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КРАТКА ОБОСНОВКА

Свободното движение на безопасни, съответстващи на нормативната уредба и истински 
потребителски продукти е един от основните елементи на Европейския съюз, важен 
стълб за функционирането на единния пазар, който може да възстанови доверието на 
потребителите, които понастоящем нямат правото да научават произхода на 
купуваните от тях продукти поради непълноти в европейското законодателство.

Настоящото предложение има за цел да изясни правната рамка по отношение на 
нехранителните потребителски продукти, като се вземат предвид правомощията на 
икономическите оператори и националните органи, изискващи хармонизиране на 
правилата и контрола, както и на тълкуването и прилагането на действащите правила. В 
противен случай ще се възпрепятства сериозно ефективният надзора на пазара и в 
следствие на това ще се увеличат разходите за европейските предприятия.

Предложението е амбициозно и съдържа редица задължения за производителите, 
вносителите и дистрибуторите, с цел да се гарантира, че на потребителя винаги се 
предоставя необходимата информация, но въпреки това остават някои въпроси, 
свързани с прилагането на тези задължения.

Докладчикът приветства факта, че в предложението за регламент ясно се посочва 
неговото приложно поле, което включва промишлените нехранителни потребителски 
продукти, по отношение на които изискванията за безопасност се прилагат 
хоризонтално. Всъщност докладчикът счита, че наличието на задължение за 
проследимост на продуктите е важно с цел предотвратяване или ограничаване на 
незаконните и нелоялни търговски практики, като това задължение е част от контрола 
върху цялата верига на доставки, въведен за много европейски предприятия в отговор 
на изискванията на пазара.

Задължителното посочване на произхода на продуктите се добавя към основните 
изисквания за проследимост и ги подсилва, тъй като спомага за изпълнение на задачата 
на надзорните органи за определяне на мястото на производство и улеснява контактите 
с органите на страната на произход в рамките на двустранното или многостранно 
сътрудничество в областта на безопасността на продуктите. Познаването на държавите, 
в които един продукт е произведен, всъщност не представлява елемент, отклоняващ 
избора на потребителите, а по-скоро играе важна роля за разбиране на устойчивостта на 
даден продукт по отношение на социалните, екологичните и производствените 
стандарти, както и по отношение на качеството и безопасността на самия продукт. 
Изборът е свободен, когато потребителите имат възможност да се запознаят с всички 
параметри, необходими за извършването на информирана покупка. Това вече е факт в 
много страни, партньори и търговски конкуренти на ЕС, в които от 20-те години на 
миналия век се прилагат по-строги правила за произход спрямо всички стоки, 
включително за продуктите, произведени в Европа и внасяни в тези държави. Сред тях 
са Съединените американски щати, Мексико, Канада и Япония.
Осигуряването на информация означава да се осигури безопасност, а надеждността на 
информацията е важна както за здравето на потребителите, така и за развитието на 
европейската промишленост.
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Докладчикът изразява при все това съмнения относно естеството на риска така, както е 
посочен в регламента: продължава да съществува неяснота относно въпроса дали 
задълженията за проследимост на продуктите следва да важат за всички 
нехармонизирани продукти, без разлика, или с цел гарантиране на пропорционалност 
следва да се предвидят дерогации за продуктите, които се характеризират с много 
ниско равнище на риск или вече са обхванати от разпоредбите на други директиви и 
регламенти.

С цел опростяване на законодателството би било целесъобразно обхватът на настоящия 
регламент да се разшири, така че да включва всички нехармонизирани продукти, с 
изключение само на хранителните продукти.

Докладчикът счита също така, че следва да бъдат определени с по-голяма яснота 
начинът, строгостта и сроковете във връзка с налаганите от държавите членки санкции 
за нарушения на регламента. Поради това следва да се определят общи минимални и 
максимални санкции и срокове за прилагането им, за да се гарантират едни и същи 
последици за операторите, които не спазват правилата за безопасност, независимо от 
държавата членка, в която извършват дейност, а принципът на пропорционалност 
следва да се преразгледа въз основа на презумпцията, че санкцията е пропорционална 
на количеството стока, продадена на територията на ЕС, както и на нейната парична 
стойност.

В рамките на ЕС, чиито граници са отворени, не може да се допусне съществуването на 
силно различаващи се норми за наказване на едно и също престъпление в търговския 
сектор, за който именно ЕС притежава почти изключителна компетентност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по вътрешния пазар 
и защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на развитието на 
онлайн продажбите и митниците, 
следва да се обърне внимание на 
трудностите, пред които са 
изправени органите за надзор на 
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пазара при предприемането на 
действия срещу опасни продукти, 
продавани онлайн. Това е особено 
важно предвид факта, че броят на 
продуктите от трети държави, 
закупувани онлайн от 
потребителите, които не 
съответстват на европейските 
стандарти, се увеличава, като по 
този начин се застрашават здравето 
и безопасността на потребителите.
За справяне с тези предизвикателства 
трябва да се предвиди целесъобразен 
контрол върху вносните продукти. За 
целта е необходимо да се създадат 
специфични инструменти за 
митническите органи и за 
допълнително задълбочаване на 
сътрудничеството между 
правоприлагащите органи. Следва да 
се засилят и стандартизират 
митническите проверки и пазарния 
надзор върху продуктите, закупувани 
по интернет.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Безопасността на продуктите следва 
да се оценява, като се вземат предвид 
всички съответни аспекти, по-специално 
техните характеристики и представяне, 
както и категориите потребители, които 
вероятно ще използват продуктите, като 
се отчита тяхната уязвимост, по-
специално деца, възрастни хора и лица с 
увреждания.

(13) Безопасността на продуктите следва 
да се оценява, като се вземат предвид 
всички съответни аспекти, по-специално 
техните характеристики, състав, 
автентичност и представяне, както и 
категориите потребители, които 
вероятно ще използват продуктите, като 
се отчита тяхната уязвимост, по-
специално деца, възрастни хора и лица с 
увреждания.

Обосновка

Посочването на материалите, от които е съставен даден продукт, допълва 
информацията за потребителите. Освен това неговата автентичност и наличието 
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на търговска марка показват, че продуктът отговаря на признатите на равнището 
на ЕС стандарти за качество.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) В случая на продукти, които не 
са предмет на законодателство на 
Съюза за хармонизация, европейски 
стандарти или национално 
законодателство относно 
изискванията за здраве и безопасност, 
стопанските субекти оценяват 
безопасността на продуктите 
съгласно специални критерии, въз 
основа на които определят 
равнището на риска във връзка с даден 
продукт. Органите за надзор на 
пазара могат да съдействат на 
стопанските субекти при 
оценяването на безопасността.

Обосновка

Важно е органите за надзор на пазара да съдействат на стопанските субекти (като 
например производители, вносители и др.) при оценката на риска за продуктите, 
особено когато те не са включени в законодателство за хармонизация или европейски 
стандарти. По-специално в случая на вносните продукти, оценяването на 
безопасността на продуктите може да бъде сложно, тъй като на вносителите не са 
известни всички характеристики на продуктите.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) „риск“ означава риск, който 
може да въздейства неблагоприятно 
върху здравето и безопасността на 
хората като цяло, здравословните и 
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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;

Обосновка

В Директивата относно безопасността на потребителските продукти се дава 
определение единствено за „сериозен риск“. С оглед съгласуваност с регламента 
относно пазарния надзор, настоящата директива следва също да предлага и общо 
определение за „риск“.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Гарантирането на 
идентифицирането и проследяването на 
продуктите по цялата верига на 
доставки спомага за идентифицирането 
на икономическите оператори, както и 
да бъдат предприети ефективни 
коригиращи мерки срещу опасни 
продукти, като например целеви 
изземвания. Така чрез 
идентифицирането и проследяването на 
продуктите се гарантира, че 
потребителите и икономическите 
оператори получават точна информация 
относно небезопасните продукти, с 
което се повишава доверието в пазара и 
се избягват ненужни смущения в 
търговията. Поради това върху 
продуктите следва да бъде поставена 
информация, която позволява тяхното 

(20) Гарантирането на 
идентифицирането, посочването на 
произхода и проследяването на 
продуктите, въз основа на строги 
спецификации и критерии, по цялата 
верига на доставки спомага за 
идентифицирането на икономическите 
оператори, както и за предприемането 
на ефективни коригиращи мерки срещу 
опасни продукти, като например целеви 
изземвания и унищожаване. Така чрез 
идентифицирането и проследяването на 
продуктите се гарантира, че 
потребителите и икономическите 
оператори получават точна информация 
относно небезопасните продукти, с 
което се повишава доверието в пазара и 
се избягват ненужни смущения в 
търговията. Поради това върху 



PE513.019v02-00 8/23 AD\1003298BG.doc

BG

идентифициране и идентифицирането 
на производителя и ако е приложимо —
на вносителя. Производителите следва 
също така да изготвят техническа 
документация във връзка със своите 
продукти, за което могат да изберат най-
подходящия и икономически ефективен 
начин, като например с електронни 
средства. Освен това от икономическите 
оператори следва да се изисква да 
посочат операторите, които са им 
доставили и на които те са доставили 
даден продукт. Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни се прилага към 
обработването на лични данни за целите 
на настоящия регламент.

продуктите следва да бъде поставена 
информация, която позволява тяхното 
идентифициране и идентифицирането 
на производителя и ако е приложимо —
на вносителя. Производителите следва 
също така да изготвят техническа 
документация във връзка със своите 
продукти, за което могат да изберат 
най-подходящия и икономически 
ефективен начин, като например с 
електронни средства. Освен това от 
икономическите оператори следва да се 
изисква да посочат операторите, които 
са им доставили и на които те са 
доставили даден продукт.
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
1995 г. за защита на физическите лица 
при обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни се 
прилага към обработването на лични 
данни за целите на настоящия 
регламент. По тази причина 
Комисията следва да създаде 
публична информационна база данни 
за безопасността на 
потребителските продукти, за да се 
повиши осведомеността относно 
опасните продукти на вътрешния 
пазар в трансграничен план и 
надлежно да се информират 
потребителите, производителите и 
дистрибуторите, като същевременно 
се гарантира необходимата 
поверителност.

Изменение 6

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 

(21) Посочването на произхода допълва 
основните изисквания за проследимост 
във връзка с наименованието и адреса 
на производителя, без да увеличава 
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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 
производителя или неговият посочен 
адрес се различава от действителното 
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.

административната тежест. По-
специално 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 
производителя или когато неговият 
посочен адрес се различава от 
действителното място на производство, 
за предоставяне на възможност на 
потребителите да направят връзка 
между продуктите и социалните 
норми, нормите по отношение на 
околната среда и нормите за 
безопасност в държавата на произход 
и да се предпазят от фалшифицирани 
или нелегални продукти. 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 и борбата с
фалшифицирането с цел 
предприемане на подходящи 
последващи действия, както се 
постъпва вече в много държави —
търговски партньори и конкуренти 
на ЕС, в които още от 20-те години 
на миналия век се прилагат по-строги 
правила относно произхода , спрямо 
всички стоки, в т.ч. произведените в 
Европа стоки, които се внасят в тези 
държави. Сред тях са Съединените 
американски щати, Мексико, Канада, 
и Япония. Комисията следва да 
участва активно в координирането на 
дейностите на органите за надзор на 
пазара и митническите органи на 
държавите членки и на трети 
държави, както и да организира 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността на 
обществеността относно ролята на 
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органите за надзор на пазара в помощ 
на потребителите.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Европейският съюз вече 
финализира или води преговори по 
двустранни споразумения с държави, в 
които обозначаването на произхода е 
задължително. Счита, че 
задължителното посочване на 
държавата на произход ще създаде по-
уравновесен и справедлив пазар и ще 
увеличи конкуренцията между 
държавите, докато разликите в 
третирането са пречка за 
търговията.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) Информацията върху 
продуктите относно произхода ще 
повиши ефективността на органите 
за надзор на пазара при 
проследяването на опасни продукти.
Освен това посочването на 
държавата на произход играе 
съществена роля във връзка с 
изземването или изтеглянето на 
опасни продукти от пазара на ЕС.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 21 в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21в) Компетентните национални 
органи следва да разработват 
кампании за повишаване на 
осведомеността за информиране на 
потребителите относно рисковете, 
свързани с покупката на 
фалшифицирани продукти, особено 
онлайн.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Държавите членки следва да 
установят система от санкции, 
приложими за нарушения на настоящия 
регламент, и да гарантират прилагането 
им. Тези санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

(30) Държавите членки следва да 
установят система от санкции, 
приложими за нарушения на настоящия 
регламент, и да гарантират прилагането 
им. Тези санкции трябва да бъдат 
ефективни, хармонизирани във 
възможно най-голяма степен,
пропорционални на количеството и 
стойността на стоката и на периода 
от време, през който е била 
предлагана на пазара, и възпиращи.

Обосновка

При липса на хармонизирани санкции в различните държави членки или най-малкото 
на санкции, съобразени с минимални и максимални прагове, определени на европейско 
равнище, проблемът няма да бъде решен, а по-скоро ще се насърчи вносът и 
разпространението в държави, в които санкциите са по-малко строги в сравнение със 
санкциите в другите държави.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 - уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
продукти, получени чрез производствен 
процес, пуснати или предоставени на 
пазара, нови, употребявани или 
обновени, и които отговарят на един от 
следните критерии:

1. Настоящият регламент се прилага за 
продукти, получени чрез производствен 
процес, пуснати или предоставени на 
пазара, включително онлайн, нови, 
употребявани или обновени, и които 
отговарят на един от следните критерии:

Обосновка

С оглед на нарастващата роля на електронната търговия е целесъобразно да се 
уточни, че регламентът се прилага и за онлайн пазара.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – буква ла) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) строителни продукти съгласно 
Регламент (ЕС) № 305/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 9 март 2011 г. за определяне на 
хармонизирани условия за 
предлагането на пазара на 
строителни продукти*;
__________________
*ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5. 

Обосновка

По правило строителните продукти са само междинни, а не крайни продукти. В 
редките случаи, когато спрямо самия продукт трябва да се наложат изисквания за 
безопасност, разпоредбите на Регламент (ЕС) № 305/2011 са достатъчни, за да се 
вземат предвид тези изисквания (вж. член 3, параграф 3, член 11, параграф 6, член 27, 
параграфи 3 и 4).
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „предоставяне на пазара“ е всяка 
доставка на продукт за дистрибуция, 
потребление или използване на пазара 
на Съюза в процеса на търговска 
дейност, срещу заплащане или 
безплатно;

(2) „предоставяне на пазара“ е всяка 
доставка на продукт за дистрибуция, 
потребление или използване на пазара 
на Съюза или онлайн в процеса на 
търговска дейност, срещу заплащане 
или безплатно;

Обосновка

Следва да се посочи и онлайн търговията, при която не се осъществява контрол, 
когато пуснатият на пазара продукт се доставя направо в домовете на 
потребителите. Това важи по-специално за продуктите с малки размери.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(аа) да е автентичен, означава 
продуктът или всяко представяне на 
продукта да не носи без разрешението 
на собственика търговска марка, 
която е идентична или сходна с 
регистрираната търговска марка на 
този продукт, което би заблудило 
потребителите относно истинската 
идентичност на продукта;

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) характеристиките на продукта, а) характеристиките на продукта, 
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включително неговият състав, опаковка, 
инструкции за монтиране, и където е 
приложимо — инструкциите за 
инсталиране и поддръжка;

включително неговият състав, 
автентичност, опаковка, инструкции 
за монтиране, и където е приложимо —
инструкциите за инсталиране и 
поддръжка;

Обосновка

Автентичността на продукта и наличието на регистрирана търговска марка 
показват, че той отговаря на признатите на равнището на ЕС стандарти за 
качество.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За целите на параграфи 1 и 2 
стопанските субекти следва да 
предоставят на националните органи 
за надзор на пазара списък, в който се 
обяснява как са оценени параметрите 
по параграфи 1 и 2 и как е определен 
възможният риск за даден продукт 
въз основата на подобен списък. При 
поискване органите за надзор на 
пазара ще съдействат на 
стопанските субекти при 
извършването на оценката.

Обосновка

За продукти, които не подлежат на хармонизация на законодателството на Съюза и 
за които не се прилагат европейски стандарти или национално законодателство в 
областта на здравето и безопасността, трябва да има ясни параметри, въз основа на 
които да може да се оцени и определи правилно съответният риск. Въпреки това 
тази оценка не следва да се оставя само на стопанските субекти, а органите за 
надзор на пазара следва да упражняват контрол, който да се основава най-малкото 
на декларации на стопанските субекти, показващи начина на извършване на оценката 
на риска. Това важи по-специално за вносните продукти, тъй като вносителите 
могат да имат по-ограничени познания за прилагането на изискванията по параграф 2 
по отношение на даден вносен продукт.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
продукта или, когато размерът или 
естеството на продукта не позволява 
това, че информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава продукта.

1. Производителите, вносителите и
дистрибуторите гарантират, че върху 
продуктите за крайните потребители
е посочена държавата на произход на 
продукта или, когато размерът или 
естеството на продукта за крайните 
потребители не позволява това, че 
информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава този 
продукт, като например документ, в 
който се посочва мястото на 
продажба. Производителите или 
вносителите трябва да гарантират, 
че държавата на произход е 
обозначена на всички продукти, 
които се продават в рамките на 
Европейския съюз, без значение дали 
продуктът е от държава във или 
извън ЕС. Дистрибуторите 
проверяват дали производителят или 
вносителят е етикетирал правилно 
потребителския продукт преди 
продажбата или предлагането му на 
пазара на ЕС.

Изменение 18

Предложение за регламент
Параграф 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавата на произход се указва 
върху продукта с помощта на израза 
„произведено в“, последван от 
наименованието на държавата на 
произход. Това обозначение може да 
се изпише на всеки един от 
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официалните езици на Европейския 
съюз, който е лесно разбираем за 
потребителите или крайните 
потребители в държавата членка, в 
която стоките трябва да бъдат 
пуснати в продажба. Обозначението 
не може да се прави чрез азбука, 
различна от латиницата, в случая на 
продукти, разпространявани на 
пазара на държави, чийто език се 
изписва с тази азбука, докато в 
държавите, които използват азбука, 
различна от латиницата, 
обозначението трябва да бъде 
изписано също така и на латиница.

Обосновка

Необходимо е да се посочат начините на изписване на указанието за произход и да се 
даде възможност на доставчиците да изберат подходящ език, който да е разбираем 
за потребителите.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавата на произход се указва 
ясно, с четливи и незаличими букви, 
така че надписът да е видим при 
нормално ползване, ясно отделен от 
другата информация и представен по 
начин, който не е заблуждаващ, нито 
има вероятност да създаде погрешно 
впечатление по отношение на 
произхода на продукта.

Обосновка

За осигуряване на информация за потребителите и тяхната безопасност е важно да 
се гарантира автентичността на указанието на произхода и да не се допуска заблуда 
на потребителите.
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Член 7 от настоящия регламент 
се прилага за продуктите, които са 
предназначени за крайните 
потребители, с изключение на 
рибните продукти и продуктите от 
аквакултури, определени в член 1 от 
Регламент (ЕО) № 104/2000, както и 
на хранителните продукти, 
определени в член 2 от Регламент 
(ЕО) № 178/2002 на Европейския 
парламент и на Съвета.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако държавата на произход, 
определена в съответствие с параграф 2, 
е държава — членка на Съюза, 
производителите и вносителите
могат да посочат Съюза или 
конкретна държава членка.

3. Ако държавата на произход, 
определена в съответствие с параграф 2, 
е държава — членка на Съюза, 
етикетът „произведено в“ може да 
посочи Съюза или конкретна държава 
членка. Името и адресът на 
производителя се посочват също така 
върху всички потребителски 
продукти, продавани на пазара на ЕС.

Изменение 22

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 

Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
оценени съгласно член 6,



PE513.019v02-00 18/23 AD\1003298BG.doc

BG

документация. Техническата 
документация съдържа, когато това е 
целесъобразно, следното:

производителите изготвят техническа 
документация. Техническата 
документация съдържа, когато това е 
целесъобразно, следното:

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да пуснат даден продукт на 
пазара, вносителите гарантират, че 
продуктът е в съответствие с общото 
изискване за безопасност, определено в 
член 4, както и че производителят е 
спазил изискванията, посочени в член 8, 
параграфи 4, 6 и 7.

1. Преди да пуснат даден продукт на 
пазара, вносителите имат същите 
задължения като тези на 
европейските производители и 
следователно гарантират, че продуктът 
е в съответствие с общото изискване за 
безопасност, определено в член 4, че 
производителят спазва изискванията, 
посочени в член 8, и че 
придружаващата техническа 
документация потвърждава 
съответствието на продукта по 
отношение на свързаните с него 
рискове.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Тъй като съгласно член 8, 
параграф 4 задълженията се 
основават на оценката на риска на 
продукта, която в трети държави 
може да се основава на различни 
критерии и параметри, вносителят 
носи отговорността за гарантиране, 
че чуждият производител е взел 
предвид същите параметри на ЕС 
като посочените в член 6, като те 
бъдат упоменати в техническата 
документация, която той е 
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предоставил на вносителя.

Обосновка

Трябва да се гарантира, че оценката на риска, извършена от чужди производители, се 
основава на същите изисквания на ЕС за продуктите, които се внасят в ЕС и се 
пускат на пазара на ЕС.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Вносителите гарантират, че 
техните продукти имат нанесен 
типов, партиден или сериен номер 
или друг елемент, който позволява 
идентифицирането на продукта и 
който е ясно видим и четлив за 
потребителите, или когато размерът 
или естеството на продукта не 
позволяват това, че необходимата 
информация е представена върху 
опаковката или в документ, 
придружаващ продукта. 

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
вносителите, с цел защита на здравето и 
безопасността на хората, провеждат 
изпитвания на образци на предлаганите 
продукти, разследват сигнали по жалби 
и водят регистър на жалбите, 
неотговарящите на изискванията 
продукти и иззетите продукти и 
информират производителя и 
дистрибуторите за провеждането на 

6. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
оценени съгласно член 6, вносителите, с 
цел защита на здравето и безопасността 
на хората, провеждат изпитвания на 
образци на предлаганите продукти, 
разследват сигнали по жалби и водят 
регистър на жалбите, неотговарящите на 
изискванията продукти и иззетите 
продукти и информират производителя 
и дистрибуторите за провеждането на 
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такъв мониторинг. такъв мониторинг.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Вносителите, 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, вносителите 
незабавно информират за това органите 
за надзор на пазара на държавите 
членки, в които предоставят продукта 
на пазара, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

7. Вносителите, 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. Освен това 
вносителите незабавно информират за 
това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта на пазара, като приложат 
подробни данни, по-специално, относно 
риска за здравето и безопасността, както 
и за всички предприети коригиращи 
действия.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 8

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 и 
я предоставят на разположение на 
органите за надзор на пазара при 
поискване, както и на всеки 
стопански субект, на който 
доставят продуктите си, с 
доказателство за наличието на 
съществени разлики между техните 



AD\1003298BG.doc 21/23 PE513.019v02-00

BG

модели.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който предоставят на пазара, 
не е безопасен или не е в съответствие с 
член 8, параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4, когато е приложимо, се 
уверяват, че са предприети 
необходимите коригиращи действия, за 
да се приведе продуктът в съответствие, 
за да бъде изтеглен или иззет, ако това 
е целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
дистрибуторите незабавно информират 
за това производителя или вносителя, 
когато е приложимо, както и органите за 
надзор на пазара на държавите членки, в 
които предоставят продукта на пазара, 
като предлагат подробни данни, по-
специално, относно риска за здравето и 
безопасността, както и за всички 
предприети коригиращи действия.

5. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който предоставят на пазара на 
Съюза или онлайн, не е безопасен или 
не е в съответствие с член 8, 
параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4, когато е приложимо, се 
уверяват, че са предприети 
необходимите коригиращи действия, за 
да се приведе продуктът в съответствие, 
за да бъде изтеглен или иззет. Освен 
това, ако продуктът не е безопасен, 
дистрибуторите незабавно информират 
за това производителя или вносителя, 
когато е приложимо, както и органите за 
надзор на пазара на държавите членки, в 
които предоставят продукта на пазара, 
като предлагат подробни данни, по-
специално, относно риска за здравето и 
безопасността, както и за всички 
предприети коригиращи действия.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки установяват 
система от санкции за нарушаване на 
разпоредбите на настоящия регламент и 
вземат всички мерки, за да гарантират 
прилагането им. Предвидените санкции 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите членки уведомяват 

1. Държавите членки установяват 
система от санкции за нарушаване на 
разпоредбите на настоящия регламент, 
във основа на минималните общи 
прагове, предложени от Комисията, и 
вземат всички мерки, за да гарантират 
прилагането им. Предвидените санкции 
трябва да бъдат ефективни, 
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Комисията за тези разпоредби най-
късно до [да се добави дата — 3 месеца 
преди датата на прилагане на настоящия 
регламент] и също така незабавно й 
съобщават за всяко последващо 
изменение, което ги засяга.

пропорционални и възпиращи. 
Държавите членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби най-
късно до [да се добави дата — 3 месеца 
от датата на прилагане на настоящия 
регламент] и също така незабавно й 
съобщават за всяко последващо 
изменение, което ги засяга. 
Предвидените санкции трябва да 
бъдат хармонизирани и 
пропорционални на периода от време, 
стойността и количеството на 
неотговарящите на изискванията 
продукти, пуснати на пазара.
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