
AM\838374BG.doc PE452.667v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по международна търговия

2010/2085(INI)

9.11.2010

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 7

Проектостановище
Małgorzata Handzlik
(PE450.700v01-00)

относно преразглеждане на Директивата относно общата безопасност на 
продуктите и надзора на пазара
(2010/2085(INI))



PE452.667v01-00 2/7 AM\838374BG.doc

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\838374BG.doc 3/7 PE452.667v01-00

BG

Изменение 1
Carl Schlyter

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че глобализацията, 
засиленото възлагане на дейности на 
външни изпълнители и нарастването на 
международната търговия означават, че 
все повече продукти се търгуват на 
пазарите по целия свят; счита, че 
тясното сътрудничество между 
глобалните регулатори и другите 
заинтересовани лица в областта на 
безопасността на потребителските стоки 
е от ключово значение за справяне с 
предизвикателствата на комплексните 
вериги за доставка и нарастващите 
търговски обеми;

1. изтъква, че глобализацията, 
засиленото възлагане на дейности на 
външни изпълнители и нарастването на 
международната търговия означават, че 
все повече продукти се търгуват на 
пазарите по целия свят; счита, че 
тясното сътрудничество между 
глобалните регулатори и другите 
заинтересовани лица в областта на 
безопасността на потребителските стоки 
е от ключово значение за справяне с 
предизвикателствата на комплексните 
вериги за доставка и нарастващите 
търговски обеми; изразява очакването 
си, че при преразглеждането на 
Директивата относно общата 
безопасност на продуктите и надзора 
на пазара ще бъдат предложени 
разпоредби, отговарящи на задачата 
за ефективно налагане на отчетност 
на предприятията по цялата верига 
на доставка за техните продукти;

Or. en

Изменение 2
Carl Schlyter

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че създаването на единна 
система на ЕС за контрол на всички 
продукти е от първостепенно значение 
за нашите търговски партньори и за 

3. подчертава, че създаването на единна 
система на ЕС за контрол на всички 
продукти е от първостепенно значение 
за нашите търговски партньори и за 
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производителите от трети страни, които 
продават своите продукти на пазара на 
ЕС; счита, че при подготовката на 
предложения относно преразглеждането 
на Директивата относно общата 
безопасност на продуктите Комисията 
следва да обмисли сериозно 
възможността за включване на 
разпоредбите относно надзор на пазара 
на Директивата относно общата 
безопасност на продуктите в новата 
законодателна рамка;

производителите от трети страни, които 
продават своите продукти на пазара на 
ЕС, при условие, че стандартите на 
тази система са най-малко 
равностойни на най-високите 
стандарти в коя да е от държавите-
членки; счита, че при подготовката на 
предложения относно преразглеждането 
на Директивата относно общата 
безопасност на продуктите Комисията 
следва да обмисли сериозно 
възможността за включване на 
разпоредбите относно надзор на пазара 
на Директивата относно общата 
безопасност на продуктите в новата 
законодателна рамка;

Or. en

Изменение 3
David Martin

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че създаването на единна 
система на ЕС за контрол на всички 
продукти е от първостепенно
значение за нашите търговски 
партньори и за производителите от 
трети страни, които продават своите 
продукти на пазара на ЕС; счита, че при 
подготовката на предложения относно 
преразглеждането на Директивата 
относно общата безопасност на 
продуктите Комисията следва да 
обмисли сериозно възможността за 
включване на разпоредбите относно 
надзор на пазара на Директивата 
относно общата безопасност на 
продуктите в новата законодателна 
рамка;

3. подчертава, че създаването на единна 
система на ЕС за контрол на всички 
продукти е важно за нашите търговски 
партньори и за производителите от 
трети страни, които продават своите 
продукти на пазара на ЕС; счита, че при 
подготовката на предложения относно 
преразглеждането на Директивата 
относно общата безопасност на 
продуктите Комисията трябва да 
включи разпоредбите относно надзор на 
пазара на Директивата относно общата 
безопасност на продуктите в новата 
законодателна рамка; 

Or. en
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Изменение 4
Małgorzata Handzlik

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава Комисията да обмисли 
ползата от създаването на системи, 
подобни на системата RAPEX –
Китай, за други търговски партньори, 
по-специално за онези, за чиито 
продукти е съобщено в рамките на 
системата RAPEX;

Or. en

Изменение 5
Małgorzata Handzlik

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава важността на 
проследяемостта на продуктите и на 
етикетирането за определяне на 
държавата на произход на продукта и 
отговорния производител;

Or. en

Изменение 6
Cristiana Muscardini

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава, че все повече продукти от 5. признава нарастването на броя
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трети страни се купуват онлайн от 
потребителите, които може да не са 
информирани за това, че тези 
продукти не винаги съответстват на 
европейските стандарти и могат да 
представляват риск за безопасността 
на ползвателите; отбелязва, че
продуктите, закупени от 
потребителите от трети страни 
онлайн представляват 
предизвикателство за митническите 
органи и органите по надзор на пазара;
призовава Комисията да проучи 
възможните решения на този проблем, 
като същевременно засилва доверието 
на потребителите в електронната 
търговия.

продукти, закупувани онлайн от 
потребителите, които са с произход от 
трети страни и не съответстват на 
европейските стандарти, като по този 
начин застрашават безопасността и 
здравето на потребителите;
призовава Комисията да засили и 
стандартизира митническите 
проверки на продуктите, закупени по 
интернет и да извършва надзор на 
пазара, като отделя специално 
внимание на продуктите, които 
могат да причинят непосредствена 
вреда на потребителите, като 
например фармацевтичните и 
хранителните продукти;
настоятелно призовава Комисията да 
проучи възможните решения на този 
проблем, за да засили доверието на 
потребителите в електронната търговия.

Or. it

Изменение 7
David Martin

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. признава, че все повече продукти от 
трети страни се купуват онлайн от 
потребителите, които може да не са 
информирани за това, че тези продукти 
не винаги съответстват на европейските 
стандарти и могат да представляват 
риск за безопасността на ползвателите; 
отбелязва, че продуктите, закупени от 
потребителите от трети страни онлайн 
представляват предизвикателство за 
митническите органи и органите по 
надзор на пазара; призовава Комисията 
да проучи възможните решения на този 
проблем, като същевременно засилва 
доверието на потребителите в 

5. признава, че все повече продукти от 
трети страни се купуват онлайн от 
потребителите, които може да не са 
информирани за това, че тези продукти
не винаги съответстват на европейските 
стандарти и могат да представляват 
риск за безопасността на ползвателите; 
отбелязва, че продуктите, закупени от 
потребителите от трети страни онлайн 
представляват предизвикателство за 
митническите органи и органите по 
надзор на пазара; призовава Комисията 
да проучи възможните решения на този 
проблем.
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електронната търговия.

Or. en


