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Изменение 10
Салваторе Яколино

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.

Or. it

Обосновка

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

Изменение 11
Кристиана Мускардини

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, 
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.
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Or. it

Изменение 12
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15a (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 ще оценяват 
безопасността на продуктите 
съгласно специални критерии, въз 
основа на които ще определят 
равнището на риска във връзка с даден 
продукт. Органите за надзор на 
пазара могат да съдействат на 
стопанските субекти при 
оценяването на безопасността.

Or. en

Обосновка

Важно е органите за надзор на пазара да съдействат на стопанските субекти 
(например: производители, вносители и т.н.) 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 вносителите не 
знаят пълните характеристики на продуктите.

Изменение 13
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 16a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) „риск“ означава риск, който 
може да въздейства неблагоприятно 
върху здравето и безопасността на 
лицата като цяло, върху 
здравословните и безопасни условия 
на труд, защитата на 
потребителите, околната среда и 
обществената сигурност, както и 
върху 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 — и неговото пускане в 
експлоатация, монтажа му и 
условията за поддръжка;

Or. en

Обосновка

CPSD 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 14
Йорг Лайхтфрид

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 

(20) От съществено значение е да се 
гарантира, че всички продукти, които 
се продават на пазара на ЕС, са 
безопасни, за да се осигури, наред с 
другото, високо равнище на защита 
на потребителите. Подчертава, че
идентифицирането, произхода и 
проследяването на продуктите по цялата 
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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 
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.

верига на доставки ще спомогне 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 
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. С оглед на това 
Европейският парламент 
настоятелно призовава Комисията 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. 
Призовава Комисията да позволи на 
специалистите, работещи в 
областта на безопасността на 
продуктите, търговските и 
потребителските организации и 
националните органи да имат достъп 
до цялата съответна информация, 
като същевременно се гарантира 
необходимата поверителност. 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 
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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.

Or. en

Изменение 15
Кристиана Мускардини

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 
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 

(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 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 
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 
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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.

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.

Or. it

Изменение 16
Мариел дьо Сарнез

Предложение за регламент
Съображение 20а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Необходима е опростена, 
надеждна и хармонизирана система 
за маркировка и сертификация на 
европейско равнище, единна за 
предприятията и потребителите.

Or. fr

Изменение 17
Мариел дьо Сарнез

Предложение за регламент
Съображение 20б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20б) Обозначаването на произхода на 
продуктите трябва да се основава на 
спецификации и на строги критерии.

Or. fr
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Изменение 18
Кристофер Фйелнер

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 
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.

заличава се

Or. en

Изменение 19
Робърт Стърди
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Съображение 21
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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 
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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че безопасността на продуктите е важно понятие, не е 
обективно доказано, че задължителното посочване на произхода спомага за 
гарантиране на безопасността и че един незаконодателен и доброволен подход би бил 
за предпочитане. Освен това, добавената стойност на задължителното посочване на 
произхода би била съмнителна, като се има предвид, че разпоредбите на член 8 биха 
позволили обезпечаването на необходимата и достатъчна проследимост.

Изменение 20
Кристофер Фйелнер

Предложение за регламент
Съображение 21
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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 
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.

(21) Посочването на произхода допълва 
основните изисквания за проследимост 
във връзка с наименованието и адреса 
на производителя. По-специално 
посочването на държавата на произход 
може да помогне 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. Посочването 
на произхода следва да бъде 
извършвано доброволно, в случаите 
когато това представлява търговско 
предимство за производителите.

Or. en

Изменение 21
Йорг Лайхтфрид

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 
действителното място на производство 
във всички онези случаи, когато не 
може да се осъществи връзка с 

(21) Подчертава необходимостта от 
проследимост на продуктите и на 
етикетите, за да се определи 
държавата на произход на продукта и 
отговорният производител. От 
съществено значение е да се осигури 
надеждно проследяване на всички 
етапи от живота на продукта, като 
същевременно се гарантира, че това 
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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.

не води до увеличена 
административна тежест.
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 
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, за 
предоставяне на възможност за 
информиране на потребителите 
относно устойчивостта на продукта 
по отношение на социалните, 
екологичните и производствените 
стандарти, както и относно 
качеството и безопасността на 
самия продукт. 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. 
Следователно призовава Комисията 
да участва по-активно в 
координирането на дейностите на 
европейските органи за надзор на 
пазара, митническите органи и 
компетентните органи на 
държавите членки и на трети 
държави.

Or. en

Изменение 22
Салваторе Яколино
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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 
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.

(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 
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. Посочването 
на произхода на материалите, от 
които е съставен даден продукт,
допълва информацията за 
потребителите. 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. it

Обосновка

Посочването на държавата на произход не предоставя пълна информация на 
потребителя относно истинския произход на продукта и следва да бъде съчетано с 
информация за материалите, от които той е съставен.

Изменение 23
Мариел дьо Сарнез

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

(20а) Трябва да се провеждат 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността на 
обществеността относно ролята на 
органите за надзор на пазара, за 
могат потребителите да сезират 
тези органи, при необходимост.

Or. fr

Изменение 24
Йорг Лайхтфрид

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. От съществено значение е 
санкциите да са хармонизирани във 
всички държави членки, за да се 
избегне по-голям внос и дистрибуция в 
държави, където санкциите не са 
толкова строги в сравнение с други
държави. Тези санкции трябва да бъдат 
ефективни, възпиращи и 
пропорционални на количеството и 
стойността на стоката и на периода 
от време, през който тя е била 
предлагана на пазара.

Or. en

Изменение 25
Салваторе Яколино
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – уводна част

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:

Or. it

Обосновка

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

Изменение 26
Даниел Каспари, Андреас Шваб

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Обосновка

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

Изменение 27
Йорг Лайхтфрид

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на развитието на 
онлайн продажбите и митниците, 
трябва да се обърне внимание на 
трудностите, пред които са 
изправени органите за надзор на 
пазара при предприемането на 
действия срещу опасни продукти, 
продавани онлайн. За справяне с 
предизвикателствата във връзка с 
упражняването на целесъобразен
контрол върху вносните продукти, 
призовава Комисията да осигури 
специфични инструменти за 
митническите органи, от една 
страна, и да засили допълнително 
сътрудничеството между 
правоприлагащите органи, от друга
страна. Признава нарастването на 
броя на продуктите от трети 
държави, закупувани онлайн от 
потребителите, които не 
съответстват на европейските 
стандарти, като по този начин 
застрашават здравето и 
безопасността на потребителите. 
Следователно призовава Комисията 
да засили и стандартизира 
митническите проверки и пазарния 
надзор върху продуктите, закупувани 
по интернет. Освен това подчертава, 
че Комисията и компетентните 
национални органи следва да 
разработват кампании за повишаване 
на осведомеността, насочени към 
информиране на потребителите 
относно рисковете, свързани с 
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покупката на фалшифицирани 
продукти, особено онлайн.

Or. en

Изменение 28
Кристиана Мускардини, Николо Риналди

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква aа) (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;

Or. en

Изменение 29
Салваторе Яколино

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it
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Обосновка

Автентичността на продукта и наличието на регистрирана марка показват, че той 
отговаря на признатите на европейско равнище стандарти за качество.

Изменение 30
Кристиана Мускардини

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 31
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2а (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 били оценени 
параметрите по параграфи 1 и 2 и как 
е бил определен възможният риск за 
даден продукт, въз основата на 
подобен списък. При поискване,
органите за пазарен надзор ще 
съдействат на стопанските субекти 
при извършването на оценката.
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Or. en

Обосновка

In the case of products that are not subject to any Union harmonisation legislation, EU 
standards or national health and safety legislation, there needs to be clear parameters on 
which basis risk can be properly assessed and defined. However, this evaluation should not 
be left only to economic operators, but there should be a control by market surveillance 
authorities that is at least based on self-declarations of economic operators showing how the 
risk assessment has been carried out. This is particularly relevant in the case of imported 
products since importers may have a more limited knowledge of how the requirements as per 
paragraph 2 apply to an imported product.

Изменение 32
Робърт Стърди
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 7 заличава се
Посочване на произхода
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.
2. За целите на определянето на 
държавата на произход по смисъла на 
параграф 1 се прилагат правилата за 
непреференциален произход, 
установени в членове 23—25 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността.
3. Ако държавата на произход, 
определена в съответствие с 
параграф 2, е държава — членка на 
Съюза, производителите и 
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вносителите могат да посочат Съюза 
или конкретна държава членка.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че безопасността на продуктите е важно понятие, не е 
обективно доказано, че задължителното посочване на произхода спомага за 
гарантиране на безопасността и че един незаконодателен и доброволен подход би бил 
за предпочитане. Освен това, добавената стойност на задължителното посочване на 
произхода би била съмнителна, като се има предвид, че разпоредбите на член 8 биха 
позволили обезпечаването на необходимата и достатъчна проследимост.

Изменение 33
Кристофер Фйелнер

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.

заличава се

Or. en

Изменение 34
Кристофер Фйелнер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 

1. Производителите и вносителите се 
насърчават да гарантират, че върху 
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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.

продуктите е посочена държавата на 
произход на продукта или, когато 
размерът или естеството на продукта не 
позволява това, че информацията може 
да бъде представена доброволно върху 
опаковката или в документ, който 
придружава продукта, когато това 
представлява търговско предимство 
за тях.

Or. en

Изменение 35
Ханс-Петер Мартин

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 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. 
В случай че значителна част от 
производството се осъществява в 
различни държави, всички тези 
държави на произход се посочват, 
подредени съобразно техния дял във 
веригата за създаване на добавена 
стойност.

Or. de

Изменение 36
Йорг Лайхтфрид

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
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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 и вносителите на 
продукти трябва да обозначат 
държавата на произход, за да позволят 
проследимостта на стоките по 
веригата на доставка. Освен това 
посочването на държавата на 
произход играе съществена роля във 
връзка с изземването или изтеглянето
на опасни продукти от европейския 
пазар. 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. Когато размерът и/или 
естеството на продукта не позволява 
посочване на произхода върху самия 
продукт, информацията трябва да бъде 
представена върху опаковка или в 
документ, който придружава продукта.

Or. en

Изменение 37
Кристиана Мускардини, Николо Риналди

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 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, например такъв, в който се 
посочва мястото на продажба.
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Or. en

Изменение 38
Салваторе Яколино

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

Or. it

Обосновка

Посочването на държавата на произход не предоставя пълна информация на 
потребителя относно истинския произход на продукта и следва да бъде съчетано с 
информация за материалите, от които той е съставен.

Изменение 39
Даниел Каспари

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

Or. en

Изменение 40
Кристиана Мускардини, Николо Риналди

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Посочването на държавата на 
произход на продукта следва да се 
извърши с думите „произведено в“, 
последвано от името на 
съответната държава на произход. 
Това посочване може да се изпише на 
всеки от официалните езици на 
Европейския съюз и да бъде лесно 
разбираемо за потребителите или за 
крайните потребители в държавата 
членка, в която стоките трябва да 
бъдат пуснати в продажба. 
Посочването 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 и на латиница.

Or. it

Изменение 41
Даниел Каспари

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Думите „произведено в“, заедно с 
името на държавата на произход,
посочват произхода на стоките. 
Обозначаването може да се прави на 
всеки от официалните езици на 
Европейския съюз, който се разбира 
лесно от крайните потребители в 
държавите членки, за чийто пазар са 
предназначени стоките, или на 
английски език, като се използват 
думите „made in“ и английското 
наименование на държавата на 
произход. Маркировката може да се 
осъществява единствено с букви от 
латинската азбука за продукти, 
пуснати на пазари в държави, чийто 
език се изписва с тази азбука.

Or. en

Изменение 42
Даниел Каспари

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Член 7 от настоящия регламент 
се прилага за тези продукти, 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.

Or. en
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Изменение 43
Кристофер Фйелнер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на определянето на 
държавата на произход по смисъла на 
параграф 1 се прилагат правилата за 
непреференциален произход, 
установени в членове 23—25 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността.

заличава се

Or. en

Изменение 44
Ханс-Петер Мартин

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.

заличава се

Or. de

Изменение 45
Кристофер Фйелнер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3
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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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Потребителските стоки, които се продават в Европейския съюз, трябва да 
отговарят на стандартите, свързани с изискванията за безопасност на директивите 
на ЕС. Следователно обозначаването на произхода не би имало връзка с прилагането 
на стандарти. Пазарният надзор е от ключово значение в тази област.

Изменение 46
Йорг Лайхтфрид

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 следва да бъдат 
посочени също и върху всички 
потребителски продукти на 
европейския пазар. Информацията 
върху продуктите относно произхода 
ще повиши ефективността на 
органите за надзор на пазара при 
проследяването на опасни продукти 
на европейския пазар. 

Or. en
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Изменение 47
Йорг Лайхтфрид

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Призовава Комисията да 
гарантира, че в допълнение към 
надписа на етикета „произведено в“ 
производителите предоставят на 
публичните органи информация 
относно безопасността на своите 
продукти. Подчертава, че 
дистрибуторите следва да са 
задължени да проверяват дали 
производителят или вносителят е 
етикетирал правилно 
потребителския продукт преди 
продажбата или предлагането му на 
европейския пазар.

Or. en

Изменение 48
Кристофер Фйелнер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Стоките могат да бъдат 
освободени от задължението за 
обозначаване на произхода по 
технически или търговски причини. 
Стоките могат също така да бъдат 
освободени от задължението за 
обозначаване на произхода, когато 
правилата за произход сами по себе си 
определят държавата на произход, 
без да предоставят съответна 
информация на потребителя, т.е. в 
тези случаи, когато продуктът е 
резултат от сложна, специализирана 



AM\1000100BG.doc 29/39 PE514.717v02-00

BG

и транснационална производствена 
верига или когато добавената 
стойност на продукта в държавата 
на крайна основна трансформация е 
от несъществено значение.

Or. en

Обосновка

Непреференциалните правила за произход служат като основа за международната 
търговска система при определянето на държавата на произход. Тъй като 
производствените вериги стават все по-специализирани и глобализирани, 
обозначението на държавата на произход често заблуждава потребителя, като 
оставя погрешното впечатление, че продуктът е произведен изцяло или до голяма
степен в обозначената на етикета държава.

Изменение 49
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
производителите, с цел защита на 
здравето и безопасността на 
потребителите, провеждат изпитване на 
образци на продуктите, които са 
предоставени на пазара, разследват 
сигнали по жалби и поддържат регистър 
на жалбите, неотговарящите на 
изискванията продукти и иззетите 
продукти и информират дистрибуторите 
за провеждането на този мониторинг.

3. Пропорционално на възможните 
рискове, свързани с даден продукт, 
оценени съгласно член 6,
производителите, с цел защита на 
здравето и безопасността на 
потребителите, възлагат на независим 
трети орган задачата за извършване 
на проверки за съответствие, 
провеждат изпитване на образци на 
продуктите, които са предоставени на 
пазара, разследват сигнали по жалби и 
поддържат регистър на жалбите, 
неотговарящите на изискванията 
продукти и иззетите продукти и 
информират дистрибуторите за 
провеждането на този мониторинг.

Or. en
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Изменение 50
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

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, 
оценени съгласно член 6,
производителите изготвят техническа 
документация. Техническата 
документация съдържа, когато това е 
целесъобразно, следното:

Or. en

Изменение 51
Мариел дьо Сарнез

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, както 
и че производителят спазва 
изискванията, посочени в член 8, 
параграфи 4, 6 и 7.

Or. fr

Изменение 52
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1а (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 тези, които са посочени в 
член 6, като те бъдат упоменати в 
техническата документация, която 
той ще предостави на вносителя.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 53
Кристиана Мускардини, Николо Риналди

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3а (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, 
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придружаващ продукта.

Or. en

Изменение 54
Ханс-Петер Мартин

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 езици, които могат лесно да бъдат 
разбрани 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.

Or. de

Изменение 55
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

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, 

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 
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неотговарящите на изискванията 
продукти и иззетите продукти и 
информират производителя и 
дистрибуторите за провеждането на 
такъв мониторинг.

регистър на жалбите, неотговарящите на 
изискванията продукти и иззетите 
продукти и информират производителя 
и дистрибуторите за провеждането на 
такъв мониторинг.

Or. en

Изменение 56
Кристиана Мускардини

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.

Or. en

Изменение 57
Кристиана Мускардини

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 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 
модели.

Or. en

Изменение 58
Кристиана Мускардини, Николо Риналди

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 
европейския или на онлайн 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. 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.
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Or. en

Изменение 59
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 13 заличава се
Освобождаване от определени 
задължения на производителите, 
вносителите и дистрибуторите
1. Задължението за информиране на 
органите за надзор на пазара в 
съответствие с член 8, параграф 9, 
член 10, параграфи 2 и 7 и член 11, 
параграфи 3 и 5 не се прилага, когато 
са изпълнени следните условия:
а) само ограничен брой подробно 
идентифицирани продукти не са 
безопасни;
б) производителят, вносителят или 
дистрибуторът може да докаже, че 
рискът е бил напълно контролиран и 
повече не може да застрашава 
здравето и безопасността на хората;
в) причината за риска от продукта е 
такава, че информацията за нея не 
представлява полезна информация за 
органите или обществеността.
2. Комисията може посредством 
актове за изпълнение да определи 
случаите, които отговарят на 
изискванията на параграф 1. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 19, 
параграф 3.
3. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
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актове в съответствие с член 20 за 
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.

Or. en

Изменение 60
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

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 
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.

1. За всички продукти, категории или 
групи от продукти, които, поради своите 
специфични характеристики или 
специфични условия на дистрибуция 
или употреба, могат да крият риск за 
здравето и безопасността на хората, 
Комисията изисква от икономическите 
оператори, които пускат или 
предоставят тези продукти на пазара, да 
създадат система за проследяване или да 
се придържат към такава система.

Or. en

Изменение 61
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Системата за проследяване се състои 
в събирането и съхраняването по 
електронен път на данни, даващи 
възможност за идентификация на 
продукта и на икономическите 
оператори, участващи в неговата верига 
на доставки, както и за поставянето на 
информационен носител върху 
продукта, неговата опаковка или 
придружаващите го документи, даващ 
достъп до тези данни.

2. Системата за проследяване се състои 
в събирането и съхраняването по 
електронен път на данни, даващи 
възможност за идентификация на 
продукта и на икономическите 
оператори, участващи в неговата верига 
на доставки, включително чужди 
производители и такива от ЕС, както 
и за поставянето на информационен 
носител върху продукта, неговата 
опаковка или придружаващите го 
документи, даващ достъп до тези данни. 
Системата за проследяване се 
прилага както за местни, така и за 
вносни продукти.

Or. en

Изменение 62
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за определяне на продуктите, 
категориите или групите от продукти, 
които могат да крият сериозен риск за 
здравето и безопасността на хората, 
както е посочено в параграф 1;

а) за определяне на продуктите, 
категориите или групите от продукти, 
които могат да крият риск за здравето и 
безопасността на хората, както е 
посочено в параграф 1;

Or. en

Изменение 63
Мариел дьо Сарнез

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
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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 
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.

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, 
хармонизирани, пропорционални и 
възпиращи. Държавите членки 
уведомяват 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.

Or. fr

Изменение 64
Йорг Лайхтфрид

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 
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.

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 
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. 
Предвидените санкции могат да 
бъдат пропорционални на 
количеството и стойността на 
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стоката и на периода от време, през 
който тя е била предлагана на пазара.

Or. en


