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КРАТКА ОБОСНОВКА

В своята резолюция от 8 март 2011 г.1 Европейският парламент призова Комисията да 
създаде обща европейска рамка за надзор на пазара, като по този начин замени 
съществуващия все по-сложен и тромав специфичен за сектора режим за надзор на 
пазара.

Като взе предвид това искане, на 13 февруари 2013 г.  Комисията представи т.нар. 
„пакет от документи относно безопасността на продуктите и надзора на пазара“, който 
включва и предложение за регламент относно безопасността на потребителските 
продукти и многогодишен план за действие за надзор на пазара за периода 2013—
2015 г .  Регламентът относно надзора на пазара на продукти цели изясняване на 
регулаторната рамка за надзор на пазара в областта на нехранителните стоки чрез 
обединяване на правилата за надзор на пазара, заложени в различното, понякога 
специфично секторно законодателство, в един-единствен правен инструмент, който да 
се прилага хоризонтално във всички сектори. По този начин предложението опростява 
и укрепва действащото законодателство в областта на надзора на пазара.

Надзорът на пазара все повече се превръща в източник на безпокойство. Докато броят 
на несъответстващите на изискванията продукти на пазара на Съюза не може да се 
пренебрегва и вероятно се увеличава, бяха изразени опасения, че някои държави 
членки може да не са разпределили достатъчно ресурси за органите за надзор на пазара, 
които да им позволят да изпълняват своите задачи. Това опасение има ясно търговско 
измерение: тъй като ЕС допълнително отваря своите пазари за стоки от трети държави 
в рамките на сключването на споразумения за свободна търговия, все по-голяма част от 
потребителските стоки, които се предлагат на вътрешния европейски пазар, идват от 
трети държави; В значителен брой случаи не е било възможно да се идентифицира 
производителят на несъответстващия на изискванията продукт, внесен от трета 
държава. Същевременно европейските производители инвестират значителни средства 
за привеждане в съответствие със законодателството на ЕС, при което конкурентите от 
трети държави, които не са в съответствие със законодателството на ЕС, не само 
възпрепятстват постигането на различни обществени политически цели на ЕС, но и 
застрашават конкурентоспособността на европейската промишленост.

В тази връзка докладчикът би искал да направи няколко предложения:
 сътрудничеството с органите за надзор на пазара от трети държави, и по-

специално държавите, ползващи преференциален достъп до европейския 
вътрешен пазар, трябва да бъде задълбочено;

 сътрудничеството между органите за надзор на пазара следва да бъде разгледано 
от Европейската комисия в хода на търговските преговори;

 държавите членки трябва да отпускат достатъчно средства на органите за надзор 
на пазара и на митническите органи за изпълнение на техните задачи, по-
специално тъй като органите в основните входни точки (пристанища) на 

                                               
1 Обща безопасност на продуктите и надзора на пазара — Резолюция на Европейския парламент от 
8 март 2011 г. относно преразглеждане на директивата относно общата безопасност на продуктите и 
надзора на пазара.
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европейския вътрешен пазар трябва да поемат основната тежест на тези задачи, 
докато рисковете засягат целия Съюз;

 Комисията следва да играе по-активна роля за задълбочаване на 
сътрудничеството по този въпрос, за да се гарантират равнопоставени условия 
на конкуренция по отношение на прилагането на режима на ЕС за наблюдение 
на пазара, както и за да се избегне търсенето на слабото място в системата за 
надзор на пазара от страна на недобросъвестни търговци;

 Комисията следва да даде критична оценка за функционирането на механизмите 
за сътрудничество между държавите членки и на тези с трети държави.

 Европейската комисия следва да създаде и координира Общоевропейска база 
данни за злополуки в подкрепа на изпълнението на мерките за надзор на пазара 
от съответните органи.

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
Позоваване 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взе предвид резолюцията на 
Европейския парламент от 8 март 
2011 г. относно преразглеждане на 
директивата относно общата 
безопасност на продуктите и надзора 
на пазара (2010/2085(INI)),

Or. en

Изменение 2

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 

(1) С цел да се осигури и подобри 
функционирането на единния пазар, 
както и свободното движение на 
продукти в рамките на Съюза, е 
необходимо да се гарантира, че те 
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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.

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.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Като се вземат предвид най-
новите данни, предоставени от 
Евробарометър, които показват спад 
в доверието на потребителите по 
отношение на безопасността на 
продаваните в ЕС продукти, Съюзът 
следва да укрепи своята регулаторна 
рамка за надзор на пазара, за да 
спечели доверието на европейските 
потребители.

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Както нови, така и употребявани 
стоки с произход извън Съюза могат да 
бъдат пуснати на пазара само след като 
са били пуснати в свободно обращение.
Необходимо е да се извършват 
ефективни проверки по външните 
граници на Съюза, за да може 
вдигането на стоки, които могат да 
представляват риск, ако бъдат пуснати 
на пазара в Съюза, да се отложи, докато 
не се извърши оценка и не се вземе 
окончателно решение от органите за 
надзор на пазара.

(19) Както нови, така и употребявани 
стоки с произход извън Съюза могат да 
бъдат пуснати на пазара само след като 
са били пуснати в свободно обращение.
Като се зачита принципът за еднакво 
прилагане на общата търговска 
политика, е необходимо да се 
извършват ефективни проверки по 
външните граници на Съюза, за да може 
пускането в обращение на стоки, които 
могат да представляват риск, ако бъдат 
пуснати на пазара в Съюза, да се 
отложи, докато не се извърши оценка и 
не се вземе окончателно решение от 
органите за надзор на пазара.
Комисията следва да изготви оценка 
за ефективността на тези проверки, 
за да гарантира, че по всички входни 
точки на пазара на Съюза се прилагат 
едни и същи стандарти, така че 
стоките и недобросъвестните 
търговци не отклоняват търговията 
към входни точки на пазара на Съюза 
с не толкова строго изпълнение на 
регулаторния режим на ЕС за надзор 
на пазара.

Or. en

Обосновка

Установено е, че вносните стоки крият по-висок риск от неспазване на 
законодателството на ЕС. Съществува риск недобросъвестни търговци да 
отклоняват стоките си към входни точки със слабо изпълнение на режима на Съюза 
за надзор на пазара. Комисията трябва да гарантира, че режимът се прилага 
последователно в целия Съюз.
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Изменение 5

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 пазар 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 пазар 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
значително активизирани. Комисията 
следва да наблюдава 
сътрудничеството между тези 
органи за надзор на пазара и да 
отправя препоръки за по-
нататъшното подобряване на 
тяхното сътрудничество.

Or. en

Обосновка

Не е достатъчно да се правят обещания за засилване на сътрудничеството между 
компетентните органи, Комисията трябва да заеме активна роля като посредник и 
ментор на това сътрудничество.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Следва да има ефективен, 
навременен и точен обмен на 
информация между държавите членки, 
както и между държавите членки и 

(23) Следва да има ефективен, 
навременен и точен обмен на 
информация между държавите членки, 
както и между държавите членки и 
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Комисията. Следователно е необходимо 
да се предвидят ефективни механизми 
за такъв обмен. Системата на Съюза за 
бърз обмен на информация (RAPEX) е 
доказала своята ефективност и 
ефикасност. Системата RAPEX 
позволява да бъдат взети мерки в 
рамките на Съюза по отношение на 
продукти, които представляват риск 
отвъд територията на отделна държава 
членка. За да се избегне излишно 
дублиране, тази система следва да се 
използва за всяко уведомление, което се 
изисква съгласно настоящия регламент, 
относно продукти, представляващи 
риск.

Комисията. Следователно е необходимо 
да се предвидят ефективни механизми 
за такъв обмен. Системата на Съюза за 
бърз обмен на информация (RAPEX) е 
доказала своята ефективност и 
ефикасност. Системата RAPEX 
позволява да бъдат взети мерки в 
рамките на Съюза по отношение на 
продукти, които представляват риск 
отвъд територията на отделна държава 
членка. За да се избегне излишно 
дублиране, тази система следва да се 
използва и постоянно да се 
актуализира за всяко уведомление, 
което се изисква съгласно настоящия 
регламент, относно продукти, 
представляващи риск.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Предвид мащабите на пазара на 
Съюза за стоки и тъй като не 
съществуват вътрешни граници е 
наложително органите за надзор на 
пазара на държавите членки да имат 
волята и да бъдат в състояние да си 
сътрудничат ефективно и да 
координират съвместна подкрепа и 
действия. Съответно, следва да бъдат 
установени механизми за взаимопомощ.

(25) Предвид мащабите на пазара на 
Съюза за стоки и тъй като не 
съществуват вътрешни граници е 
наложително органите за надзор на 
пазара (включително митническите 
органи по граничните пунктове на 
Европейския съюз) на държавите 
членки да имат волята и да бъдат в 
състояние да си сътрудничат ефективно 
и да координират съвместна подкрепа и 
действия. Съответно, следва да бъдат 
установени и прилагани механизми за 
взаимопомощ. Държавите членки 
следва да гарантират, че тези 
механизми получават достатъчно 
финансиране.

Or. en
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Обосновка

Не е достатъчно да се прилагат едни и същи правила в рамките на вътрешния пазар 
на ЕС, а е от съществено значение тяхното спазване в целия Съюз да бъде 
последователно, тъй като един несъответстващ на изискванията продукт, който 
бъде пуснат на пазара в една държава членка, може свободно да се движи из целия 
Съюз. За тази цел трябва да се подобрят механизмите за сътрудничество между 
органите за надзор на пазара.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Комисията следва да вземе 
предвид капацитета и готовността 
на органите за надзор на пазара от 
трети държави да си сътрудничат с 
органите за надзор на пазара на 
държавите членки при провеждането 
на общата търговска политика. За 
тази цел Комисията следва да 
разгледа и насърчава 
сътрудничеството между органите 
за надзор на пазара в своите 
двустранни и многостранни 
търговски преговори.

Or. en

Обосновка

Изключително важно е, че въпросът за сътрудничеството между органите за надзор 
на пазара вече се разглежда от Комисията в търговските преговори, като се има 
предвид по-специално, че Комисията предприе амбициозна програма за двустранни 
търговски преговори. Тъй като е вероятно преференциалният достъп да увеличи 
потока от стоки от тези трети държави към пазара на Съюза, трябва да се 
гарантира, че това няма да създаде допълнително предизвикателство за органите за 
надзор на пазара на въпросната държава членка.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 31 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) Комисията следва да гарантира, 
че спазването на разпоредбите за 
поверителност, в т.ч. относно 
производствените и търговските 
тайни, няма предимство пред 
отправянето на предупреждения на 
вниманието на обществеността за 
опасни продукти, които биха могли да 
имат последици за здравето, личната 
безопасност и качеството на 
околната среда.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 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, които се предлагат 
на пазара и които се пускат на пазара 
на ЕС, за да бъдат пуснати в 
обращение, 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.

Or. en
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Обосновка

Следва ясно да се посочи, че ролята на надзора на пазара и митническите органи е да 
се гарантира, че на пазара на Съюза навлизат и се пускат в обращение само 
продукти, които отговарят на законодателството на ЕС.

Изменение 11

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 и се съобщава на всички 
държави членки. Държавите членки 
обобщават резултатите и правят това 
обобщение публично достояние.
Комисията оценява 
последователното изпълнение, както 
и ефективността на тези дейности и 
контроли, и при необходимост 
отправя препоръки към органите за 
надзор на пазара, за да гарантира 
последователно и ефективно 
изпълнение на цялата територия на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Не е достатъчно държавите членки да докладват за своите действия, Комисията 
прави оценка на техните действия въз основа на получената информация и отправя 
препоръки, при необходимост, за да гарантира последователно и ефективно прилагане 
на режима на ЕС за надзор на пазара.



PE513.014v02-00 12/19 PA\938958BG.doc

BG

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава членка въвежда 
съответните механизми, за да гарантира, 
че органите за надзор на пазара, които е 
създала или определила, обменят 
информация, сътрудничат си и 
координират своите дейности както 
помежду си, така и с органите, 
отговорни за проверките на продуктите 
по външните граници на Съюза.

3. Всяка държава членка въвежда 
съответните механизми, за да гарантира, 
че органите за надзор на пазара, които е 
създала или определила, обменят 
информация, сътрудничат си и 
координират своите дейности както 
помежду си, така и с органите, 
отговорни за проверките на продуктите 
по външните граници на Съюза. Всяка 
държава членка гарантира, че 
органите за надзор на пазара, които е 
определила или учредила, разполагат с 
необходимите ресурси, за да 
осъществяват това сътрудничество. 
Всяка държава членка информира 
Комисията за тези механизми за 
обмен на информация и 
сътрудничество.

Or. en

Обосновка

Не е достатъчно да се задължат държавите членки да изискат от своите органи за 
надзор на пазара да създадат механизми за сътрудничество; трябва да се гарантира 
също така, че тези механизми се прилагат и функционират правилно. Като 
предварително условие за доброто функциониране на механизмите за 
сътрудничество, на органите за надзор на пазара трябва да се предоставят 
достатъчно ресурси за създаването им.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При необходимост органите за 
надзор на пазара предупреждават в 
разумен срок ползвателите, които са на 
тяхна територия, за продукти, за които 

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

органи са установили, че представляват 
риск. 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.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка изготвя обща 
програма за надзор на пазара и я 
преразглежда — а при необходимост и 
я актуализира — поне веднъж на четири 
години. Програмата обхваща 
организацията на надзора на пазара и 
свързаните с нея дейности, като 
конкретните нужди на бизнеса като 
цяло и на малките и средните 
предприятия в частност са взети под 
внимание при прилагането на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация и 
Регламент (ЕС) № […/…] [относно 
безопасността на потребителските 
продукти], и предлага насоки за работа 
и съдействие. Тя включва следното:

11. Всяка държава членка изготвя обща 
програма за надзор на пазара и я 
преразглежда — и актуализира — поне 
веднъж на четири години. Програмата 
обхваща организацията на надзора на 
пазара и свързаните с нея дейности, като 
конкретните нужди на бизнеса като 
цяло и на малките и средните 
предприятия в частност са взети под 
внимание при прилагането на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация и 
Регламент (ЕС) № […/…] [относно 
безопасността на потребителските 
продукти], и предлага насоки за работа 
и съдействие. Тя включва следното:

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка изготвя 
специални секторни програми и ги 
преразглежда — а при необходимост и 
ги актуализира — всяка година. Тези 
програми обхващат всички сектори, в 
които органите извършват дейности по 
надзор на пазара.

2. Всяка държава членка изготвя 
специални секторни програми и ги 
преразглежда — и актуализира — всяка 
година, по-точно като взема предвид 
увеличеното навлизане на пазара на 
Съюза на определени стоки 
вследствие на прилагането на 
търговските споразумения на ЕС с 
трети държави. Тези програми 
обхващат всички сектори, в които 
органите извършват дейности по надзор 
на пазара.

Or. en

Обосновка

Тъй като влизането в сила на нови търговски споразумения вероятно ще доведе до 
увеличаване на притока на стоки от определени трети държави, чиито 
производители може все още да не са достатъчно добре запознати с изискванията за 
съответствие с правото на ЕС, държавите членки обръщат по-специално внимание 
на тези продукти при създаването специалните секторни програми за надзор на 
пазара.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В RAPEX могат да участват 
кандидатстващите за членство държави, 
трети държави или международни 
организации в рамките на 
споразуменията между Съюза и 
посочените трети държави или 
организации и в съответствие с тези 
споразумения. Всички такива 
споразумения са на основание на 

4. В RAPEX могат и се насърчават да 
участват кандидатстващите за членство 
държави, трети държави или 
международни организации в рамките 
на споразуменията между Съюза и 
посочените трети държави или 
организации и в съответствие с тези 
споразумения. При договарянето на 
разпоредбите относно достъпа до 
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принципа на реципрочност и включват 
разпоредби за поверителност, които 
съответстват на разпоредбите, 
приложими в Съюза.

пазара Комисията насърчава 
третите държави, с които започва 
търговски преговори за предоставяне 
на преференциален достъп на стоки 
до пазара на Съюза, да участват в 
RAPEX и взема предвид техния 
капацитет да участват. Всички 
такива споразумения са на основание на 
принципа на реципрочност и включват 
разпоредби за поверителност, които 
съответстват на разпоредбите, 
приложими в Съюза.

Or. en

Обосновка

Сътрудничеството между органите за надзор на пазара на държавите членки и 
третите държави е от извънредно голямо значение, ако Съюзът предоставя 
преференциален достъп до пазара на трети държави в рамките на споразумение за 
свободна търговия. Ето защо RAPEX следва не само да бъде отворена за трети 
държави, но Комисията следва да насърчава тези държави да участват.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 22 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22а
Създава се координирана от 
Европейската комисия 
Общоевропейска база данни за 
злополуки (IDB) в подкрепа на 
изпълнението на мерките за надзор на 
пазара от съответните органи.

Or. en

Обосновка

В резултат на международната търговия въпросите за безопасността на 
потребителите стават все по-сложни и са трудни за решаване. Създаването на 
Общоевропейска база данни за злополуки (IDB) ще улесни обмена на информация за 
злополуки, ще направи определянето на политиката по-ефективно и ще спомогне за 
прилагането на мерките за надзор на пазара.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 22 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22б
Съответните органи за надзор на 
пазара, установени от държавите 
членки, допринасят за създаването на 
базата данни и редовно предоставят 
данни за злополуки на Комисията, 
които са изчерпателни и в 
съответствие с хармонизираната 
методология и класификация.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията изисква органите за 
надзор на пазара да докладват за 
своята дейност в областта на 
сътрудничеството. В случай че 
Комисията установи сериозни 
недостатъци във взаимопомощта, 
предоставяна от органите за надзор 
на пазара, тя може да отправи 
препоръки за подобряване на 
сътрудничеството.

Or. en

Обосновка

Не е достатъчно да се определят изисквания за взаимопомощ. Комисията трябва да 
участва в улесняването и наблюдението на ефективността на тази взаимопомощ, за 
да се избегне отклоняване на търговията към държавите членки с не толкова строго 



PA\938958BG.doc 17/19 PE513.014v02-00

BG

изпълнение на режима за надзор на пазара.

Изменение 20

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. Органите за надзор на пазара се 
насърчават 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.

Or. en

Обосновка

Сътрудничеството с органите за надзор на пазара на трети държави е от основно 
значение за намаляване на броя на несъответстващите на изискванията продукти, 
които се внасят и пускат в обращение на пазара на Европейския съюз, поради което 
сътрудничеството следва да се насърчава.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. ЕФНП може да създава постоянни 
или временни подгрупи, които включват 
групи за административно 
сътрудничество за надзор на пазара, 
създадени за прилагане на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация. Организации, 
представляващи интересите на 
промишлеността, малките и средните 

6. ЕФНП може да създава постоянни 
или временни подгрупи, които включват 
групи за административно 
сътрудничество за надзор на пазара, 
създадени за прилагане на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация. Организации, 
представляващи интересите на 
промишлеността, малките и средните 
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предприятия, потребителите, 
лаборатории и органи за оценка на 
съответствието на равнището на Съюза 
могат да бъдат поканени да участват в 
тези подгрупи като наблюдатели.

предприятия, потребителите, 
лаборатории и органи за оценка на 
съответствието на равнището на Съюза 
следва да бъдат поканени да участват в 
тези подгрупи като наблюдатели, 
техните становища следва да бъдат 
вземани предвид във възможно най-
голяма степен.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от [пет] години след датата 
на началото на прилагането Комисията 
извършва оценка на прилагането на 
настоящия регламент и представя 
доклад за оценка на Европейския 
парламент и на Съвета. В този доклад се 
прави оценка на това дали настоящият 
регламент е постигнал своите цели, по-
специално по отношение на това дали 
осигурява по-ефективно и добре 
функциониращо прилагане на 
разпоредбите за безопасност на 
продуктите и на законодателството на 
Съюза за хармонизация, подобрява 
сътрудничеството между органите за 
надзор на пазара, засилването на
контрола на продуктите, въвеждани 
Съюза, и предлага високо равнище на 
защита на здравето и безопасността на 
хората като цяло, здравословни и 
безопасни условия на труд, защита на 
потребителите, околната среда, 
обществената сигурност и други 
обществени интереси, като се взема под 
внимание неговото въздействие върху 
бизнеса и по-специално върху малките и 
средните предприятия.

Не по-късно от [пет] години след датата 
на началото на прилагането Комисията 
извършва оценка на прилагането на 
настоящия регламент и представя 
доклад за оценка на Европейския 
парламент и на Съвета. В този доклад се 
прави оценка на това дали настоящият 
регламент е постигнал своите цели, по-
специално по отношение на това дали 
осигурява по-ефективно и добре 
функциониращо прилагане на 
разпоредбите за безопасност на 
продуктите и на законодателството на 
Съюза за хармонизация, като се 
гарантира, че се прилагат едни и 
същи стандарти на всички входни 
точки на пазара на Съюза, подобрява 
сътрудничеството между органите за 
надзор на пазара между държавите 
членки, както и с трети държави, и 
по-специално с онези, на които е 
предоставен преференциален достъп 
до пазара на Съюза, засилва контрола 
на продуктите, въвеждани в Съюза, и 
предлага високо равнище на защита на 
здравето и безопасността на хората като 
цяло, здравословни и безопасни условия 
на труд, защита на потребителите, 
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околната среда, обществената сигурност 
и други обществени интереси, като се 
взема под внимание неговото 
въздействие върху бизнеса и по-
специално върху малките и средните 
предприятия.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да постави особен акцент върху подобряването на 
сътрудничеството на органите за надзор на пазара на трети държави, ползващи 
преференциален достъп до пазара на Съюза, с органите за надзор на пазара на 
държавите членки. Тъй като следва да се обърне специално внимание и на този аспект 
в рамките на търговските преговори, Комисията следва да направи оценка в доклада 
си дали е била ефективна по отношение на постигането на тази цел.


