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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се осигури съгласуваност 
между настоящия регламент и 
специалното секторно законодателство 
на Съюза за хармонизация по 
отношение на специфичните 
задължения на икономическите 
оператори, разпоредбите относно 
производителите, упълномощените 
представители, вносителите и 
дистрибуторите следва да се основават 
на референтните разпоредби, включени 
в Решение № 768/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 юли 2008 г. относно обща рамка за 
предлагането на пазара на продукти.

(9) С цел да се осигури съгласуваност 
между настоящия регламент и 
специалното секторно законодателство 
на Съюза за хармонизация по 
отношение на специфичните 
задължения на икономическите 
оператори, разпоредбите относно 
производителите, упълномощените 
представители, вносителите и 
дистрибуторите следва да се основават 
на референтните разпоредби, включени 
в Решение № 768/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 юли 2008 г. относно обща рамка за 
предлагането на пазара на продукти.
Хармонизираното законодателство, 
обаче, не следва да налага на 
предприятията ненужна 
административна тежест.

Or. en

Изменение 2

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 

(10) Приложното поле на настоящия 
регламент следва да не бъде ограничено 
до която и да било техника за продажба 



PE514.880v01-00 4/15 PA\942807BG.doc

BG

на потребителски продукти и съответно 
да обхваща и продажбата от разстояние.

на потребителски продукти и съответно 
да обхваща и продажбата от разстояние, 
като например електронните 
продажби онлайн.

Or. en

Изменение 3

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, техният 
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.

Or. en

Обосновка

Съставът на продукта (съставен елемент или съставно вещество, суровина) е ключов 
елемент за оценка на безопасността на продукта.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13 a) Настоящият регламент следва 
да вземе под внимание т.нар. 
„привлекателни за децата продукти“, 
чийто дизайн наподобява по някакъв 
начин друг предмет, който обичайно 
се възприема като привлекателен или 
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предназначен за употреба от деца. 
По-специално понятието 
„привлекателни за децата продукти“ 
трябва да се взема предвид при 
оценяване на безопасността на даден 
продукт.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15 а) С цел да се благоприятства 
пускането на пазара на безопасни 
продукти, икономическите 
оператори, и по-специално МСП, 
могат да спазват задълженията, 
наложени от настоящия регламент, 
посредством създаването на 
консорциуми, като целта е двойна: 
гарантиране на ефикасно и 
качествено спазване на изискванията 
за безопасност на продуктите и  
намаляване на  административните 
и бюрократични разходи и тежести  
за отделните предприятия.

Or. it

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20 a) С цел безпроблемно прилагане на 
посочването на произхода и 
подобряване на проследимостта 
Комисията следва да прецени как да 
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се улесни прилагането на специфични 
технологии за проследяване и 
технологии за идентификация на 
продуктите. Оценяваните 
технологии следва да гарантират, 
наред с другото, безопасността на 
потребителските продукти, да 
подобряват механизмите за 
проследяване и да избягват 
добавянето на ненужна 
административна тежест за 
икономическите оператори, с цел да 
се предотврати прехвърлянето на 
разходите върху потребителите.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20 б) Настоящите вече действащи 
системи за проследяване и процедури 
за идентификация трябва да бъдат 
ефективно прилагани и подобрени. 
Във връзка с това е необходимо да се 
осъществят анализи и оценки на 
използването на съществуващите 
технологии, за да се осигурят по-
добри резултати и по-малка тежест 
за икономическите оператори.  Една 
от целите на настоящия регламент е 
непрестанното подобряване на 
системите за проследяване, налагани 
на икономическите оператори и 
продуктите.

Or. en
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Изменение 8

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.

(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. Съвременните 
търговски процедури за покупка и 
преработка на суровини налагат също 
така посочването на държавата на 
произход на суровините, влизащи в 
състава на продукта, за да се 
гарантира, че потребителят закупува 
безопасен продукт. 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.

Or. it

Обосновка

Както е отбелязано в член 6, параграф 1, буква а), един от ключовите елементи за 
оценка на безопасността на продукта е неговият състав, тоест суровините, от 
които  се състои, изцяло или частично. Въвеждането на изискване за ясно и  вярно 
посочване на произхода на суровините, които съставляват продуктите, би 
допринесло освен това за защита на високите постижения  в областта на занаятите 
и промишлеността на МСП от държавите –– членки на Съюза.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21 а) Европейският съюз вече е 
сключил или е в процес на сключване 
на двустранни договори с държави, в 
които съществува изискване за 
наименованието за произход, и 
следователно задължението да се 
посочва произходът на продукта дава 
възможност за правилно и 
балансирано функциониране на пазара 
и конкуренцията между държавите, 
като се избягва неравно третиране, 
което представлява пречка за 
търговията.

Or. it

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21 a) Разполагайки с обозначение за 
произхода на продукта,  
потребителите ще имат по-лесен 
достъп до информация относно 
производствената верига на 
съответния продукт, чрез което ще 
се повиши степента на 
информираността на 
потребителите като цяло. По-
специално, когато се посочва името 
на отговорния производител в 
съответствие със задълженията на 
икономическите оператори, 
съществува риск от подвеждане на 
потребителите, тъй като 
посочването на отговорния 
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производител не е непременно 
равнозначно на мястото на 
производство. Следователно 
посочването на произхода ще бъде 
единственият начин за 
потребителите да установят 
държавата на производство.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21 б) Посочването на произхода 
следва да помогне също така на 
потребителите да купуват безопасни 
продукти, които отговарят на високи 
стандарти за качество по отношение 
на опазване на здравето и 
безопасността на работниците и 
опазването на околната среда.

Or. en

Изменение 12

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 

(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, изисквания по отношение на 
поддръжката и изхвърлянето, не 
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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;

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 дадена операция трябва да бъдат извършвана от потребителя в края на 
жизнения цикъл на продукта, тази операция следва да бъде безопасна.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 17 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17 a) „уязвими потребители“ са 
лицата, които имат трудности при 
достъпа до и разбирането на 
съответната информация за 
потребителите или които поради 
умствено, физическо или психическо 
увреждане или поради възраст си са 
изложени в по-голяма степен на риск 
за безопасността и следователно се 
нуждаят от специална защита.

Or. en

(Вж. текста на доклада INI на Европейския парламент относно стратегията за 
укрепване на правата на потребителите в уязвимо положение (2011/2272(INI))

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

включително неговият състав, опаковка, 
инструкции за монтиране, и където е 
приложимо — инструкциите за 
инсталиране, поддръжка и изхвърляне;

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

д) външният вид и характеристики на 
продукта, неговата опаковка и
представянето му. Това включва 
потенциално подвеждащ външен вид, 
и по-специално когато даден продукт,
въпреки че не е предназначен за 
употреба от деца, наподобява по 
някакъв начин друг предмет, който 
обичайно се възприема като 
привлекателен или предназначен за 
употреба от деца поради неговия 
дизайн и характеристики.

Or. en

Обосновка

Необходимо е привличащите вниманието на децата продукти да се включат в една 
всеобхватна законодателна рамка на Съюза. Целта е винаги да вземат предвид тези 
спецификации и характеристики в оценката на безопасността на продуктите.

Изменение 16

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 

1. Производителите и вносителите 
гарантират, че върху продуктите е 
посочена държавата на произход на 
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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.

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. 
Производителите и вносителите 
могат също така да поставят върху 
продуктите обозначение за произхода 
на суровините, които влизат в 
състава им. Обозначението за 
произход на крайния продукт трябва 
да бъде видимо за потребителя.

Or. it

Обосновка

Както е отбелязано в член 6, параграф 1, буква а), един от ключовите елементи за 
оценка на безопасността на продукта е неговият състав, тоест суровините, от 
които се състои, изцяло или частично. Въвеждането на изискване за ясно и  вярно 
посочване на произхода на суровините, които съставляват продуктите, би 
допринесло освен това за защита на високите постижения  в областта на занаятите 
и промишлеността на МСП от държавите –– членки на Съюза.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато пускат своите продукти на 
пазара, производителите гарантират, че 
те са били проектирани и произведени в 
съответствие с общото изискване за 
безопасност, определено в член 4.

1. Когато пускат своите продукти на 
пазара, включително и в случаите на 
продажба от разстояние,
производителите гарантират, че те са 
били проектирани и произведени в 
съответствие с общото изискване за 
безопасност, определено в член 4.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9 а (нов)



PA\942807BG.doc 13/15 PE514.880v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

9 a. Предупрежденията, които 
обуславят решението дали да се купи 
даден продукт, като например 
предупрежденията, уточняващи 
минималната и максималната 
възраст или тегло на потребителите 
и други важни предупреждения, се 
нанасят върху опаковката за 
потребителите или са ясно видими за 
тях по друг начин преди 
извършването на покупката, 
включително в случаите, когато 
покупката се извършва онлайн.

Or. en

Обосновка

Информацията за потребителите трябва да бъде подобрена, по-специално по 
отношение на онлайн продажбите, при които потребителите трудно могат да 
проверят специфичната информация относно продукта и на опаковката му.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 a. Предупрежденията, които 
обуславят решението дали да се купи 
даден продукт, като например 
предупрежденията, уточняващи 
минималната и максималната 
възраст или тегло на потребителите 
и други важни предупреждения, се 
нанасят върху опаковката за 
потребителите или са ясно видими за 
тях по друг начин преди 
извършването на покупката, 
включително в случаите, когато 
покупката се извършва онлайн.

Or. en
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Обосновка

Информацията за потребителите трябва да бъде подобрена, по-специално по 
отношение на онлайн продажбите, при които потребителите трудно могат да 
проверят специфичната информация относно продукта и на опаковката му.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Задължението за информиране на 
органите за надзор на пазара в 
съответствие с член 8, параграф 9, 
член 10, параграфи 2 и 7 и член 11, 
параграфи 3 и 5 не се прилага, когато са 
изпълнени следните условия:

1. Задължението за информиране на 
органите за надзор на пазара в 
съответствие с член 8, параграф 9, 
член 10, параграфи 2 и 7 и член 11, 
параграфи 3 и 5 не се прилага, когато са 
изпълнени всички следни условия:

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от [пет] години след датата 
на прилагане Комисията извършва 
оценка на прилагането на настоящия 
регламент и представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за 
оценката. В този доклад се оценява дали 
настоящият регламент е постигнал 
своите цели, по-специално по 
отношение на подобряване на защитата 
на потребителите от небезопасни 
продукти, като се отчита неговото 
въздействие върху стопанската дейност 
и по-специално върху малките и 
средните предприятия.

Не по-късно от [пет] години след датата 
на прилагане и на всеки пет години 
след първия доклад Комисията 
извършва оценка на прилагането на 
настоящия регламент и представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за оценката. В този доклад се 
оценява дали настоящият регламент е 
постигнал своите цели, по-специално по 
отношение на подобряване на защитата 
на потребителите от небезопасни 
продукти по смисъла на член 4 от 
настоящия регламент, като се отчита 
неговото въздействие върху стопанската 
дейност и по-специално върху малките 
и средните предприятия. Този доклад
оценява също така последиците и 
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приноса на Регламент 1025/2012, 
попадащи в рамките на настоящия 
регламент.

Or. en


