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Изменение 23
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално членове 33, 114 и 207 от 
него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
по-специално членове 33, 114, 169 и 207 
от него,

Or. it

Изменение 24
Пол Мърфи

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С цел да се осигури свободното 
движение на продукти в рамките на 
Съюза е необходимо да се гарантира, че 
те отговарят на изисквания, които 
осигуряват високо равнище на защита 
на обществените интереси, като 
здравеопазване и безопасност в общ 
смисъл, здравословни и безопасни 
условия на труд, защита на 
потребителите, опазване на околната 
среда и обществената сигурност. 
Стриктното спазване на тези изисквания 
е от възлово значение за осигуряването 
на необходимата защита на тези 
интереси и за създаване на условията, 
при които може да съществува 
лоялна конкуренция на пазара на 
стоки в Съюза. Поради това са 
необходими разпоредби относно 
надзора на пазара и относно проверките 
на продуктите, въвеждани в Съюза от 
трети държави.

(1) С цел да се гарантират правата на 
работниците и потребителите в ЕС 
и в трети държави, които търгуват с 
ЕС, е необходимо да се гарантира, че 
продуктите, които навлизат на 
пазара в ЕС, отговарят на изисквания, 
които осигуряват високо равнище на 
защита на обществените интереси, като 
здравеопазване и безопасност в общ 
смисъл, здравословни и безопасни 
условия на труд, защита на 
потребителите и работниците и на 
техните основни права, опазване на 
околната среда и обществената 
сигурност. Стриктното спазване на тези 
изисквания е от възлово значение за 
осигуряването на необходимата защита 
на тези интереси. Поради това са 
необходими разпоредби относно 
надзора на пазара и относно проверките 
на продуктите, въвеждани в Съюза от 
трети държави.
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Or. en

Изменение 25
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С цел да се осигури свободното 
движение на продукти в рамките на 
Съюза е необходимо да се гарантира, че 
те отговарят на изисквания, които 
осигуряват високо равнище на защита 
на обществените интереси, като 
здравеопазване и безопасност в общ 
смисъл, здравословни и безопасни 
условия на труд, защита на 
потребителите, опазване на околната 
среда и обществената сигурност. 
Стриктното спазване на тези изисквания 
е от възлово значение за осигуряването 
на необходимата защита на тези 
интереси и за създаване на условията, 
при които може да съществува лоялна 
конкуренция на пазара на стоки в 
Съюза. Поради това са необходими 
разпоредби относно надзора на пазара и 
относно проверките на продуктите, 
въвеждани в Съюза от трети държави.

(1) С цел да се осигури свободното 
движение на продукти в рамките на 
Съюза е необходимо да се гарантира, че 
те отговарят на изисквания, които 
осигуряват високо равнище на защита 
на обществените интереси, като 
здравеопазване и безопасност в общ 
смисъл, здравословни и безопасни 
условия на труд, практики на лоялна 
търговия, защита на потребителите, 
опазване на околната среда, защита на 
правата върху интелектуалната 
собственост и обществената 
сигурност. Стриктното спазване на тези 
изисквания е от възлово значение за 
осигуряването на необходимата защита 
на тези интереси и за създаване на 
условията, при които може да 
съществува лоялна конкуренция на 
пазара на стоки онлайн и офлайн в 
Съюза. Поради това са необходими 
разпоредби относно надзора на пазара 
онлайн и офлайн и относно проверките 
на продуктите, въвеждани в Съюза от 
трети държави.

Or. en

Изменение 26
Франк Пруст

Предложение за регламент
Съображение 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С цел да се осигури свободното
движение на продукти в рамките на 
Съюза е необходимо да се гарантира, че 
те отговарят на изисквания, които 
осигуряват високо равнище на защита 
на обществените интереси, като 
здравеопазване и безопасност в общ 
смисъл, здравословни и безопасни 
условия на труд, защита на 
потребителите, опазване на околната 
среда и обществената сигурност. 
Стриктното спазване на тези изисквания 
е от възлово значение за осигуряването 
на необходимата защита на тези 
интереси и за създаване на условията, 
при които може да съществува лоялна 
конкуренция на пазара на стоки в 
Съюза. Поради това са необходими 
разпоредби относно надзора на пазара и 
относно проверките на продуктите, 
въвеждани в Съюза от трети държави.

(1) С цел да се осигури свободното 
движение на продукти в рамките на 
Съюза е необходимо да се гарантира, че 
те отговарят на изисквания, които 
осигуряват високо равнище на защита 
на обществените интереси, като 
здравеопазване и безопасност в общ 
смисъл, здравословни и безопасни 
условия на труд, защита на 
потребителите, защита на
интелектуалната собственост, 
опазване на околната среда и 
обществената сигурност. Стриктното 
спазване на тези изисквания е от 
възлово значение за осигуряването на 
необходимата защита на тези интереси и 
за създаване на условията, при които 
може да съществува лоялна 
конкуренция на пазара на стоки в 
Съюза. Поради това са необходими 
разпоредби относно надзора на пазара и 
относно проверките на продуктите, 
въвеждани в Съюза от трети държави.

Or. fr

Изменение 27
Пол Мърфи

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Предвид значението на ЕС като 
глобален търговски блок, тази 
позиция е необходимо да се използва, 
за да се подобри защитата на 
обществените интереси като 
здравето и безопасността, защитата 
на правата на работниците и 
опазването на околната среда в 
държавите, с които ЕС търгува.
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Изменение 28
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради това с настоящия регламент 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 765/2008, Директива 2001/95/ЕО, 
както и няколко специални секторни 
акта на законодателството на Съюза за 
хармонизация, свързани с надзора на 
пазара, следва да се обединят в един 
регламент, чието приложно поле 
обхваща продукти, които попадат в 
обхвата както на хармонизирани, така и 
на нехармонизирани области от 
законодателството на Съюза, 
независимо от това дали продуктите са 
предназначени за употреба или има 
вероятност да бъдат използвани от 
потребители или специалисти.

(8) Поради това с настоящия регламент 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 765/2008, Директива 2001/95/ЕО, 
както и няколко специални секторни 
акта на законодателството на Съюза за 
хармонизация, свързани с надзора на 
пазара, следва да се обединят в един 
регламент, чието приложно поле 
обхваща продукти, които попадат в 
обхвата както на хармонизирани, така и 
на нехармонизирани области от 
законодателството на Съюза, 
независимо от това дали продуктите се 
търгуват онлайн или офлайн, дали са 
предназначени за употреба или има 
вероятност да бъдат използвани от 
потребители или специалисти.

Or. en

Изменение 29
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Надзорът на пазара следва да се 
осъществява въз основа на оценката на 
риска, породен от даден продукт, като 
се вземат под внимание всички свързани 
със случая данни. Продукт, който 
попада в обхвата на законодателството 

(15) Надзорът на пазара следва да се 
осъществява въз основа на оценката на 
риска, породен от даден продукт, като 
се вземат под внимание всички свързани 
със случая данни, и въз основа на 
задължението за полагане на грижа 
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на Съюза за хармонизация, с което се 
определят съществените изисквания, 
отнасящи се до защитата на определени 
обществени интереси, следва да се 
възприема като продукт, който не
представлява риск за съответните 
обществени интереси, при условие че 
отговаря на посочените съществени 
изисквания.

за всички съответни икономически 
оператори, особено посредниците, 
независимо дали продуктите се 
търгуват онлайн или офлайн. 
Продукт, който попада в обхвата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, с което се определят 
съществените изисквания, отнасящи се 
до защитата на определени обществени 
интереси, следва да се възприема като 
продукт, който не представлява риск за 
съответните обществени интереси, при 
условие че отговаря на посочените 
съществени изисквания.

Or. en

Изменение 30
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) В случай на нехармонизирани 
продукти, органите за надзор на 
пазара следва да вземат предвид 
документацията, предоставена от 
икономическите оператори съгласно 
(ЕС) № [.../...] [относно безопасността 
на потребителските продукти].

Or. en

Обосновка

Необходимо е да бъдат осъществени повече връзки между регламента за надзор на 
пазара и CPSD.

Изменение 31
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За целите на настоящия регламент 
следва да се извършва оценка на риска 
за идентифициране на продукти, за 
които има вероятност да окажат 
неблагоприятно въздействие върху 
обществените интереси, защитени с 
[Регламент (ЕС) № xxxx (относно 
безопасността на потребителските 
продукти)], специалното секторно 
законодателство на Съюза за 
хармонизация и друго законодателство 
на Съюза относно продукти, които 
попадат в обхвата на настоящия 
регламент. В нея следва да се включи —
при възможност — информация за 
рискове, които вече са се проявили по 
отношение на съответния продукт. 
Също така следва да се вземат под 
внимание всички мерки, които 
евентуално са били предприети от 
съответните икономически оператори за 
намаляване на рисковете. По-изявената 
евентуална уязвимост на потребителите 
— за разлика от ползвателите 
специалисти, следва да бъде взета под 
внимание, както и по-изявената 
уязвимост на определени категории 
потребители като деца, възрастни хора 
или хора с увреждания.

(18) За целите на настоящия регламент 
следва да се извършва оценка на риска 
за идентифициране на продукти, за 
които има вероятност да окажат 
неблагоприятно въздействие върху 
обществените интереси, защитени с 
[Регламент (ЕС) № xxxx (относно 
безопасността на потребителските 
продукти)], специалното секторно 
законодателство на Съюза за 
хармонизация и друго законодателство 
на Съюза относно продукти, които 
попадат в обхвата на настоящия 
регламент. В нея следва да се включи —
при възможност — информация за 
рискове, които вече са се проявили по 
отношение на съответния продукт. 
Също така следва да се вземат под 
внимание всички мерки, които 
евентуално са били предприети от 
съответните икономически оператори за 
намаляване на рисковете. По-изявената 
евентуална уязвимост на потребителите 
— за разлика от ползвателите 
специалисти, следва да бъде взета под 
внимание, както и по-изявената 
уязвимост на определени категории 
потребители като деца, възрастни хора 
или хора с увреждания. Органите за 
надзор на пазара продължават да 
прилагат принципа на предпазливост 
в случаите, в които научните 
доказателства не предоставят 
сигурност за безопасността на даден 
продукт.

Or. en

Обосновка

Принципът на предпазливост е изрично споменат в настоящите директиви и 
регламенти относно безопасността на продуктите и надзора на пазара.
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Изменение 32
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За целите на настоящия регламент 
следва да се извършва оценка на риска 
за идентифициране на продукти, за 
които има вероятност да окажат 
неблагоприятно въздействие върху 
обществените интереси, защитени с 
[Регламент (ЕС) № xxxx (относно 
безопасността на потребителските 
продукти)], специалното секторно 
законодателство на Съюза за 
хармонизация и друго законодателство 
на Съюза относно продукти, които 
попадат в обхвата на настоящия 
регламент. В нея следва да се включи —
при възможност — информация за 
рискове, които вече са се проявили по 
отношение на съответния продукт. 
Също така следва да се вземат под 
внимание всички мерки, които 
евентуално са били предприети от 
съответните икономически оператори за 
намаляване на рисковете. По-изявената 
евентуална уязвимост на потребителите 
— за разлика от ползвателите 
специалисти, следва да бъде взета под 
внимание, както и по-изявената 
уязвимост на определени категории 
потребители като деца, възрастни хора 
или хора с увреждания.

(18) За целите на настоящия регламент 
следва да се извършва оценка на риска 
за идентифициране на продукти, за 
които има вероятност да окажат 
неблагоприятно въздействие върху 
обществените интереси, защитени с 
[Регламент (ЕС) № xxxx (относно 
безопасността на потребителските 
продукти)], специалното секторно 
законодателство на Съюза за 
хармонизация и друго законодателство 
на Съюза относно продукти, които 
попадат в обхвата на настоящия 
регламент. В нея следва да се включи —
при възможност — информация за 
рискове, които вече са се проявили по 
отношение на съответния продукт. 
Също така следва да се вземат под 
внимание всички мерки, които 
евентуално са били предприети от 
съответните икономически оператори
при прилагане на задължението за 
полагане на грижа, за намаляване на 
рисковете. По-изявената евентуална 
уязвимост на потребителите — за 
разлика от ползвателите специалисти, 
следва да бъде взета под внимание, 
както и по-изявената уязвимост на 
определени категории потребители като 
деца, възрастни хора или хора с 
увреждания.

Or. en

Изменение 33
Яник Жадо
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(20) Следователно задължението 
органите, отговарящи за проверката на 
продуктите, въвеждани на пазара на 
Съюза, да извършват проверки в 
необходимия мащаб допринася за 
постигането на по-голяма безопасност 
на пазара на Съюза за продукти. С цел 
да се увеличи ефективността от тези 
проверки сътрудничеството и обменът 
на информация между тези органи и 
органите за надзор на пазара по 
отношение на продуктите, 
представляващи риск, следва да бъдат 
активизирани. Предвид нарастващото 
значение на вноса в ЕС и 
безпокойството, изразено от 
заинтересованите страни относно 
недостатъчния граничен контрол, 
Комисията ще извършва наблюдение 
и оценка на цялостното 
функциониране на механизмите за 
контрол на външните граници и ще 
отправя препоръки към държавите 
членки, в случай на съответни 
недостатъци.

Or. en

Изменение 34
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) На органите за надзор на пазара 
следва да бъдат предоставени 
правомощия за унищожаване на 

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

продукти, превръщането им в негодни 
за употреба или за разпореждане на 
тяхното унищожаване или изтегляне от 
съответния икономически оператор, 
осъществяващ дейност онлайн или 
офлайн, ако счетат това за необходимо 
и пропорционално, за да се гарантира, 
че тези стоки не могат да продължат да 
представляват заплаха, или за да се 
избегне предлагането на незаконни 
продукти на пазара.

Or. en

Изменение 35
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Комисията следва да гарантира, 
че многогодишният план за действие 
за надзор на пазара, обхващащ 
периода 2013—2015 г. — „20 дейности 
за по-безопасни и отговарящи на 
изискванията продукти в Европа: 
многогодишен план за действие в 
областта на надзора върху продукти в 
ЕС“ — се прилага ефективно. До края 
на 2015 г. Комисията следва да 
докладва за резултатите, 
постигнати чрез предвидените 
20 действия, и да проучи 
необходимостта от законодателни и 
незаконодателни действия, за да се 
намали броят на опасните или 
несъответстващи на изискванията 
продукти и да се гарантира 
ефективността на надзора на 
продуктите както в рамките на 
Съюза, така и при влизане в Съюза.

Or. en
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Изменение 36
Пол Мърфи

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С настоящия регламент следва да се 
постигне равновесие между 
осигуряването на прозрачност чрез 
предоставяне на колкото се може повече 
информация на обществеността и 
запазването на поверителността —
например от съображения, свързани със 
защитата на лични данни, търговската 
тайна или запазване на следствена 
тайна, в съответствие с разпоредбите за 
поверителност съгласно приложимото 
национално законодателство или — що 
се отнася до Комисията —
Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 30 май 2001 г. относно публичния 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на 
Комисията. 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 и Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 декември 2000 г. 
относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение на 
такива данни се прилагат в контекста на 
настоящия регламент.

(30) С настоящия регламент следва да се 
постигне равновесие между 
осигуряването на прозрачност чрез 
предоставяне на колкото се може повече 
информация на обществеността и 
запазването на поверителността —
например от съображения, свързани със 
защитата на лични данни или запазване 
на следствена тайна, в съответствие с 
разпоредбите за поверителност съгласно 
приложимото национално 
законодателство. 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 и Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 декември 2000 г. 
относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение на 
такива данни се прилагат в контекста на 
настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 37
Пол Мърфи

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Информацията, която се обменя
между компетентните органи, следва да 
бъде предмет на най-строги гаранции за 
поверителност и опазване на 
професионална тайна и с нея да се 
борави по начин, който не 
компрометира извършваните 
разследвания и репутацията на 
икономическите оператори.

(31) Информацията, която се обменя 
между компетентните органи, следва да 
бъде предмет на най-строги гаранции за 
поверителност и опазване на 
професионална тайна и с нея да се 
борави по начин, който не 
компрометира извършваните 
разследвания.

Or. en

Изменение 38
Джордже Сабин Куташ

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(33) Държавите членки следва да 
определят правила за налагане на 
санкции за нарушения на настоящия 
регламент и да гарантират, че тези 
санкции се прилагат. Тези санкции 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи, за да не 
се позволява на недобросъвестни 
търговци съзнателно да предлагат 
опасни или несъответстващи на 
изискванията продукти на 
вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Липсата на ресурси за извършване на надзор на пазара е довела до отклоняване на 
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търговията, при което недобросъвестни търговци избират съзнателно пунктове за 
влизане на вътрешния пазар с най-малко ефективен надзор на пазара и най-ниски 
санкции. Необходимо е да се гарантира, че са налични достатъчно ресурси за надзор 
на пазара, без да се налага непропорционално висока тежест върху националния 
бюджет на държавите членки, които отговарят за прилагането му.

Изменение 39
Джордже Сабин Куташ

Предложение за регламент
Съображение 33a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) За да бъдат ефективни 
санкциите, налагани от държавите 
членки на икономическите 
оператори, те следва да се въвеждат 
по координиран начин.

Or. en

Изменение 40
Пол Мърфи

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(34) Надзорът на пазара следва да се 
финансира поне частично от такси, 
начислявани на икономическите 
оператори в случаите, когато органите 
за надзор на пазара изискват от тях 
такси за коригиращи действия или 
когато самите органи са длъжни да 
предприемат действия. Тези такси не 
следва да се поемат от потребителя 
и поради това не следва да оказват 
влияние върху цената на дребно на 
продукта.

Or. en
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Изменение 41
Джордже Сабин Куташ

Предложение за регламент
Съображение 34a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) Приходите, събрани от 
нарушения на настоящия регламент, 
следва да се разпределят за дейности 
по надзор на пазара.

Or. en

Обосновка

Липсата на ресурси за извършване на надзор на пазара е довела до отклоняване на 
търговията, при което недобросъвестни търговци избират съзнателно пунктове за 
влизане на вътрешния пазар с най-малко ефективен надзор на пазара и най-ниски 
санкции. Необходимо е да се гарантира, че са налични достатъчно ресурси за надзор 
на пазара, без да се налага непропорционално висока тежест върху националния 
бюджет на държавите членки, които отговарят за прилагането му.

Изменение 42
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да се гарантира, че 
продуктите на пазара, попадащи в 
обхвата на законодателството на Съюза, 
отговарят на изискванията, осигуряващи 
високо равнище на защита на здравето и 
безопасността, както и други 
обществени интереси, като 
същевременно се гарантира 
функционирането на вътрешния пазар и 
се предлага нормативна уредба за 
структуриран надзор на пазара в Съюза, 

(41) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да се гарантира, че 
продуктите на пазара онлайн и офлайн, 
попадащи в обхвата на 
законодателството на Съюза, отговарят 
на изискванията, осигуряващи високо 
равнище на защита на здравето и 
безопасността, както и други 
обществени интереси, като 
същевременно се гарантира 
функционирането на вътрешния пазар
както онлайн, така и офлайн, и се 
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не може да бъде постигната в 
необходимата степен от държавите 
членки, тъй като за постигането на тази 
цел е необходимо тясно 
сътрудничество, взаимодействие и 
еднакъв модел на работа на всички 
компетентни органи във всички 
държави членки и следователно може —
с оглед на мащаба и последиците от 
постигането на тази цел — да бъде 
постигната по-успешно на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, установен в 
посочения член, настоящият регламент 
не надхвърля необходимото за 
постигането на тази цел.

предлага нормативна уредба за 
структуриран надзор на пазара в Съюза, 
не може да бъде постигната в 
необходимата степен от държавите 
членки, тъй като за постигането на тази 
цел е необходимо тясно 
сътрудничество, взаимодействие и 
еднакъв модел на работа на всички 
компетентни органи във всички 
държави членки и следователно може —
с оглед на мащаба и последиците от 
постигането на тази цел — да бъде 
постигната по-успешно на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, установен в 
посочения член, настоящият регламент 
не надхвърля необходимото за 
постигането на тази цел.

Or. en

Изменение 43
Пол Мърфи

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Настоящият регламент зачита 
основните права и спазва принципите, 
признати от Хартата на основните права 
на Европейския съюз. Настоящият 
регламент има за цел да гарантира 
пълното зачитане на задължението да се 
гарантира високо равнище на опазване 
на човешкото здраве и защита на 
потребителите, както и пълно 
зачитане на свободата на стопанска 
инициатива и на правото на 
собственост,

(42) Настоящият регламент зачита 
основните права и спазва принципите, 
признати от Хартата на основните права 
на Европейския съюз. Настоящият 
регламент има за цел да гарантира 
пълното зачитане на задължението да се 
гарантира високо равнище на опазване 
на човешкото здраве, както и пълно 
зачитане на правата на 
потребителите и работниците,
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Or. en

Изменение 44
Франк Пруст

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Настоящият регламент зачита 
основните права и спазва принципите, 
признати от Хартата на основните права 
на Европейския съюз. Настоящият 
регламент има за цел да гарантира 
пълното зачитане на задължението да се 
гарантира високо равнище на опазване 
на човешкото здраве и защита на 
потребителите, както и пълно зачитане 
на свободата на стопанска инициатива и 
на правото на собственост,

(42) Настоящият регламент зачита 
основните права и спазва принципите, 
признати от Хартата на основните права 
на Европейския съюз. Настоящият 
регламент има за цел да гарантира 
пълното зачитане на задължението да се 
гарантира високо равнище на опазване 
на човешкото здраве, защита на 
потребителите и на правата върху 
интелектуалната собственост, както 
и пълно зачитане на свободата на 
стопанска инициатива и на правото на 
собственост,

Or. fr

Изменение 45
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящият регламент се установява 
рамка, която позволява да се провери 
дали продуктите отговарят на 
изискванията, които гарантират високо 
равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословни и безопасни условия на 
труд, защита на потребителите, опазване 
на околната среда, обществената 
сигурност и други обществени 

С настоящия регламент се установява 
рамка, която позволява да се провери 
дали продуктите, предоставяни онлайн 
или офлайн, отговарят на изискванията, 
които гарантират високо равнище на 
защита на здравето и безопасността на 
хората като цяло, здравословни и 
безопасни условия на труд, практики 
на лоялна търговия, защита на 
потребителите, опазване на околната 
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интереси. среда, защита на правата върху 
интелектуалната собственост, 
защита на обществената сигурност и 
други обществени интереси.

Or. en

Изменение 46
Пол Мърфи

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящият регламент се установява 
рамка, която позволява да се провери 
дали продуктите отговарят на 
изискванията, които гарантират високо 
равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословни и безопасни условия на 
труд, защита на потребителите, опазване 
на околната среда, обществената 
сигурност и други обществени 
интереси.

С настоящия регламент се установява 
рамка, която позволява да се провери 
дали продуктите отговарят на 
изискванията, които гарантират високо 
равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословни и безопасни условия на 
труд, защита на правата на 
работниците и потребителите, 
опазване на околната среда, 
обществената сигурност и други 
обществени интереси.

Or. en

Изменение 47
Франк Пруст

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящият регламент се установява 
рамка, която позволява да се провери 
дали продуктите отговарят на 
изискванията, които гарантират високо 
равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората като цяло, 

С настоящия регламент се установява 
рамка, която позволява да се провери 
дали продуктите отговарят на 
изискванията, които гарантират високо 
равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
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здравословни и безопасни условия на 
труд, защита на потребителите, опазване 
на околната среда, обществената 
сигурност и други обществени 
интереси.

здравословни и безопасни условия на 
труд, защита на потребителите, защита 
на правата върху интелектуалната 
собственост, опазване на околната 
среда, обществената сигурност и други 
обществени интереси.

Or. fr

Изменение 48
Салваторе Яколино

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Глави I, II, III, V и VI от настоящия 
регламент се прилагат за всички 
продукти, които попадат в обхвата на 
Регламент (ЕС) № [… относно 
безопасността на потребителските 
продукти] или на законодателството на 
Съюза за хармонизация, включително за 
продукти, монтирани или произведени 
за собствена употреба на 
производителя, и доколкото 
законодателството на Съюза за 
хармонизация не съдържа специална 
разпоредба със същата цел.

1. Глави I, II, III, V и VI от настоящия 
регламент се прилагат за всички 
продукти, които попадат в обхвата на 
Регламент (ЕС) № [… относно 
безопасността на потребителските 
продукти] или на законодателството на 
Съюза за хармонизация, включително за 
продукти, монтирани или произведени 
единствено за собствена употреба на 
производителя, и доколкото 
законодателството на Съюза за 
хармонизация не съдържа специална 
разпоредба със същата цел.

Or. it

Обосновка

Единствено за собствена употреба означава използването, което се извършва в 
рамките на структурите за производство на производителя на продуктите, които 
ще бъдат пуснати за продажба на пазара.

Изменение 49
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2



PE514.716v01-00 20/43 AM\941289BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 50
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „пускане на пазара“ означава 
предоставянето на продукта на пазара 
на Съюза за първи път;

(3) „пускане на пазара“ означава онлайн 
или офлайн предоставянето на 
продукта на пазара на Съюза за първи 
път;

Or. en

Изменение 51
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „надзор на пазара“ означава 
извършените дейности и предприетите 
мерки от публичните органи с цел да се 
гарантира, че продуктите не 
представляват опасност за здравето, 
безопасността или други аспекти на 
защитата на обществените интереси, а 
за продукти, попадащи в обхвата на 

(11) „надзор на пазара“ означава 
извършените дейности и предприетите 
мерки от публичните органи с цел да се 
гарантира, че продуктите, 
предоставяни онлайн или офлайн, не 
представляват опасност за здравето, 
безопасността или други аспекти на 
защитата на обществените интереси, а 
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законодателството на Съюза за 
хармонизация — че те отговарят на 
изискванията, предвидени в посоченото 
законодателство;

за продукти, попадащи в обхвата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация — че те отговарят на 
изискванията, предвидени в посоченото 
законодателство;

Or. en

Изменение 52
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „орган за надзор на пазара“ 
означава орган на държава членка, 
отговорен за извършването на надзор на 
пазара на нейната територия;

(12) „орган за надзор на пазара“ 
означава орган на държава членка, 
отговорен за извършването на надзор на 
пазара онлайн или офлайн на нейната 
територия;

Or. en

Изменение 53
Франк Пруст

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „продукт, представляващ риск“ 
означава продукт, които има 
потенциала да въздейства 
неблагоприятно върху здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословните и безопасни условия на 
труд, защитата на потребителите, 
околната среда и обществената 
сигурност, както и други обществени 
интереси до степен, надвишаваща 
приетото за разумно и приемливо при 
нормални или разумно предвидими 

(13) „продукт, представляващ риск“ 
означава продукт, който има 
потенциала да въздейства 
неблагоприятно върху здравето и 
безопасността на хората като цяло, 
здравословните и безопасни условия на 
труд, защитата на потребителите, 
околната среда, правата върху 
интелектуалната собственост и 
обществената сигурност, както и други 
обществени интереси до степен, 
надвишаваща приетото за разумно и 
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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;

приемливо при нормални или разумно 
предвидими условия на употреба на 
съответния продукт, включително 
продължителността на употребата му, а 
където е приложимо — от неговото 
пускане в експлоатация, монтажа му и 
условията за поддръжка;

Or. fr

Изменение 54
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 55
Пол Мърфи

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 56
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 13а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) „продукт, представляващ 
регулаторен риск“ означава продукт, 
който не съответства на 
приложимото законодателство на 
Съюза;

Or. en
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Изменение 57
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) „законодателство на Съюза за 
хармонизация“ означава
законодателството на Съюза, което 
хармонизира условията за 
предоставяне на продукти на пазара
както онлайн, така и офлайн;

Or. en

Изменение 58
Салваторе Яколино

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

Изменението има за цел да уточни и засили предвиденото в предложението на 
Комисията.
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Изменение 59
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 60
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Изпълнението на дейностите по 
надзора на пазара и проверките по 
външните граници се следят от 
държавите членки, които ежегодно 
докладват на Комисията за тези 
дейности и за проверките. Отчетената 
информация включва статистика по 
отношение на броя на извършените 
проверки, обяснения относно това как 
са извършени проверките и оценките 
на риска и наличните ресурси. Тази 
информация се съобщава от всички 
държави членки. Държавите членки 
могат да обобщят резултатите и да 
направят това обобщение публично 
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достояние.

Or. en

Изменение 61
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На органите за надзор на пазара са 
предоставени правомощията и 
необходимите ресурси и средства за 
правилното изпълнение на техните 
задачи.

2. На органите за надзор на пазара са 
предоставени правомощията и 
необходимите ресурси и средства за 
правилното изпълнение на техните 
задачи. Държавите членки 
информират ежегодно Комисията за 
средствата, отпуснати на органите 
за надзор на пазара. Въз основа на 
това Комисията прави оценка на 
целесъобразността на ресурсния фонд 
и изпраща препоръки към държавите 
членки в случай на недостатъчни 
ресурси.

Or. en

Изменение 62
Салваторе Яколино

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Органите за надзор на пазара се 
задължават да ускорят 
хармонизирането на системите за 
митнически контрол с помощта на 
националните органи.

Or. it
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Обосновка

Хармонизирането на митническите процедури ще улесни контрола върху вноса, 
особено по отношение на продуктите, които представляват високо ниво на риск, 
свързан с произхода или състава им.

Изменение 63
Даниел Каспари

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Органите за надзор на пазара 
трябва в пълна степен да допринасят 
за засилване на хармонизацията на 
системите за митнически контрол в 
сътрудничество с националните 
органи.

Or. en

Изменение 64
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В случай на известен или възникващ 
риск съгласно член 6, параграф 1
органите за надзор на пазара 
предупреждават в разумен срок 
ползвателите, които са на тяхна 
територия, за продукти, за които тези 
органи са установили, че представляват 
риск.

Or. en
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Изменение 65
Пол Мърфи

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те си сътрудничат с икономическите 
оператори за предотвратяване или 
намаляване на риска, породен от 
предоставяните от тези икономически 
оператори продукти. За тази цел те 
насърчават и популяризират 
доброволни действия от страна на 
икономическите оператори, 
включително — когато е приложимо 
— чрез разработването и спазването 
на кодекси на добрите практики.

Те си сътрудничат с икономическите 
оператори и с профсъюзите за 
предотвратяване или намаляване на 
риска, породен от предоставяните от 
тези икономически оператори продукти, 
и разработват насоки за кодекси на 
добрите практики и за тяхното 
спазване.

Or. en

Изменение 66
Пол Мърфи

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 67
Кристиана Мускардини
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Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи задължения на икономическите 
оператори

Общи задължения на производителите 
и вносителите

Or. en

Изменение 68
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При поискване икономическите 
оператори и — когато е целесъобразно 
— органите за оценяване на 
съответствието предоставят на органите 
за надзор на пазара документацията и 
информацията, които те изискват за 
целите на изпълнението на своята 
дейност, на език, който може лесно да 
бъде разбран от тях.

1. При поискване производителите, 
вносителите и — когато е 
целесъобразно — органите за оценяване 
на съответствието предоставят на 
органите за надзор на пазара 
документацията и информацията, които 
те изискват за целите на изпълнението 
на своята дейност, на език, който може 
лесно да бъде разбран от тях.

Or. en

Изменение 69
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Производителите и вносителите 
гарантират, че техните продукти са 
пуснати на пазара и одобрени в 
съответствие с изискванията, 
определени в законодателството на 
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ЕС, които попадат в обхвата на 
настоящия регламент, и са безопасни 
за употреба.

Or. en

Изменение 70
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Производителите и вносителите, 
установени извън Съюза, назначават 
един представител, установен на 
територията на Съюза, за целите на 
надзора на пазара.

Or. en

Изменение 71
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Производителите и вносителите 
посочват своето име, регистрирано 
търговско наименование или 
регистрирана търговска марка и 
адреса в Съюза, на който може да се 
осъществи контакт с тях във връзка 
с продукта, който е пуснат на пазара.

Or. en

Изменение 72
Кристиана Мускардини
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Икономическите оператори
предоставят цялата необходима 
информация на органите за надзор на 
пазара, включително информация, която 
позволява точната идентификация на 
продукта и улеснява проследяването на 
продукта.

2. Производителите и вносителите
предоставят цялата необходима 
информация на органите за надзор на 
пазара, включително информация, която 
позволява точната идентификация на 
продукта и улеснява проследяването на 
продукта.

Or. en

Изменение 73
Кристиана Мускардини

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 74
Кристиана Мускардини

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Вносителят трябва да има 
разрешението на производителя, 
установен извън ЕС, да действа като 
упълномощен представител на 
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производителя за целите на надзора 
на пазара.

Or. en

Изменение 75
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на продукти, които не 
попадат в обхвата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, органите за надзор на 
пазара надлежно вземат под 
внимание протоколи, контролни 
списъци и други приложими 
документи, които икономическите 
оператори са предоставили във връзка 
с оценката на риска на продукти 
съгласно Директива [...] относно 
безопасността на потребителските 
продукти.

Or. en

Обосновка

It is necessary to define on which basis market surveillance authorities may have sufficient 
reason to believe that products made available on the market could present a risk. Article 9 
provides such a definition for products subject to Union harmonisation legislation, but it does 
not for other products. In the case of non-harmonised products, it is necessary to make the 
link with the CPSD where criteria for risk assessment are laid down. Due to the increasing 
import of products that may not be convered by harmonisation legislation into the EU, it is 
necessary to strengthen the criteria market surveillance authorities should base their 
judgments on.

Изменение 76
Кристиана Мускардини
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) продуктът или всяко представяне 
на продукта носи без разрешение 
търговска марка, която е идентична 
или сходна с регистрирана търговска 
марка за този продукт, като по този 
начин не позволява да се гарантира 
неговата автентичност или 
произход.

Or. en

Изменение 77
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Икономическият оператор гарантира, че 
са предприети всички необходими 
коригиращи действия по отношение на 
всички засегнати продукти, които той е 
предоставил на пазара в целия Съюз.

Икономическият оператор, като 
изпълнява задължението за полагане 
на грижа, гарантира, че са предприети 
всички необходими коригиращи 
действия по отношение на всички 
засегнати продукти, които той е 
предоставил на пазара в целия Съюз.

Or. en

Изменение 78
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато идентичността на даден 
икономически оператор не може да бъде 

1. Когато идентичността на даден 
икономически оператор не може да бъде 
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установена от органите за надзор на 
пазара или когато даден икономически 
оператор не е предприел необходимите 
коригиращи действия съгласно член 9, 
параграф 3 в определения срок, 
органите за надзор на пазара 
предприемат всички необходими мерки, 
за да се отстрани рискът, който поражда 
продуктът.

установена от органите за надзор на 
пазара или когато даден икономически 
оператор не е изпълнил своето 
задължение за полагане на грижа или
не е предприел необходимите 
коригиращи действия съгласно член 9, 
параграф 3 в определения срок, 
органите за надзор на пазара 
предприемат всички необходими мерки, 
за да се отстрани рискът, който поражда 
продуктът.

Or. en

Изменение 79
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на риска е въз основа на 
наличните научни и технически данни.

Оценката на риска е въз основа на 
наличните научни и технически данни и 
когато е налице съмнение за риск от 
причиняване на вреда на 
общественото здраве въпреки 
липсата на научен консенсус, следва 
да се прилага принципът на 
предпазливост.

Or. en

Обосновка

Принципът на предпазливост е изрично включен в настоящото законодателство 
относно надзора на пазара и безопасността на потребителските продукти; поради 
това в бъдещото законодателство следва да остане изрично позоваване на този 
принцип, особено в светлината на настоящата и бъдеща тенденция на увеличаване на 
вноса в ЕС, както и на голямото количеството нехармонизирани продукти.

Изменение 80
Пол Мърфи
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) всички конвенции на МОТ, 
подписани и ратифициран от 
държавите, които участват в 
процеса на производство и/или 
преработка на продукта;

Or. en

Изменение 81
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на продукти, които не 
попадат в обхвата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, органите, отговарящи 
за контрола по външните граници, 
надлежно вземат под внимание 
протоколи, контролни списъци и 
други приложими документи, които 
икономическите оператори са 
предоставили във връзка с оценката
на риска на продукти съгласно 
Директива (ЕС) № [.../...] [относно 
безопасността на потребителските 
продукти] и които органите за надзор 
на пазара са им предоставили с цел 
оценка на рисковете, свързани с 
продуктите.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се подобри комуникацията и сътрудничеството между органите за 
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надзор на пазара и органите, отговарящи за контрола по външните граници, особено 
по отношение на продукти, които не са обхванати от законодателството на Съюза 
за хармонизация, стандартите на ЕС или съответното национално законодателство, 
за които е по-трудно извършването на проверки за безопасност. Това е необходимо в 
настоящия и бъдещия контекст на нарастващ внос.

Изменение 82
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – алинея 2 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) продуктът или всяко представяне 
на продукта носи без разрешение 
търговска марка, която е идентична 
или сходна с регистрирана търговска 
марка за този продукт, като по този 
начин не позволява да се гарантира 
неговата автентичност или 
произход.

Or. en

Изменение 83
Яник Жадо
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Комисията следва да гарантира, 
че органите, отговарящи за контрола 
на продуктите по външните граници, 
извършват проверки по еднакъв начин 
в целия ЕС. Комисията следва също 
така да прецени дали органите 
разполагат с необходимите ресурси, 
за да изпълняват функциите си 
ефективно. За тази цел държавите 
членки следва ежегодно да изпращат 



AM\941289BG.doc 37/43 PE514.716v01-00

BG

на Комисията доклад с обяснения как 
националните органи са извършвали 
проверките и оценките на риска, в 
който се отчитат наличните ресурси 
и който включва статистически 
данни относно броя на извършените 
проверки. Въз основа на този 
механизъм за докладване Комисията 
може да изпрати препоръки към 
държавите членки, в случай на 
съществени несъответствия и 
недостатъци.

Or. en

Изменение 84
Пол Мърфи

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 85
Салваторе Яколино

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Осигурява се ефективно 
сътрудничество и обмен на информация 
между органите за надзор на пазара на 
държавите членки, между различните 
органи във всяка държава членка и 
между органите за надзор на пазара, 
Комисията и съответните агенции на 
Съюза във връзка с програми за надзор 
на пазара и с всички въпроси, свързани 
с продукти, представляващи риск, 
независимо дали той е свързан с 
техния произход или състав.
Държавите членки гарантират 
пълното съответствие на тези 
процедури с управлението на 
външните граници на Съюза.

Or. it

Обосновка

Сътрудничеството между органите и митническите служби е от решаващо значение 
за осигуряването на подходящи процедури за контрол върху вноса на територията на 
държавите — членки на Европейския съюз.

Изменение 86
Даниел Каспари

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Осигурява се ефективно 
сътрудничество и обмен на информация 
между органите за надзор на пазара на 
държавите членки, между различните 
органи във всички държави членки и 
между органите за надзор на пазара, 
Комисията и съответните агенции на 
Съюза във връзка с програми за надзор 
на пазара и с всички въпроси, свързани 
с продукти, представляващи риск, а 
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също и с оглед осигуряване на пълна 
съгласуваност при управлението на 
външните граници на ЕС.

Or. en

Изменение 87
Салваторе Яколино

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органите за надзор на пазара могат 
да си сътрудничат с компетентните 
органи на трети държави с цел обмен на 
информация и техническо подпомагане, 
насърчаване и улесняване на достъпа до 
системите на Съюза за обмен на 
информация, включително системата 
RAPEX, в съответствие с член 19, 
параграф 4, както и насърчаване на 
дейности, свързани с оценяване на 
съответствието, надзор на пазара и 
акредитация.

1. При необходимост органите за 
надзор на пазара си сътрудничат с 
компетентните органи на трети държави 
с цел обмен на информация и 
техническо подпомагане, насърчаване и 
улесняване на достъпа до системите на 
Съюза за обмен на информация, 
включително системата RAPEX, в 
съответствие с член 19, параграф 4, 
както и насърчаване на дейности, 
свързани с оценяване на съответствието, 
надзор на пазара и акредитация.

Or. it

Обосновка

Сътрудничеството между надзорните органи е важна предпоставка за сигурността 
на пазара и следва да бъде насърчавано като задължително в случай на необходимост.

Изменение 88
Даниел Каспари

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органите за надзор на пазара могат
да си сътрудничат с компетентните 

1. Когато е целесъобразно, органите за 
надзор на пазара трябва да си 



PE514.716v01-00 40/43 AM\941289BG.doc

BG

органи на трети държави с цел обмен на 
информация и техническо подпомагане, 
насърчаване и улесняване на достъпа до 
системите на Съюза за обмен на 
информация, включително системата 
RAPEX, в съответствие с член 19, 
параграф 4, както и насърчаване на 
дейности, свързани с оценяване на 
съответствието, надзор на пазара и 
акредитация.

сътрудничат с компетентните органи на 
трети държави с цел обмен на 
информация и техническо подпомагане, 
насърчаване и улесняване на достъпа до 
системите на Съюза за обмен на 
информация, включително системата 
RAPEX, в съответствие с член 19, 
параграф 4, както и насърчаване на 
дейности, свързани с оценяване на 
съответствието, надзор на пазара и 
акредитация.

Or. en

Изменение 89
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 90
Кристиана Мускардини

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 91
Кристиана Мускардини

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява минималните 
размери на санкциите, както и 
условията за събиране на тези 
санкции, включително специални 
разпоредби за малки и средни 
предприятия.

Or. en
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Изменение 92
Джордже Сабин Куташ

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приходите от санкциите се 
разпределят целево за дейности по 
надзор на пазара в съответната 
държава членка.

Or. en

Обосновка

Липсата на ресурси за извършване на надзор на пазара доведе до отклоняване на 
търговията, при което недобросъвестни търговци избират съзнателно пунктове за 
влизане на вътрешния пазар с най-малко ефективен надзор на пазара и най-ниски 
санкции. Необходимо е да се гарантира, че са налични достатъчно ресурси за надзор 
на пазара, без да се налага непропорционално висока тежест върху националния 
бюджет на държавите членки, които отговарят за прилагането му.

Изменение 93
Кристиана Мускардини

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Видовете нарушения, които 
подлежат на санкции, включват най-
малко следното:
а) продукти, които представляват 
риск съгласно член 9, параграф 2, до 
буква г) или не отговарят на 
критериите, посочени в член 13, 
параграф 2, букви а), б) и в);
б) подаване на декларация с невярно 
съдържание в хода на процедурите по 
одобряването, водещи до изземване;
в) фалшифициране на резултатите 
от изпитванията за одобрение на 
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типа;
г) отказ за предоставяне на достъп до 
информация.

Or. en


