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Изменение 136
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Правото на здраве и на 
безопасност представлява основно 
право и законодателството 
гарантира на всеки работник условия 
на труд, зачитащи неговото здраве, 
безопасност и достойнство. Предвид 
факта, че разходите за 
предприятията и за системите за 
социално осигуряване във връзка с 
трудовите злополуки и заболявания се 
оценяват на 5,9% от БВП и че 
адекватните мерки за превенция, 
насочени към работниците, 
насърчават благосъстоянието, 
качеството на труда и 
производителността, превенцията на 
риска, по-специално чрез 
използването на качествени лични 
предпазни средства, са от 
съществено значение за 
намаляването на процента на 
трудовите злополуки и заболявания.

Or. en

Изменение 137
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) При все това опитът с прилагането ѝ 
показа недостатъци и несъгласуваност в 
продуктовия обхват и процедурите за 
оценка на съответствието. С цел да се 
вземе предвид този опит и да се внесе 
яснота по отношение на рамката, в 
която продуктите, обхванати от 
настоящия регламент, могат да бъдат 
предлагани на пазара, някои от 
аспектите на Директива 89/686/ЕИО 
следва да бъдат преразгледани и 
усъвършенствани.

(3) При все това опитът с прилагането ѝ 
показа недостатъци и несъгласуваност в 
продуктовия обхват и процедурите за 
оценка на съответствието. С цел да се 
вземе предвид този опит и да се внесе 
яснота по отношение на рамката, в 
която продуктите, обхванати от 
настоящия регламент, могат да бъдат 
предлагани на пазара, някои от 
аспектите на Директива 89/686/ЕИО 
следва да бъдат преразгледани и 
усъвършенствани, като същевременно 
се запази основополагащият принцип 
за опазване на здравето и 
безопасност.

Or. en

Изменение 138
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Настоящият регламент следва 
да се прилага за всички начини на 
доставка, включително за 
продажбите от разстояние.

Or. fr

Изменение 139
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тъй като обхватът, съществените 
изисквания за опазване на здравето и 
безопасност, както и процедурите за 
оценка на съответствието, трябва да 
бъдат еднакви във всички държави 
членки, няма почти никаква гъвкавост 
при транспонирането на директиви на 
базата на принципите на новия подход в 
националното законодателство. 
Директива 89/686/ЕИО поради това 
следва да бъде заменена с регламент, 
който е подходящият правен 
инструмент за налагане на ясни и 
подробни правила, които не дават 
възможност за различно транспониране 
от държавите членки.

(4) Тъй като обхватът, изискванията за 
опазване на здравето и безопасност, 
както и процедурите за оценка на 
съответствието, трябва да бъдат еднакви 
във всички държави членки, няма почти 
никаква гъвкавост при транспонирането
на директиви на базата на принципите 
на новия подход в националното 
законодателство. Директива 89/686/ЕИО 
поради това следва да бъде заменена с 
регламент, който е подходящият правен 
инструмент за налагане на ясни и 
подробни правила, които не дават 
възможност за различно транспониране 
от държавите членки, с оглед по-
специално на опазването на 
общественото здраве, подобряване на 
безопасността на работното място 
и гарантиране на защитата на 
ползвателите.

Or. en

Изменение 140
Ула Тьорнес

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тъй като обхватът, съществените 
изисквания за опазване на здравето и 
безопасност, както и процедурите за 
оценка на съответствието, трябва да 
бъдат еднакви във всички държави 
членки, няма почти никаква гъвкавост 
при транспонирането на директиви на 
базата на принципите на новия подход в 
националното законодателство. 
Директива 89/686/ЕИО поради това 
следва да бъде заменена с регламент, 
който е подходящият правен 

(4) Тъй като обхватът, съществените 
изисквания за опазване на здравето и 
безопасност, както и процедурите за 
оценка на съответствието, трябва да 
бъдат еднакви във всички държави 
членки, няма почти никаква гъвкавост 
при транспонирането на директиви на 
базата на принципите на новия подход в 
националното законодателство. 
Директива 89/686/ЕИО поради това 
следва да бъде заменена с регламент, 
който е подходящият правен 
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инструмент за налагане на ясни и 
подробни правила, които не дават 
възможност за различно транспониране 
от държавите членки.

инструмент за налагане на ясни и 
подробни правила, които не дават 
възможност за различно транспониране 
от държавите членки, като това следва 
да бъде осъществено чрез ясен и 
целенасочен подход за подобряване на 
безопасността на работното място 
и гарантиране на защитата на 
ползвателите.

Or. en

Изменение 141
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Някои продукти на пазара, които 
осигуряват защитна функция на 
ползвателя са изключени от обхвата на 
Директива 89/686/ЕИО. С цел да се 
осигури високо ниво на защита на 
ползвателя на тези продукти, 
каквото е за ЛПС, обхванати от 
Директива 89/686/ЕИО, обхватът на 
настоящия регламент следва да 
включва ЛПС за частно ползване 
срещу влага, вода и топлина (напр. 
ръкавици за миене на съдове, 
кухненски ръкавици за фурна) в 
съответствие с подобни ЛПС за 
професионална употреба, който вече 
са обхванати от Директива 
89/686/ЕИО. Занаятчийски продукти, 
като ръчно изработените ръкавици, за 
които производителят не твърди 
изрично, че имат защитна функция, не 
са лично предпазно средство; поради 
това те не са засегнати от това 
включване. Също така е 
целесъобразно да се поясни списъкът 
на изключените продукти, определен 
в приложение I към Директива 

(9) Някои продукти на пазара, които 
осигуряват защитна функция на 
ползвателя, са изключени от обхвата на 
Директива 89/686/ЕИО, когато са 
предназначени само за частна 
употреба. С цел да се осигури висока 
степен на защита, изделията за 
защита на ръцете от изключителна 
топлина в домашна среда следва да се 
включат в обхвата на настоящия 
регламент, ако за тях се твърди 
конкретно, че дават такава защита.
Занаятчийски продукти, като ръчно 
изработените ръкавици и кухненските 
ръкавици за фурна, за които 
производителят не твърди изрично, че 
имат защитна функция, не са лично 
предпазно средство; поради това те не 
следва да бъдат включени в обхвата 
на настоящия регламент. Вместо 
това, за подобни продукти следва да 
се насърчава самостоятелно 
сертифициране. Много производители 
понастоящем вече правят това.
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89/686/ЕИО, като се включи 
референция за продукти, обхванати 
от друго законодателство и поради 
това са изключени от Регламента за 
ЛПС.

Or. en

Изменение 142
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Някои продукти на пазара, които 
осигуряват защитна функция на 
ползвателя са изключени от обхвата на 
Директива 89/686/ЕИО. С цел да се 
осигури високо ниво на защита на 
ползвателя на тези продукти, каквото е 
за ЛПС, обхванати от 
Директива 89/686/ЕИО, обхватът на 
настоящия регламент следва да включва 
ЛПС за частно ползване срещу влага, 
вода и топлина (напр. ръкавици за 
миене на съдове, кухненски ръкавици за 
фурна) в съответствие с подобни ЛПС 
за професионална употреба, който вече 
са обхванати от Директива 89/686/ЕИО. 
Занаятчийски продукти, като ръчно 
изработените ръкавици, за които 
производителят не твърди изрично, че 
имат защитна функция, не са лично 
предпазно средство; поради това те не 
са засегнати от това включване. Също 
така е целесъобразно да се поясни 
списъкът на изключените продукти, 
определен в приложение I към 
Директива 89/686/ЕИО, като се включи 
референция за продукти, обхванати от 
друго законодателство и поради това са 
изключени от Регламента за ЛПС.

(9) Някои продукти на пазара, които 
осигуряват защитна функция на 
ползвателя са изключени от обхвата на 
Директива 89/686/ЕИО. Всяко такова 
изключване следва да бъде 
разрешавано единствено ако е 
предвидена равностойна степен на 
защита на здравето и безопасността 
в настоящия регламент или 
Директива 89/3921/ЕО. С цел да се 
осигури високо ниво на защита на 
ползвателя на тези продукти, каквото е 
за ЛПС, обхванати от 
Директива 89/686/ЕИО, обхватът на 
настоящия регламент следва да включва 
ЛПС за частно ползване срещу влага, 
вода и топлина (напр. ръкавици за 
миене на съдове, кухненски ръкавици за 
фурна) в съответствие с подобни ЛПС 
за професионална употреба, който вече 
са обхванати от Директива 89/686/ЕИО. 
Занаятчийски продукти, като ръчно 
изработените ръкавици, за които 
производителят не твърди изрично, че 
имат защитна функция, не са лично 
предпазно средство; поради това те не 
са засегнати от това включване. Също 
така е целесъобразно да се поясни 
списъкът на изключените продукти, 
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определен в приложение I към 
Директива 89/686/ЕИО, като се включи 
референция за продукти, обхванати от 
друго законодателство и поради това са 
изключени от Регламента за ЛПС.

Or. en

Изменение 143
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се улесни разбирането и 
еднаквото прилагане на настоящия 
регламент, следва да се въведат нови 
определения за „индивидуално 
пригодени ЛПС“ и „изработени по 
мярка ЛПС“, и процедурите за оценка 
на съответствието на тези видове 
ЛПС следва да бъдат адаптирани към 
специфичните условия на тяхното 
производство.

заличава се

Or. en

Изменение 144
Ула Тьорнес

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се улесни разбирането и 
еднаквото прилагане на настоящия 
регламент, следва да се въведат нови 
определения за „индивидуално 
пригодени ЛПС“ и „изработени по 
мярка ЛПС“, и процедурите за оценка 
на съответствието на тези видове ЛПС 

(10) С цел да се улесни разбирането и 
еднаквото прилагане на настоящия 
регламент, следва да се въведат, чрез 
използването на ясни определения за 
краен ползвател на ЛПС, нови 
определения за „индивидуално 
пригодени ЛПС“ и „изработени по 
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следва да бъдат адаптирани към 
специфичните условия на тяхното 
производство.

мярка ЛПС“, и процедурите за оценка 
на съответствието на тези видове ЛПС 
следва да бъдат адаптирани към 
специфичните условия на тяхното 
производство. В определението за 
„индивидуално пригодени ЛПС“ и за 
„изработени по мярка ЛПС“ следва да 
бъде ясно установено, че 
индивидуалното пригаждане на 
дадено ЛПС трябва да има 
материално въздействие върху 
работната среда и безопасността на 
работното място.

Or. en

Изменение 145
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) По време на полеви 
демонстрации и полеви изпитвания 
следва да се вземат адекватни мерки 
за осигуряване на защита на хората. 
Полевите изпитвания не следва да 
бъдат разработвани с цел изпитване 
на защитните показатели на ЛПС, а 
за да се оценяват други аспекти извън 
предпазването, като комфорта, 
ергономичните свойства и дизайна. 
Всички заинтересовани страни, 
например работодателят, както и 
ползвателят или потребителят, 
следва да бъдат информирани 
предварително относно обхвата и 
целта на изпитването.

Or. en
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Изменение 146
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Икономическите оператори следва 
да отговарят за съответствието на 
продуктите в зависимост от съответната 
си роля във веригата на доставка, за да 
се осигури висока степен на защита на 
обществените интереси като здравето и 
безопасността, както и защитата на 
ползвателите, а също и за да се 
гарантира лоялна конкуренция на пазара 
на Съюза.

(11) Стопанските субекти следва да 
отговарят за съответствието на 
продуктите в зависимост от съответната 
си роля по цялата верига на доставка, 
за да се осигури висока степен на 
защита на обществените интереси като 
здравето и безопасността, 
предоставянето на подходяща 
информация, както и защитата на 
ползвателите, а също и за да се 
гарантира лоялна конкуренция на пазара 
на Съюза.

Or. en

Изменение 147
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Икономическите оператори следва 
да отговарят за съответствието на 
продуктите в зависимост от 
съответната си роля във веригата на 
доставка, за да се осигури висока степен 
на защита на обществените интереси 
като здравето и безопасността, както и 
защитата на ползвателите, а също и за 
да се гарантира лоялна конкуренция на 
пазара на Съюза.

(11) Стопанските субекти следва да 
отговарят за съответствието на ЛПС в 
зависимост от съответната си роля във 
веригата на доставка, за да се осигури 
висока степен на защита на 
обществените интереси като здравето и 
безопасността, както и защитата на 
ползвателите, и при необходимост на 
други лица, а също и за да се гарантира 
лоялна конкуренция на пазара на Съюза.

Or. en
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Изменение 148
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Икономическите оператори следва 
да отговарят за съответствието на 
продуктите в зависимост от 
съответната си роля във веригата на 
доставка, за да се осигури висока степен 
на защита на обществените интереси 
като здравето и безопасността, както и 
защитата на ползвателите, а също и за 
да се гарантира лоялна конкуренция на 
пазара на Съюза.

(11) Стопанските субекти следва да 
отговарят за съответствието на ЛПС в 
зависимост от съответната си роля във 
веригата на доставка, за да се осигури 
висока степен на защита на 
обществените интереси като здравето и 
безопасността, както и защитата на 
ползвателите, а също и за да се 
гарантира лоялна конкуренция на пазара 
на Съюза.

Or. fr

Изменение 149
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Всички икономически оператори, 
които участват във веригата на доставка 
и разпространение, следва да 
предприемат подходящи мерки, за да 
осигурят, че ЛПС защитават здравето 
и безопасността на лицата и че 
предоставят на пазара само продукти, 
които са в съответствие с настоящия 
регламент. Настоящият регламент 
следва да осигурява ясно и 
пропорционално разпределение на 
задълженията, което отговаря на ролята 
на всеки оператор във веригата на 
доставка и разпространение.

(12) Всички стопански субекти, които 
участват във веригата на доставка и 
разпространение, следва да предприемат 
подходящи мерки, за да осигурят, че 
предоставят на пазара само ЛПС, които 
са в съответствие (не засяга 
българската езикова редакция) с 
настоящия регламент. Настоящият 
регламент следва да осигурява ясно и 
пропорционално разпределение на 
задълженията, което отговаря на ролята 
на всеки стопански субект във 
веригата на доставка и разпространение.

Or. en
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Изменение 150
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Всички икономически оператори, 
които участват във веригата на доставка 
и разпространение, следва да 
предприемат подходящи мерки, за да 
осигурят, че ЛПС защитават здравето и 
безопасността на лицата и че 
предоставят на пазара само продукти, 
които са в съответствие с настоящия 
регламент. Настоящият регламент 
следва да осигурява ясно и 
пропорционално разпределение на 
задълженията, което отговаря на ролята 
на всеки оператор във веригата на 
доставка и разпространение.

(12) Всички стопански субекти, които 
участват във веригата на доставка и 
разпространение, следва да предприемат 
подходящи мерки, за да осигурят, че 
ЛПС защитават здравето и 
безопасността на лицата и че 
предоставят на пазара само ЛПС, които 
са в съответствие с настоящия 
регламент. Настоящият регламент 
следва да осигурява ясно и 
пропорционално разпределение на 
задълженията, което отговаря на ролята 
на всеки стопански субект във веригата 
на доставка и разпространение.

Or. fr

Изменение 151
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) С цел да се улесни 
комуникацията между стопанските 
субекти, органите за надзор на пазара 
и потребителите, държавите членки 
следва да насърчават стопанските 
субекти да включват освен пощенския 
адрес и адрес на интернет сайт.

Or. fr
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Изменение 152
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Необходимо е да се осигури, че 
ЛПС, влизащи на пазара на Съюза, 
отговарят на изискванията на настоящия 
регламент и, по-специално, че 
производителите са провели подходящи 
процедури за оценка. Поради това 
следва да се предвиди, че вносителите 
се уверяват, че ЛПС, които пускат на 
пазара, отговарят на изискванията на 
настоящия регламент и че не пускат на 
пазара ЛПС, които не отговарят на тези 
изисквания или представляват риск. 
Следва също така да се предвиди, че 
вносителите се уверяват, че 
процедурите за оценка на 
съответствието са проведени и че 
маркировката „CE“ и техническата 
документация, изготвена от 
производителите, са на разположение за 
проверка от страна на органите за 
надзор на пазара.

(14) Необходимо е да се осигури, че 
ЛПС, влизащи на пазара на Съюза, 
отговарят на изискванията на настоящия 
регламент и, по-специално, че 
производителите са провели подходящи 
процедури за оценка. Поради това 
следва да се предвиди, че вносителите 
се уверяват, че ЛПС, които пускат на 
пазара, отговарят на изискванията на 
настоящия регламент и че не пускат на 
пазара ЛПС, които не отговарят на тези 
изисквания или представляват риск. 
Следва също така да се предвиди, че 
вносителите се уверяват, че 
процедурите за оценка на 
съответствието са проведени и че 
маркировката „CE“ и техническата 
документация, изготвена от 
производителите, са на разположение за 
проверка от страна на компетентните 
органи за надзор.

Or. fr

Изменение 153
Ула Тьорнес

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Когато пускат ЛПС на пазара, 
вносителите следва да посочват върху 
продукта името си и адрес за връзка. 
Следва да се предвидят изключения за 
случаите, в които размерът или 
естеството на ЛПС не позволяват такова 

(16) Когато пускат ЛПС на пазара, 
вносителите следва да посочват върху 
продукта името си и адрес за връзка, 
както и указания за уебстраниците, 
на които крайният ползвател на ЛПС 
може да получи допълнителна 
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посочване. Това включва случаите, при 
които, за да постави името си и адреса 
върху продукта, вносителят би трябвало 
да отвори опаковката.

информация за правилното 
използване на ЛПС. Следва да се 
предвидят изключения за случаите, в 
които размерът или естеството на ЛПС 
не позволяват такова посочване. Това 
включва случаите, при които, за да 
постави името си и адреса върху 
продукта, вносителят би трябвало да 
отвори опаковката.

Or. en

Изменение 154
Ула Тьорнес

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Всеки икономически оператор, 
който пуска на пазара ЛПС със своето 
име или търговска марка или променя 
продукта по начин, който може да 
засегне съответствието с изискванията 
на настоящия регламент, следва да бъде 
считан за производител на съответния 
продукт и следва да поеме задълженията 
на производител.

(17) Всеки стопански субект, който 
пуска на пазара ЛПС със своето име или 
търговска марка или променя продукта 
по начин, който може да засегне 
съответствието с изискванията на 
настоящия регламент, се счита за 
производител на съответния продукт и 
следва да поеме задълженията на 
производител.

Or. en

Изменение 155
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Всеки икономически оператор, 
който пуска на пазара ЛПС със своето 
име или търговска марка или променя 
продукта по начин, който може да 

(17) Всеки икономически оператор, 
който пуска на пазара ЛПС със своето 
име или търговска марка или променя 
ЛПС по начин, който може да засегне 



AM\1052326BG.doc 15/67 PE549.449v01-00

BG

засегне съответствието с изискванията 
на настоящия регламент, следва да бъде 
считан за производител на съответния 
продукт и следва да поеме задълженията 
на производител.

съответствието с изискванията на 
настоящия регламент, следва да бъде 
считан за производител на съответния 
продукт и следва да поеме задълженията 
на производител.

Or. fr

Изменение 156
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Тъй като дейността на 
разпространителите и вносителите е 
близка до пазара, те следва да бъдат 
включени в задачите по надзор на 
пазара, изпълнявани от компетентните 
националните органи, и следва да бъдат 
готови да участват активно, като 
предоставят на компетентните органи 
цялата необходима информация за 
съответното ЛПС.

(18) Тъй като дейността на 
разпространителите и вносителите е 
близка до пазара, те следва да бъдат 
включени в задачите по надзор на 
пазара, изпълнявани от компетентните 
националните органи, единствено 
когато може да бъде избегнат 
конфликт на интереси, и следва да 
бъдат готови да участват активно, като 
предоставят на компетентните органи 
цялата необходима информация за 
съответното ЛПС.

Or. en

Изменение 157
Ула Тьорнес

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Тъй като дейността на 
разпространителите и вносителите е 
близка до пазара, те следва да бъдат 
включени в задачите по надзор на 

(18) Тъй като дейността на 
разпространителите и вносителите е 
близка до пазара, те следва да бъдат 
включени в задачите по надзор на 
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пазара, изпълнявани от компетентните 
националните органи, и следва да бъдат 
готови да участват активно, като 
предоставят на компетентните органи 
цялата необходима информация за 
съответното ЛПС.

пазара, изпълнявани от компетентните 
националните органи, и трябва да 
бъдат готови да участват активно, като 
предоставят на компетентните органи 
цялата необходима информация за 
съответното ЛПС.

Or. en

Изменение 158
Жером Лаврийо

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Осигуряването на проследимостта 
на ЛПС по цялата верига на доставка 
спомага за опростяване и повишаване на 
ефективността на надзора на пазара. 
Ефективната система за проследяване 
улеснява задачата на органите за надзор 
на пазара да откриват икономическите 
оператори, които предлагат на пазара 
несъответстващи продукти.

(19) Осигуряването на проследимостта 
на ЛПС по цялата верига на доставка 
спомага за опростяване и повишаване на 
ефективността на надзора на пазара. 
Ефективната система за проследяване 
улеснява задачата на органите за надзор 
на пазара да откриват стопанските 
субекти, които предлагат на пазара 
несъответстващи продукти, и да 
определят с точност, недвусмислено 
и прозрачно отговорностите на всеки 
стопански субект.

Or. fr

Изменение 159
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Осигуряването на проследимостта 
на ЛПС по цялата верига на доставка 
спомага за опростяване и повишаване на 

(19) Осигуряването на проследимостта 
на ЛПС по цялата (не засяга 
българската езикова редакция) верига 
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ефективността на надзора на пазара. 
Ефективната система за проследяване 
улеснява задачата на органите за надзор 
на пазара да откриват икономическите 
оператори, които предлагат на пазара 
несъответстващи продукти.

на доставка спомага за опростяване и 
повишаване на ефективността на 
надзора на пазара. Ефективната система 
за проследяване улеснява задачата на 
органите за надзор на пазара да 
откриват икономическите оператори, 
които предлагат на пазара 
несъответстващи продукти.

Or. en

Изменение 160
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Осигуряването на проследимостта 
на ЛПС по цялата верига на доставка 
спомага за опростяване и повишаване на 
ефективността на надзора на пазара. 
Ефективната система за проследяване 
улеснява задачата на органите за надзор 
на пазара да откриват икономическите 
оператори, които предлагат на пазара 
несъответстващи продукти.

(19) Осигуряването на проследимостта 
на ЛПС по цялата верига на доставка 
спомага за опростяване и повишаване на 
ефективността на надзора на пазара. 
Ефективната система за проследяване 
улеснява задачата на органите за надзор 
на пазара да откриват стопанските 
субекти, които предлагат на пазара 
несъответстващи ЛПС.

Or. fr

Изменение 161
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Необходимо е ясно да се уточни 
връзката и обхвата на настоящия 
регламент с правото на държавите 
членки да определят изисквания за 
използването на ЛПС на работното 

(21) Необходимо е ясно да се уточни 
връзката и обхвата на настоящия 
регламент с правото на държавите 
членки да определят изисквания за 
използването на ЛПС на работното 
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място, по-специално в съответствие с 
Директива 89/656/ЕИО19 на Съвета, за 
да се избегне всякакво объркване и 
неяснота, и така да се осигури 
свободното движение на отговарящи на 
изискванията ЛПС.

място, по-специално в съответствие с 
Директива 89/656/ЕИО19 на Съвета, за 
да се избегне всякакво объркване и 
неяснота, и така да се осигури 
свободното движение на отговарящи на 
изискванията ЛПС. Член 4 от тази 
директива задължава 
работодателите да осигуряват ЛПС, 
които отговарят на съответните 
разпоредби на Съюза за проектиране и 
производство с оглед на 
безопасността и здравето. Съгласно 
този член производителите на ЛПС, 
които предоставят тези ЛПС на 
работниците и служителите си, 
трябва да гарантират, че въпросните 
ЛПС отговарят на изискванията, 
посочени в настоящия регламент.

__________________ __________________
19Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 
ноември 1989 г. относно минималните 
изисквания за безопасността и здравето 
на работниците при използването на 
лични предпазни средства на работното 
място (ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 18).

19Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 
ноември 1989 г. относно минималните 
изисквания за безопасността и здравето 
на работниците при използването на 
лични предпазни средства на работното 
място (ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 18).

Or. en

Изменение 162
Дейвид Каза

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С цел да се осигури, че ЛПС се 
изследват на базата на най-
съвременните достижения, срокът на 
валидност на сертификата за 
изследването на ЕС на типа следва да се 
определи най-много на пет години. 
Следва да бъде предвиден процес за 
преглед на сертификата. За сертификата 
следва да се изисква определено 

(24) С цел да се гарантира, че ЛПС се 
изследват на базата на най-
съвременните достижения, срокът на 
валидност на сертификата за 
изследването на ЕС на типа следва да се 
определи най-много на седем години. 
Следва да бъде предвиден процес за 
преглед на сертификата. Подобен 
преглед следва да се състои от проста 
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минимално съдържание с цел да се 
улесни работата на органите за надзор 
на пазара.

и експедитивна процедура. За 
сертификата следва да се изисква 
определено минимално съдържание с 
цел да се улесни работата на органите за 
надзор на пазара.

Or. en

Изменение 163
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Маркировката „СЕ“ следва да бъде 
единствената маркировка, показваща, че 
ЛПС е в съответствие със 
законодателството на Съюза за 
хармонизация. Въпреки това, следва да 
е разрешено използването на други 
маркировки, доколкото допринасят за 
подобряване на защитата на 
потребителите и не са обхванати от 
законодателство на Съюза за 
хармонизация.

(27) Маркировката „СЕ“ следва да бъде 
единствената маркировка, показваща, че 
ЛПС е в съответствие със 
законодателството на Съюза за 
хармонизация. Въпреки това, следва да 
е разрешено използването на други 
маркировки, доколкото допринасят за 
подобряване на защитата, здравето и 
безопасността на потребителите и не 
са обхванати от законодателство на 
Съюза за хармонизация.

Or. fr

Изменение 164
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се осигури съответствието с 
всички съществени изисквания за 
безопасност, е необходимо да се 
установят подходящи процедури за 
оценка на съответствието, които да се 
следват от производителя. Директива 

(28) За да се осигури съответствие с 
всички съществени изисквания за здраве 
и безопасност, е необходимо да се 
установят подходящи процедури за 
оценка на съответствието, които да се 
следват от производителя. Директива 
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89/686/ЕИО класифицира ЛПС в три 
категории, които са обект на различни 
процедури за оценка на съответствието. 
С цел да се осигури постоянно високо 
ниво на безопасност за всички ЛПС, 
списъкът на продуктите, които са обект 
на една от процедурите за оценка на 
съответствието във връзка с 
производствената фаза, следва да се 
разшири. Процедурите за оценка на 
съответствието за всяка категория ЛПС 
следва да се определят, доколкото е 
възможно, въз основа на модулите за 
оценка на съответствието, установени в 
Решение № 768/2008/ЕО.

89/686/ЕИО класифицира ЛПС в три 
категории, които са обект на различни 
процедури за оценка на съответствието. 
С цел да се осигури постоянно високо 
ниво на безопасност за всички ЛПС, 
списъкът на продуктите, които са обект 
на една от процедурите за оценка на 
съответствието във връзка с 
производствената фаза, следва да се 
разшири. Процедурите за оценка на 
съответствието за всяка категория ЛПС 
следва да се определят, доколкото е 
възможно, въз основа на модулите за 
оценка на съответствието, установени в 
Решение № 768/2008/ЕО.

Or. fr

Изменение 165
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се осигури съответствието с 
всички съществени изисквания за 
безопасност, е необходимо да се 
установят подходящи процедури за 
оценка на съответствието, които да се 
следват от производителя. Директива 
89/686/ЕИО класифицира ЛПС в три 
категории, които са обект на различни 
процедури за оценка на съответствието. 
С цел да се осигури постоянно високо 
ниво на безопасност за всички ЛПС, 
списъкът на продуктите, които са обект 
на една от процедурите за оценка на 
съответствието във връзка с 
производствената фаза, следва да се 
разшири. Процедурите за оценка на 
съответствието за всяка категория ЛПС 
следва да се определят, доколкото е 
възможно, въз основа на модулите за 
оценка на съответствието, установени в 

(28) За да се осигури съответствието с 
всички съществени изисквания за здраве 
и безопасност, определени в 
настоящия регламент, е необходимо 
да се установят подходящи процедури 
за оценка на съответствието, които да се 
следват от производителя. Директива 
89/686/ЕИО класифицира ЛПС в три 
категории, които са обект на различни 
процедури за оценка на съответствието. 
С цел да се осигури постоянно високо 
ниво на безопасност за всички ЛПС, 
списъкът на продуктите, които са обект 
на една от процедурите за оценка на 
съответствието във връзка с 
производствената фаза, следва да се 
разшири. Процедурите за оценка на 
съответствието за всяка категория ЛПС 
следва да се определят, доколкото е 
възможно, въз основа на модулите за 
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Решение № 768/2008/ЕО. оценка на съответствието, установени в 
Решение № 768/2008/ЕО.

Or. en

Изменение 166
Дейвид Каза

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да се вземат под внимание 
напредъкът в техническите познания и 
новите научни доказателства, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
за да внася изменения в списъка на 
ЛПС, включени във всяка от 
категориите. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящите 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегирани актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното, навременното и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
Съвета.

(31) За да се вземат под внимание 
напредъкът в техническите познания и 
новите научни доказателства, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
за да внася изменения в списъка на 
ЛПС, включени във всяка от 
категориите. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящите 
консултации, включително на експертно 
равнище и да проведе консултации с 
представители на организациите на 
служителите и на работодателите 
от секторите, в които обичайно се 
използват ЛПС за естеството на 
извършваните дейности. При 
подготовката и изготвянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното, навременното 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
Съвета.

Or. en

Изменение 167
Ула Тьорнес
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Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да се вземат под внимание 
напредъкът в техническите познания и 
новите научни доказателства, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
за да внася изменения в списъка на 
ЛПС, включени във всяка от 
категориите. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящите 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегирани актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното, навременното и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
Съвета.

(31) За да се вземат под внимание 
напредъкът в техническите познания и 
новите научни доказателства, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
за да внася изменения в списъка на 
ЛПС, включени във всяка от 
категориите. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящите 
консултации и да оцени въздействието 
на нейните предложения, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното, навременното 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
Съвета.

Or. en

Изменение 168
Ула Тьорнес

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Държавите членки следва да 
установят правила за санкциите, 
приложими към нарушенията на 
разпоредбите на настоящия регламент, и 
да осигурят тяхното изпълнение. Тези 
санкции следва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

(33) Държавите членки следва да 
установят правила за насоките, 
контрола и санкциите, приложими към 
нарушенията на разпоредбите на 
настоящия регламент, и да осигурят 
тяхното изпълнение, като имат 
предвид, че насоките са най-доброто 
средство за избягване на 
непредумишлени грешки от страна на 
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работодателите, производителите 
на ЛПС и крайните ползватели. Тези 
санкции следва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

Or. en

Изменение 169
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Държавите членки следва да 
установят правила за санкциите, 
приложими към нарушенията на 
разпоредбите на настоящия регламент, и 
да осигурят тяхното изпълнение. Тези 
санкции следва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

(33) Държавите членки следва да 
установят правила относно надзора, 
контрола, наказанията и санкциите, 
приложими към нарушенията на 
разпоредбите на настоящия регламент, и 
да осигурят тяхното изпълнение. Тези 
санкции и наказания следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и с 
възпиращ ефект.

Or. en

Изменение 170
Дейвид Каза

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Държавите членки следва да 
установят правила за санкциите, 
приложими към нарушенията на 
разпоредбите на настоящия регламент, и 
да осигурят тяхното изпълнение. Тези 
санкции следва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

(33) Държавите членки следва да 
установят правила за санкциите, 
приложими към нарушенията на 
разпоредбите на настоящия регламент, и 
да осигурят тяхното изпълнение. Тези 
санкции следва да бъдат наложени 
възможно най-бързо, да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
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възпиращи.

Or. en

Изменение 171
Ула Тьорнес

Предложение за регламент
Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33а) Държавите членки следа да 
установят, за предпочитане 
посредством сътрудничество между 
надзорните органи и социалните 
партньори, единно звено за контакт, 
в което крейните ползватели на ЛПС 
да могат да докладват за 
недостатъци или грешки, отнасящи 
се за ЛПС. Надзорните органи са 
длъжни да реагират на докладваното 
от крайните ползватели бързо и 
ефикасно.

Or. en

Изменение 172
Клод Ролен

Предложение за регламент
Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33а) Директива 89/656/ЕИО определя 
минималните предписания за 
използването на ЛПС от 
работниците по време на работа, а 
националните разпоредби, свързани 
със сигурността на работното 
място, правят използването на ЛПС 
задължително. Следователно всяка 
държава членка следва да вземе 
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подходящите мерки за стимулиране 
на работодателите и работниците 
да използват съответните ЛПС, 
като също така предоставят ясна 
информация на работодателите, 
работниците и синдикатите 
относно задължителния характер на 
тяхното използване и като изтъкват 
добрите практики на 
работодателите, които прилагат 
тези правила, като същевременно 
спазват общите принципи за 
превенция, предвидени в член 6, 
параграф 2 от Директива 89/391/ЕИО, 
отнасящи се за прилагането на мерки 
за насърчаване на подобряването на 
безопасността и здравето на 
работниците по време на работа.

Or. fr

Изменение 173
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35а) Следва да се обърне специално 
внимание на сферата на 
недекларирания труд, тъй като 
поради невъзможността за 
извършване на проверка за спазването 
на разпоредбите в областта на 
здравеопазването и безопасността на 
работното място условията в 
сферата на недекларирания труд 
позволяват работниците да бъдат 
изложени на висока степен на риск, а 
на работодателите - да избегнат 
подвеждането под отговорност. 
Домакинската работа, извършвана 
основно от жени, представлява 
специално предизвикателство, тъй 
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като този труд попада в 
неформалния сектор, извършва се 
индивидуално и по естеството си и е 
незабележим.

Or. en

Изменение 174
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 35 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35б) Повишаването на 
осведомеността по отношение на 
здравето и безопасността, в това 
число по отношение на ЛПС, следва 
да бъде включено в учебната програма 
още от ранна детска възраст, така че 
да може процентът на злополуките 
да бъде занижен, а здравето и 
безопасността да се подобрят; в 
професионалното обучение следва 
специално да се включи обучение в 
областта на здравето и 
безопасността и ЛПС, което да бъде 
изцяло признато и удостоверено с 
диплома.  Следва да се положат 
усилия за съществено подобряване на 
информираността и обучението на 
предприемачите. Информацията за 
резултатите от изследванията за 
нови ЛПС, вследствие на 
технологичния напредък и новите 
предизвикателства, следва да бъде по-
добре разпространявана.

Or. en

Изменение 175
Антия Макинтайър
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Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Директива 89/686/ЕИО е изменяна 
на няколко пъти. Тъй като трябва да 
бъдат направени още значителни 
изменения и за да се осигури еднакво
изпълнение в целия Съюз, Директива 
89/686/ЕИО следва да бъде отменена и 
заменена с регламент.

(36) Директива 89/686/ЕИО е изменяна 
на няколко пъти. Тъй като трябва да 
бъдат направени още значителни 
изменения и за да се осигури 
изпълнение в целия Съюз, Директива 
89/686/ЕИО следва да бъде отменена и 
заменена с регламент,

Or. en

Обосновка

Регулаторният режим във всяка отделна държава членка се различава в значителна 
степен; следователно не е реалистично да се очаква единно прилагане от държавите 
членки. Възможно е постигането на желаните цели, поставени от предложеното 
законодателство, без да се налага единно прилагане.

Изменение 176
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
изисквания за проектирането и 
производството на лични предпазни 
средства (ЛПС), за да се осигури 
защитата на здравето и безопасността на 
ползвателите, и правила за тяхното 
свободно движение в Съюза.

Настоящият регламент установява 
изисквания за проектирането и 
производството на лични предпазни 
средства (ЛПС), предназначени за 
предлагане на пазара, за да се осигури 
защитата на здравето и безопасността на 
ползвателите, и правила за тяхното 
свободно движение в Съюза.

Or. fr
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Изменение 177
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предназначени за частно ползване за 
защита срещу атмосферни условия, 
които не са от изключително 
естество;

в) предназначени за частно ползване за 
защита срещу:

Or. en

Изменение 178
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в - точка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) атмосферни условия, които не са 
от изключително естество (сезонни 
облекла, чадъри и т.н.);

Or. en

Изменение 179
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в - точка ii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) влага и вода (ръкавици за миене на 
чинии и т.н.);

Or. en
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Изменение 180
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в - точка iii (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) топлина (ръкавици и т.н.), за 
които производителят не твърди 
изрично, че имат защитна функция 
срещу изключителна топлина;

Or. en

Изменение 181
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за използване на мореходни съдове 
или на въздухоплавателни средства, 
които са обект на съответните 
международни договори, приложими в 
държавите членки;

г) за използване изключително на 
борда на мореходни съдове или 
въздухоплавателни средства, които са 
обект на съответните международни 
договори, приложими в държавите 
членки;

Or. fr

Изменение 182
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за защита на главата, лицето или 
очите на ползвателите на двуколесни 
или триколесни моторни превозни 
средства и които са обект на

д) за защита на главата, лицето или 
очите на ползвателите съгласно 
Регламент 22 на Икономическата 
комисия на Организацията на 
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съответното правило на 
Икономическата комисия на 
Организацията на обединените нации за 
Европа (ИКЕ–ООН).

обединените нации за Европа (ИКЕ–
ООН) относно единни разпоредби във 
връзка с одобряването на защитни 
каски и на техните визьори за водачи 
и пътници на мотоциклети и 
мотопеди.

Or. en

Изменение 183
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В този случай здравето и 
безопасността на ползвателите 
следва да бъдат гарантирани в 
рамките на възможното във връзка с 
целите на настоящия регламент и в 
съответствие с Европейската 
рамкова директива за въвеждане на 
мерки за насърчаване подобряването 
на безопасността и здравето на 
работниците на работното място 
89/391/ЕО.

Or. en

Обосновка

Освобождаванията трябва да се сведат до абсолютно необходимите. За тази цел ние 
въвеждаме успоредна разпоредба на член 2.2 от Директива 89/391/ЕО

Изменение 184
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 - точка 1 - буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) оборудване, предназначено за носене 
или използване от човек за защита 
срещу един или повече рискове за 
неговото здраве или безопасност, което 
е пуснато на пазара отделно или в 
комбинация с лични незащитни 
средства;

a) оборудване, проектирано и 
произведено за носене или използване 
от човек за защита срещу един или 
повече рискове за неговото здраве или
безопасност, което е пуснато на пазара 
отделно или в комбинация с лични 
незащитни средства;

Or. fr

Изменение 185
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) оборудване, предназначено за носене 
или използване от човек за защита 
срещу един или повече рискове за 
неговото здраве или безопасност, което 
е пуснато на пазара отделно или в 
комбинация с лични незащитни 
средства;

а) оборудване, проектирано и 
произвеждано за носене или използване 
от човек за защита срещу един или 
повече рискове за неговото здраве или 
безопасност, което е пуснато на пазара 
отделно или в комбинация с лични 
незащитни средства;

Or. en

Изменение 186
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) свързващи системи за оборудването, 
посочено в буква a), които не се 
използват или носят от човек, които са 
предназначени за свързване на това 
оборудване с външно устройство или 

в) свързващи системи за оборудването, 
посочено в буква a), които не се 
използват или носят от човек, но са 
съществени за функционирането на 
оборудването, които са предназначени 
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конструкция, които са подвижни и не са 
предназначени да бъдат постоянно 
закрепени към дадена конструкция;

за свързване на това оборудване с 
външно устройство или конструкция, 
които са подвижни и не са 
предназначени да бъдат постоянно 
закрепени към дадена конструкция;

Or. en

Изменение 187
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „индивидуално пригодени ЛПС“ 
означава ЛПС в серийно производство, 
всяко изделие от които е произведено 
така, че да е подходящо за определен 
ползвател;

2. „индивидуално пригодени ЛПС“ 
означава ЛПС, всяко изделие от които е 
произведено така, че да е подходящо за 
определен ползвател, в съответствие с 
неговите специални нужди и 
характеристики;

Or. en

Изменение 188
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „изработени по мярка ЛПС“ означава 
ЛПС, произведени като самостоятелно 
изделие, за да се отговори на 
специалните нужди на определен 
ползвател въз основа на базов модел, 
като се следват инструкциите на 
проектанта на този базов модел и се 
спазват границите на допустимите 
изменения;

3. „изработени по мярка ЛПС“ означава 
ЛПС, произведени като самостоятелно 
изделие, за да се отговори на 
специалните нужди на определен 
ползвател въз основа на базов модел, 
като се следват инструкциите на 
производителя на този базов модел и се 
спазват границите на измененията;
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Or. en

Изменение 189
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. „краен ползвател“ означава 
лицето, което носи или ползва ЛПС;

Or. en

Изменение 190
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 18 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 191
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат всички 
подходящи мерки, за да осигурят, че 

Държавите членки предприемат всички 
подходящи и необходими мерки, за да 
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ЛПС се предлагат на пазара само ако, 
при условие че се поддържат 
правилно и се използват по 
предназначение, са в съответствие с 
настоящия регламент.

гарантират и осъществят 
предлагането на ЛПС на пазара, при 
условие че те се поддържат правилно,
и само ако е ясно разяснен техният 
начин на работа и се използват по 
предназначение, са в съответствие с 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 192
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЛПС отговарят на приложимите 
съществени изисквания за опазване на 
здравето и безопасност, определени в 
приложение II.

ЛПС отговарят на приложимите 
съществени изисквания за опазване на 
здравето и безопасност, определени в 
приложение II и напълно 
съответстващи на изискванията на 
Директива 89/391/ЕО.

Or. en

Обосновка

От изключително значение е ЛПС да отговаря изцяло на изискванията на 
Директивата за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността 
и здравето на работниците на работното място.

Изменение 193
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент не засяга 
правото на държавите членки, по-
специално когато изпълняват Директива 
89/656/ЕИО, да установяват изисквания 
по отношение на използването на ЛПС, 
при условие че тези изисквания не 
засягат устройството на ЛПС, които 
са пуснати на пазара в съответствие 
с настоящия регламент.

Настоящият регламент не засяга 
правото на държавите членки, по-
специално когато изпълняват Директива 
89/656/ЕИО, да установяват изисквания 
по отношение на използването на ЛПС, 
при условие че тези изисквания са 
обосновани от наличието на добавена 
стойност по отношение на здравето 
и безопасността на ползвателя.

Or. en

Изменение 194
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Член -7 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -7

Изпитвания в полеви условия

Несертифицирано ЛПС може да бъде 
предоставяно в рамките на дадено 
полево изпитване в ограничени 
количества и за срок от не повече от 
шест месеца за целите на изпитвания 
или проверка. Преди започването на 
изпитването производителят 
определя точно срока и целите на 
изпитването, включително 
обосновка, и изисква от 
заинтересованите страни да 
потвърдят това. Тези изпитвания се 
провеждат само в нискорискови 
ситуации и служат, наред с другото, 
за оценка на комфорта, 
ергономичните характеристики или 
дизайна. Заинтересованите страни 
имат достъп до необходимата и 
свързана с изпитването 
документация на акредитираните 
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или одобрени лаборатории или на 
производителите, които са добавени 
към техническата документация, с 
цел да се осигури защитата на 
ползвателите. След приключване на 
изпитването използваните ЛПС се 
връщат на производителите.

Полевите изпитвания не са 
разработени с цел изпитване на 
защитните характеристики на ЛПС, 
а по-скоро за оценка на удобството, 
ергономичните характеристики и 
дизайна.  Всички заинтересовани 
страни, като например 
работодателите, ползвателите или  
крайните потребители, са 
осведомени официално предварително 
относно обхвата и целта на полевите 
изпитвания.

Or. de

Изменение 195
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На търговски панаири, изложения и
демонстрации държавите членки не 
възпрепятстват излагането на ЛПС, 
които не са в съответствие с настоящия 
регламент, при условие че с видим знак 
ясно е обозначено, че ЛПС не са в 
съответствие с настоящия регламент и 
че не се предлагат на пазара, докато не 
бъдат приведени в съответствие.

2. На търговски панаири, изложения,
демонстрации или подобни прояви
държавите членки не възпрепятстват 
излагането на ЛПС, които не са в 
съответствие с настоящия регламент, 
при условие че с видим знак ясно е 
обозначено, че ЛПС не са в 
съответствие с настоящия регламент и 
че не се предлагат на пазара, докато не 
бъдат приведени в съответствие.

Or. fr
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Изменение 196
Дейвид Каза

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На търговски панаири, изложения и 
демонстрации държавите членки не 
възпрепятстват излагането на ЛПС, 
които не са в съответствие с настоящия 
регламент, при условие че с видим знак 
ясно е обозначено, че ЛПС не са в 
съответствие с настоящия регламент и 
че не се предлагат на пазара, докато не 
бъдат приведени в съответствие.

2. На търговски панаири, изложения и 
демонстрации държавите членки не 
възпрепятстват излагането на ЛПС, 
които не са в съответствие с настоящия 
регламент, при условие че могат да се 
открият видими знаци в зоната, 
предназначена за страната, излагаща 
продукта, на която ясно да бъде
посочено, че ЛПС не са в съответствие с 
настоящия регламент и че не се 
предлагат на пазара, докато не бъдат 
приведени в съответствие.

Or. en

Изменение 197
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По време на демонстрации се вземат 
адекватни мерки за осигуряване на 
защитата на хората.

По време на демонстрации и на полеви 
изпитвания с определен срок се вземат 
адекватни мерки за осигуряване на 
защитата на хората и за повишаване на 
тяхната осведоменост. Върху ЛПС се 
поставя ясно и незаличимо 
обозначение „Само за полеви 
изпитвания“.  

Or. de

Изменение 198
Тери Райнтке, Карима Дели
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По време на демонстрации се вземат 
адекватни мерки за осигуряване на 
защитата на хората.

По време на демонстрации и полеви 
изпитвания се вземат адекватни мерки 
за осигуряване на защитата на хората и 
за повишаване на тяхната 
информираност. Полевите 
изпитвания не се разработват 
единствено с цел изпитване на 
предпазните показатели на ЛПС, а с 
цел оценяване на други аспекти като 
комфорта, ергономичните свойства и 
дизайна. Всички заинтересовани 
страни (например работодатели, 
както и до потребителя или крайния 
ползвател) трябва да бъдат 
официално информирани 
предварително относно обхвата и 
целта на това изпитване. 
Маркировка „Само за полево 
изпитване“ трябва да бъде ясно и 
незаличимо, поставена на ЛПС.

Or. en

Изменение 199
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проектантът на базов модел на 
изработено по мярка ЛПС изготвя 
техническата документация, посочена в 
приложение III, и извършва или възлага 
извършването на изследването на ЕС на 
типа, определено в приложение V.

Производителят на базовия модел на 
изработено по мярка ЛПС изготвя 
техническата документация, посочена в 
приложение III, и извършва или възлага 
извършването на изследването на ЕС на 
типа, определено в приложение V.

Or. fr
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Изменение 200
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Производителите посочват върху 
ЛПС своето име, регистрирано 
търговско наименование или 
регистрирана търговска марка и 
пощенския адрес, на който може да се 
осъществи връзка с тях, или когато това 
не е възможно, върху неговата опаковка 
или в документ, който придружава 
ЛПС. Адресът посочва едно-единствено 
място, на което може да се осъществи 
връзка с производителя. Данните за 
връзка трябва да са на език, който е 
лесен за разбиране за крайните 
ползватели и органите за надзор на 
пазара.

6. Производителите посочват върху 
ЛПС своето име, регистрирано 
търговско наименование или 
регистрирана търговска марка и 
пощенския адрес, на който може да се 
осъществи връзка с тях, или когато това 
не е възможно, върху неговата опаковка 
или в документ, който придружава 
ЛПС. Адресът посочва едно-единствено 
място, на което може да се осъществи 
връзка с производителя. Данните за 
осъществяване на връзка са на 
лесноразбираем език за 
потребителите и другите крайни 
ползватели и органите за надзор на 
пазара.

Or. fr

Изменение 201
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Производителите осигуряват, че ЛПС 
се придружават от инструкциите, 
определени в точка 1.4 от 
приложение ІI, на език, който е лесен за 
разбиране за крайните ползватели, 
както е определен от засегнатата 
държава членка.

7. Производителите осигуряват, че ЛПС 
се придружават от инструкциите, 
определени в точка 1.4 от 
приложение ІI, на език, който е лесен за 
разбиране за потребителите и 
другите крайни ползватели, както е 
определен от засегнатата държава 
членка.
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Or. fr

Изменение 202
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Производителите осигуряват, че ЛПС 
се придружават от инструкциите, 
определени в точка 1.4 от 
приложение ІI, на език, който е лесен за 
разбиране за крайните ползватели, както 
е определен от засегнатата държава 
членка.

7. Производителите осигуряват, че ЛПС 
се придружават от инструкциите и 
другата информация, определени в 
точка 1.4 от приложение ІI, на език, 
който е лесен за разбиране за крайните 
ползватели, както е определен от 
засегнатата държава членка.

Or. fr

Изменение 203
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Производителите осигуряват, че ЛПС 
се придружават от инструкциите, 
определени в точка 1.4 от 
приложение ІI, на език, който е лесен за 
разбиране за крайните ползватели, както 
е определен от засегнатата държава 
членка.

7. Производителите осигуряват, че ЛПС 
се придружават от инструкциите, 
определени в точка 1.4 от 
приложение ІI, на език, който е лесен за 
разбиране за крайните ползватели, както 
е определен от засегнатата държава 
членка, както и, когато това е 
възможно – от пиктограми.

Or. en

Изменение 204
Тери Райнтке, Карима Дели
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Производителите, които считат или 
имат основание да вярват, че ЛПС, 
които са пуснали на пазара, не са в 
съответствие с настоящия регламент , 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да ги приведат в 
съответствие, да ги изтеглят или да ги 
отзовават в зависимост от това, което е 
по-целесъобразно. Освен това, когато 
ЛПС представляват риск, 
производителите незабавно информират 
за това органите на държавите членки за 
надзор на пазара, в които са предложили 
на пазара тези ЛПС, като предоставят 
подробности, по-специално за 
несъответствието и за всякакви 
предприети коригиращи мерки.

9. Производителите, които считат или 
имат основание да вярват, че ЛПС, 
които са пуснали на пазара, не са в 
съответствие с настоящия регламент , 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да ги приведат в 
съответствие, да ги изтеглят или да ги 
отзовават в зависимост от това, което е 
по-целесъобразно. Освен това, когато 
ЛПС представляват риск, 
производителите незабавно информират 
за това органите на държавите членки за 
надзор на пазара, в които са предложили 
на пазара тези ЛПС, като предоставят 
подробности, по-специално за 
несъответствието и за всякакви 
предприети коригиращи мерки. 
Органите за надзор на пазара тогава 
имат задължението да информират 
обществеността за опасността 
докато не бъдат установени 
коригиращи мерки.

Or. en

Изменение 205
Лаура Аджеа

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Въз основа на обосновано искане от 
компетентен национален орган 
производителите му представят цялата 
информация и документация, които са 
необходими за доказване на 
съответствието на ЛПС, на език, който 

10. Въз основа на искане от компетентен 
национален орган производителите му 
представят цялата информация и 
документация, които са необходими за 
доказване на съответствието на ЛПС, на 
хартиен или електронен носител . Те 
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е лесен за разбиране за съответния 
орган. Те сътрудничат на този орган, 
ако той поиска това, във всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, които представляват 
пуснатите от тях на пазара ЛПС.

сътрудничат на този орган, ако той 
поиска това, във всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, които представляват 
пуснатите от тях на пазара ЛПС.

Or. it

Изменение 206
Емилиян Павел

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Въз основа на обосновано искане от 
компетентен национален орган 
производителите му представят цялата 
информация и документация, които са 
необходими за доказване на 
съответствието на ЛПС, на език, който 
е лесен за разбиране за съответния
орган. Те сътрудничат на този орган, ако 
той поиска това, във всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, които представляват 
пуснатите от тях на пазара ЛПС.

10. При обосновано поискване от 
компетентен национален орган 
производителите му предоставят цялата 
информация и документация, 
необходими за доказването на 
съответствието на дадена играчка, на 
официалния език на този орган. Те 
сътрудничат на този орган, ако той 
поиска това, във всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, които представляват 
пуснатите от тях на пазара ЛПС.

Or. en

Изменение 207
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Въз основа на обосновано искане от 
компетентен национален орган 
производителите му представят цялата 
информация и документация, които са 

10. Въз основа на обосновано искане от 
компетентен национален орган 
производителите му представят на 
хартиен или електронен носител
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необходими за доказване на 
съответствието на ЛПС, на език, който е 
лесен за разбиране за съответния орган. 
Те сътрудничат на този орган, ако той 
поиска това, във всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, които представляват 
пуснатите от тях на пазара ЛПС.

цялата информация и документация, 
които са необходими за доказване на 
съответствието на ЛПС, на език, който е 
лесен за разбиране за съответния орган. 
Те сътрудничат на този орган, ако той 
поиска това, във всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, които представляват 
пуснатите от тях на пазара ЛПС.

Or. fr

Изменение 208
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Въз основа на обосновано искане от 
компетентен национален орган 
производителите му представят цялата 
информация и документация, които са 
необходими за доказване на 
съответствието на ЛПС, на език, който е 
лесен за разбиране за съответния орган. 
Те сътрудничат на този орган, ако той 
поиска това, във всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, които представляват 
пуснатите от тях на пазара ЛПС.

10. Въз основа на обосновано искане от 
компетентен национален орган 
производителите му представят цялата 
информация и документация, които са 
необходими за доказване на 
съответствието на ЛПС, на електронен 
или хартиен носител и на език, който 
е лесен за разбиране за съответния 
орган. Те сътрудничат на този орган, ако 
той поиска това, във всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, които представляват 
пуснатите от тях на пазара ЛПС.

Or. de

Изменение 209
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при обосновано искане от страна на б) при обосновано искане от страна на 
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национален орган за надзор на пазара 
му предоставя цялата информация и 
документация, необходими за доказване 
на съответствието на ЛПС;

компетентен национален орган му 
предоставя цялата информация и 
документация, необходими за доказване 
на съответствието на ЛПС;

Or. fr

Изменение 210
Лаура Аджеа

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при обосновано искане от страна на 
национален орган за надзор на пазара 
му предоставя цялата информация и 
документация, необходими за доказване 
на съответствието на ЛПС;

б) при искане от страна на национален 
орган за надзор на пазара му предоставя 
цялата информация и документация, 
необходими за доказване на 
съответствието на ЛПС, на хартиен 
или електронен носител;

Or. it

Изменение 211
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) сътрудничи на националните органи 
за надзор на пазара, по тяхно искане, за 
всяко действие, предприето за 
отстраняване на рисковете, които 
представляват ЛПС, обхванати от 
пълномощието на упълномощения 
представител.

в) да сътрудничи на компетентните
национални органи, по тяхно искане, за 
всяко действие, предприето за 
отстраняване на рисковете, които 
представляват ЛПС, обхванати от 
пълномощието на упълномощения 
представител.

Or. fr
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Изменение 212
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да пуснат ЛПС на пазара, 
вносителите се уверяват, че 
съответната(ите) процедура(и) за оценка 
на съответствието, посочена(и) в член 
18, е(са) извършена(и) от 
производителя. Те се уверяват, че 
производителят е изготвил техническата 
документация, че на ЛПС е нанесена 
маркировката „СЕ“ и че се придружават 
от декларацията на ЕС за съответствие 
или опростена декларация на ЕС за 
съответствие и от инструкциите, 
посочени в член 8, параграф 7, както и 
че производителят е спазил 
изискванията, определени в член 8, 
параграфи 5 и 6.

2. Преди да пуснат ЛПС на пазара, 
вносителите се уверяват, че 
съответната(ите) процедура(и) за оценка 
на съответствието, посочена(и) в член 
18, е(са) извършена(и) от 
производителя. Те се уверяват, че 
производителят е изготвил техническата 
документация, че на ЛПС е нанесена 
маркировката „СЕ“ и че се придружават 
от декларацията на ЕС за съответствие 
или опростена декларация на ЕС за 
съответствие и от необходимите 
документи, както и че производителят 
е спазил изискванията, определени в 
член 8, параграфи 5 и 6.

Or. fr

Изменение 213
Емилиян Павел

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Производителите посочват върху 
ЛПС своето име, регистрирано 
търговско наименование или 
регистрирана търговска марка и 
пощенския адрес, на който може да се 
осъществи връзка с тях, или когато това 
не е възможно, върху неговата опаковка 
или в документ, който придружава 
ЛПС. Данните за връзка трябва да са на 
език, който е лесен за разбиране за 
крайните ползватели и органите за 

3. Производителите посочват върху 
ЛПС своето име, регистрирано 
търговско наименование или 
регистрирана търговска марка и 
пощенския адрес, на който може да се 
осъществи връзка с тях, или когато това 
не е възможно, върху неговата опаковка 
или в документ, който придружава 
ЛПС. Данните за връзка трябва да са на 
официалния език на крайните 
ползватели и органите за надзор на 
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надзор на пазара. пазара.

Or. en

Изменение 214
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Вносителите осигуряват, че ЛПС се 
придружават от инструкциите, посочени 
в точка 1.4 от приложение II, на език, 
който е лесен за разбиране за 
потребителите и другите крайни 
ползватели, както е определен от 
засегната държава членка.

4. Вносителите правят необходимото, за 
да се гарантира, че ЛПС се придружават 
от инструкциите и другата 
информация, посочени в точка 1.4 от 
приложение II, на език, който е лесен за 
разбиране от потребителите и другите 
крайни (не засяга българската езикова 
редакция) ползватели, както е 
определен от засегната държава членка.

Or. fr

Изменение 215
Дейвид Каза

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Вносителите осигуряват, че ЛПС се 
придружават от инструкциите, посочени 
в точка 1.4 от приложение II, на език, 
който е лесен за разбиране за 
потребителите и другите крайни 
ползватели, както е определен от 
засегната държава членка.

4. Вносителите осигуряват, че ЛПС се 
придружават от инструкциите, посочени 
в точка 1.4 от приложение II, на език, 
който е лесен за разбиране за 
потребителите и другите крайни 
ползватели, както е определен от 
засегната държава членка, и когато 
това е възможно – на неутрален език.

Or. en
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Изменение 216
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Когато се счита за целесъобразно 
предвид рисковете, които 
представлява дадено ЛПС, 
вносителите, за да осигурят 
защитата на здравето и 
безопасността на потребителите и 
другите крайни ползватели, 
провеждат изпитвания на образци от 
предоставяните на пазара ЛПС, 
провеждат разследвания и ако е 
необходимо, поддържат регистър за 
оплаквания, за несъответстващи на 
изискванията ЛПС и за изземвания на 
ЛПС, както и информират 
разпространителите за такова 
наблюдение.

Or. en

Изменение 217
Дейвид Каза

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Производителите, които считат или 
имат основание да вярват, че ЛПС, 
които са пуснали на пазара, не са в 
съответствие с настоящия регламент , 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да ги приведат в 
съответствие, да ги изтеглят или да ги 
отзоват в зависимост от това, което е по-
целесъобразно. Освен това, когато ЛПС 
представляват риск, вносителите 
незабавно информират за това органите 

6. Производителите, които считат или 
имат основание да вярват, че ЛПС, 
които са пуснали на пазара, не са в 
съответствие с настоящия регламент , 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да ги приведат в 
съответствие, да ги изтеглят или да ги 
отзоват в зависимост от това, което е по-
целесъобразно. Подобни действия 
следва да бъдат предприети не по-
късно от пет работни дни след 
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на държавите членки за надзор на 
пазара, в които са предложили на пазара 
тези ЛПС, като предоставят 
подробности, по-специално за 
несъответствието и за всякакви 
предприети коригиращи мерки.

уведомяването на вносителите. Освен 
това, когато ЛПС представляват риск, 
вносителите незабавно информират за 
това органите на държавите членки за 
надзор на пазара, в които са предложили 
на пазара тези ЛПС, като предоставят 
подробности, по-специално за 
несъответствието и за всякакви 
предприети коригиращи мерки.

Or. en

Изменение 218
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Производителите, които считат или 
имат основание да вярват, че ЛПС, 
които са пуснали на пазара, не са в 
съответствие с настоящия регламент , 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да ги приведат в 
съответствие, да ги изтеглят или да ги 
отзоват в зависимост от това, което е по-
целесъобразно. Освен това, когато ЛПС 
представляват риск, вносителите 
незабавно информират за това органите 
на държавите членки за надзор на 
пазара, в които са предложили на пазара 
тези ЛПС, като предоставят 
подробности, по-специално за 
несъответствието и за всякакви 
предприети коригиращи мерки.

6. Производителите, които считат или 
имат основание да вярват, че ЛПС, 
които са пуснали на пазара, не са в 
съответствие с настоящия регламент , 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи мерки, за да ги приведат в 
съответствие, да ги изтеглят или да ги 
отзоват в зависимост от това, което е по-
целесъобразно. Освен това, когато ЛПС 
представляват риск, вносителите 
незабавно информират за това органите 
на държавите членки за надзор на 
пазара, в които са предложили на пазара 
тези ЛПС, като предоставят 
подробности, по-специално за 
несъответствието и за всякакви 
предприети коригиращи мерки. 
Органите за надзор на пазара тогава 
имат задължението да информират 
обществеността за опасността 
докато не бъдат установени 
коригиращи мерки.

Or. en
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Изменение 219
Лаура Аджеа

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. При обосновано искане от 
компетентен национален орган 
вносителите му предоставят на хартиен 
или електронен носител цялата 
информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на ЛПС, на език, който 
е лесен за разбиране за този орган. Те 
сътрудничат на този орган, ако той 
поиска това, във всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, които представляват 
пуснатите от тях на пазара ЛПС.

8. При искане от компетентен 
национален орган разпространителите 
му предоставят на хартиен или 
електронен носител цялата информация 
и документация, необходими за 
доказване на съответствието на ЛПС. Те 
сътрудничат на този орган, ако той 
поиска това, във всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, които представляват 
пуснатите от тях на пазара ЛПС.

Or. it

Изменение 220
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да предложат ЛПС на пазара, 
разпространителите се уверяват, че то 
носи маркировката „CE“, че е 
придружено от декларацията на ЕС за 
съответствие или опростена 
декларация на ЕС за съответствие и 
че е придружено от инструкциите, 
определени в точка 1.4 от приложение 
II, на език, който е лесен за разбиране за 
крайните ползватели в държавата 
членка, в която ЛПС ще се предлага на 
пазара, както и че производителят и 

2. Преди да предложат ЛПС на пазара, 
разпространителите се уверяват, че то 
носи маркировката „CE“, че е 
придружено от изискваните 
документи, от инструкциите и от 
другата информация, определени в 
точка 1.4 от приложение II, на език, 
който е лесен за разбиране от 
потребителите и другите крайни 
ползватели в държавата членка, в която 
ЛПС ще се предлага на пазара, както и 
че производителят и вносителят са 
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вносителят са спазили изискванията, 
определени в член 8, параграфи 5 и 6 и в 
член 10, параграф 3.

спазили изискванията, определени в 
член 8, параграфи 5 и 6 и в член 10, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 221
Емилиян Павел

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да предложат ЛПС на пазара, 
разпространителите се уверяват, че то 
носи маркировката „CE“, че е 
придружено от декларацията на ЕС за 
съответствие или опростена декларация 
на ЕС за съответствие и че е 
придружено от инструкциите, 
определени в точка 1.4 от приложение 
II, на език, който е лесен за разбиране
за крайните ползватели в държавата 
членка, в която ЛПС ще се предлага на 
пазара, както и че производителят и 
вносителят са спазили изискванията, 
определени в член 8, параграфи 5 и 6 и в 
член 10, параграф 3.

2. Преди да предложат ЛПС на пазара, 
разпространителите се уверяват, че то 
носи маркировката „CE“, че е 
придружено от декларацията на ЕС за 
съответствие или опростена декларация 
на ЕС за съответствие и че е 
придружено от инструкциите, 
определени в точка 1.4 от приложение 
II, на официалния език на крайните 
ползватели в държавата членка, в която 
ЛПС ще се предлага на пазара, както и 
че производителят и вносителят са 
спазили изискванията, определени в 
член 8, параграфи 5 и 6 и в член 10, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 222
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да предложат ЛПС на пазара, 
разпространителите се уверяват, че то 
носи маркировката „CE“, че е 
придружено от декларацията на ЕС за 

2. Преди да предложат ЛПС на пазара, 
разпространителите се уверяват, че то 
носи маркировката „CE“, че е 
придружено от декларацията на ЕС за 
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съответствие или опростена декларация 
на ЕС за съответствие и че е 
придружено от инструкциите, 
определени в точка 1.4 от приложение 
II, на език, който е лесен за разбиране за 
крайните ползватели в държавата 
членка, в която ЛПС ще се предлага на 
пазара, както и че производителят и 
вносителят са спазили изискванията, 
определени в член 8, параграфи 5 и 6 и в 
член 10, параграф 3.

съответствие или опростена декларация 
на ЕС за съответствие и че е 
придружено от инструкциите и другата 
информация, определени в точка 1.4 от 
приложение II, на език, който е лесен за 
разбиране за крайните ползватели в 
държавата членка, в която ЛПС ще се 
предлага на пазара, както и че 
производителят и вносителят са спазили 
изискванията, определени в член 8, 
параграфи 5 и 6 и в член 10, параграф 3.

Or. fr

Изменение 223
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато разпространител счита или има 
основание да счита, че дадено ЛПС не е 
в съответствие с приложимите 
съществени изисквания за опазване на 
здравето и безопасност, определени в 
приложение ІІ, той не предлага това 
ЛПС на пазара, докато не бъде 
приведено в съответствие. Освен това, 
когато това ЛПС представлява риск, 
разпространителят информира за това 
производителя или вносителя, както и 
органите за надзор на пазара.

Когато разпространител счита или има 
основание да счита, че дадено ЛПС не е 
в съответствие с приложимите 
съществени изисквания за опазване на 
здравето и безопасност, определени в 
приложение ІІ, той не предлага това 
ЛПС на пазара, докато не бъде 
приведено в съответствие. Освен това, 
когато това ЛПС представлява риск, 
разпространителят информира за това 
производителя или вносителя, както и 
органите за надзор на пазара. След това 
производителят незабавно изтегля 
ЛПС от пазара. Органите за надзор на 
пазара тогава имат задължението да 
информират обществеността за 
опасността докато не бъдат 
установени коригиращи мерки.

Or. en
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Изменение 224
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Разпространителите, които считат или 
имат основание да вярват, че дадено 
ЛПС, което са предложили на пазара, не 
е в съответствие с изискванията на 
настоящия регламент, се уверяват, че са 
предприети необходимите коригиращи 
мерки, за да бъде приведено в 
съответствие, да се изтегли или да се 
отзове в зависимост от това, което е по-
целесъобразно. Освен това, когато ЛПС 
представляват риск, разпространителите 
незабавно информират за това органите 
на държавите членки за надзор на 
пазара, в които са предложили на пазара 
тези ЛПС, като предоставят 
подробности, по-специално за 
несъответствието и за всякакви 
предприети коригиращи мерки.

4. Разпространителите, които считат или 
имат основание да вярват, че дадено 
ЛПС, което са предложили на пазара, не 
е в съответствие с изискванията на 
настоящия регламент, се уверяват, че са 
предприети необходимите коригиращи 
мерки, за да бъде приведено в 
съответствие, да се изтегли или да се 
отзове в зависимост от това, което е по-
целесъобразно. Освен това, когато ЛПС 
представляват риск, разпространителите 
незабавно информират за това органите 
на държавите членки за надзор на 
пазара, в които са предложили на пазара 
тези ЛПС, като предоставят 
подробности, по-специално за 
несъответствието и за всякакви 
предприети коригиращи мерки. 
Органите за надзор на пазара тогава 
имат задължението да информират 
обществеността за опасността 
докато не бъдат установени 
коригиращи мерки.

Or. en

Изменение 225
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Даден вносител или разпространител се 
счита за производител за целите на 
настоящия регламент и е обект на 

Даден вносител или разпространител се 
счита за производител за целите на 
настоящия регламент и е обект на 
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задълженията на производителя, 
определени в член 8, когато пуска на 
пазара ЛПС със своето име или 
търговска марка или променя вече 
пуснато на пазара ЛПС по такъв начин, 
че съответствието с приложимите 
съществени изисквания за опазване на 
здравето и безопасност, определени в 
приложение II, може да бъде засегнато.

задълженията на производителя, 
определени в член 8, когато пуска ЛПС 
на пазара със своето име или търговска
марка, или променя вече пуснато на 
пазара ЛПС по такъв начин, че 
съответствието с разпоредбите на 
настоящия регламент може да бъде 
засегнато.

Or. fr

Изменение 226
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Даден вносител или разпространител се 
счита за производител за целите на 
настоящия регламент и е обект на 
задълженията на производителя, 
определени в член 8, когато пуска на 
пазара ЛПС със своето име или 
търговска марка или променя вече 
пуснато на пазара ЛПС по такъв начин, 
че съответствието с приложимите 
съществени изисквания за опазване на 
здравето и безопасност, определени в 
приложение II, може да бъде засегнато.

Даден вносител или разпространител се 
счита за производител за целите на 
настоящия регламент и е обект на 
задълженията на производителя, 
определени в член 8, когато пуска ЛПС 
на пазара със своето име или търговска 
марка, или променя вече пуснато на 
пазара ЛПС по такъв начин, че 
спазването на настоящия регламент
може да бъде засегнато.

Or. en

Изменение 227
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Маркировката „CE“ се поставя върху 2. Маркировката „CE“ се поставя върху 
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ЛПС така, че да бъде видима, четлива и 
незаличима. Когато това не е възможно 
или не може да бъде гарантирано 
поради естеството на ЛПС, тя се поставя 
върху опаковката и придружаващите 
документи.

ЛПС така, че да бъде видима, четлива и 
незаличима. Когато това не е възможно 
или не може да бъде гарантирано 
поради естеството на ЛПС, тя се поставя 
върху опаковката и придружаващите 
документи така, че да бъде видима, 
четлива и незаличима.

Or. fr

Изменение 228
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът за оценяване на 
съответствието се създава съгласно 
националното право и притежава 
юридическа правосубектност.

2. Органът за оценяване на 
съответствието се създава съгласно 
националното право на всяка държава 
членка и притежава правосубектност.

Or. fr

Изменение 229
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът за оценяване на 
съответствието, неговото висше 
ръководство и персоналът, отговорен за 
изпълнение на задачите по оценка на 
съответствието, не вземат пряко или 
непряко участие в проектирането, 
производството, предлагането, 
използването или поддръжката на ЛПС, 
нито представляват страните, заети с 
тези дейности. Те не участват в никаква 
дейност, която може да е в 

Органът за оценяване на 
съответствието, неговото висше 
ръководство и персоналът, отговорен за 
изпълнение на задачите по оценка на 
съответствието, не вземат пряко или 
непряко участие в проектирането, 
производството, предлагането, 
пускането на пазара, използването или 
поддръжката на ЛПС, нито 
представляват страните, заети с тези 
дейности. Те не участват в никаква 
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противоречие с тяхната независима 
преценка и почтеност по отношение на 
дейностите по оценка на 
съответствието, за които са 
нотифицирани. Това се прилага по-
конкретно за консултантските услуги.

дейност, която може да е в 
противоречие с тяхната независима 
преценка и почтеност по отношение на 
дейностите по оценка на 
съответствието, за които са 
нотифицирани. Това се прилага по-
конкретно за консултантските услуги.

Or. fr

Изменение 230
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 7 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подходящи знания и разбиране на 
съществените изисквания за опазване на 
здравето и безопасност, определени в 
приложение ІІ, на съответните 
хармонизирани стандарти и на 
съответните разпоредби на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация;

в) подходящи знания и разбиране на 
съществените изисквания за опазване на 
здравето и безопасност, определени в 
приложение ІІ, на съответните 
хармонизирани стандарти и съответните 
разпоредби на законодателството на 
Съюза за хармонизация, както и на 
съответното национално 
законодателство;

Or. en

Изменение 231
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Органите за оценяване на 
съответствието сключват застраховка за 
покриване на отговорността им, освен 
ако отговорността се поема от 
държавата съгласно националното 
законодателство, или държавата членка 

9. Органите за оценяване на 
съответствието сключват застраховка за 
покриване на отговорността им, освен 
ако отговорността се поема от 
държавата членка съгласно 
националното законодателство, или 
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е пряко отговорна за оценката на 
съответствието.

държавата членка е пряко отговорна за 
оценката на съответствието.

Or. fr

Изменение 232
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Органите за оценяване на 
съответствието сключват застраховка за 
покриване на отговорността им, освен 
ако отговорността се поема от 
държавата съгласно националното 
законодателство, или държавата членка 
е пряко отговорна за оценката на 
съответствието.

9. Органите за оценяване на 
съответствието сключват застраховка за 
покриване на отговорността им, освен 
ако отговорността се поема от 
държавата членка съгласно 
националното законодателство, или 
държавата членка е пряко отговорна за 
оценката на съответствието.

Or. en

Изменение 233
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Органите за оценяване на 
съответствието участват във или 
осигуряват, че персоналът, отговорен за 
изпълнението на задачите по оценка на 
съответствието, е информиран за 
съответните дейности по 
стандартизация и дейностите на 
координационната група на 
нотифицираните органи, създадена 
съгласно настоящия регламент, и 
прилагат като общи насоки 
административните решения и 

11. Органите за оценяване на 
съответствието участват във или 
осигуряват, че персоналът, отговорен за 
изпълнението на задачите по оценка на 
съответствието, е информиран за 
съответните дейности по 
стандартизация и дейностите на 
координационната група на 
нотифицираните органи, създадена 
съгласно настоящия регламент, и 
прилагат решенията и документите, 
изготвени в резултат от работата на тази 
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документи, изготвени в резултат от 
работата на тази група.

група.

Or. en

Изменение 234
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, в които нотифициран 
орган възлага на подизпълнители 
конкретни задачи, свързани с оценка на 
съответствието, или използва 
поделенията си, той осигурява, че 
подизпълнителят или поделението 
отговарят на изискванията, определени 
в член 23, и информира нотифициращия 
орган за това.

1. В случаите, в които нотифициран 
орган възлага на подизпълнители 
конкретни задачи, свързани с оценка на 
съответствието, или използва 
поделенията си, той осигурява, че 
подизпълнителите или поделенията 
по цялата верига за съответствие 
отговарят на изискванията, определени 
в член 23, и информира нотифициращия 
орган за това.

Or. en

Изменение 235
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Санкции Надзор, контрол, наказания и санкции

Or. en

Изменение 236
Ула Тьорнес
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Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки установяват 
правилата относно санкциите, 
приложими в случай на нарушение на 
разпоредбите на настоящия регламент, и 
вземат всички необходими мерки за
осигуряване на тяхното изпълнение. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите членки 
нотифицират тези разпоредби на 
Комисията най-късно до [3 месеца 
преди датата на прилагане на настоящия 
регламент] и без забавяне я уведомяват 
за всяко последващо изменение, което 
ги засяга.

Държавите-членки определят правилата 
относно насоките, контрола и 
санкциите, приложими при нарушаване 
на разпоредбите на настоящия 
регламент, и вземат всички необходими 
мерки, за да гарантират прилагането на 
тези санкции. За да се избегнат 
неправилното използване на ЛПС и 
нежеланите недостатъци 
държавите членки предоставят 
насоки за това как да бъдат спазени 
изискванията на настоящия 
регламент. Държавите членки 
предоставят на първо място 
необходимите насоки за това как да 
се спазят изискванията на 
настоящия регламент. Ако 
евентуално след получаването на 
необходимите насоки изискванията 
все още не са спазени, следващата 
стъпка е налагането на санкции.
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите членки 
нотифицират тези разпоредби на 
Комисията най-късно до [3 месеца 
преди датата на прилагане на настоящия 
регламент] и без забавяне я уведомяват 
за всяко последващо изменение, което 
ги засяга.

Or. en

Изменение 237
Тери Райнтке, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки установяват 
правилата относно санкциите, 
приложими в случай на нарушение на 
разпоредбите на настоящия регламент, и 
вземат всички необходими мерки за 
осигуряване на тяхното изпълнение. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите членки 
нотифицират тези разпоредби на 
Комисията най-късно до [3 месеца 
преди датата на прилагане на настоящия 
регламент] и без забавяне я уведомяват 
за всяко последващо изменение, което 
ги засяга.

Държавите-членки определят правилата 
относно надзора, контрола, 
наказанията и санкциите, приложими 
при нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
прилагането на тези санкции. 
Предвидените санкции и наказания 
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и да имат възпиращ 
ефект. Държавите членки нотифицират 
тези разпоредби на Комисията най-
късно до [3 месеца преди датата на 
прилагане на настоящия регламент] и
без забавяне я уведомяват за всяко 
последващо изменение, което ги засяга.

Or. en

Изменение 238
Лаура Аджеа

Предложение за регламент
Приложение I – раздел 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изработени по мярка ЛПС, с 
изключение на случаите, когато тези 
ЛПС са предназначени да защитават 
ползвателите срещу рисковете, 
изброени в категория I.

заличава се

Or. it

Изменение 239
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Приложение І– категория 3 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЛПС, предназначени да защитават 
ползвателите срещу много големи 
рискове. Категория IІІ включва 
единствено ЛПС, предназначени да 
защитават ползвателите срещу следните 
рискове:

ЛПС, предназначени да защитават 
ползвателите срещу много големи 
рискове като смърт или непоправими 
вреди за здравето. Категория IІІ 
включва единствено ЛПС, 
предназначени да защитават 
ползвателите срещу следните рискове:

Or. en

Изменение 240
Лаура Аджеа

Предложение за регламент
Приложение І – раздел 3 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) професионални рискове със 
сериозно отражение върху главата.

Or. en

Изменение 241
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Приложение ІI - заглавие -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Съществените изисквания за 
опазване на здравето и безопасност, 
установени в настоящия регламент, 
са задължителни.

2. Задълженията относно 
съществените изисквания за здравето 
и безопасността се прилагат само 
когато съществува съответният 
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риск по отношение на въпросните 
ЛПС.

3. Тълкуването и прилагането на 
съществените изисквания трябва да 
бъде съобразено с нивото на развитие 
на техниката и съществуващата 
практика в момента на 
проектирането и производството, 
както и да отчита техническите и 
икономическите фактори, така че да 
се гарантира висока степен на 
опазване на здравето и безопасност.

4. Производителят е длъжен да 
извършва оценка на риска, за да се 
идентифицират всички рискове, 
които се отнасят до ЛПС. След това 
производителят проектира и 
произвежда ЛПС, като взема предвид 
оценката.

5. При проектирането и 
производството на ЛПС, както и при 
изготвянето на инструкциите, 
производителят предвижда не само 
предназначението на ЛПС, но и 
разумно предвидимите употреби. 
Когато е приложимо, се гарантира 
здравето и безопасността и на други 
лица, различни от ползвателя.

Or. en

Изменение 242
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Приложение II – част 1 – точка 1.2 –  точка 1.2.1 - точка 1.2.1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Материалите, от които са изработени 
ЛПС, в това число всеки от възможните 
продукти при разграждането им, не 
трябва да имат неблагоприятно 
въздействие върху здравето или 

Материалите, от които са изработени 
ЛПС, в това число всеки от възможните 
продукти при разграждането им, не 
трябва да имат неблагоприятно 
въздействие върху здравето или 
безопасността на ползвателите или да 
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безопасността на ползвателите. водят до резултат, при който ЛПС 
вече не отговаря на основните 
изисквания за здраве и безопасност, 
установени в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 243
Гийом Балас

Предложение за регламент
Приложение II – част 1 – точка 1.4 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4. Инструкции на производителя 1.4. Инструкции и информация, 
предоставени от производителя

Or. fr

Изменение 244
Гийом Балас

Предложение за регламент
Приложение II – част 1 – точка 1.4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) датата или срока на годност на ЛПС 
или на определени негови компоненти;

д) когато е приложимо, датата или 
срока на годност на ЛПС или на 
определени негови компоненти;

Or. fr

Изменение 245
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Приложение II – част 2 – точка 2.12 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Идентификационните маркировки или 
индикатори, свързани със здравето и 
безопасността, поставени на тези типове 
ЛПС, ако е възможно, трябва да са под 
формата на хармонизирани пиктограми 
или идеограми. Те трябва да бъдат 
напълно видими и четливи и да остават 
такива през целия предвидим полезен 
живот на ЛПС.  В допълнение, тези 
маркировки трябва да са пълни, точни и 
разбираеми, така че да не позволяват 
погрешно тълкуване;  в частност, когато 
такива маркировки включват думи или 
изречения, последните трябва да са 
написани на официалния(ите) език(ци) 
на държавата членка, в която ще се 
използва екипировката.

Идентификационните маркировки или 
индикатори, свързани със здравето и 
безопасността, поставени на тези типове 
ЛПС, ако е възможно, трябва да са под 
формата на хармонизирани пиктограми 
или идеограми. Те трябва да бъдат 
напълно видими и четливи и да остават 
такива през целия предвидим полезен 
живот на ЛПС. В допълнение, тези 
маркировки трябва да са пълни, точни и 
разбираеми, така че да не позволяват 
погрешно тълкуване; в частност, когато 
такива маркировки включват думи или 
изречения, последните трябва да са 
написани на лесно разбираем за 
потребителите и крайните 
ползватели език, определен от
държавата членка, в която екипировката 
се предлага на пазара.

Or. en

Изменение 246
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Приложение II – част 3 – точка 3.9 – точка 3.9.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел защитните очила трябва 
да бъдат проектирани и произведени 
така, че за всяка вредна дължина на 
вълната да имат такъв спектрален 
коефициент на пропускане, че 
плътността на светлинния поток на 
лъчевата енергия, способен да достигне 
окото на ползвателя през филтъра, да е 
сведена до минимум и при никакви 
обстоятелства да не превишава 
максимално допустимите стойности на 
експозиция.

За тази цел предпазните средства за 
очите трябва да бъдат проектирани и 
произведени така, че за всяка вредна 
дължина на вълната да имат такъв 
спектрален коефициент на пропускане, 
че плътността на светлинния поток на 
лъчевата енергия, способен да достигне 
окото на ползвателя през филтъра, да е 
сведена до минимум и при никакви 
обстоятелства да не превишава 
максимално допустимите стойности на 
експозиция. ЛПС, които са 
предназначени да защитават кожата 
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от нейонизиращо лъчение, трябва да 
могат да поглъщат или отразяват 
по-голямата част от енергията, 
излъчена във вредния спектър 
дължини на вълните;

Or. en

Обосновка

Ако се приеме, тази промяна от „очила“ на „предпазни средства за очите“ ще бъде 
нанесена в целия текст.

Изменение 247
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Приложение IV – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Вътрешен производствен контрол е 
процедурата за оценка на 
съответствието, чрез която 
производителят изпълнява 
задълженията, определени в точки 2, 3 и 
4, и осигурява и декларира изцяло на 
своя отговорност, че съответните ЛПС 
отговарят на приложимите съществени 
изисквания за опазване на здравето и 
безопасност, посочени в член 5 и 
определени в приложение II.

1. Вътрешен производствен контрол е 
процедурата за оценка на 
съответствието, чрез която 
производителят изпълнява 
задълженията, определени в точки 2, 3 и 
4, и осигурява и декларира изцяло на 
своя отговорност, че съответните ЛПС 
отговарят на приложимите изисквания 
на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 248
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Приложение IV – параграф 1 – точка 4 – точка 4.1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1. Производителят поставя 
маркировката „CE“ върху всяко отделно 
ЛПС, което удовлетворява 
приложимите изисквания за опазване 
на здравето и безопасност.

4.1. Производителят поставя 
маркировката „CE“ върху всяко отделно 
ЛПС, което удовлетворява 
приложимите изисквания на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 249
Клод Ролен

Предложение за регламент
Приложение V – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Производителят съхранява на 
разположение на националните органи 
копие от сертификата на ЕС за 
изследване на типа, неговите 
приложения и допълнения заедно с 
техническата документация в 
продължение на 10 години след 
пускането на ЛПС на пазара.

9. Производителят съхранява на 
разположение на националните органи 
копие от сертификата на ЕС за 
изследване на типа, неговите 
приложения и допълнения заедно с 
техническата документация в 
продължение на 10 години след 
началото на предлагането на ЛПС на 
пазара.

Or. fr

Изменение 250
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Приложение VI - параграф 1 - точка 3 - точка 3.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1. Производителят поставя 
маркировката „CE“ върху всяко отделно 
ЛПС, което е в съответствие с типа, 
описан в сертификата на ЕС за 
изследване на типа, и което отговаря на 

3.1. Производителят поставя 
маркировката „CE“ върху всяко отделно 
ЛПС, което е в съответствие с типа, 
описан в сертификата на ЕС за 
изследване на типа, и което отговаря на 
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приложимите съществени изисквания
за опазване на здравето и 
безопасност.

приложимите изисквания на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 251
Антия Макинтайър

Предложение за регламент
Приложение VII – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съответствие с типа въз основа на 
проверка на продукта е тази част от 
процедурата за оценка на 
съответствието, чрез която 
производителят изпълнява 
задълженията си по точки 2, 3, 5.2 и 6 и 
осигурява и декларира на своя 
отговорност, че съответните ЛПС, които 
са били обект на разпоредбите на точка 
4, са в съответствие с типа, описан в 
сертификата на ЕС за изследване на 
типа, и удовлетворяват приложимите 
съществени изисквания за опазване на 
здравето и безопасност, посочени в 
член 5 и определени в приложение II.

1. Съответствие с типа въз основа на 
проверка на продукта е тази част от 
процедурата за оценка на 
съответствието, чрез която 
производителят изпълнява 
задълженията си по точки 2, 3, 5.2 и 6 и 
осигурява и декларира на своя 
отговорност, че съответните ЛПС, които 
са били обект на разпоредбите на точка 
4, са в съответствие с типа, описан в 
сертификата на ЕС за изследване на 
типа, и удовлетворяват приложимите 
изисквания на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 252
Клод Ролен

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 1 – точка 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Производителят съхранява на 
разположение на националните органи в 
продължение на 10 години след 
пускането на ЛПС на пазара:

6. Производителят съхранява на 
разположение на националните органи в 
продължение на 10 години след 
началото на предлагането на ЛПС на 
пазара:
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