразен и 
ефективен начин потребителите, 
които са изложени на риск във връзка 
с несъответствието на продукта.
Освен това, ако продуктът не е 
безопасен, производителите незабавно 
информират за това органите за надзор 
на пазара на държавите членки, в които 
предоставят продукта, като приложат 
подробни данни, по-специално, относно 
риска за здравето и безопасността, както 
и за всички предприети коригиращи 
действия.

Or. en

(Вж. текста на член 5, параграф 1, буква б) от Директива 2001/95/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на 

продуктите.)

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. Предупрежденията, които 
обуславят решението дали да се купи 
даден продукт, като например 
предупрежденията, уточняващи 
минималната и максималната 
възраст или тегло на потребителите 
и други важни предупреждения, се 
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нанасят върху опаковката на 
продукта или са ясно видими за 
потребителите по друг начин преди 
извършването на покупката, 
включително когато покупката се 
извършва онлайн.

Or. en

Обосновка

Информацията за потребителите трябва да бъде подобрена, по-специално по 
отношение на онлайн продажбите, при които потребителите трудно могат да 
проверят за специфична информация относно продукта на опаковката му.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вносителите гарантират, че продуктът 
им е придружен от инструкции за 
употреба и информация за безопасност 
на език, който може лесно да бъде 
разбран от потребителите, както е 
определено от държавата членка, в 
която продуктът се предоставя, с 
изключение на случаите, когато 
продуктът може да бъде използван 
безопасно и по предвидения от 
производителя начин без такива 
инструкции и информация за 
безопасност.

Вносителите гарантират, че продуктът 
им е придружен от инструкции за 
употреба и информация за безопасност 
на език, който може лесно да бъде 
разбран от потребителите, както е 
определено от държавата членка, в 
която продуктът се предоставя.

Or. en

Обосновка

Заличеното изречение не е включено в член R4, параграф 4 от Решение 768/2008/ЕО.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Вносителите съхраняват техническата 
документация за период от десет години 
след пускането на продукта на пазара и 
я предоставят на разположение на 
органите за надзор на пазара при 
поискване.

8. Вносителите съхраняват техническата 
документация за период от десет години 
след пускането на продукта на пазара, 
така че да е на разположение на 
органите за надзор на пазара, и им я 
предоставят при поискване.

Or. en

(Вж. текста на член R4, параграф 8 от Решение № 768/2008/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно обща рамка за предлагането на 

пазара на продукти)

Обосновка

Това е стриктно привеждане в съответствие с разпоредбите на член R4, параграф 8 
от решението.

Изменение 60

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Предупрежденията, които могат 
да обуславят решението дали да се 
купи даден продукт, като например 
предупрежденията, уточняващи 
минималната и максималната 
възраст или тегло на потребителите 
и други важни предупреждения, се 
нанасят върху опаковката за 
потребителите или са ясно видими за 
тях по друг начин преди 
извършването на покупката, 
включително когато покупката се 
извършва онлайн.

Or. en

Обосновка

Информацията за потребителите трябва да бъде подобрена, по-специално по 
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отношение на онлайн продажбите, при които потребителите трудно могат да 
проверят за специфична информация относно продукта на опаковката му.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) само ограничен брой подробно 
идентифицирани продукти не са 
безопасни;

заличава се

Or. en

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) причината за риска от продукта е 
такава, че информацията за нея не 
представлява полезна информация за 
органите или обществеността.

заличава се

Or. en

Обосновка

Почти е невъзможно да се определи какво представлява „полезната информация за 
органите или обществеността”.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 

3. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
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определяне на продуктите, категориите 
или групите от продукти, за които, 
поради ниското им ниво на риск, 
информацията, посочена в член 8, 
параграф 7 и член 10, параграф 3, не е 
необходимо да се посочва върху самия 
продукт.

определяне на продуктите, категориите 
или групите от продукти, за които, 
поради ниското им ниво на риск, 
информацията, посочена в член 8, 
параграф 7 и член 10, параграф 3, не е 
необходимо да се посочва върху самия 
продукт. Тези делегирани актове се 
приемат  достатъчно време преди 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Необходимо е икономическите оператори да знаят достатъчно време предварително 
кои продукти са обхванати от разпоредбите на член 13.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проследимост на продуктите Проследимост на някои продукти

Or. en

Обосновка

Добавката е необходима, тъй като предложената система за проследяване обхваща 
само специфични продукти или продуктови категории.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Звена за контакт относно 

безопасността на продуктите 
1. Държавите членки определят звена 
за контакт относно безопасността 
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на продуктите на своята територия 
и съобщават техните данни за 
контакт на другите държави членки 
и на Комисията.
2. Комисията изготвя и редовно 
актуализира списък на звената за 
контакт относно безопасността на 
продуктите и го публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. Комисията също така 
оповестява тази информация на своя 
уебсайт.

Or. en

(Вж. текста на член 9 от Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на 
Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с 

прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани 
на пазара в други държави членки)

Обосновка

Необходимо е да се разшири обхватът на звената за контакт относно продукти чрез 
улесняване на обучението относно законодателството за безопасността на 
продуктите и обмен на информация между промишлените отрасли и икономическите 
оператори.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 15 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15б
Задачи на звената за контакт 

относно безопасността на 
продуктите 

1. Звената за контакт относно 
безопасността на продуктите, при 
запитване, наред с другото, от 
страна на икономически оператор 
или компетентен орган на друга 
държава членка, предоставят 
следната информация:
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а) техническите правила, приложими 
за конкретния тип продукт на 
територията, на която са 
установени тези звена за контакт 
относно безопасността на 
продуктите, както и информация 
относно това дали за този тип 
продукт има изискване за 
предварително разрешение съгласно 
законодателството на тяхната 
държава членка, заедно с информация 
относно принципа за взаимно 
признаване съгласно Регламент (ЕО) 
№ 764/2008 и прилагането на този 
регламент на територията на 
съответната държава членка;
б) данните за контакт на 
компетентните органи в тази 
държава членка, даващи възможност 
за осъществяване на пряк контакт, 
включително данни за органите, 
отговарящи за надзора по 
изпълнението на съответните 
технически правила на територията 
на тази държава членка;
в) средствата за правна защита, 
обичайно съществуващи на 
територията на тази държава 
членка, в случай на спор между 
компетентните органи и 
икономически оператор.
2. Звената за контакт относно 
безопасността на продуктите дават 
отговор в срок от 15 работни дни, 
считано от датата на получаване на 
запитването, както е посочено в 
параграф 1.
3. Звената за контакт относно 
безопасността на продуктите в 
държавата членка, в която 
икономическият оператор законно е 
предлагал съответния продукт на 
пазара, могат да предоставят на 
икономическия оператор или на 
компетентния орган, посочени в 
член 6 от Регламент (ЕО) № 764/2008, 
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всяка относима информация или 
забележки.
4. Държавите членки създават 
служби в рамките на звената за 
контакт относно безопасността на 
продуктите, с цел улесняване на 
обучението относно 
законодателството за безопасността 
на продуктите и общите изисквания, 
както и обмена на информация 
между промишлените отрасли, с 
оглед подпомагане на обучението на 
икономическите оператори във връзка 
с изискванията за безопасност на 
продуктите.
5. Звената за контакт относно 
безопасността на продуктите не 
събират такса за предоставянето на 
информацията, посочена в 
параграф 1.

Or. en

(Вж. текста на член 10 от Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с 

прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани 
на пазара в други държави членки)

Обосновка

Необходимо е да се разшири обхватът на звената за контакт относно продукти чрез 
улесняване на обучението относно законодателството за безопасността на 
продуктите и обмен на информация между промишлените отрасли и икономическите 
оператори.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За определени продукти, категории 
или групи от продукти, които, поради
своите специфични характеристики или 
специфични условия на дистрибуция 

1. За продукти, нотифицирани в 
системата RAPEX поради това, че 
представляват сериозен риск за 
здравето и безопасността на лицата, 
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или употреба, могат да крият сериозен 
риск за здравето и безопасността на 
хората, Комисията може да изисква от 
икономическите оператори, които 
пускат или предоставят тези продукти 
на пазара, да създадат система за 
проследяване или да се придържат към 
такава система.

или нотифицирани в 
общоевропейската база данни за 
нараняванията, посочена в Регламент 
(ЕС) № [... / ... на Европейския 
парламент и на Съвета от ... относно 
надзора на пазара на продукти]*, или 
за продукти, за които, поради техните 
специфични характеристики или 
специфични условия на дистрибуция 
или употреба, може да се счита, че
крият сериозен риск за здравето и 
безопасността на хората, Комисията 
може да изисква от икономическите 
оператори, които пускат или 
предоставят тези продукти на пазара, да 
създадат система за проследяване или да 
се придържат към такава система.
______________

* ОВ: Моля, въведете номер, дата и 
данни за публикация в ОВ на 
Регламента относно надзора на 
пазара на продукти (COD 2013/0048).

Or. en

Обосновка

Повторното нотифициране в системата RAPEX или нотифицирането в 
общоевропейската база данни за нараняванията са ясни показатели, че са необходими 
специални мерки за проследяване на определена група продукти и Комисията следва да 
бъде оправомощена да предприеме необходимите мерки, след консултации със 
заинтересованите страни. Чрез включването на продукти, които все още не са 
нотифицирани в системата RAPEX, Комисията се оправомощава да предприеме 
необходимите мерки, без да се налага да чака нотифициране в RAPEX.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за определяне на продуктите, 
категориите или групите от продукти, 
които могат да крият сериозен риск за 
здравето и безопасността на хората, 

а) за определяне на продуктите, 
нотифицирани в системата RAPEX 
или в общоевропейската база данни за 
нараняванията, и продуктите, 
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както е посочено в параграф 1; категориите или групите от продукти, за 
които може да се счита, че крият 
сериозен риск за здравето и 
безопасността на хората, както е 
посочено в параграф 1;

Or. en

Обосновка

Повторното нотифициране в системата RAPEX или нотифицирането в 
общоевропейската база данни за нараняванията са ясни показатели, че са необходими 
специални мерки за проследяване на определена група продукти и Комисията следва да 
бъде оправомощена да предприеме необходимите мерки, след консултации със 
заинтересованите страни. Чрез включването на продукти, които все още не са 
нотифицирани в системата RAPEX, Комисията се оправомощава да предприеме 
необходимите мерки, без да се налага да чака нотифициране в RAPEX.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема искането, посочено в 
първа алинея, с решение за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по
разглеждане, посочена в член 19, 
параграф 3.

Комисията приема искането, посочено в 
първа алинея, с актове за изпълнение, 
след консултации с всички 
заинтересовани страни, както и с 
комитета, създаден по силата на 
член 19, параграф 1. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 19, параграф 3.

Or. en

(Вж. текста на член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската 

стандартизация)

Обосновка

Заинтересованите страни и секторните експерти - както е посочено в Регламент 
(ЕС) № 1025/2012 относно европейската стандартизация - следва да бъдат 
консултирани, когато Комисията изисква стандарти.
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Изменение 70

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато държава членка или 
Европейският парламент счита, че даден 
европейски стандарт, посочен в член 16, 
не отговаря напълно на изискванията, 
които има за цел да обхване, и на 
общото изискване за безопасност, 
определено в член 4, тя/той информира 
Комисията за това с подробно 
обяснение и Комисията решава:

1. Когато държава членка или 
Европейският парламент счита, че даден 
европейски стандарт, посочен в член 16, 
не отговаря напълно на изискванията, 
които има за цел да обхване, и на 
общото изискване за безопасност, 
определено в член 4, тя/той информира 
Комисията за това с подробно 
обяснение и Комисията, след 
консултации с комитета, създаден по 
силата на член 19, параграф 1, решава:

Or. en

(Вж. текста на член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската 

стандартизация)

Обосновка

Секторните експерти на държавите членки трябва да участват, когато Комисията 
взема решение относно възражения срещу хармонизирани стандарти.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Санкциите, посочени в параграф 1, са 
съобразени с размера на предприятията 
и по-специално с положението на 
малките и средните предприятия.
Санкциите могат да бъдат увеличени, в 
случай че съответният икономически 
оператор е извършил предходно 
подобно нарушение, и могат да 
включват наказателноправни санкции за 
тежки нарушения.

2. Санкциите, посочени в параграф 1, са 
съобразени с оборота на 
предприятията.  Санкциите могат да 
бъдат увеличени, в случай че 
съответният икономически оператор е 
извършил предходно подобно 
нарушение, и могат да включват 
наказателноправни санкции за тежки 
нарушения.
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Or. en

Обосновка

Ако размерът на предприятията се вземаше предвид при налагането на санкциите, то 
нелоялните търговци нямаше да могат да бъдат възпирани, тъй като малките 
предприятия биха могли лесно да извършват непрекъснати нарушения, което би 
оказало сериозно въздействие върху безопасността на продуктите на единния пазар.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Във връзка с дейностите по надзор 
на пазара в съответната държава 
членка се определят санкции.

Or. en

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от [пет] години след 
датата на прилагане Комисията 
извършва оценка на прилагането на 
настоящия регламент и представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за оценката. В този доклад се 
оценява дали настоящият регламент е 
постигнал своите цели, по-специално по 
отношение на подобряване на защитата 
на потребителите от небезопасни 
продукти, като се отчита неговото 
въздействие върху стопанската дейност 
и по-специално върху малките и 
средните предприятия.

Не по-късно от ... * Комисията извършва 
оценка на прилагането на настоящия 
регламент и представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за 
оценката. В този доклад се оценява дали 
настоящият регламент е постигнал 
своите цели, по-специално по 
отношение на подобряване на защитата 
на потребителите от небезопасни 
продукти съгласно член 4 от 
настоящия регламент, като се отчита 
неговото въздействие върху стопанската 
дейност и по-специално върху малките 
и средните предприятия. Този доклад 
оценява, наред с другото, последиците 
и взаимодействието на Регламент 
(ЕС) № 1025/2012 с разпоредбите на 
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настоящия регламент.
_____________

* ОВ: Моля въведете датата: пет 
години след датата на прилагане на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от ... * Комисията прави 
оценка на приложимостта на идеята 
за координирано въвеждане на режим 
за санкциониране на икономическите 
оператори, които умишлено пускат 
опасни или неотговарящи на 
изискванията продукти на 
вътрешния пазар, и представя този 
доклад на Европейския парламент и 
на Съвета.
______________
* ОВ: Моля въведете датата: пет 
години след датата на прилагане на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Членове 9 и 10 от Регламент (ЕО) 
№ 764/2008 се отменят, считано от 
...* .
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_______
* ОВ: Моля, добавете началната дата 
на прилагане на настоящия 
регламент..

Or. en

Обосновка

Отмяната е следствие от въвеждането на звената за контакт относно 
безопасността на продуктите в настоящия регламент.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Когато Комисията предложи своето предложение за регламент относно безопасността 
на потребителските продукти на 13 февруари 2013 г., то беше въведено в момент на 
дълга и изтощителна за европейските потребители и предприятия криза. По този начин 
предложението се оказва в разгара на дебат относно регулирането и опростяването на 
законодателството на Съюза.

Желанието на докладчика е да даде категоричен отговор на този основен и безкраен 
дебат. От гледна точка на докладчика без съмнение един добре функциониращ единен 
пазар се нуждае от два основни компонента: безопасност за потребителите и 
равнопоставени условия на конкуренция за търговските предприятия. Потребителите 
могат да бъдат в безопасност само чрез регулиране и изисквания. Само с помощта на 
безопасни продукти потребителите ще бъдат насърчавани да купуват повече продукти 
на единния пазар. Безопасността на продуктите е от основно значение за гарантирането 
на добро функциониране на единния пазар и по този начин ще подпомага растежа на 
европейските търговски предприятия и просперитета в Съюза.

Като цяло, докладчикът приветства предложението на Комисията, тъй като в голяма 
степен то се приближава до препоръките в резолюцията на Европейския парламент 
относно преразглеждането на директивата относно общата безопасност на продуктите и 
надзора на пазара1. Регламентът за безопасност на потребителските продукти засяга 
голяма част от единния пазар. Както посочва Комисията в своята оценка на 
въздействието2, по отношение на потребителските продукти — хармонизирани и 
нехармонизирани — обемът на търговията в рамките на ЕС между 2008 и 2010 г. 
възлиза на почти 1 трилион евро. 

Въпреки това европейските потребители не се чувстват в безопасност на единния пазар. 
Според проучване на Комисията, проведено от Евробарометър през 2012 г., 27 % от 
потребителите считат, че значителен брой нехранителни потребителски продукти, 
предлагани на единния пазар, са опасни3. 

Освен това годишният доклад за 2012 г. относно работата на Системата за бърз обмен 
на информация за опасни нехранителни продукти (RAPEX) показва увеличение от 26 % 
на сигналите за опасни продукти в системата RAPEX в сравнение с цифрите от 2011 г.4
Няма съмнение, че една част от увеличението се дължи на подобряването на 

                                               
1 Резолюция на Европейския парламент от 8 март 2011 г. относно преразглеждане на директивата 
относно общата безопасност на продуктите и надзора на пазара (2010/2085(INI)).
2 Работен документ на службите на Комисията, Пакет за безопасност на продуктите и надзор на пазара, 
SWD(2013) 33 final, стр. 9.
3 Годишен доклад за 2011 г. относно работата на Системата за бърз обмен на информация за опасни 
нехранителни продукти, стр. 42.
4 Годишен доклад за 2012 г. относно работата на Системата за бърз обмен на информация за опасни 
нехранителни продукти, глава ІІ.
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дейностите по надзор на пазара в държавите членки, но също така е несъмнено, че 
броят на опасните продукти на единния пазар се увеличава.

Докладчикът счита това за неприемливо, тъй като липсата на доверие към единния 
пазар възпрепятства растежа и просперитета в Съюза като цяло. От основно значение за 
решаването на този проблем е наличието на добре функциониращ режим за 
безопасност на продуктите, който се създава именно с настоящия регламент.

Хоризонтални въпроси

Регламентът относно безопасността на потребителските продукти като обща 
предпазна мрежа
За докладчика е от изключително значение настоящият регламент да продължи да 
изпълнява ролята на „предпазна мрежа“ по отношение на безопасността на продуктите. 
В действащото законодателство в директивата относно общата безопасност на 
продуктите1 се подчертава, че тя се отнася за случаите, когато липсват по-конкретни 
разпоредби за безопасността в законодателството на Съюза и по този начин се 
осигурява безопасността на всички продукти, които са пуснати на пазара. 

Чрез привеждане на действащите разпоредби в съответствие с настоящия регламент, 
Регламентът относно безопасността на потребителските продукти ще изпълнява 
функцията на „чадър“, така че да се отстрани горепосоченият пропуск. По тази причина 
докладчикът посочва, че регламентът ще изпълнява ролята на широкообхватна 
нормативна уредба с хоризонтален характер относно продуктите, които вече 
съществуват или могат да бъдат разработени, както и за отстраняване на пропуските.

Повторно въвеждане на принципа на предпазните мерки
Предпазната мрежа за законодателството на Съюза относно продуктите трябва да 
предвижда ефикасни изисквания за безопасност. Въпреки това докладчикът счита, че в 
предложението на Комисията има един основен недостатък: позоваването на принципа 
на предпазните мерки в Директивата относно общата безопасност на продуктите2 при 
оценката на възможните рискове, свързани с продуктите, е заличено.

Докладчикът счита, че това не е правилният сигнал, който да се изпрати на 
потребителите, икономическите оператори и органите за надзор на пазара. Вместо това 
принципът на предпазните мерки — както е посочено в член 191, параграф 2 от ДФЕС 
— трябва да бъде повторно въведен, за да се гарантира, че се отделя нужното внимание 
на основните аспекти на безопасността при оценката на безопасността на продуктите.

Чрез повторното въвеждане на принципа на предпазните мерки докладчикът 
подчертава необходимостта от запазване на този хоризонтален принцип и основен 
крайъгълен камък за безопасността на продуктите и безопасността на потребителите.

                                               
1 Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата 
безопасност на продуктите.
2 Член 8, параграф 2 и съображение 1 на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите.
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Привеждане в строго съответствие с новата законодателна рамка
Едно от най-важните нововъведения в предложението на Комисията относно 
безопасността на потребителските продукти е привеждането в съответствие на 
задълженията на икономическите оператори съобразно Решение № 768/2008/ЕО1 към 
разпоредбите в настоящия регламент. Това е новост, тъй като решението — като част 
от новата законодателна рамка — досега беше приведено в съответствие само с 
хармонизираното законодателство на Съюза, докато глава II от настоящия регламент 
обхваща единствено нехармонизираните продукти.

Според докладчика е от решаващо значение да се осигури последователност в 
законодателството на Съюза по отношение на задълженията на икономическите 
оператори. По тази причина привеждането в съответствие на решението към настоящия 
регламент следва да бъде възможно най-строго, като се положат усилия да не се изменя 
текстът на вече въведените в решението и транспонирани в настоящия регламент 
разпоредби.

Повишено внимание по отношение на безопасността при проектирането
Безопасността на продуктите винаги ще бъде отговорност на производителите. Да се 
гарантира, че производителите автоматично вземат под внимание безопасността на 
продукта на етапа на неговото проектиране може силно да повлияе на безопасността на 
продуктите на пазара, като спомогне за икономия на средствата, отпускани за 
наблюдение на пазара.

Докладчикът ще поиска от Комисията да създаде лесен и ефективен начин за оценка от 
икономическите оператори на всички рискове, свързани с продукта, преди пускането 
му на пазара.

Ключови предложения
Освен горепосочените четири хоризонтални въпроса, докладчикът ще насочи 
вниманието си към следните ключови предложения:

Уязвими потребители
Специално внимание трябва да бъде обърнато на уязвимите потребители в рамките на 
единния пазар. При оценката на безопасността на продуктите уязвимостта на 
потребителите е ключов фактор за определяне на това дали даден продукт е безопасен 
или не. Освен това докладчикът счита за необходимо при оценката на безопасността на 
продуктите да се взема предвид понятието „привлекателни за децата продукти”. 

Страна на произход
С предложението на Комисията се въвежда изискването за посочване на произхода 
върху самите продукти или върху техните опаковки. Докладчикът подкрепя посоченото 
в член 7 предложение, защото е важно да се подобри проследяемостта на продуктите за 
органите за надзор на пазара, да се повиши прозрачността на веригата за доставки и по 
този начин да се укрепи доверието на потребителите в единния пазар.

                                               
1 Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за 
предлагането на пазара на продукти.
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Маркировката „СЕ+”
Маркировката „CE” сигнализира на потребителите, че продуктът е безопасен. Все пак 
маркировката „CE” показва само, че производителят поема отговорност за 
съответствието на продукта с всички приложими изисквания, предвидени в 
съответното законодателство. Докладчикът предлага въвеждането на нова маркировка 
„СЕ+”, която да показва, че маркираният продукт е тестван от независима трета страна 
и се счита за безопасен от компетентния орган. Следователно, маркировката „СЕ+” ще 
допълва настоящата маркировка „CE”.

Трансатлантически диалог
Сътрудничество с органите на САЩ, отговарящи за безопасността на продуктите и 
надзора на пазара, е от решаващо значение за подобряване на настоящото положение и 
законодателния режим в Съюза. Чрез официално сътрудничество, диалог и обмен на 
най-добри практики Съюзът може да се поучи от САЩ във връзка с въвеждането на по-
добро и по-ефективно законодателство. Преди крайния срок за внасяне на изменения 
по настоящия доклад докладчикът ще започне диалог с представители на 
американското правителство и вероятно ще внесе изменения относно 
трансатлантическия диалог на този етап.

Звена за контакт относно безопасността на продуктите 
В Регламент 764/2008 относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на 
някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в 
други държави членки, звената за контакт относно продукти са установени във всяка 
държава членка, за да информират икономическите оператори относно правилата за 
взаимно признаване, посочени в регламента. Все пак, докладчикът счита за необходимо 
да се разшири обхватът на звената за контакт относно продукти чрез улесняване на 
обучението относно законодателството за безопасността на продуктите и обмен на 
информация между промишлените отрасли и икономическите оператори.

Санкции
Наказанията и санкциите трябва да бъдат рационализирани и точно определени, с цел 
недобросъвестните търговци да плащат по-голямата част от разходите за дейностите по 
надзор на пазара. Понастоящем данъкоплатците са тези, които плащат разходите по 
надзора на пазара в рамките на Съюза. В бъдеще санкциите ще бъдат от решаващо 
значение за възпиране и разубеждаване на нелоялните търговци, които желаят да влязат 
на единния пазар, като същевременно тези санкции ще бъдат пропорционални и 
справедливи.

Онлайн продажби
И накрая, тъй като редица продукти от трети държави, закупувани онлайн от 
потребителите, могат да не отговарят на европейските изисквания и стандарти за 
безопасност, като по този начин застрашават безопасността и здравето на 
потребителите, докладчикът подчертава необходимостта от поставяне на специален 
акцент върху укрепването на доверието на потребителите в електронната търговия чрез 
обучителни и информационни кампании, инициирани от Комисията.
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ПРИЛОЖЕНИЕ - СПИСЪК НА ИЗЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Декларация за отказ от отговорност
Следният списък на заинтересовани страни е изготвен въз основата на срещи, писма и 
документи за изразяване на позиция в периода от януари 2010 година до крайния срок 
за внасяне на този проектодоклад – юни 2013 година.

Трябва да се отбележи, че списъкът не е изчерпателен. До известна степен е 
невъзможно да се посочат всички видове застъпничество пред докладчика по време на 
настоящия парламентарен мандат. Освен това, докладчикът работи в Европейския 
парламент по въпроса за безопасността на продуктите още от 2008 г. Затова 
източниците на вдъхновение са много и е трудно да бъдат обхванати в тяхната цялост.

Въпреки това, целта на този списък на лобистите е докладчикът да покаже по открит 
начин откъде е почерпил вдъхновение за този проектодоклад.

Списък на заинтересованите лица
 Европейска асоциация за координиране на представителството на потребителите в 

стандартизацията (ANEC) 
 Европейско бюро на съюзите на потребителите (BEUC)
 Конфедерация на Европейския бизнес (BUSINESSEUROPE)
 Европейски комитет по стандартизация в електротехниката (CEN-CENELEC)
 CEOC интернешънъл
 Конфедерация на датската промишленост
 Датска търговска камара
 Датски потребителски съвет
 Датски орган за безопасност на технологиите
 Датска фондация за стандарти
 ГД „Здравеопазване и потребители“
 Европейски синдикален институт (ETUI)
 Еврокомерс 
 Европейски икономически и социален комитет
 Сдружение на европейските производители на гуми и гумени изделия
 Предстоящото литовско председателство на Съвета на ЕС, което започва от есента 

на 2013 г.
 Ирландското председателство на Съвета на ЕС от пролетта на 2013 г.
 Г-н Жан-Филип Монфор, партньор на Майер Браун
 ЛЕГО и ТИЕ (европейски предприятия за производство на играчки) 
 Луи Вюитон Моет Хенеси (LVMH)
 „Оргалайм”
 Постоянно представителство на Австрия в Европейския съюз
 Постоянно представителство на Дания в Европейския съюз
 Постоянно представителство на Нидерландия в Европейския съюз
 Г-н Торбен Рабек, независим консултант
 Германската служба за техническа инспекция TÜV
 „Ул Демко”
 Комисия по безопасност на потребителските продукти на САЩ 
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 „Велукс”, Дания 
 Докладчикът проведе закуска-дебат в сътрудничество с BUSINESSEUROPE и 

BEUC на 4 юни 2013 г. За списъка на участниците, моля, свържете се с кабинета на 
докладчика.


