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Изменение 22
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално членове 26 и 114 от 
него,

Or. fr

Изменение 23
Ейя-Рита Корхола

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Продукти, които са създадени за 
професионална употреба, но 
впоследствие са преминали на 
потребителския пазар и се продават 
на обикновени потребители, следва да 
бъдат обхванати от настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 24
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) По отношение на потребителските 
продукти, които са предмет на 
настоящия регламент, приложното поле 

(8) По отношение на потребителските 
продукти, които са предмет на 
настоящия регламент, приложното поле 
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на различните части от регламента 
трябва да бъде ясно разграничено от 
специалното секторно законодателство 
на Съюза за хармонизация. Въпреки че 
изискването за обща безопасност на 
продуктите и свързаните с това 
разпоредби следва да бъдат 
приложими за всички потребителски
продукти, задълженията на 
икономическите оператори следва да 
не се прилагат в случаите, когато
законодателството на Съюза за 
хармонизация включва равностойни 
задължения, като например 
законодателството на Съюза в областта 
на козметичните продукти, детските 
играчки, електроуредите или 
строителните продукти.

на регламента трябва да бъде ясно 
разграничено от специалното секторно 
законодателство на Съюза за 
хармонизация. Регламентът не следва 
да се прилага за продукти, които са 
предмет на законодателството на 
Съюза за хармонизация, като например 
законодателството на Съюза в областта 
на козметичните продукти, детските 
играчки, електроуредите или 
строителните продукти.

Or. en

(вж. измененията на членове 2, 5 и 6 от същия автор)

Обосновка

Регламентът не се прилага по отношение на хармонизирани стоки, за да се избегне 
припокриване и дублиране, тъй като основните елементи по глава I вече са обхванати 
от законодателството за хармонизация. Ясно разграничаване между 
законодателство, което се прилага по отношение на хармонизираните и 
нехармонизираните потребителски стоки, би опростило спазването на продуктовите 
правила от икономическите оператори и тяхното прилагане от органите за надзор на 
пазара.

Изменение 25
Ейя-Рита Корхола

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Приложното поле на настоящия 
регламент следва да не бъде ограничено 
до която и да било техника за продажба 
на потребителски продукти и съответно 
да обхваща и продажбата от разстояние.

(10) Приложното поле на настоящия 
регламент следва да не бъде ограничено 
до която и да било техника за продажба 
на потребителски продукти и съответно 
да обхваща и продажбата от разстояние, 
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като например продажбите онлайн.

Or. en

Изменение 26
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Настоящият регламент следва да се 
прилага за продуктите втора употреба, 
които отново навлизат във веригата на 
доставки в процеса на търговската 
дейност, с изключение на онези 
продукти втора употреба, при които 
потребителят не може разумно да 
очаква, че те отговарят на най-новите 
стандарти за безопасност, като 
например антики.

(11) Настоящият регламент следва да се 
прилага за продуктите втора употреба, 
които отново навлизат във веригата на 
доставки в процеса на търговската 
дейност. Той не следва да се прилага по 
отношение на онези продукти втора 
употреба, при които потребителят не 
може разумно да очаква, че те отговарят 
на най-новите стандарти за безопасност, 
или които се обект на сделки между 
частни лица.

Or. en

Обосновка

Сделките между частни лица следва ясно да се изключат от приложното поле на 
директивата, като например гаражната търговия.

Изменение 27
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Безопасността на продуктите следва 
да се оценява, като се вземат предвид 
всички съответни аспекти, по-специално 
техните характеристики и представяне, 
както и категориите потребители, които 

(13) Безопасността на продуктите следва 
да се оценява, като се вземат предвид 
всички съответни аспекти, по-специално 
техните характеристики и представяне, 
както и категориите потребители, които 
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вероятно ще използват продуктите, като 
се отчита тяхната уязвимост, по-
специално деца, възрастни хора и лица с 
увреждания.

вероятно ще използват продуктите при 
разумно предвидими условия, като се 
отчита тяхната уязвимост, по-специално 
деца, възрастни хора и лица с 
увреждания. При оценката на 
рисковете за уязвими потребители
следва да се обърне необходимото 
внимание на приложенията, 
предназначени и описани като такива 
от производителя в инструкциите за 
безопасност на продукта, и на 
отговорностите и задълженията за 
надзор или обучение, възложени на 
членове на семейството, доставчици 
на услуги или работодатели.

Or. en

(вж. изменението на член 6, параграф 1, буква г) от същия автор)

Обосновка

Понятието за уязвими потребители обхваща широк спектър от ситуации, които 
излизат извън обичайните условия за поемане на отговорност. По тази причина 
рисковете за уязвимите потребители следва да бъдат оценявани в съответствие с 
вероятността те да използват даден продукт при разумно предвидими условия.

Изменение 28
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Безопасността на продуктите следва 
да се оценява, като се вземат предвид 
всички съответни аспекти, по-специално 
техните характеристики и представяне, 
както и категориите потребители, които 
вероятно ще използват продуктите, като 
се отчита тяхната уязвимост, по-
специално деца, възрастни хора и лица с 
увреждания.

(13) Безопасността на продуктите следва 
да се оценява, като се вземат предвид 
всички съответни аспекти, по-специално 
техните характеристики, състав и 
представяне, както и категориите 
потребители, които вероятно ще 
използват продуктите, като се отчита 
тяхната уязвимост, по-специално деца, 
възрастни хора и лица с увреждания. 
Оценката взема под внимание 
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принципа на предохранителните 
мерки.

Or. en

Обосновка

Принципът на предохранителните мерки е основен стълб на защитата на 
потребителите. Той беше заличен в настоящото преразглеждане, въпреки че 
присъстваше в Директивата относно общата безопасност на продуктите 
(съображение 1, член 8, параграф 2). Принципът предоставя на законодателя и на 
органите за надзор на пазара инструмент, който им позволява да изтеглят даден 
продукт от пазара, ако съществува подозрение, че той е опасен. До този момент той 
е бил използван успешно за предотвратяване на наранявания.

Изменение 29
Ейя-Рита Корхола

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Безопасността на продуктите следва 
да се оценява, като се вземат предвид 
всички съответни аспекти, по-специално 
техните характеристики и представяне, 
както и категориите потребители, които 
вероятно ще използват продуктите, като 
се отчита тяхната уязвимост, по-
специално деца, възрастни хора и лица с 
увреждания.

(13) Безопасността на продуктите следва 
да се оценява, като се вземат предвид 
всички съответни аспекти, по-специално 
техните характеристики, материали, 
елементи и представянето на 
продукта и неговата опаковка, както и 
категориите потребители, които 
вероятно ще използват продуктите, като 
се отчита тяхната уязвимост, по-
специално деца, възрастни хора и лица с 
увреждания.

Or. en

Изменение 30
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се избегне припокриването на 
изискванията за безопасност и 
конфликти с други законодателни 
актове на Европейския съюз, продукт, 
който отговаря на изискванията на 
специалното секторно законодателство 
на Съюза за хармонизация, с което се 
цели защитата на здравето и 
безопасността на хората, следва да се 
счита за безопасен съгласно настоящия 
регламент.

(14) За да се избегне припокриването на 
изискванията за безопасност и 
конфликти с други законодателни 
актове на Европейския съюз, продукт, 
който подлежи на изискванията на 
специалното секторно законодателство 
на Съюза за хармонизация, с което се 
цели защитата на здравето и 
безопасността на хората, следва да се 
изключи от обхвата на настоящия 
регламент.

Or. en

(вж. измененията на членове 5 и 6 от същия автор)

Обосновка

Регламентът не се прилага по отношение на хармонизирани стоки, за да се избегне 
припокриване и дублиране, тъй като основните елементи по глава I вече са обхванати 
от законодателството за хармонизация. Ясно разграничаване между 
законодателство, което се прилага по отношение на хармонизираните и 
нехармонизираните потребителски стоки, би опростило спазването на продуктовите 
правила от икономическите оператори и тяхното прилагане от органите за надзор на 
пазара.

Изменение 31
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Гарантирането на 
идентифицирането и проследяването на 
продуктите по цялата верига на 
доставки спомага за идентифицирането 
на икономическите оператори, както и 
да бъдат предприети ефективни 
коригиращи мерки срещу опасни 
продукти, като например целеви 

(20) 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 
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изземвания. Така чрез
идентифицирането и проследяването на 
продуктите се гарантира, че 
потребителите и икономическите 
оператори получават точна информация 
относно небезопасните продукти, с 
което се повишава доверието в пазара 
и се избягват ненужни смущения в 
търговията. Поради това върху 
продуктите следва да бъде поставена 
информация, която позволява тяхното 
идентифициране и идентифицирането 
на производителя и ако е приложимо —
на вносителя. Производителите следва 
също така да изготвят техническа 
документация във връзка със своите 
продукти, за което могат да изберат най-
подходящия и икономически ефективен 
начин, като например с електронни 
средства. Освен това от икономическите 
оператори следва да се изисква да 
посочат операторите, които са им 
доставили и на които те са доставили 
даден продукт. Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни18 се прилага към 
обработването на лични данни за целите 
на настоящия регламент.

изземвания. Идентифицирането и 
проследяването на производителя на
продуктите може да гарантира, че 
потребителите и икономическите 
оператори получават точна информация 
относно небезопасните продукти. 
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 данни18 се 
прилага към обработването на лични 
данни за целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

С цел да се защити личният живот на потребителите следва да се гарантира, че 
проследимостта на продукта засяга единствено производителя и се извършва при 
евентуална необходимост от изземване.

Изменение 32
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Съображение 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Гарантирането на 
идентифицирането и проследяването на 
продуктите по цялата верига на 
доставки спомага за идентифицирането 
на икономическите оператори, както и 
да бъдат предприети ефективни 
коригиращи мерки срещу опасни 
продукти, като например целеви 
изземвания. Така чрез 
идентифицирането и проследяването на 
продуктите се гарантира, че 
потребителите и икономическите 
оператори получават точна информация 
относно небезопасните продукти, с 
което се повишава доверието в пазара и 
се избягват ненужни смущения в 
търговията. Поради това върху 
продуктите следва да бъде поставена 
информация, която позволява тяхното 
идентифициране и идентифицирането 
на производителя и ако е приложимо —
на вносителя. Производителите следва 
също така да изготвят техническа 
документация във връзка със своите 
продукти, за което могат да изберат най-
подходящия и икономически ефективен 
начин, като например с електронни 
средства. Освен това от икономическите 
оператори следва да се изисква да 
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 данни18 се прилага към 
обработването на лични данни за целите 
на настоящия регламент.

(20) Гарантирането на 
идентифицирането и проследяването на 
продуктите по цялата верига на 
доставки спомага за идентифицирането 
на икономическите оператори, както и 
да бъдат предприети ефективни 
коригиращи мерки срещу опасни 
продукти, като например целеви 
изземвания. Така чрез 
идентифицирането и проследяването на 
продуктите се гарантира, че 
потребителите и икономическите 
оператори получават точна информация 
относно небезопасните продукти, с 
което се повишава доверието в пазара и 
се избягват ненужни смущения в 
търговията. Поради това върху 
продуктите следва да бъде поставена 
информация, която позволява тяхното 
идентифициране и идентифицирането 
на производителя или 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 данни18 се прилага към 
обработването на лични данни за целите 
на настоящия регламент.

Or. en

(вж. измененията на членове 8 и 10 от същия автор)
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Обосновка

Ако наименованието и адресът на производител извън ЕС трябва да фигурират върху 
внасяния продукт, тази информация ще стане известна на конкурентите и бизнес 
клиентите на вносителя, в резултат на което те биха могли да заобиколят този 
конкретен вносител в бъдеще и да се снабдяват директно от производителя извън ЕС. 
Това ще откаже МПС от вноса на продукти и ще причини значително нарушаване на 
конкуренцията. Поради това се предлага тази информация да се включи в 
техническата документация.

Изменение 33
Ейя-Рита Корхола

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Посочването на произхода 
допълва основните изисквания за 
проследимост във връзка с 
наименованието и адреса на 
производителя. По-специално 
посочването на държавата на 
произход помага за 
идентифицирането на 
действителното място на 
производство във всички онези случаи, 
когато не може да се осъществи 
връзка с производителя или неговият 
посочен адрес се различава от 
действителното място на 
производство. Тази информация може 
да улесни задачата на органите за 
надзор на пазара при проследяването 
на продукта до действителното 
място на производство и да даде 
възможност за връзка с органите на 
държавите на произход в рамките на 
двустранното или многостранното 
сътрудничество в областта на 
безопасността на продуктите с цел 
предприемане на подходящи 
последващи действия.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Вж. обосновката във връзка със заличаването на член 7 (посочване на произхода).

Изменение 34
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Посочването на произхода 
допълва основните изисквания за 
проследимост във връзка с 
наименованието и адреса на 
производителя. По-специално 
посочването на държавата на 
произход помага за 
идентифицирането на 
действителното място на 
производство във всички онези случаи,
когато не може да се осъществи 
връзка с производителя или неговият 
посочен адрес се различава от 
действителното място на 
производство. Тази информация може 
да улесни задачата на органите за 
надзор на пазара при проследяването 
на продукта до действителното
място на производство и да даде 
възможност за връзка с органите на 
държавите на произход в рамките на 
двустранното или многостранното 
сътрудничество в областта на 
безопасността на продуктите с цел 
предприемане на подходящи 
последващи действия.

заличава се

Or. en

(вж. изменението на член 7 от същия автор)

Обосновка

Изискването за обозначаване на произхода на потребителските продукти не се 
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разглежда в оценката на въздействието, нито е включено в новата законодателна 
рамка. То не би подобрило безопасността на потребителите или проследимостта на 
продуктите, които са гарантирани с други средства в хармонизираното 
законодателство и в Регламента относно безопасността на потребителските 
продукти (CPSR). Също така изискването би подвело потребителите на продуктите 
заради сложната световна верига за доставки. На последно място, неговото 
изпълнение би било скъпо за икономическите оператори и публичните органи.

Изменение 35
Маркус Пипер, Херберт Ройл

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Посочването на произхода 
допълва основните изисквания за 
проследимост във връзка с 
наименованието и адреса на 
производителя. По-специално 
посочването на държавата на 
произход помага за 
идентифицирането на 
действителното място на 
производство във всички онези случаи, 
когато не може да се осъществи 
връзка с производителя или неговият 
посочен адрес се различава от 
действителното място на 
производство. Тази информация може 
да улесни задачата на органите за 
надзор на пазара при проследяването 
на продукта до действителното 
място на производство и да даде 
възможност за връзка с органите на 
държавите на произход в рамките на 
двустранното или многостранното 
сътрудничество в областта на 
безопасността на продуктите с цел 
предприемане на подходящи 
последващи действия.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Идентифицирането на произхода за нуждите на проследимостта е ненужно и 
прекалено и не носи допълнителна полза за потребителите, предвид факта, че името 
и адресът на производителя трябва във всички случаи да бъдат посочени.

Изменение 36
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Процедурите за внасяне на искане 
за европейски стандарти в подкрепа на 
настоящия регламент, както и относно 
официалните възражения срещу тях, 
следва да бъдат установени в настоящия 
регламент и да бъдат приведени в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1025/2012. С цел да се осигури 
приемственост по отношение на 
въпросите от областта на европейската 
стандартизация, евентуални искания за 
европейски стандарти или възражения 
срещу даден европейски стандарт, то те 
следва да бъдат внесени за разглеждане 
от комитета, създаден по силата на 
посочения регламент, след 
необходимите консултации с експерти 
от държавите членки в областта на 
безопасността на потребителските 
продукти.

(24) Процедурите за внасяне на искане 
за европейски стандарти в подкрепа на 
настоящия регламент, както и относно 
официалните възражения срещу тях, 
следва да бъдат установени в настоящия 
регламент и да бъдат приведени в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1025/2012. С цел да се осигури 
приемственост по отношение на 
въпросите от областта на европейската 
стандартизация, евентуални искания за 
европейски стандарти или възражения 
срещу даден европейски стандарт, то те 
следва да бъдат внесени за разглеждане 
от комитета, създаден по силата на 
посочения регламент, след 
необходимите консултации с експерти 
от държавите членки в областта на 
безопасността на потребителските 
продукти и със съответните 
заинтересовани страни.

Or. en

(вж. изменението на член 16, параграф 1 от същия автор)

Обосновка

При определяне на съдържанието на новите европейски стандарти за безопасност, 
ако е целесъобразно, Комисията следва да вземе предвид становищата на 
заинтересованите страни, за да се гарантира, че тези стандарти са приложими, 
пропорционални и ефективни.
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Изменение 37
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се осигурят единни условия за 
прилагането на настоящия регламент, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
освобождаването от задължението за 
информиране на органите за надзор на 
пазара за продукти, представляващи 
риск, по отношение на вида на носителя 
на данни и неговото поставяне върху 
продукта за целите на системата за 
проследяване, по отношение на 
искания за стандартизация до 
европейските организации по 
стандартизация и по отношение на 
решенията по официални възражения 
срещу европейски стандарти. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните
правомощия от страна на Комисията20.

(27) За да се осигурят единни условия за 
прилагането на настоящия регламент, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия по отношение на 
освобождаването от задължението за 
информиране на органите за надзор на 
пазара за продукти, представляващи 
риск, по отношение на вида на носителя 
на данни и неговото поставяне върху 
продукта за целите на системата за 
проследяване и по отношение на 
решенията по официални възражения 
срещу европейски стандарти. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията20.

Or. en

(вж. изменението на член 16, параграф 1 от същия автор)

Обосновка

Новите европейски стандарти за безопасност на потребителските продукти, 
основаващи се на член 4, следва да се считат за допълнение към основния акт, 
добавящо несъществени елементи в съответствие с член 290 от ДФЕС. Като се има 
предвид много общият характер на член 4, Европейският парламент и Съветът 
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следва да имат възможност да отменят и възразяват срещу мандат за нови 
стандарти от Комисията. Поради това е целесъобразно мандатът да се приема чрез 
делегиран акт.

Изменение 38
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) които е възможно, при разумно 
предвидими условия, да се използват от 
потребителите, дори ако не са 
предназначени за тях;

б) които е възможно, при разумно 
предвидими условия, да се използват от 
потребителите, дори ако при пускането 
им на пазара те не са били
предназначени за потребители;

Or. de

Обосновка

Изменението се отнася по-специално за превода на немски език, който трябва да се 
преформулира, за да стане ясно, че член 2, параграф 1, буква б) от предложението 
има за цел просто да гарантира, че регламентът се прилага и за продукти, които 
биха могли, при разумно предвидими условия, да бъдат използвани от потребителите. 
Смисълът и целта тук не е да се приемат закони относно неправилната употреба на 
продукти от потребителите.

Изменение 39
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) на които потребителите са 
изложени в контекста на услуга, 
която им е предоставена.

в) които се предоставят на даден 
потребител в рамките на услуга, 
независимо дали продуктът се 
използва от самия потребител или 
не.

Or. en
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Обосновка

Значението на думата „изложени“ в този контекст не е ясно.

Изменение 40
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент не се прилага 
за продукти, които трябва да бъдат 
поправени или обновени, преди да 
бъдат използвани, ако тези продукти се 
предоставят на пазара като такива.

2. Настоящият регламент не се прилага 
за продукти, които трябва да бъдат 
поправени или обновени, преди да 
бъдат използвани, ако тези продукти се 
предоставят на пазара като такива. 
Настоящият регламент не се прилага 
по отношение на сделките между 
частни лица.

Or. en

Обосновка

Сделките между частни лица следва ясно да се изключат от обхвата на 
директивата, като например гаражната търговия.

Изменение 41
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Глави ІІ, ІІІ и ІV от настоящия
регламент не се прилагат за продукти, 
които са предмет на изисквания, 
създадени с цел да се защитят 
човешкото здраве и безопасност, 
предвидени в законодателството на 
Съюза за хармонизация или в 

4. Настоящият регламент не се 
прилага за продукти, които са предмет 
на изисквания, създадени с цел да се 
защитят човешкото здраве и 
безопасност, предвидени в 
законодателството на Съюза за 
хармонизация или в съответствие с него.
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съответствие с него.

Or. en

(вж. измененията на членове 5 и 6 от същия автор)

Обосновка

Регламентът не се прилага по отношение на хармонизирани стоки, за да се избегне 
припокриване и дублиране, тъй като основните елементи по глава I вече са обхванати 
от законодателството за хармонизация. Ясно разграничаване между 
законодателство, което се прилага по отношение на хармонизираните и 
нехармонизираните потребителски стоки, би опростило спазването на продуктовите 
правила от икономическите оператори и тяхното прилагане от органите за надзор на 
пазара.

Изменение 42
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Глави ІІ, ІІІ и ІV от настоящия
регламент не се прилагат за продукти, 
които са предмет на изисквания, 
създадени с цел да се защитят 
човешкото здраве и безопасност, 
предвидени в законодателството на 
Съюза за хармонизация или в 
съответствие с него.

4. Настоящият регламент не се 
прилагат за продукти, които са предмет 
на изисквания, създадени с цел да се 
защитят човешкото здраве и 
безопасност, предвидени в 
законодателството на Съюза за 
хармонизация или в съответствие с него.

Or. en

Обосновка

Опростяването е една от целите на настоящия регламент. Това няма да бъде 
постигнато, ако новото предложение дублира мерки, които вече са включени в 
съществуващото законодателство за хармонизация, предвиждащо по-специфични 
изисквания по отношение на безопасността на продуктите. Подобен подход от 
страна на Комисията води до объркване относно приложното поле, като в резултат 
на това разходите за предприятията се увеличават.
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Изменение 43
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) „безопасен продукт“ означава всеки 
продукт, който при нормални или 
разумно предвидими условия на 
употреба на въпросния продукт, 
включително продължителност на 
употреба и, където е приложимо, 
неговото въвеждане в експлоатация, 
монтаж и изисквания по отношение на 
поддръжката, не поражда риск или 
поражда само минималните рискове, 
съвместими с употребата на продукта, 
които се считат за приемливи и 
съответстващи на изискванията за 
високо равнище на защита на здравето и 
безопасността на хората;

1) „безопасен продукт“ означава всеки 
продукт, който при нормални или 
разумно предвидими условия на 
употреба на въпросния продукт, 
включително продължителност на 
употреба и, където е приложимо, 
неговото въвеждане в експлоатация, 
монтаж и изисквания по отношение на 
поддръжката, обучението и надзора, не 
поражда риск или поражда само 
минималните рискове, съвместими с 
употребата на продукта, които се считат 
за приемливи и съответстващи на 
изискванията за високо равнище на 
защита на здравето и безопасността на 
хората;

Or. en

Обосновка

Когато се оценява безопасността на даден продукт, отговорностите и 
задълженията за надзор или обучение, възложени на членове на семейството, 
доставчици на услуги или работодатели, следва да бъдат разгледани с необходимото 
внимание.

Изменение 44
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7) „дистрибутор“ означава всяко 
физическо или юридическо лице във 
веригата на доставка, различно от 

7) „дистрибутор“ означава всяко 
физическо или юридическо отговорно
лице във веригата на доставка, различно 
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производител или вносител, което 
предоставя определен продукт на 
пазара;

от производител или вносител, което 
предоставя определен продукт на 
пазара; това не включва сделките 
между частни лица, които не 
действат в качеството на стопански 
субекти;

Or. en

Изменение 45
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Икономическите оператори трябва да 
пускат или да предоставят на пазара
само безопасни продукти.

Икономическите оператори трябва да 
пускат или да предоставят на 
вътрешния пазар на ЕС само 
безопасни продукти.

Or. fr

Изменение 46
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Презумпция за безопасност Презумпция за съответствие с 
общите изисквания за безопасност

Or. en

Изменение 47
Юрген Кройцман
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на рисковете, които 
са обхванати от изисквания, 
създадени с цел да се защитят 
човешкото здраве и безопасност, 
определени в или по силата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация — ако той е в 
съответствие с тези изисквания;

заличава се

Or. en

(вж. измененията на членове 2 и 6 от същия автор)

Обосновка

Регламентът не се прилага по отношение на хармонизирани стоки, за да се избегне 
припокриване и дублиране, тъй като основните елементи по глава I вече са обхванати 
от законодателството за хармонизация. Ясно разграничаване между 
законодателство, което се прилага по отношение на хармонизираните и 
нехармонизираните потребителски стоки, би опростило спазването на продуктовите 
правила от икономическите оператори и тяхното прилагане от органите за надзор на 
пазара.

Изменение 48
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при липсата на изисквания, 
определени в или по силата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, посочени в буква а), по 
отношение на рисковете, които са 
обхванати от европейски стандарти —
ако той отговаря на съответните 
европейски стандарти или на части от 
тях, позовавания на които са били 
публикувани в Официален вестник на 

б) по отношение на рисковете, които са 
обхванати от европейски стандарти —
ако той отговаря на съответните 
европейски стандарти или на части от 
тях, позовавания на които са били 
публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз в съответствие с 
членове 16 и 17;
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Европейския съюз в съответствие с 
членове 16 и 17;

Or. en

(вж. измененията на членове 2 и 6 от същия автор)

Обосновка

Регламентът не се прилага по отношение на хармонизирани стоки, за да се избегне 
припокриване и дублиране, тъй като основните елементи по глава I вече са обхванати 
от законодателството за хармонизация. Ясно разграничаване между 
законодателство, което се прилага по отношение на хармонизираните и 
нехармонизираните потребителски стоки, би опростило спазването на продуктовите 
правила от икономическите оператори и тяхното прилагане от органите за надзор на 
пазара.

Изменение 49
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при липсата на изисквания, 
определени в или по силата на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация, посочени в буква а), и 
на европейски стандарти, посочени в 
буква б), по отношение на рисковете, 
които са обхванати от изисквания във 
връзка със здравето и безопасността, 
установени в законодателството на 
държавата членка, в която продуктът се 
предоставя на пазара — ако той е в 
съответствие с такива национални 
изисквания.

в) при липсата на изисквания, 
определени в европейски стандарти, 
посочени в буква б), по отношение на 
рисковете, които са обхванати от 
изисквания във връзка със здравето и 
безопасността, установени в 
законодателството на държавата членка, 
в която продуктът се предоставя на 
пазара — ако той е в съответствие с 
такива национални изисквания.

Or. en

(вж. измененията на членове 2 и 6 от същия автор)

Обосновка

Регламентът не се прилага по отношение на хармонизирани стоки, за да се избегне 



AM\1001129BG.doc 23/62 PE516.836v01-00

BG

припокриване и дублиране, тъй като основните елементи по глава I вече са обхванати 
от законодателството за хармонизация. Ясно разграничаване между 
законодателство, което се прилага по отношение на хармонизираните и 
нехармонизираните потребителски стоки, би опростило спазването на продуктовите 
правила от икономическите оператори и тяхното прилагане от органите за надзор на 
пазара.

Изменение 50
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При липсата на законодателство 
на Съюза за хармонизация, европейски 
стандарти или изисквания във връзка 
със здравето и безопасността, 
установени в законодателството на 
държавата членка, в която 
продуктът се предоставя на пазара, 
както е посочено в букви а), б) и в) от 
член 5, следните аспекти се вземат 
под внимание, когато се оценява дали 
даден продукт е безопасен, и по-
специално:

заличава се

а) характеристиките на продукта, 
включително неговият състав, 
опаковка, инструкции за монтиране, 
и където е приложимо —
инструкциите за инсталиране и 
поддръжка;
б) въздействието върху други 
продукти, когато може да се 
предвиди, че продуктът ще се 
използва с други продукти;
в) представянето на продукта, 
неговото етикетиране, всички 
предупреждения и инструкции за 
неговата употреба и изхвърляне и 
всяко друго указание или информация 
по отношение на продукта;
г) категориите потребители, които 
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са изложени на риск, когато 
използват продукта, по-специално 
уязвимите потребители;
д) външният вид на продукта и по-
специално когато даден продукт, 
макар и да не е храна, наподобява 
храна и е вероятно да бъде объркан с 
храна поради неговата форма, 
аромат, цвят, външен вид, опаковка, 
етикетиране, обем, размер или други 
характеристики.
Възможността за постигане на по-
високо равнище на безопасност или 
наличието на други продукти, които 
показват по-ниска степен на риск, не 
е основание даден продукт да се 
счита, че не е безопасен.

Or. en

(вж. член 3, параграф 3 от Директива 2001/95/ЕО)

Обосновка

Настоящата система за оценка на съответствието с изискването за безопасност на 
потребителските продукти (която функционира много добре) следва да се запази. 
Новите елементи, които биха могли да объркат икономическите оператори и 
правоприлагащите органи, следва да бъдат разглеждани на доброволна основа, за да 
се създаде правна сигурност. За тази цел, първият и вторият параграф от член 6 
следва да сменят местата си и новият параграф 2 следва да се основава на 
разпоредба за възможност.

Изменение 51
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Продуктите следва да бъдат безопасни също и във фазата на тяхното обезвреждане.

Изменение 52
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) категориите потребители, които са 
изложени на риск, когато използват 
продукта, по-специално уязвимите 
потребители;

г) категориите потребители, които са 
изложени на риск, когато използват 
продукта, по-специално уязвимите 
потребители с вероятност да 
използват продукта при разумно 
предвидими условия;

Or. en

(вж. измененията на съображение 13 и член 16, параграф 2а (нов) от същия автор)

Обосновка

Понятието за уязвими потребители обхваща широк спектър от ситуации, които 
излизат извън обичайните условия за поемане на отговорност. Рисковете за 
уязвимите потребители следва да бъдат оценявани в съответствие с вероятността 
те да използват даден продукт при разумно предвидими условия. Настоящото 
изменение е включено и в изменението, предлагащо включване на нов параграф 2а към 
член 16, на същия автор.

Изменение 53
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. При отсъствие на европейски 
стандарти или изисквания във връзка 
със здравето и безопасността, 
установени в законодателството на 
държавата членка, в която 
продуктът е пуснат на пазара, както 
е посочено в букви б) и в) от член 5, 
съответствието на даден продукт на 
общите изисквания за безопасност се 
оценява, като се обръща по-специално 
внимание на следните елементи, 
когато те съществуват:
а) доброволните национални 
стандарти, които транспонират 
съответните европейски
стандарти, различни от посочените в 
буква б) от параграф 5;
б) стандартите, създадени в 
държавата членка, в която
продуктът е пуснат на пазара;
в) препоръките на Комисията, които 
предвиждат насоки за
оценка на безопасността на 
продуктите;
г) кодексите с добри практики по 
отношение на безопасността на 
продуктите, наложени в
съответния сектор;
д) последните постижения на 
науката и технологиите.

Or. en

(вж. член 3, параграф 3 от Директива 2001/95/EО, измененията на член 6, параграфи 1 
и 2, и на членове 2 и 5 от същия автор)

Обосновка

Настоящата система за оценка на съответствието с изискването за безопасност на 
потребителските продукти (която функционира много добре) следва да се запази. 
Новите елементи, които биха могли да объркат икономическите оператори и 
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правоприлагащите органи, следва да бъдат разглеждани на доброволна основа, за да 
се създаде правна сигурност. За тази цел, първият и вторият параграф от член 6 
следва да сменят местата си и новият параграф 2 следва да се основава на 
разпоредба за възможност.

Изменение 54
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1, когато се 
оценява дали даден продукт е 
безопасен, трябва да се вземат 
предвид следните аспекти, когато те 
са налице, и по-специално:

заличава се

а) последните постижения на 
науката и технологиите;
б) европейски стандарти, различни 
от тези, позовавания на които са 
публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз в съответствие с 
членове 16 и 17;
в) международни стандарти;
г) международни спогодби;
д) препоръки на Комисията или 
указания за оценка на безопасността 
на продуктите;
е) национални стандарти, които са 
разработени в държавата членка, в 
която продуктът се предоставя;
ж) правилата на добрата практика 
за безопасността на продуктите, 
които важат в съответния сектор;
з) разумните очаквания на 
потребителите относно 
безопасността.

Or. en
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Обосновка

Следва да става ясно, че настоящата система за оценка на съответствието с 
изискването за безопасност на потребителските продукти (която функционира 
много добре) ще се запази. Новите елементи, които биха могли да объркат на 
икономическите оператори и правоприлагащите органи, следва да бъдат разглеждани 
на доброволна основа, за да се създаде правна сигурност. За тази цел, първият и 
вторият параграф от член 6 следва да сменят местата си и новият параграф 2 
следва да се основава на разпоредба за възможност.

Изменение 55
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) последните постижения на 
науката и технологиите;

заличава се

Or. en

(вж. измененията на член 6, параграф 1 и член 6, параграф 1а (нов), както и на член 6, 
параграф 2 от същия автор)

Обосновка

Премества се в края на списъка. Въпреки че е важно да се разгледат последните 
достижения на науката и технологиите, те не следва да бъдат първият аспект, 
който да бъде взет предвид. Последните достижения на науката обикновено 
постигат по-високи равнища на безопасност. При все това, предлагането на 
продукти, които представят по-ниско равнище на риск, не представлява достатъчно 
основание даден продукт да бъде разглеждан като безопасен. Настоящото изменение 
е включено също и в предложението за въвеждане на нов параграф 1а към член 6 от 
същия автор.

Изменение 56
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) разумните очаквания на 
потребителите относно 
безопасността.

заличава се

Or. en

(вж. изменението, предлагащо въвеждането на нов параграф 1а към член 6 на същия 
автор)

Обосновка

Този критерий се явява произволен и създава правна несигурност за икономическите 
оператори, тъй като те трябва да определят какви са „разумните очаквания на 
потребителите“ за всеки продукт, без никаква сигурност по отношение на това дали 
органите за надзор на пазара няма да тълкуват понятието по различен начин. 
Настоящото изменението е включено също и в предложението за въвеждане на нов 
параграф 1а към член 6 от същия автор.

Изменение 57
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) последните постижения на 
науката и технологиите.

Or. en

(вж. изменението, предлагащо въвеждането на нов параграф 1а към член 6 на същия 
автор)

Обосновка

Премества се в края на списъка. Въпреки че е важно да се разгледат последните 
достижения на науката и технологиите, те не следва да бъдат първият аспект, 
който да бъде взет предвид. Последните достижения на науката обикновено 
постигат по-високи равнища на безопасност. Въпреки това, даден продукти може да 
се счита за безопасен дори ако на пазара са налични други продукти, покриващи още 
по-високи стандарти за безопасност. Настоящото изменението е включено също и в 
предложението за въвеждане на нов параграф 1а към член 6 от същия автор.
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Изменение 58
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) принципът на предохранителните 
мерки.

Or. en

Обосновка

Принципът на предохранителните мерки е основен стълб на защитата на 
потребителите. Той беше заличен в настоящото преразглеждане, въпреки че 
присъстваше в Директивата относно общата безопасност на продуктите 
(съображение 1, член 8, параграф 2). Принципът предоставя на законодателя и на 
органите за надзор на пазара инструмент, който им позволява да изтеглят даден 
продукт от пазара, ако съществува подозрение, че той е опасен. До този момент той 
е бил използван успешно за предотвратяване на наранявания.

Изменение 59
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В допълнение към елементите, 
посочени в параграф 1, следните 
аспекти във връзка с продуктите и 
тяхното използване могат да бъдат 
взети под внимание, когато са налице, 
при оценката на безопасността на 
даден продукт, и по-специално:
а) характеристиките на продукта, 
включително неговата 
автентичност, състав, опаковка, 
инструкции за монтиране, и където е 
приложимо — инструкциите за 
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инсталиране и поддръжка;
б) въздействието върху други
продукти, когато може да се 
предвиди, че продуктът ще се 
използва с други продукти;
в) представянето на продукта, 
неговото етикетиране, всички 
предупреждения и инструкции за 
неговата употреба и изхвърляне и 
всяко друго указание или информация 
по отношение на продукта;
г) категориите потребители, които 
са изложени на риск, когато 
използват продукта, по-специално 
уязвимите потребители с 
вероятност да използват продукта 
при разумно предвидими условия;
д) външният вид на продукта и по-
специално, когато даден продукт, 
макар и да не е храна, наподобява 
храна и е вероятно да бъде объркан с 
храна поради неговата форма, 
аромат, цвят, външен вид, опаковка, 
етикетиране, обем, размер или други 
характеристики.
Възможността за постигане на по-
високо равнище на безопасност или 
наличието на други продукти, които 
показват по-ниска степен на риск, не 
е основание даден продукт да се 
счита, че не е безопасен.

Or. en

(вж. измененията на член 6, параграф 1 и член 6, параграф 1а (нов), както и на член 6, 
параграф 2 от същия автор)

Обосновка

Новите елементи, които биха могли да объркат икономическите оператори и 
правоприлагащите органи, следва да бъдат разглеждани на доброволна основа, за да 
се създаде правна сигурност. За тази цел, първият и вторият параграф от член 6
следва да сменят местата си и новият параграф 2 следва да се основава на 
разпоредба за възможност. В допълнение към предложените критерии следва също 
така да може да се отчита автентичността на продуктите, тъй като много 
фалшифицирани продукти не са безопасни.
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Изменение 60
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 7 заличава се
Посочване на произхода
1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
продукта или, когато размерът или 
естеството на продукта не позволява 
това, че информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава 
продукта.
2. За целите на определянето на 
държавата на произход по смисъла на 
параграф 1 се прилагат правилата за 
непреференциален произход, 
установени в членове 23—25 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс21 на Общността.
3. Ако държавата на произход, 
определена в съответствие с 
параграф 2, е държава — членка на 
Съюза, производителите и 
вносителите могат да посочат Съюза 
или конкретна държава членка.
__________________
21 OВ L 302, 19.10.1992 г, стр. 1.

Or. en

Обосновка

Изискването за обозначаване на произхода на потребителските продукти не се 
разглежда в оценката на въздействието, нито е включено в новата законодателна 
рамка. То не би подобрило безопасността на потребителите или проследимостта на 
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продуктите, които са гарантирани с други средства в хармонизираното 
законодателство и в Регламента относно безопасността на потребителските 
продукти (CPSR). Също така изискването би подвело потребителите на продуктите 
заради сложната световна верига за доставки. На последно място, неговото 
изпълнение би било скъпо за икономическите оператори и публичните органи.

Изменение 61
Ейя-Рита Корхола

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 7 заличава се
Посочване на произхода
1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
продукта или, когато размерът или 
естеството на продукта не позволява 
това, че информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава 
продукта.
2. За целите на определянето на 
държавата на произход по смисъла на 
параграф 1 се прилагат правилата за 
непреференциален произход, 
установени в членове 23—25 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс21 на Общността.
3. Ако държавата на произход, 
определена в съответствие с 
параграф 2, е държава — членка на 
Съюза, производителите и 
вносителите могат да посочат Съюза 
или конкретна държава членка.
__________________
21 OВ L 302, 19.10.1992 г, стр. 1.

Or. en
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Обосновка

Терминът „държава на произход“ е определен в Митническия кодекс и се отнася до 
държава, в която е извършена последната съществена обработка на продукта. Той не 
посочва откъде в действителност произлиза продуктът, неговите компоненти и 
материали. Предвид факта, че икономическите оператори са задължени да 
предоставят контактна информация и да гарантират, че върху продукта са посочени 
видът, партидният или серийният номер, веригата на доставките може да бъде 
точно проследена. Добавянето на маркировка за „държава на произход“ не допринася 
за подобряване на проследимостта.

Изменение 62
Маркус Пипер, Херберт Ройл

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 7 заличава се
Посочване на произхода
1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
продукта или, когато размерът или 
естеството на продукта не позволява 
това, че информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава 
продукта.
2. За целите на определянето на 
държавата на произход по смисъла на 
параграф 1 се прилагат правилата за 
непреференциален произход, 
установени в членове 23—25 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета относно създаване на 
Митнически кодекс21 на Общността.
3. Ако държавата на произход, 
определена в съответствие с 
параграф 2, е държава — членка на 
Съюза, производителите и 
вносителите могат да посочат Съюза 
или конкретна държава членка.
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__________________
21 OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1.

Or. de

Обосновка

Задължението за указване на произхода не носи допълнителна полза за 
потребителите и води до ненужно объркване. Действащите в момента правила 
гарантират безопасността на потребителите. Задължението върху продуктите да е 
посочен произходът създава ненужна допълнителна административна тежест, 
която ще засегне особено малките и средните предприятия.

Изменение 63
Саджад Карим

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 
могат да посочат върху продукта
държавата на неговия произход или, 
когато размерът или естеството на 
продукта не позволява това, че 
информацията следва да бъде 
представена върху опаковката или в 
документ, който придружава продукта.

Or. en

Обосновка

Не съществуват ясни доказателства, че държавата на произход има нещо общо с 
безопасността на продукта, затова нейното посочване следва да остане доброволно.

Изменение 64
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – буква ва) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) когато производителят не 
предлага продукта на пазара, името, 
регистрираното търговско 
наименование или регистрираната 
търговска марка на производителя, 
както и адреса, на който могат да се 
свържат с него.

Or. en

Обосновка

Ако наименованието и адресът на производител извън ЕС трябва да фигурират върху 
внасяния продукт, тази информация ще стане известна на конкурентите и бизнес 
клиентите на вносителя, в резултат на което те биха могли да заобиколят този 
конкретен вносител в бъдеще и да се снабдяват директно от производителя извън ЕС. 
Това ще откаже МПС от вноса на продукти и ще причини значително нарушаване на 
конкуренцията. Поради това се предлага тази информация да се включи в 
техническата документация.

Изменение 65
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Производителите съхраняват 
техническата документация за 
период от десет години след пускането 
на продукта на пазара и я предоставят 
на разположение на органите за надзор 
на пазара при поискване.

5. За период от пет години след 
пускането на продукта на пазара 
производителите предоставят 
съответните части от 
техническата документация на 
разположение на органите за надзор на 
пазара в електронен или физически 
формат, при обосновано поискване.

Не е задължително техническата 
документация да се намира на 
територията на Съюза, нито да бъде 
постоянно на разположение в 
материална форма. Въпреки това, тя 
трябва да може да бъде събрана и 
предоставена на разположение в 
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приемлив срок.

Or. en

(вж. член R2, параграф 9 и член R4, параграф 9 от Решение № 768/2008/ЕО, 
приложение VІІ, точка А, параграф 2 от Директива 2006/42/ЕО, Насоките на ЕС за 
прилагане на Директива 2006/95/ЕО и изменението на член 10, параграф 8 от същия 

автор)

Обосновка

Производителите следва да изготвят технически спецификации за нехармонизирани 
потребителски продукти само при обосновано поискване, тъй като за тези продукти 
обикновено се счита, че не са високорискови. Общо задължение би създало 
непропорционална административна тежест. Предложеният текст се основава на 
Директивата за машините. Предложеният период от 10 години очевидно надхвърля 
жизнения цикъл на повечето потребителски стоки и затова следва да бъда съкратен.

Изменение 66
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Производителите съхраняват 
техническата документация за период от 
десет години след пускането на 
продукта на пазара и я предоставят на 
разположение на органите за надзор на 
пазара при поискване.

5. Производителите съхраняват 
техническата документация за период от 
десет години след пускането на 
продукта на пазара и я предоставят на 
разположение на органите за надзор на 
пазара при обосновано поискване.

Or. en

Изменение 67
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Производителите съхраняват 5. Производителите съхраняват 
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техническата документация за период от 
десет години след пускането на 
продукта на пазара и я предоставят на 
разположение на органите за надзор на 
пазара при поискване.

техническата документация за период от 
15 години след пускането на продукта 
на пазара и я предоставят на 
разположение на органите за надзор на 
пазара при поискване.

Or. ro

Изменение 68
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Производителите посочват своето 
име, регистрирано търговско 
наименование или регистрирана 
търговска марка и адреса, на който 
може да се осъществи връзка с тях, 
върху продукта или, когато това не е 
възможно, върху неговата опаковка или
в документ, който придружава 
продукта. Като адрес трябва да се 
посочи само едно място, на което може 
да се установи връзка с производителя.

7. Когато производителите пускат 
продукт на пазара, те посочват своето 
име, регистрирано търговско 
наименование или регистрирана 
търговска марка и адреса, на който 
може да се осъществи връзка с тях, 
върху продукта или, когато това не е 
възможно, върху неговата опаковка, в 
документ, който придружава продукта,
или на уебсайт, който е ясно указан 
върху продукта или върху неговата 
опаковка, или в документите, които 
го придружават. Като адрес трябва да 
се посочи само едно място, на което 
може да се установи връзка с 
производителя.

Or. en

(вж. изменението на член 10, параграф 3 от същия автор)

Обосновка

Особено по отношение на малки продукти (напр. чорапи), както и на стоки, които 
могат да бъдат продавани поотделно (напр. топки за голф), предложените 
задължения ще доведат до високи допълнителни разходи, тъй като информацията ще 
трябва да бъде предоставена в отделни документи. Включването на уебсайт, където 
може да бъде получена допълнителна информация, би било по-рентабилно и щадящо 
околната среда.
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Изменение 69
Ейя-Рита Корхола

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите гарантират, че 
продуктът им е придружен от 
инструкции за употреба и информация 
за безопасността на език, който може 
лесно да бъде разбран от потребителите, 
както е определено от държавата 
членка, в която продуктът се
предоставя, с изключение на случаите, 
когато продуктът може да бъде 
използван безопасно и по предвидения 
от производителя начин без такива 
инструкции и информация за 
безопасност.

Производителите гарантират, че 
продуктът им е придружен от 
инструкции за употреба и информация 
за безопасността на език, който може 
лесно да бъде разбран от потребителите, 
както е определено от държавата 
членка, в която продуктът се 
предоставя, с изключение на случаите, 
когато продуктът може да бъде 
използван безопасно и по предвидения 
от производителя начин без такива 
инструкции и информация за 
безопасност. Информацията за 
безопасността дава възможност на 
потребителите да преценят 
присъщите за даден продукт рискове 
по време на нормалния или разумно 
предвидимия период на използването 
му, когато тези рискове не са 
непосредствено очевидни и без да има 
нужда от съответното 
предупреждение.

Or. en

Изменение 70
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите гарантират, че 
продуктът им е придружен от 
инструкции за употреба и информация 

Производителите гарантират, че 
продуктът им е придружен от 
инструкции за употреба и информация 
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за безопасността на език, който може 
лесно да бъде разбран от потребителите, 
както е определено от държавата 
членка, в която продуктът се 
предоставя, с изключение на случаите, 
когато продуктът може да бъде 
използван безопасно и по предвидения 
от производителя начин без такива 
инструкции и информация за 
безопасност.

за безопасността на език, който може 
лесно да бъде разбран от потребителите, 
както е определено от държавата 
членка, в която продуктът се 
предоставя.

Or. ro

Изменение 71
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите гарантират, че 
продуктът им е придружен от 
инструкции за употреба и информация 
за безопасността на език, който може 
лесно да бъде разбран от потребителите, 
както е определено от държавата 
членка, в която продуктът се 
предоставя, с изключение на случаите, 
когато продуктът може да бъде 
използван безопасно и по предвидения 
от производителя начин без такива 
инструкции и информация за 
безопасност.

Производителите гарантират, че 
продуктът им е придружен от 
инструкции за употреба и информация 
за безопасността на език или във 
визуален формат, който може лесно да 
бъде разбран от потребителите, както е 
определено от държавата членка, в 
която продуктът се предоставя, с 
изключение на случаите, когато 
продуктът може да бъде използван 
безопасно и по предвидения от 
производителя начин без такива 
инструкции и информация за 
безопасност.

Or. en

Обосновка

Преводът на всички езици на ЕС в някои случаи може да бъде ефективно заменен с 
указания под формата на рисунки и пиктограми. Тези новаторски решения са добри и 
привлекателни заместители на техническия език, използван в указанията за 
определени продукти.
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Изменение 72
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
производителите незабавно информират 
за това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

9. Производителите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който са пуснали на пазара, не 
е безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, както е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
производителите незабавно информират 
за това органите за надзор на пазара на 
държавите членки, в които предоставят 
продукта, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

Or. en

(вж. изменението на член 10, параграф 7 и на член 11, параграф 5 от същия автор)

Обосновка

Думата „ако“ създава правна несигурност, тъй като може да се тълкува като 
допълнително условие за използването на коригиращи действия.

Изменение 73
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) при искане от страна на орган за а) при обосновано искане от страна на 
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надзор на пазара предоставя на този 
орган цялата информация и 
документация, необходими за доказване 
на съответствието на даден продукт;

орган за надзор на пазара предоставя на 
този орган цялата информация и 
документация, необходими за доказване 
на съответствието на даден продукт;

Or. en

Изменение 74
Юрген Кройцман

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 и 6.

Or. en

(вж. измененията на член 8, параграф 4, буква в) и на член 8, параграф 7 от същия 
автор)

Обосновка

Ако наименованието и адресът на производител извън ЕС трябва да фигурират върху 
внасяния продукт, тази информация ще стане известна на конкурентите и бизнес 
клиентите на вносителя, в резултат на което те биха могли да заобиколят този 
конкретен вносител в бъдеще и да се снабдяват директно от производителя извън ЕС. 
Това ще откаже МПС от вноса на продукти и ще причини значително нарушаване на 
конкуренцията. Поради това се предлага тази информация да се включи в 
техническата документация.

Изменение 75
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Вносителите посочват своето име, 
регистрирано търговско наименование 
или регистрирана търговска марка и 
адреса, на който може да се осъществи 
връзка с тях, върху продукта, или, 
когато това не е възможно, върху 
неговата опаковка, или в документ, 
който придружава продукта. Те се 
уверяват, че допълнителен етикет няма 
да закрива информацията на етикета, 
предоставена от производителя.

3. Вносителите посочват своето име, 
регистрирано търговско наименование 
или регистрирана търговска марка и 
адреса, на който може да се осъществи 
връзка с тях, върху продукта, или, 
когато това не е възможно, върху 
неговата опаковка, или в документ, 
който придружава продукта, или на 
уебсайт, който е ясно указан върху 
продукта или върху неговата 
опаковка, или в документите, които 
го придружават. Те се уверяват, че 
допълнителен етикет няма да закрива 
информацията на етикета, предоставена 
от производителя.

Or. en

(вж. изменението на член 8, параграф 7 от същия автор)

Обосновка

Особено по отношение на малки продукти (напр. чорапи), както и на стоки, които 
могат да бъдат продавани поотделно (напр. топки за голф), предложените 
задължения ще доведат до високи допълнителни разходи, тъй като информацията ще 
трябва да бъде предоставена в отделни документи. Включването на уебсайт, където 
може да бъде получена допълнителна информация, би било по-рентабилно и щадящо 
околната среда.

Изменение 76
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Вносителите гарантират, че продуктът 
им е придружен от инструкции за 
употреба и информация за безопасност 
на език, който може лесно да бъде 
разбран от потребителите, както е 
определено от държавата членка, в 

Вносителите гарантират, че продуктът 
им е придружен от инструкции за 
употреба и информация за безопасност 
на език, който може лесно да бъде 
разбран от потребителите, както е 
определено от държавата членка, в 
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която продуктът се предоставя, с 
изключение на случаите, когато 
продуктът може да бъде използван 
безопасно и по предвидения от 
производителя начин без такива 
инструкции и информация за 
безопасност.

която продуктът се предоставя.

Or. ro

Изменение 77
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вносителите гарантират, че продуктът 
им е придружен от инструкции за 
употреба и информация за безопасност 
на език, който може лесно да бъде 
разбран от потребителите, както е 
определено от държавата членка, в 
която продуктът се предоставя, с 
изключение на случаите, когато 
продуктът може да бъде използван 
безопасно и по предвидения от 
производителя начин без такива 
инструкции и информация за 
безопасност.

Вносителите гарантират, че продуктът 
им е придружен от инструкции за 
употреба и информация за безопасност 
на език или във визуален формат, 
който може лесно да бъде разбран от 
потребителите, както е определено от 
държавата членка, в която продуктът се 
предоставя, с изключение на случаите, 
когато продуктът може да бъде 
използван безопасно и по предвидения 
от производителя начин без такива 
инструкции и информация за 
безопасност.

Or. en

Обосновка

Преводът на всички езици на ЕС в някои случаи може да бъде ефективно заменен с 
указания под формата на рисунки и пиктограми. Тези новаторски решения са добри и 
привлекателни заместители на техническия език, използван в указанията за 
определени продукти.

Изменение 78
Юрген Кройцман
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че даден продукт, 
който са пуснали на пазара, не е 
безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, вносителите 
незабавно информират за това органите 
за надзор на пазара на държавите 
членки, в които предоставят продукта 
на пазара, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че даден продукт, 
който са пуснали на пазара, не е 
безопасен или не е в съответствие с 
настоящия регламент по друга причина, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, както е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, вносителите 
незабавно информират за това органите 
за надзор на пазара на държавите 
членки, в които предоставят продукта 
на пазара, като приложат подробни 
данни, по-специално, относно риска за 
здравето и безопасността, както и за 
всички предприети коригиращи 
действия.

Or. en

(вж. изменението на член 8, параграф 9 и на член 11, параграф 5 от същия автор)

Обосновка

Думата „ако“ създава правна несигурност, тъй като това може да се тълкува като 
допълнително условие за използването на коригиращи действия.

Изменение 79
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Вносителите съхраняват 
техническата документация за 
период от десет години след пускането 
на продукта на пазара и я предоставят

8. Вносителите гарантират, че за 
период от пет години след пускането на 
продукта на пазара съответните 
части от техническата 
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на разположение на органите за надзор 
на пазара при поискване.

документация могат да бъдат 
предоставени на разположение на 
органите за надзор на пазара в 
електронен или физически формат
при обосновано поискване.

Or. en

(вж. член R4, параграф 8 от Решение 768/2008/ЕО и изменението на член 8, 
параграф 5 от същия автор)

Обосновка

Решение 768/2008/ЕО постановява, че вносителите „в продължение на... [срок, който 
се определя съобразно жизнения цикъл на продукта и степента на риска], (...) 
гарантират, че при поискване техническата документация може да бъде 
предоставена на тези органи“. Предложеният период от 10 години очевидно 
надхвърля жизнения цикъл на повечето потребителски стоки и затова следва да бъда 
съкратен. Исканията следва да посочват установения във връзка със засегнатия 
продукт риск.

Изменение 80
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Вносителите съхраняват техническата 
документация за период от десет
години след пускането на продукта на 
пазара и я предоставят на разположение 
на органите за надзор на пазара при 
поискване.

8. Вносителите съхраняват техническата 
документация за период от 15 години 
след пускането на продукта на пазара и 
я предоставят на разположение на 
органите за надзор на пазара при 
поискване.

Or. ro

Изменение 81
Ейя-Рита Корхола

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да започнат да предоставят 
продукт на пазара, дистрибуторите се 
уверяват, че производителят и 
вносителят са спазили изискванията,
посочени в член 8, параграфи 6, 7 и 8 и 
член 10, параграфи 3 и 4, когато е 
приложимо.

2. Преди да започнат да предоставят 
продукт на пазара, дистрибуторите се 
уверяват, че продуктът има 
необходимата маркировката, 
посочена в член 8, параграфи 6, 7 и 
член 10, параграф 3, и е придружен от 
информацията, посочена в член 8, 
параграф 8 и член 10, параграф 4, 
когато е приложимо.

Or. en

Обосновка

Преразгледаният текст премахва риска от тълкуване на задълженията в смисъл, че 
даден дистрибутор трябва да оценява (напр. чрез тестване на продукта) точността 
на предоставената от производителя/вносителя информация. Дистрибуторът е 
отговорен само да провери дали цялата подходяща информация, която се изисква, е 
налична, както е посочено в регламента.

Изменение 82
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да започнат да предоставят 
продукт на пазара, дистрибуторите се 
уверяват, че производителят и
вносителят са спазили изискванията, 
посочени в член 8, параграфи 6, 7 и 8 и 
член 10, параграфи 3 и 4, когато е 
приложимо.

2. Преди да започнат да предоставят 
продукт на пазара, дистрибуторите се 
уверяват, че продуктът съдържа 
информацията, която се изисква от 
производителите и вносителите в 
член 8, параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4, когато е приложимо.

Or. en

Обосновка

Преразгледаният текст изяснява, че дистрибуторите не са длъжни да оценяват 
точността на предоставената от производителя/вносителя информация. 
Дистрибуторите (особено МСП) не са оборудвани да извършват подобни технически 
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оценки. Дистрибуторите следва само да проверяват за наличието на информацията, 
която се изисква. Това би позволило на дистрибуторите, особено на МСП, да 
прилагат регламента по-ефективно и в условия на по-голяма правна сигурност.

Изменение 83
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който предоставят на пазара, 
не е безопасен или не е в съответствие с 
член 8, параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4, когато е приложимо, се 
уверяват, че са предприети 
необходимите коригиращи действия, за 
да се приведе продуктът в съответствие, 
за да бъде изтеглен или иззет, ако това
е целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
дистрибуторите незабавно информират 
за това производителя или вносителя, 
когато е приложимо, както и органите за 
надзор на пазара на държавите членки, в 
които предоставят продукта на пазара, 
като предлагат подробни данни, по-
специално, относно риска за здравето и 
безопасността, както и за всички 
предприети коригиращи действия.

5. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че даден 
продукт, който предоставят на пазара, 
не е безопасен или не е в съответствие с 
член 8, параграфи 6, 7 и 8 и член 10, 
параграфи 3 и 4, когато е приложимо, се 
уверяват, че са предприети 
необходимите коригиращи действия, за 
да се приведе продуктът в съответствие, 
за да бъде изтеглен или иззет, както е 
целесъобразно. Освен това, ако 
продуктът не е безопасен, 
дистрибуторите незабавно информират 
за това производителя или вносителя, 
когато е приложимо, както и органите за 
надзор на пазара на държавите членки, в 
които предоставят продукта на пазара, 
като предлагат подробни данни, по-
специално, относно риска за здравето и 
безопасността, както и за всички 
предприети коригиращи действия.

Or. en

(вж. измененията на член 8, параграф 9 и на член 10, параграф 7 от същия автор)

Обосновка

Думата „ако“ създава правна несигурност, тъй като може да се тълкува като 
допълнително условие за използването на коригиращи действия.

Изменение 84
Силвия-Адриана Цикъу
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Дистрибуторите предоставят на 
пазара само продукти, които имат 
инструкции за безопасност и 
информация на всички официални 
езици на държавата, в която пускат 
даден продукт на пазара, при 
определените от съответната 
държава членка условия.

Or. ro

Изменение 85
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) само ограничен брой подробно 
идентифицирани продукти не са
безопасни;

заличава се

Or. ro

Изменение 86
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) производителят, вносителят или 
дистрибуторът може да докаже, че 
рискът е бил напълно контролиран и 
повече не може да застрашава
здравето и безопасността на хората;

б) производителят, вносителят или 
дистрибуторът може да докаже, че 
рискът е бил ефективно контролиран, 
така че да се предотврати всякаква 
опасност за здравето и безопасността 
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на хората;

Or. en

Обосновка

Пълен контрол на риска не може да бъде постигнат в практиката. Следователно 
текстът следва да бъде коригиран, така че да създаде правна сигурност за 
икономическите оператори.

Изменение 87
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) причината за риска от продукта е 
такава, че информацията за нея не 
представлява полезна информация за 
органите или обществеността.

заличава се

Or. en

Обосновка

На първо място, причината за риска може да не е известна. На второ място, ако 
причината за риска е известна, за икономическите оператори може да е трудно да 
преценят дали тя представлява публичен интерес. Подобно задължително условие би 
създало правна несигурност.

Изменение 88
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
определяне на продуктите, категориите 
или групите от продукти, за които, 

3. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
определяне на продуктите, категориите 
или групите от продукти, за които, 
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поради ниското им ниво на риск, 
информацията, посочена в член 8, 
параграф 7 и член 10, параграф 3, не е 
необходимо да се посочва върху самия 
продукт.

поради ниското им ниво на риск, 
информацията, посочена в член 8, 
параграф 7 и член 10, параграф 3, не се 
изисква.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с текстовете на член 8, параграф 7 и член 10, 
параграф 3, според които исканата информация може също да бъде посочена върху 
опаковката или в придружаващи документи, когато не е възможно да бъде 
отбелязана върху самия продукт.

Изменение 89
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
определяне на изискванията по 
членове 8, 10, 11 и 14 от настоящия 
регламент, от които 
дистрибуторите на стоки втора 
употреба могат да бъдат освободени, 
на основание ниското равнище на 
риск или прекомерната тежест, 
която създават за икономическата 
дейност на тези оператори от по-
малък мащаб.

Or. en

Обосновка

Малките магазини за стоки втора употреба следва да бъдат освободени от някои от 
изискванията, наложени на дистрибуторите, защото тежестта, която създават 
върху тяхната икономическа дейност, е прекалено висока или заради 
невъзможността за изпълнение на някои от изискванията. Комисията следва да 
оцени критериите (оборот, размер, обхват, вид продукти), при които следва да бъдат 
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правени тези изключения, и да ги предложи с делегиран акт.

Изменение 90
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Икономическите оператори са в 
състояние да предоставят 
информацията, посочена в първа алинея, 
в продължение на 10 години, след като 
продуктът им е бил доставен, и в 
продължение на 10 години, след като те 
са доставили продукта.

2. Икономическите оператори са в 
състояние да предоставят 
информацията, посочена в първа алинея, 
в продължение на 5 години, след като 
продуктът им е бил доставен, и в 
продължение на 5 години, след като те 
са доставили продукта.

Or. en

Обосновка

Предвид широкия обхват на продуктите, обхванати от настоящия регламент, както 
и тяхното относително ниско равнище на риск, задължението за съхраняване на
информацията относно веригата на доставки на всички потребителски стоки в 
продължение на 10 години би представлявало непропорционална административна 
тежест. За малките и средните предприятия ще е почти невъзможно да изпълняват 
подобни изисквания, което ще засегне из основи тяхната способност да се конкурират 
с по-големите предприятия.

Изменение 91
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Икономическите оператори са в 
състояние да предоставят 
информацията, посочена в първа алинея, 
в продължение на 10 години, след като 
продуктът им е бил доставен, и в 
продължение на 10 години, след като те 

2. Икономическите оператори са в 
състояние да предоставят 
информацията, посочена в първа алинея, 
в продължение на 15 години, след като 
продуктът им е бил доставен, и в 
продължение на 15 години, след като те 
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са доставили продукта. са доставили продукта.

Or. ro

Изменение 92
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Икономическите оператори са в 
състояние да предоставят 
информацията, посочена в първа алинея, 
в продължение на 10 години, след като 
продуктът им е бил доставен, и в 
продължение на 10 години, след като 
те са доставили продукта.

2. Икономическите оператори са в 
състояние да предоставят 
информацията, посочена в първа алинея, 
в продължение на период, определен на 
базата на приемлива оценка за 
жизнения цикъл на даден продукт, 
след като те са доставили продукта.

Or. en

Изменение 93
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато икономическите 
оператори предоставят 
информацията, посочена в първия 
параграф, органите за надзор на 
пазара третират тази информация 
като поверителна.

Or. en

Обосновка

За много дистрибутори и търговци на едро информацията за това от кого зареждат 
и на кого доставят представлява търговска тайна. Следователно, необходимо е 
идентичността на доставчиците да бъде защитена. Предоставената от 
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икономическите оператори информация следва да се използва само за нуждите на 
органите за надзор на пазара и не следва да се създава възможност чувствителната 
търговска информация да бъде публично публикувана или да попада в ръцете на 
конкурентите.

Изменение 94
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 15 заличава се
Проследимост на продуктите
1. За определени продукти, категории 
или групи от продукти, които, поради 
своите специфични характеристики 
или специфични условия на 
дистрибуция или употреба, могат да 
крият сериозен риск за здравето и 
безопасността на хората, Комисията 
може да изисква от икономическите 
оператори, които пускат или 
предоставят тези продукти на 
пазара, да създадат система за 
проследяване или да се придържат 
към такава система.
2. Системата за проследяване се 
състои в събирането и съхраняването 
по електронен път на данни, даващи 
възможност за идентификация на 
продукта и на икономическите 
оператори, участващи в неговата 
верига на доставки, както и за 
поставянето на информационен 
носител върху продукта, неговата 
опаковка или придружаващите го 
документи, даващ достъп до тези 
данни.
3. В съответствие с член 20 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове:
а) за определяне на продуктите, 
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категориите или групите от 
продукти, които могат да крият 
сериозен риск за здравето и 
безопасността на хората, както е 
посочено в параграф 1;
б) за уточняване на данните, които 
икономическите оператори събират 
и съхраняват чрез системата за 
проследяване, посочена в параграф 2.
4. Комисията може, посредством 
актове за изпълнение, да определи 
вида на информационния носител и 
на поставянето му, както е посочено 
в параграф 2. Посочените мерки за 
изпълнение са приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 19, 
параграф 3.
5. При приемане на мерките, посочени 
в параграфи 3 и 4, Комисията взема 
предвид следното:
а) икономическата ефективност на 
мерките, включително тяхното 
въздействие върху предприятията, 
по-специално малките и средните 
предприятия;
б) съвместимостта със системите за 
проследяване, които са налични на 
международно равнище.

Or. en

Обосновка

Не е сигурно, че тези разпоредби ще добавят стойност или ще донесат ползи за 
потребителите, органите за надзор на пазара или икономическите оператори. 
Настоящите разпоредби ще наложат на бизнеса разход, който не е оценен и вероятно 
ще бъде прехвърлен върху потребителите. Освен това не е сигурно, че съществуват 
нехармонизирани продукти, които създават толкова голям риск, че да оправдават 
подобен подход. Следователно той е непропорционален.

Изменение 95
Ейя-Рита Корхола
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Предложение за регламент
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Проследимост на продуктите Проследимост на продуктите, които 
могат да крият сериозен риск

Or. en

Обосновка

Цел на системата за проследимост е да обхваща само специфични продукти и 
категории продукти, които могат да крият сериозен риск.

Изменение 96
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. За определени продукти, категории 
или групи от продукти, които, поради 
своите специфични характеристики или 
специфични условия на дистрибуция 
или употреба, могат да крият сериозен 
риск за здравето и безопасността на 
хората, Комисията, след като се 
консултира с съответните 
заинтересовани страни, в зависимост 
от случая, може да изисква от 
икономическите оператори, които 
пускат или предоставят тези продукти 
на пазара, да създадат система за 
проследяване или да се придържат към 
такава система.

Or. en

Обосновка

Преди да предложи нови изисквания за проследимост, Комисията следва да се 
консултира със съответните заинтересовани страни, като стопански и 
потребителски организации, за да извлече полза от техния опит и да вземе под 
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внимание практическите последици от подобни изисквания.

Изменение 97
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

С цел да се защити личният живот на потребителите следва да се гарантира, че 
проследимостта на продукта засяга единствено производителя и се извършва при 
евентуална необходимост от изземване.

Изменение 98
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Системата за проследяване се състои 
в събирането и съхраняването по 
електронен път на данни, даващи 

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

възможност за идентификация на 
продуктите и на икономическите 
оператори, участващи в тяхната
верига на доставки, както и за 
поставянето на подходящи средства
върху продукта, неговата опаковка или 
придружаващите го документи, с цел 
предоставяне на достъп до тези данни.

Or. en

Обосновка

Технологиите за радиочестотна идентификация или информационните носители 
върху продуктите не са единствените средства, които гарантират достъп до 
необходимата информация относно безопасността на продуктите. Съществуват 
други, по-евтини алтернативи, като индивидуален продуктов код, който може да 
бъде свързан с информация на уебсайт, управляван например от икономическия 
оператор. Директивата не следва да предписва технологични решения, а да позволява 
на операторите да избират, стига изискванията за безопасност да са изпълнени.

Изменение 99
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за уточняване на данните, които 
икономическите оператори събират и 
съхраняват чрез системата за 
проследяване, посочена в параграф 2.

б) за уточняване на данните, които 
икономическите оператори събират и 
съхраняват чрез системата за 
проследяване, посочена в параграф 2, и 
които са необходими, за да се 
гарантира безопасността на 
продукта.

Or. en

Обосновка

С цел да се защити личният живот на потребителите, следва да се гарантира, че се 
събират и съхраняват само данните, които са стриктно необходими за гарантиране 
на безопасността на продукта.
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Изменение 100
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Комисията може да поиска от един или 
от няколко европейски организации по 
стандартизация да изготвят или да 
определят европейски стандарт, който 
има за цел да гарантира, че продуктите, 
които отговарят на този стандарт или на 
части от него, са в съответствие с 
общото изискване за безопасност, 
определено в член 4. Комисията 
определя изискванията за 
съдържанието, на които трябва да 
отговаря исканият европейски стандарт, 
както и краен срок за неговото 
приемане.

Комисията може да поиска от един или 
от няколко европейски организации по 
стандартизация да изготвят или да 
определят европейски стандарт, който 
има за цел да гарантира, че продуктите, 
които отговарят на този стандарт или на 
части от него, са в съответствие с 
общото изискване за безопасност, 
определено в член 4. След като вземе 
предвид становищата на 
съответните заинтересовани 
страни, ако е целесъобразно,
Комисията определя изискванията за 
съдържанието, на които трябва да 
отговаря исканият европейски стандарт, 
както и краен срок за неговото 
приемане.

Or. en

(вж. изменението на съображение 24 от същия автор)

Обосновка

При определяне на съдържанието на новите европейски стандарти за безопасност, 
ако е целесъобразно, Комисията следва да вземе предвид становищата на 
заинтересованите страни, за да се гарантира, че тези стандарти са приложими, 
пропорционални и ефективни.

Изменение 101
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Комисията приема искането, посочено 
в първа алинея, с решение за 
изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие 
с процедурата по разглеждане, 
посочена в член 19, параграф 3.

Комисията приема искането, посочено в 
първа алинея, с делегиран акт в 
съответствие с член 20.

Or. en

(вж. изменението на съображение 27 от същия автор)

Обосновка

Новите европейски стандарти за безопасност на потребителските продукти, 
основаващи се на член 4, следва да се считат за допълнение към основния акт, 
добавящо несъществени елементи в съответствие с член 290 от ДФЕС. Като се има 
предвид много общият характер на член 4, Европейският парламент и Съветът 
следва да имат възможност да отменят и възразяват срещу мандат за нови 
стандарти от Комисията. Поради това е целесъобразно мандатът да се приема чрез 
делегиран акт.

Изменение 102
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 18 заличава се
Санкции
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 [дата — 3 
месеца преди датата на прилагане на 
настоящия регламент] и също така 
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незабавно я уведомяват за всяко 
последващо изменение, което ги 
засяга.
2. Санкциите, посочени в параграф 1, 
са съобразени с размера на 
предприятията и по-специално с 
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.

Or. en

(вж. член 31 от Регламент 2013/0048 (COD))

Обосновка

Санкциите за нарушаване на правилата за безопасност на продуктите следва да 
бъдат еднакви за всички продукти (хармонизирани и нехармонизирани, потребителски 
и за професионална употреба) и да се прилагат също и в случаи на несъответствие 
например с екологичните стандарти. Следователно правилата относно санкциите 
следва да бъдат определени изключително в регламента за надзор на пазара.

Изменение 103
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Санкциите, посочени в параграф 1, 
са съобразени с размера на 
предприятията и по-специално с 
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 

заличава се
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нарушения.

Or. en

Обосновка

Пропорционалността на санкциите вече е обхваната в изречението, според което 
„предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи“.

Изменение 104
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 13, параграф 3 и 
член 15, параграф 3, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от [да се добави дата — датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент].

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 13, параграф 3 и 
член 15, параграф 3, се предоставя на 
Комисията за срок от пет години, 
считано от [да се добави дата — датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент]. Комисията изготвя доклад 
относно делегирането на правомощия 
не по-късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
подновява мълчаливо за срокове със 
същата продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
подновяване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. ro


