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КРАТКА ОБОСНОВКА

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

Настоящото предложение има за цел да изясни правната рамка по отношение на 
нехранителните потребителски продукти, като се вземат предвид правомощията на 
икономическите оператори и националните органи, изискващи хармонизиране на 
правилата и контрола, както и на тълкуването и прилагането на съществуващите 
правила; липса, която води до сериозни пречки за ефективността на дейността по 
надзор на пазара, и в следствие на това – до увеличаване на разходите за европейските 
предприятия.

Текстът на регламента е амбициозен и съдържа редица задължения за производителите, 
вносителите и дистрибуторите, с цел да се гарантира, че потребителят винаги получава 
необходимата информация, но все пак остават някои въпроси, свързани с прилагането 
на тези задължения.

Докладчикът приветства факта, че предложението за регламент ясно включва 
приложното поле за промишлените нехранителни потребителски продукти, чиято 
безопасност се прилага хоризонтално. Всъщност докладчикът счита, че наличието на 
задължение е важно за проследяването на един продукт с цел предотвратяване или 
ограничаване на незаконните и нелоялни търговски практики, задължение, което е част 
от контрола върху цялата верига на доставки, въведено за много европейски 
предприятия като отговор на нуждите на пазара.

Задължителното указване на произхода на продуктите се добавя към основните 
изисквания за проследимост и ги подсилва, тъй като спомага за изпълнение на задачата 
на надзорните органи за определяне на мястото на производство и улеснява контактите 
с органите на страната на произход в рамките на двустранното или многостранно 
сътрудничество в областта на безопасността на продуктите. Познаването на държавите, 
в които един продукт е произведен, всъщност не представлява елемент, отклоняващ 
избора на потребителите, а по-скоро играе важна роля за разбиране на устойчивостта на 
даден продукт по отношение на социалните, екологични и производствени стандарти, 
както и по отношение на качеството и безопасността на самият продукт. Изборът е 
свободен, когато потребителят има възможност да се запознае с всички полезни 
параметри за извършването на информирана покупка. Това вече е факт в много страни, 
наши партньори и търговски конкуренти, където от 20-те години на миналия век се 
прилагат по-строги правила за произход, задължителни за всички стоки, включително и 
за продуктите, произведени в Европа и внасяни в тези държави. Пример за това са 
Съединените американски щати, Мексико, Канада, Япония и други държави. 
Информацията е безопасност, а безопасността на информацията е важна както за 
здравето на потребителите, така и за развитието на европейската промишленост.
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Докладчикът обаче счита за съмнително естеството на риска, посочено в текста на 
регламента: продължава да съществува неяснота относно въпроса дали задълженията за 
проследяване на продуктите следва да важат за всички нехармонизирани продукти, без 
разлика, или с цел гарантиране на пропорционалност трябва да се предвидят дерогации 
за продуктите, които се характеризират с много ниско равнище на риск или вече са 
обхванати от разпоредбите на други директиви и регламенти. 
Като част от опростяването на законодателството би било целесъобразно обхватът на 
настоящия регламент да се разшири, така че да включва всички нехармонизирани 
продукти, с изключение само на хранително-вкусовата промишленост.

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

Територията на Съюза, чиито граници са отворени, не може да допусне твърде 
различни норми за наказване на едно и също престъпление в търговската област, за 
която именно Съюзът има почти изключителна компетентност.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 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 

(20) Гарантирането на 
идентифицирането, произхода 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 
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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.

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.

Or. it

Обосновка

Идентифицирането на произхода на продуктите е едно от изискванията в подкрепа 
на проследимостта с цел осигуряване на информация за потребителите или за 
националните компетентни органи, в случай че продуктът не отговаря на 
изискванията за безопасност, които са в основата на регламента.

Изменение 2

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 

(21) Посочването на произхода допълва 
основните изисквания за проследимост 
във връзка с наименованието и адреса 
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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.

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 на 
потребителите да направят връзка 
между продуктите и социалните 
норми, нормите по отношение на 
околната среда и нормите за 
безопасност в държавата на произход 
и за да се предпазят от 
фалшифицирани или нелегални стоки. 
Тази информация може да улесни 
задачата на органите за надзор на пазара 
при проследяването на продукта до 
действителното място на производство 
и да даде възможност за връзка с 
органите на държавите на произход в 
рамките на двустранното или 
многостранното сътрудничество в 
областта на безопасността на 
продуктите и борбата с 
фалшифицирането с цел 
предприемане на подходящи 
последващи действия, както се 
постъпва вече в много държави —
търговски партньори и конкуренти 
на ЕС, в които се прилагат по-строги 
правила относно произхода още от 
20-те години на миналия век, 
задължителни за всички стоки, в т.ч. 
произведените в Европа стоки, които 
се внасят в тези държави. Пример за 
такива държави, наред с други, са 
Съединените щати, Мексико, Канада 
и Япония.

Or. it

Обосновка

Посочването на произхода е важно изискване за безопасността на продуктите, 
което е от значение не само за националните компетентни органи, в случай че искат 
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да открият адреса на мястото на производство, но и за безопасността на 
потребителите, които по този начин ще бъдат информирани и ще се чувстват 
защитени, правейки информиран избор, когато пазаруват.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

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

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

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 на продукт за 
дистрибуция, потребление или 
използване на пазара на Съюза или 
онлайн в процеса на търговска дейност 
срещу заплащане или безплатно;
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Or. it

Обосновка

Следва да се посочи и онлайн търговията, при която не се осъществява контрол, 
когато пуснатият на пазара продукт се доставя направо в домовете на 
потребителите. Особено ако е с малки размери.

Изменение 5

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 продукта е 
посочена държавата на произход на 
продукта или, когато размерът или 
естеството на продукта не позволява 
това, но той стига до потребителя 
или крайния потребител в 
обичайната си опаковка, че 
информацията е представена върху 
опаковката или в документ, който 
придружава продукта.

Or. it

Обосновка

Целта е да се защитят потребителите, като се гарантира указването на 
държавата на произход върху опаковката, в случай че не е възможно тя да бъде 
указана върху самия продукт.

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавата на произход се указва 
върху продукта с помощта на израза 
„произведено в“, последван от 
наименованието на държавата на 
произход. Указанието може да бъде 
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изготвено и изписано на всеки от 
официалните езици на Европейския 
съюз, така че да бъде лесноразбираемо 
за потребителите и крайните 
клиенти в държавата членка, в която 
ще се предлагат стоките. 
Указанието не може да бъде изписано 
с букви, различни от буквите на 
латинската азбука, за продукти, 
предлагани в държави, в които се 
пише на тази азбука, а в държавите, в 
които се използват други азбуки, 
трябва да има и надпис на латиница.

Or. it

Обосновка

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

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. it

Обосновка

За осигуряване на информация за потребителите и тяхната безопасност от основно 
значение е да се гарантира автентичността на указанието на произхода и да не се 
допуска въвеждането в заблуда.
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Изменение 8

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 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 и че техническата 
документация, която го придружава, 
потвърждава съответствието на 
продукта по отношение на 
свързаните с него рискове.

Or. it

Обосновка

Вносителите носят главната отговорност за пускането на пазара на Съюза на даден 
продукт. По тази причина е от съществено значение те да се уверят не само, че 
продуктът съответства на стандартите за безопасност, посочени в регламента, но 
и да осигурят съответната техническа документация, в която са включени оценки на 
риска, осъществени в държавата на произход или от самия производител.

Изменение 9

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 

1. Държавите членки установяват 
система от санкции за нарушаване на 
разпоредбите на настоящия регламент, 
във основа на минималните общи 
прагове, предложени от Комисията, и 
вземат всички мерки, за да гарантират 
прилагането им. Предвидените санкции 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби най-
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регламент] и също така незабавно й 
съобщават за всяко последващо 
изменение, което ги засяга.

късно до [да се добави дата — 3 месеца 
от датата на прилагане на настоящия 
регламент] и също така незабавно й 
съобщават за всяко последващо 
изменение, което ги засяга. 
Предвидените санкции могат да 
бъдат съобразени със стойността и 
количеството пуснати на пазара 
продукти.

Or. it

Обосновка

Комисията трябва да гарантира, че е налице поне минимално равнище на 
хармонизиране на системите за санкции в различните държави членки, по начин, чрез 
който да се избегне ситуация, при която различията между тях подтикват 
износителите, дистрибуторите и производителите от трети държави да 
предпочетат някои входни пунктове на Съюза пред други.


