
PA\1236097BG.docx PE695.236v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

2020/0353(COD)

15.7.2021

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно батериите и отпадъчните батерии, за отмяна на 
Директива 2006/66/ЕО и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1020
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353 (COD))

Докладчик по становище: Антониус Мандерс (*)

(*) Асоциирана комисия – член 57 от Правилника за дейността



PE695.236v01-00 2/68 PA\1236097BG.docx

BG

PA_Legam



PA\1236097BG.docx 3/68 PE695.236v01-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

След няколко години около 95 % от всички акумулаторни батерии на територията на ЕС 
ще бъдат използвани за съхранение на стационарна енергия и за електрическа 
мобилност. Акумулаторните батерии за електрически превозни средства (ЕПС) и 
свързаният с тях софтуер са най-ценните части на ЕПС. Трябва да използваме лостовия 
ефект на вътрешния пазар, за да създадем нова, жизнена промишленост в ЕС, която 
да е водеща на световно равнище: производството на акумулаторни клетки. По този 
начин можем да намалим зависимостта си от други части на света и да запазим 
конкурентоспособността на европейската автомобилна промишленост по време на 
нейния преход към електрическа мобилност.

Стратегическите грешки от миналото (например по отношение на промишлеността за 
слънчеви панели – сектор, в който ЕС се оказа със значителна липса на производствен 
капацитет) идват да ни покажат, че стриктното прилагане на еднакви условия на 
конкуренция е от ключово значение, включително по отношение на продукти на 
производители, установени извън ЕС. Определянето на високи екологични и 
социални стандарти, например чрез правила за надлежна проверка на веригата на 
доставки, дава възможност на дружествата, които произвеждат батерии в ЕС, да се 
конкурират и с други елементи, освен само с цената. Намаляването на 
продължителността и следователно на разходите за правни процедури в случай на 
конфликти във връзка с трансграничния достъп до пазара е необходимо, за да се даде 
възможност на МСП да участват пълноценно и да се възползват от предимствата на 
единния пазар.

Същевременно съсредоточаването върху потребителите е от първостепенно значение. 
Батериите може да изглеждат подобни; при все това функционирането им може да бъде 
много различно. Ето защо следва да работим за по-добро етикетиране на батериите, като 
използваме съвременни техники като QR кодове, така че потребителите да могат да 
вземат по-добре информирани решения. Оперативната съвместимост на зарядните 
устройства за батерии между подобни устройства ще подобри удобството и ще намали 
отпадъците. Стимулирането на иновациите с цел ускоряване на използването на функции 
за интелигентно зареждане, например автомобилна електрическа банка за аварийно 
зареждане на електрически автомобил, когато батерията му е изтощена, може да 
спомогне за това водачите да не остават блокирани. Въвеждането на схема за 
възстановяване на евентуален депозит за батерии може да убеди потребителите, че и 
старите батерии имат стойност, и да доведе до по-висок процент на рециклиране.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид 
следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Батериите са важен енергиен 
източник и един от ключовите фактори 
за устойчиво развитие, 
екологосъобразна мобилност, чиста 
енергия и неутралност по отношение на 
климата. Търсенето на батерии се 
очаква да нарасне много бързо през 
следващите години, по-специално за 
електрическите превозни средства за 
автомобилен транспорт, използващи 
акумулаторни батерии за тяга, което 
превръща този пазар в пазар с 
нарастващо стратегическо значение в 
световен мащаб. Значителният научно-
технически напредък в областта на 
технологиите за батерии ще продължи. 
С оглед на стратегическото значение 
на батериите и с цел да се осигури 
правна сигурност на всички участващи 
оператори и да се избегнат 
дискриминация, пречки пред търговията 
и нарушения на пазара на батерии, е 
необходимо да се определят правила 
относно параметрите за устойчивост, 
експлоатационните характеристики, 
безопасността, събирането, 
рециклирането и повторната употреба 
на батериите, както и относно 
свързаната с тях информация. 
Необходимо е да се създаде 
хармонизирана регулаторна рамка по 
отношение на целия жизнен цикъл на 
батериите, които се пускат на пазара в 
Съюза.

(2) Батериите са важен енергиен 
източник и един от ключовите фактори 
за устойчиво развитие, 
екологосъобразна мобилност, чиста 
енергия и неутралност по отношение на 
климата. Очаква се търсенето на 
батерии да нарасне много бързо през 
следващите години, по-специално за 
електрическите превозни средства за 
автомобилен транспорт и леките 
транспортни средства, използващи 
акумулаторни батерии за тяга, което 
превръща този пазар в пазар с 
нарастващо стратегическо значение в 
световен мащаб. Значителният научно-
технически напредък в областта на 
технологиите за батерии ще продължи. 
С оглед на значението на батериите, и 
по-специално за да се превърне 
Съюзът в лидер и да се постигне 
стратегическа автономност в този 
сектор, както и с цел да се осигури 
правна сигурност на всички участващи 
оператори и да се избегнат 
дискриминация, пречки пред търговията 
и нарушения на пазара на батерии, като 
същевременно се гарантират еднакви 
условия на конкуренция за 
дружествата, които спазват 
правилата на Съюза, е необходимо да 
се определят амбициозни изисквания, 
които да бъдат стриктно прилагани, 
относно устойчивостта, 
експлоатационните характеристики, 
безопасността, събирането, 
рециклирането, повторната употреба на 
батериите и свързаната с тях 
информация. Необходимо е да се 
създаде хармонизирана регулаторна 
рамка въз основа на член 114 от ДФЕС 
по отношение на целия жизнен цикъл на 
батериите, които се пускат на пазара в 
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Съюза, както и за бързо наблюдение 
на пазара и процедури за уреждане на 
спорове във връзка с пускането на 
батерии на пазара на Съюза.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Замяната на оскъдните 
налични суровини с по-евтини и по-
широко достъпни материали е от 
решаващо значение за намаляването 
на зависимостта на Съюза от трети 
държави в дългосрочен план, на 
въздействието на производството на 
акумулаторни клетки върху околната 
среда и на разходите. Поради това е 
от жизненоважно значение Съюзът и 
държавите членки да увеличат 
подкрепата си за 
научноизследователски и развойни 
инициативи, свързани с намирането 
на такива заместващи материали.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) Оперативната съвместимост 
на зарядните устройства в рамките 
на конкретни категории продукти би 
могла да намали ненужните 
отпадъци и разходите, в полза на 
потребителите и другите крайни 
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ползватели. Поради това следва да 
бъде възможно да се извършва 
презареждане на батериите за 
продукти като електрически 
превозни средства и леки 
транспортни средства, както и на 
батериите за ИТ и 
телекомуникационно оборудване, 
като мобилни телефони и таблети, 
електрически или електронни 
инструменти, например градинарски 
инструменти, чрез използване на 
общи зарядни устройства, които 
позволяват оперативна 
съвместимост в рамките на всяка 
категория продукти. По тази 
причина настоящият регламент 
следва да включва разпоредби в тази 
област.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Батериите следва да бъдат 
етикетирани, за да се предостави на 
крайните ползватели прозрачна, 
надеждна и ясна информация за тях и за 
техните основни характеристики, както 
и за отпадъците от тях, и да се даде 
възможност на крайните ползватели да 
вземат информирани решения при 
закупуване и изхвърляне на батериите, а 
на операторите на отпадъци — да 
обработват отпадъците от батерии по 
целесъобразен начин. Батериите следва 
да бъдат етикетирани с цялата 
необходима информация относно 
основните им характеристики, 
включително техния капацитет и 
съдържание на определени опасни 
вещества. С цел да се гарантира 

(28) Всички батерии, модули и 
клетки следва да бъдат етикетирани, 
било индивидуално, било общо при 
батериен блок, съдържащ идентични 
клетки, за да се предостави на крайните 
ползватели прозрачна, надеждна и ясна 
информация за тях и за техните основни 
характеристики, както и за отпадъците 
от тях, и да се даде възможност на 
крайните ползватели да вземат 
информирани решения при закупуване и 
изхвърляне на батериите, а на 
операторите на отпадъци — да 
обработват отпадъците от батерии по 
целесъобразен начин. Батериите следва 
да бъдат етикетирани с цялата 
необходима информация относно 
основните им характеристики, 
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наличността на информация с течение 
на времето, тя следва да се предоставя и 
чрез кодове QR.

включително техния капацитет, 
експлоатационни характеристики, 
съдържание на определени опасни 
вещества и производствените 
характеристики, в т.ч. социалното и 
екологичното въздействие от тях. С 
цел да се гарантира наличността на 
информация с течение на времето, тя 
следва да се предоставя и чрез кодове 
QR.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Презаредимите промишлени 
батерии и акумулаторните батерии за 
електрически превозни средства с 
вътрешно акумулиране с капацитет над 
2 kWh следва да съдържат система за 
управление на батерията, в която се 
запаметяват данни, така че крайният 
ползвател или друга трета страна, 
действаща от негово име, да имат 
възможност по всяко време да 
определят състоянието на изправност и 
очаквания експлоатационен срок на 
батериите. С цел предназначението на 
дадена батерия да бъде променено или 
тя да премине през вторично 
производство, следва да бъде 
предоставен достъп до системата за 
управление на батерията на лицето, 
което е закупило батерията, или на трета 
страна, действаща от негово име, по 
всяко време за целите на извършване на 
оценка на остатъчната стойност на 
батерията, улесняване на повторната 
употреба, промяната на 
предназначението или вторичното 
производство на батерията, както и за 
целите на предоставянето на батерията 

(30) За системите за акумулиране 
на енергия със стационарни батерии и 
акумулаторните батерии за 
електрически превозни средства с 
вътрешно акумулиране с капацитет над 
2 kWh, които съдържат система за 
управление на батерията, трябва да се 
гарантира, че тези системи 
запаметяват данни, така че крайният 
ползвател или друга трета страна, 
действаща от негово име, да имат 
възможност по всяко време да 
определят състоянието на изправност и 
очаквания експлоатационен срок на 
батериите. С цел предназначението на 
дадена батерия да бъде променено или 
тя да премине през вторично 
производство, следва да бъде 
предоставен достъп до системата за 
управление на батерията на лицето, 
което е закупило батерията, или на трета 
страна, действаща от негово име, по 
всяко време за целите на извършване на 
оценка на остатъчната стойност на 
батерията, улесняване на повторната 
употреба, промяната на 
предназначението или вторичното 
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на разположение на независими 
доставчици на услуги по агрегиране, 
както са определени в Директива (ЕС) 
2019/944 на Европейския парламент и 
на Съвета34, експлоатиращи виртуални 
електроцентрали в електроенергийни 
мрежи. Това изискване следва да се 
прилага в допълнение към 
законодателството на Съюза относно 
одобряването на типа на превозните 
средства, включително техническите 
спецификации, които могат да 
произтичат от работата на 
неформалната работна група на ИКЕ на 
ООН за електрическите превозни 
средства и околната среда относно 
достъпа до данни в електрическите 
превозни средства.

производство на батерията, както и за 
целите на предоставянето на батерията 
на разположение на независими 
доставчици на услуги по агрегиране, 
както са определени в Директива (ЕС) 
2019/944 на Европейския парламент и 
на Съвета34 , експлоатиращи виртуални 
електроцентрали в електроенергийни 
мрежи. Системата за управление на 
акумулаторните батерии за 
електрически превозни средства 
следва да има и комуникационна 
функция, за да се позволят 
интелигентни функции за зареждане, 
например зареждане на превозното 
средство от електрическата мрежа, 
от друго превозно средство, от 
акумулаторна батерия или от 
резервно акумулаторно захранване. 
Тези изисквания следва да се прилагат в 
допълнение към законодателството на 
Съюза относно одобряването на типа на 
превозните средства, включително 
техническите спецификации, които 
могат да произтичат от работата на 
неформалната работна група на ИКЕ на 
ООН за електрическите превозни 
средства и околната среда относно 
достъпа до данни в електрическите 
превозни средства.

__________________ __________________
34 Директива (ЕС) 2019/944 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
5 юни 2019 г. относно общите правила 
за вътрешния пазар на електроенергия и 
за изменение на Директива 2012/27/ЕС 
(ОВ L 158, 14.6.2019 г., стр. 125).

34 Директива (ЕС) 2019/944 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
5 юни 2019 г. относно общите правила 
за вътрешния пазар на електроенергия и 
за изменение на Директива 2012/27/ЕС 
(ОВ L 158, 14.6.2019 г., стр. 125).

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 31
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Редица специфични за продукта 
изисквания съгласно настоящия 
регламент, включително относно 
експлоатационните характеристики, 
дълготрайността, промяната на 
предназначението и безопасността, 
следва да се измерват с помощта на 
надеждни, точни и възпроизводими 
методи, при които се вземат предвид 
общопризнатите най-съвременни 
методики за измерване и изчисление. С 
цел да се гарантира, че няма пречки 
пред търговията на вътрешния пазар, 
стандартите следва да бъдат 
хармонизирани на равнището на Съюза. 
Тези методи и стандарти следва във 
възможно най-голяма степен да са 
съобразени с действителната употреба 
на батериите, да отразяват поведението 
на средностатистическия потребител и 
да са надеждни, за да се предотвратяват 
умишлени и неволни опити за 
заобикаляне на изискванията. След като 
се приеме позоваване на такъв стандарт 
в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1025/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета35 и то бъде публикувано в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, се установява презумпция за 
съответствие с тези специфични за 
продукта изисквания, приети въз основа 
на настоящия регламент, при условие че 
резултатът от такива методи доказва, че 
са постигнати минималните стойности, 
установени за посочените съществени 
изисквания. При липсата на 
публикувани стандарти по време на 
прилагането на специфичните за 
продукта изисквания Комисията следва 
чрез актове за изпълнение да приеме 
общи спецификации и спазването на 
тези спецификации следва също да 
поражда презумпция за съответствие. В 
случаите, когато на по-късен етап се 
установи, че общите спецификации 
имат недостатъци, Комисията следва 

(31) Редица специфични за продукта 
изисквания съгласно настоящия 
регламент, включително относно 
експлоатационните характеристики, 
дълготрайността, промяната на 
предназначението и безопасността, 
следва да се измерват с помощта на 
надеждни, точни и възпроизводими 
методи, при които се вземат предвид 
общопризнатите най-съвременни 
методики за измерване и изчисление. С 
цел да се гарантира, че няма пречки 
пред търговията на вътрешния пазар, 
стандартите следва да бъдат 
хармонизирани на равнището на Съюза. 
Тези методи и стандарти следва във 
възможно най-голяма степен да са 
съобразени с действителната употреба 
на батериите, да отразяват поведението 
на средностатистическия потребител и 
да са надеждни, за да се предотвратяват 
умишлени и неволни опити за 
заобикаляне на изискванията. След като 
се приеме позоваване на такъв стандарт 
в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1025/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета35  и то бъде публикувано в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, се установява презумпция за 
съответствие с тези специфични за 
продукта изисквания, приети въз основа 
на настоящия регламент, при условие че 
резултатът от такива методи доказва, че 
са постигнати минималните стойности, 
установени за посочените съществени 
изисквания. При липсата на 
публикувани стандарти по време на 
прилагането на специфичните за 
продукта изисквания Комисията, след 
консултация със съответните 
заинтересовани страни, следва чрез 
актове за изпълнение да приеме общи 
спецификации и спазването на тези 
спецификации следва също да поражда 
презумпция за съответствие. В случаите, 
когато на по-късен етап се установи, че 
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чрез акт за изпълнение да измени или 
отмени въпросните общи 
спецификации.

общите спецификации имат 
недостатъци, Комисията следва чрез акт 
за изпълнение да измени или отмени 
въпросните общи спецификации.

__________________ __________________
35 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
европейската стандартизация, за 
изменение на директиви 89/686/ЕИО и 
93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 
94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 
98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 
2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Решение 87/95/ЕИО на 
Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

35 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно 
европейската стандартизация, за 
изменение на директиви 89/686/ЕИО и 
93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 
94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 
98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 
2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Решение 87/95/ЕИО на 
Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) С цел да се осигури ефективен 
достъп до информация за целите на 
надзора на пазара, приспособяване към 
новите технологии и осигуряване на 
устойчивост в случай на глобални 
кризи, като пандемията от Covid-19, 
следва да се предвиди възможност за 
предоставяне на информация относно 
съответствието с всички актове на 
Съюза, приложими за батериите, онлайн 
и под формата на единна декларация за 
съответствие с изискванията на ЕС.

(32) С цел да се осигури ефективен 
достъп до информация за целите на 
надзора на пазара, приспособяване към 
новите технологии и осигуряване на 
устойчивост в случай на глобални 
кризи, като пандемията от Covid-19, 
следва да се предвиди възможност за 
предоставяне на информация относно 
съответствието с всички актове на 
Съюза, приложими за батериите, 
например онлайн и под формата на 
единна декларация за съответствие с 
изискванията на ЕС.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Поради новостта и сложността на 
изискванията за устойчивост, 
безопасност и етикетиране на батериите 
и с цел да се осигури постоянно 
равнище на качество при извършване на 
оценката за съответствие на батериите, е 
необходимо да се определят изисквания 
за нотифициращите органи, участващи в 
оценката, в нотифицирането и в 
наблюдението на нотифицираните 
органи. По-специално следва да се 
гарантира, че нотифициращият орган е 
обективен и безпристрастен по 
отношение на дейността си. Освен това 
от нотифициращите органи следва да се 
изисква да гарантират поверителността 
на получената информация, но въпреки 
това да могат да обменят информация за 
нотифицираните органи с националните 
органи, с нотифициращите органи на 
други държави членки и с Комисията, за 
да се гарантира последователност при 
оценяването на съответствието.

(38) Поради новостта и сложността на 
изискванията за устойчивост, 
функциониране, безопасност и 
етикетиране на батериите и с цел да се 
осигури постоянно равнище на качество 
при извършване на оценката за 
съответствие на батериите, е 
необходимо да се определят изисквания 
за нотифициращите органи, участващи в 
оценката, в нотифицирането и в 
наблюдението на нотифицираните 
органи. По-специално следва да се 
гарантира, че нотифициращият орган е 
обективен и безпристрастен по 
отношение на дейността си и разполага 
с достатъчно на брой технически 
компетентни служители, за да 
изпълнява функциите си. Освен това 
от нотифициращите органи следва да се 
изисква да гарантират поверителността 
на получената информация, но въпреки 
това да могат да обменят информация за 
нотифицираните органи с националните 
органи, с нотифициращите органи на 
други държави членки и с Комисията, за 
да се гарантира последователност при 
оценяването на съответствието.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Тъй като услугите, предлагани от 
нотифицирани органи в дадена държава 
членка, може да се отнасят до батерии, 

(42) Тъй като услугите, предлагани от 
нотифицирани органи в дадена държава 
членка, може да се отнасят до батерии, 
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предоставяни на пазара в целия Съюз, е 
целесъобразно да се даде възможност на 
останалите държави членки и на 
Комисията да отправят възражения 
относно даден нотифициран орган. С 
цел да се осигурят еднакви условия за 
прилагане на настоящия регламент, на 
Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия, за да иска 
от нотифициращия орган да предприеме 
коригиращи действия, в случай че даден 
нотифициран орган не отговаря или 
вече не онтоваря на изискванията на 
настоящия регламент.

предоставяни на пазара в целия Съюз, е 
целесъобразно да се даде възможност на 
останалите държави членки , на 
Комисията и на икономическите 
оператори да отправят възражения 
относно даден нотифициран орган. С 
цел да се осигурят еднакви условия за 
прилагане на настоящия регламент, на 
Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия, за да иска 
от нотифициращия орган да предприеме 
коригиращи действия, в случай че даден 
нотифициран орган не отговаря или 
вече не отговаря на изискванията на 
настоящия регламент. 

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Необходимо е да се гарантира, че 
батериите от трети държави, въвеждани 
на пазара на Съюза, са в съответствие с 
изискванията на настоящия регламент 
независимо дали са внесени като 
отделни батерии, или се съдържат в 
продукти, и по-специално че 
производителите са извършили 
подходящи процедури за оценяване на 
съответствието по отношение на тези 
батерии. Поради това следва да се 
предвиди гаранция от страна на 
вносителите, че батериите, които те 
пускат на пазара и въвеждат в 
експлоатация, са в съответствие с 
изискванията на настоящия регламент и 
че маркировката за съответствие „СЕ“ 
върху батериите и документацията, 
изготвена от производителите, са на 
разположение за проверка от 
националните органи.

(52) Необходимо е да се гарантира, че 
батериите от трети държави, въвеждани 
на пазара на Съюза, са в съответствие с 
изискванията на настоящия регламент, в 
т.ч. социалните и екологичните 
изисквания, независимо дали са 
внесени като отделни батерии, или се 
съдържат в продукти, и по-специално че 
производителите са извършили 
подходящи процедури за оценяване на 
съответствието по отношение на тези 
батерии. Поради това следва да се 
предвиди гаранция от страна на 
вносителите, че батериите, които те 
пускат на пазара и въвеждат в 
експлоатация, са в съответствие с 
изискванията на настоящия регламент и 
че маркировката за съответствие „СЕ“ 
върху батериите и документацията, 
изготвена от производителите, са на 
разположение за проверка от 
националните органи. Тези органи, по-
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специално когато извършват контрол 
на продукти, въвеждани на пазара на 
Съюза от трети държави, следва да 
гарантират последователното 
прилагане на правото на Съюза чрез 
ефективно и еднакво равнище на 
контрол в съответствие с Регламент 
(ЕС) 2019/1020. 

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Осигуряването на проследимост 
на батерията по цялата верига на 
доставки спомага за по-лесния и по-
ефективен надзор на пазара. 
Ефективната система за проследяване 
улеснява органите за надзор на пазара 
при проследяването на икономическите 
оператори, които са пуснали или 
предоставили на пазара, или са въвели в 
експлоатация несъответстващи на 
изискванията батерии. Следователно от 
икономическите оператори следва да се 
изисква да съхраняват информацията за 
своите трансакции с батерии за 
определен период от време.

(57) Осигуряването на проследимост 
на батерията по цялата верига на 
доставки спомага за по-лесния и по-
ефективен надзор на пазара. 
Ефективната система за проследяване 
улеснява органите за надзор на пазара 
при проследяването на икономическите 
оператори, които са пуснали или 
предоставили на пазара, или са въвели в 
експлоатация несъответстващи на 
изискванията батерии. Следователно от 
икономическите оператори следва да се 
изисква да съхраняват информацията за 
своите трансакции с батерии за 
определен период от време, 
включително в електронна форма.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) Поради това, с оглед на (63) Поради това, с оглед на 
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очакваното експоненциално нарастване 
на търсенето на батерии в ЕС, 
икономическият оператор, който пуска 
дадена батерия на пазара на ЕС, следва 
да въведе политика за надлежна 
проверка на веригата на доставки. Ето 
защо следва да бъдат определени 
изисквания с цел справяне със 
социалните и екологичните рискове, 
свързани с добива, обработването и 
търговията с определени суровини, 
използвани за целите на производството 
на батерии.

очакваното експоненциално нарастване 
на търсенето на батерии в ЕС, 
икономическият оператор, преди да 
пусне дадена батерия на пазара на ЕС, 
следва да установи политика за 
надлежна проверка на веригата на 
доставки. Ето защо следва да бъдат 
определени изисквания с цел справяне 
със социалните и екологичните рискове, 
свързани с добива, обработването и 
търговията с определени суровини, 
използвани за целите на производството 
на батерии.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) Съгласно Насоките на ОИСР45 по 
надлежната проверка последната е 
непрекъснат, проактивен и последващ 
процес, чрез който дружествата могат да 
гарантират, че спазват правата на човека 
и не допринасят за конфликтите46. 
Основаната на риска надлежна проверка 
се отнася до стъпките, които 
дружествата следва да предприемат, за 
да установят и преодолеят действителни 
или потенциални рискове с цел да 
предотвратят или смекчат 
неблагоприятните въздействия, 
свързани с техните дейности или 
решения за набавяне на материали. 
Дадено дружество може да оцени риска, 
породен от неговите дейности и 
отношения, и да приеме мерки за 
смекчаване на рисковете в съответствие 
с относимите стандарти, предвидени в 
националното и международното право, 
препоръките за отговорно стопанско 
поведение, направени от международни 
организации, подкрепените от 

(65) Съгласно Насоките на ОИСР45 по 
надлежната проверка последната е 
непрекъснат, проактивен и последващ 
процес, чрез който дружествата могат да 
гарантират, че спазват правата на човека 
и не допринасят за конфликтите.46 
Основаната на риска надлежна проверка 
се отнася до стъпките, които 
дружествата следва да предприемат, за 
да установят и преодолеят действителни 
или потенциални рискове с цел да 
предотвратят или смекчат 
неблагоприятните въздействия, 
свързани с техните дейности или 
решения за набавяне на материали. 
Дадено дружество може да оцени риска, 
породен от неговите дейности и 
отношения, и да приеме мерки за 
смекчаване на рисковете —които 
могат да включват изисквания за 
допълнителна информация, както и 
временно или окончателно 
прекратяване на ангажимента към 
доставчиците — в съответствие с 
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правителството инструменти, 
доброволческите инициативи на частния 
сектор и вътрешните политики и 
системи на дружеството. Този подход 
също така помага за адаптиране на 
надлежната проверка спрямо мащаба на 
дейностите на дружеството или 
отношенията му в рамките на веригата 
на доставки.

относимите стандарти, предвидени в 
националното и международното право, 
препоръките за отговорно стопанско 
поведение, направени от международни 
организации, подкрепените от 
правителството инструменти, 
доброволческите инициативи на частния 
сектор и вътрешните политики и 
системи на дружеството. Този подход 
също така помага за адаптиране на 
надлежната проверка спрямо мащаба на 
дейностите на дружеството или 
отношенията му в рамките на веригата 
на доставки.

__________________ __________________
45 Стр. 15 от Насоките на ОИСР по 
надлежната проверка.

45 Стр. 15 от Насоките на ОИСР по 
надлежната проверка.

46 ОИСР (2011 г.), Насоки на ОИСР за 
многонационалните предприятия, 
ОИСР, Париж; ОИСР (2006 г.), 
Инструмент на ОИСР за осведоменост 
по отношение на риска, предназначен за 
многонационалните предприятия в 
районите със слабо управление, ОИСР, 
Париж; и Ръководните принципи на 
ООН за бизнеса и правата на човека: 
Прилагане на рамката на ООН 
„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“ (Доклад на 
специалния представител на генералния 
секретар по въпроса за правата на 
човека и транснационалните 
корпорации и други стопански 
предприятия, Джон Ръги, A/HRC/17/31, 
21 март 2011 г.).

46 ОИСР (2011 г.), Насоки на ОИСР за 
многонационалните предприятия, 
ОИСР, Париж; ОИСР (2006 г.), 
Инструмент на ОИСР за осведоменост 
по отношение на риска, предназначен за 
многонационалните предприятия в 
районите със слабо управление, ОИСР, 
Париж; и Ръководните принципи на 
ООН за бизнеса и правата на човека: 
Прилагане на рамката на ООН 
„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“ (Доклад на 
специалния представител на генералния 
секретар по въпроса за правата на 
човека и транснационалните 
корпорации и други стопански 
предприятия, Джон Ръги, A/HRC/17/31, 
21 март 2011 г.).

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) Други законодателни (70) Други законодателни 
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инструменти на ЕС, с които се 
определят изисквания относно 
надлежната проверка на веригата на 
доставки, следва да се прилагат, 
доколкото в настоящия регламент няма 
специални разпоредби със същата цел, 
естество и действие, които могат да 
бъдат адаптирани с оглед на бъдещите 
законодателни изменения.

инструменти на ЕС, като например 
тези относно устойчивото 
корпоративно управление, с които се 
определят изисквания относно 
надлежната проверка на веригата на 
доставки, следва да се прилагат за 
суровините, необходими за 
производството на батерии, и за 
дружествата от ЕС и извън ЕС, 
които възнамеряват да пускат 
акумулаторни батерии на пазара на 
ЕС, за да се гарантират еднакви 
условия на конкуренция, доколкото в 
настоящия регламент няма специални 
разпоредби със същата цел, естество и 
действие, които могат да бъдат 
адаптирани с оглед на бъдещите 
законодателни изменения.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 89

Текст, предложен от Комисията Изменение

(89) Производителите и 
дистрибуторите следва да участват 
активно в предоставянето на 
информация на крайните ползватели 
относно необходимостта от разделно 
събиране на батериите, наличието на 
схеми за събиране и важната роля на 
крайните ползватели за осигуряване на 
екологосъобразно оптимално 
управление на отпадъчните батерии. За 
разкриването на информация на всички 
крайни ползватели, както и за 
докладването във връзка с батериите 
следва да се използват съвременни 
информационни технологии. 
Информацията следва да се предоставя 
или чрез класически средства, като 
представянето ѝ на открити места, чрез 
плакати и кампании в социалните 

(89) Производителите и 
дистрибуторите следва да участват 
активно в предоставянето на 
информация на крайните ползватели 
относно необходимостта от разделно 
събиране на батериите, наличието на 
схеми за събиране и важната роля на 
крайните ползватели за осигуряване на 
екологосъобразно оптимално 
управление на отпадъчните батерии, по-
специално като се обясни как по-
безопасните и по-чисти потоци от 
отпадъци биха могли да допринесат 
за намаляване на износа на отпадъци 
към трети държави и на 
затворените цикли на материалите в 
рамките на Съюза. За разкриването на 
информация на всички крайни 
ползватели, както и за докладването във 



PA\1236097BG.docx 17/68 PE695.236v01-00

BG

медии, или чрез по-иновативни 
средства, като електронен достъп до 
уебсайтове, предоставен чрез нанесени 
върху батерията кодове QR.

връзка с батериите следва да се 
използват съвременни информационни 
технологии. Информацията следва да се 
предоставя или чрез класически 
средства, като представянето ѝ на 
открити места, чрез плакати и кампании 
в социалните медии, или чрез по-
иновативни средства, като електронен 
достъп до уебсайтове, предоставен чрез 
нанесени върху батерията кодове QR.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 95

Текст, предложен от Комисията Изменение

(95) В Регламент (ЕС) 2019/1020 на 
Европейския парламент и на Съвета62 са 
определени правила за надзор пазара и 
контрол на продуктите, въвеждани на 
пазара на Съюза. С цел да се гарантира, 
че продуктите, които се ползват от 
свободното движение на стоки, 
изпълняват изискванията, осигуряващи 
висока степен на защита на обществени 
интереси, като здравето на човека, 
безопасността, защитата на 
собствеността и опазването на околната 
среда, посоченият регламент следва да 
се прилага за батериите, попадащи в 
обхвата на настоящия регламент. 
Поради това Регламент (ЕС) 2019/1020 
следва да бъде съответно изменен.

(95) В Регламент (ЕС) 2019/1020 на 
Европейския парламент и на Съвета62  са 
определени правила за надзор пазара и 
контрол на продуктите, въвеждани на 
пазара на Съюза. С цел да се гарантира, 
че продуктите, които се ползват от 
свободното движение на стоки, 
изпълняват изискванията, осигуряващи 
висока степен на защита на обществени 
интереси, като здравето на човека, 
безопасността, защитата на 
собствеността и опазването на околната 
среда, посоченият регламент следва да 
се прилага за батериите, попадащи в 
обхвата на настоящия регламент, което 
включва и батериите, произвеждани 
извън Съюза и въвеждани на пазара на 
Съюза. Поради това Регламент (ЕС) 
2019/1020 следва да бъде съответно 
изменен.

__________________ __________________
62 Регламент (ЕС) 2019/1020 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2019 г. относно наблюдението 
на пазара и съответствието на 
продуктите и за изменение на 

62 Регламент (ЕС) 2019/1020 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2019 г. относно наблюдението 
на пазара и съответствието на 
продуктите и за изменение на 
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Директива 2004/42/ЕО и 
регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) 
№ 305/2011 г. (ОВ L 169, 25.6.2019 г., 
стр. 1).

Директива 2004/42/ЕО и 
регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) 
№ 305/2011 г. (ОВ L 169, 25.6.2019 г., 
стр. 1).

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 97

Текст, предложен от Комисията Изменение

(97) Следва да съществува процедура, 
при която заинтересованите страни да 
бъдат информирани за мерките, които се 
възнамерява да бъдат предприети по 
отношение на батериите, 
представляващи риск за здравето на 
човека, безопасността, собствеността 
или околната среда. Тя също така следва 
да дава възможност на органите за 
надзор на пазара в държавите членки да 
предприемат действия в сътрудничество 
със съответните икономически 
оператори на ранен етап по отношение 
на тези батерии. С цел да се осигурят 
еднакви условия за прилагане на 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да се предоставят изпълнителни 
правомощия за приемане на актове, за 
да се определи дали националните 
мерки по отношение на 
несъответстващите на изискванията 
батерии са обосновани или не.

(97) Следва да съществува процедура, 
при която заинтересованите страни да 
бъдат информирани за мерките, които се 
възнамерява да бъдат предприети по 
отношение на батериите, 
представляващи риск за здравето на 
човека, безопасността, собствеността 
или околната среда. Тя също така следва 
да дава възможност на органите за 
надзор на пазара в държавите членки да 
предприемат действия в сътрудничество 
със съответните икономически 
оператори на ранен етап по отношение 
на тези батерии. С цел да се осигурят 
еднакви условия за прилагане на 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да се предоставят изпълнителни 
правомощия за приемане на актове, за 
да се определи своевременно дали 
националните мерки по отношение на 
несъответстващите на изискванията 
батерии са обосновани.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 98 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(98a) За да се гарантират 
ефективността и 
последователността на 
изпитванията в целия Съюз в 
рамките за надзор на пазара за 
акумулаторни батерии, както и да се 
предоставят независими технически 
и научни съвети в хода на оценките, 
извършвани по отношение на 
акумулаторните батерии, 
представляващи риск, Комисията 
следва да определи изпитвателно 
съоръжение на Съюза. Освен това 
съответствието със 
законодателната рамка на Съюза 
относно акумулаторните батерии, 
установена с настоящия регламент, 
следва да се насърчава и на 
национално равнище чрез центрове за 
компетентност в областта на 
акумулаторните батерии. Такива 
центрове за компетентност следва да 
бъдат създадени от органите за 
надзор на пазара и организациите, 
представляващи икономическите 
оператори и 
научноизследователските 
съоръжения, с финансиране, 
предоставяно от промишлеността, с 
цел извършване на дейности, които 
имат за цел насърчаване на 
съответствието, установяване на 
несъответствия, в т.ч. преценка на 
проблемите, изразени чрез 
механизмите за подаване на жалби, 
повишаване на осведомеността и 
предоставяне на насоки и технически 
съвети във връзка с изискванията на 
настоящия регламент.

Or. en



PE695.236v01-00 20/68 PA\1236097BG.docx

BG

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 98 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(98б) Свободното движение на стоки 
в Съюза често се възпира от пречки 
на национално равнище, които 
възпрепятстват пълното 
осъществяване на вътрешния пазар и 
ограничават възможностите за 
дружествата да извършват 
стопанска дейност и да се развиват, и 
по-специално МСП, които 
представляват гръбнака на 
икономиката на Съюза. Поради това 
държавите членки следва да се 
възползват в пълна степен от 
възможността за сключване на 
специални споразумения помежду си 
за сезиране на Съда на Европейския 
съюз с цел бързо уреждане на спорове, 
възникнали във връзка с достъпа до 
вътрешния пазар на акумулаторни 
батерии.

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 99

Текст, предложен от Комисията Изменение

(99) Обществените поръчки 
представляват важен сектор по 
отношение на намаляването на 
въздействието на дейността на човека 
върху околната среда и по отношение на 
стимулирането на пренасочването на 
пазара към по-устойчиви продукти. 
Възлагащите органи, както са 
определени в Директива 2014/24/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета63 и 

(99) Обществените поръчки 
представляват важен сектор по 
отношение на намаляването на 
въздействието на дейността на човека 
върху околната среда и по отношение на 
стимулирането на пренасочването на 
пазара към по-устойчиви продукти. 
Възлагащите органи, определени в 
Директива 2014/24/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета63 и в 
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в Директива 2014/25/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета64, и 
възложителите, както са определени в 
Директива 2014/25/ЕС, следва да вземат 
предвид въздействието върху околната 
среда при сключване на обществени 
поръчки за батерии или продукти, 
съдържащи батерии, с цел да се насърчи 
и стимулира пазарът за чиста и 
енергийноефективна мобилност и 
акумулиране на енергия и по този 
начин да се допринесе за целите на 
Съюза в областта на околната среда, 
климата и енергийната политика.

Директива 2014/25/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета64, и 
възложителите, определени в 
Директива 2014/25/ЕС, следва да вземат 
предвид въздействието върху околната 
среда при сключване на обществени 
поръчки за батерии или продукти, 
съдържащи батерии, и да гарантират 
ефективното спазване на социалните 
и екологичните изисквания от страна 
на икономическите оператори с цел 
да се насърчи и стимулира пазарът за 
чиста и енергийноефективна мобилност 
и акумулиране на енергия,  като по 
този начин се допринесе за целите на 
Съюза в областта на околната среда, 
климата и енергийната политика. Също 
така подобряването на достъпа на 
МСП до обществени поръчки на 
пазара на акумулаторни батерии 
също би допринесло значително за 
постигането на тази цел.

__________________ __________________
63 Директива 2014/24/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 февруари 2014 г. за обществените 
поръчки и за отмяна на Директива 
2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., 
стр. 65).

63 Директива 2014/24/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 февруари 2014 г. за обществените 
поръчки и за отмяна на Директива 
2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., 
стр. 65).

64 Директива 2014/25/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 февруари 2014 г. относно 
възлагането на поръчки от възложители, 
извършващи дейност в секторите на 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги и за 
отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ 
L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).

64 Директива 2014/25/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 февруари 2014 г. относно 
възлагането на поръчки от възложители, 
извършващи дейност в секторите на 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги и за 
отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ 
L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 101 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(101a) Заедно с дистрибуторите 
крайните потребители играят 
ключова роля за максималното 
разделно събиране на отпадъците от 
батерии и за постигането на висока 
степен на оползотворяване на 
материалите. Поради това 
държавите членки следва да въведат 
схеми за възстановяване на 
депозитите, за да предоставят 
ефективни стимули на 
потребителите и другите крайни 
ползватели да връщат батериите, по-
специално преносимите батерии за 
обща употреба, така че да се позволи 
тяхното обработване и рециклиране. 
Потребителите и другите крайни 
ползватели също следва да бъдат 
информирани по ясен и разбираем 
начин за такива схеми и за сумите за 
възстановяване на средства.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 105

Текст, предложен от Комисията Изменение

(105) Комисията следва да приема 
актове за изпълнение с незабавно 
приложение, с които се определя дали 
дадена национална мярка, предприета 
по отношение на съответстваща на 
изискванията батерия, която 
представлява риск, е обоснована или не, 
когато в надлежно обосновани случаи, 
свързани със защитата на здравето на 
човека, безопасността, собствеността 
или околната среда, наложителни 
причини за спешност изискват това.

(105) Комисията следва да приема без 
забавяне актове за изпълнение с 
незабавно приложение, с които се 
определя дали дадена национална 
мярка, предприета по отношение на 
съответстваща на изискванията батерия, 
която представлява риск, е обоснована 
или не, когато в надлежно обосновани 
случаи, свързани със защитата на 
здравето на човека, безопасността, 
собствеността или околната среда, 
наложителни причини за спешност 
изискват това.
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Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 106

Текст, предложен от Комисията Изменение

(106) Държавите членки следва да 
установят правила относно санкциите, 
приложими за нарушения на настоящия 
регламент, и да гарантират, че тези 
правила се прилагат. Предвидените 
санкции следва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

(106) Държавите членки следва да 
установят правила относно санкциите, 
приложими за нарушения на настоящия 
регламент, и да гарантират, че тези 
правила се прилагат. Предвидените 
санкции следва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи и следва 
да се прилагат и по отношение на 
физически лица, отговорни за 
нарушения, в съответствие с 
националното право и когато е 
необходимо, за да се гарантира 
пълното прилагане на задълженията, 
предвидени в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

(107) Предвид необходимостта да се 
осигури висока степен на опазване на 
околната среда и да се вземат предвид 
новите развития, основани на научни 
факти, Комисията следва да представи 
на Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно прилагането на 
настоящия регламент и неговото 
въздействие върху околната среда и 
функционирането на вътрешния пазар. 
В своя доклад Комисията следва да 
включи оценка на разпоредбите относно 

(107) Предвид необходимостта да се 
осигури висока степен на опазване на 
околната среда и да се вземат предвид 
новите развития, основани на научни 
факти, Комисията следва да представи 
на Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно прилагането на 
настоящия регламент, неговото 
въздействие върху околната среда и 
функционирането на вътрешния пазар, 
както и относно приноса му към 
превръщането на Съюза в лидер и 
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устойчивостта, безопасността, 
етикетирането и критериите за 
предоставяне на информация, както и 
относно мерките за управление на 
отпадъчните батерии и изискванията за 
надлежна проверка на веригата на 
доставки. Когато е целесъобразно, 
докладът следва да бъде придружен от 
предложение за изменение на 
съответните разпоредби на настоящия 
регламент.

постигането на стратегическа 
автономност в този сектор. В своя 
доклад Комисията следва да включи 
оценка на разпоредбите относно 
устойчивостта, безопасността, 
етикетирането и критериите за 
предоставяне на информация, както и 
относно мерките за управление на 
отпадъчните батерии и изискванията за 
надлежна проверка на веригата на 
доставки. Когато е целесъобразно, 
докладът следва да бъде придружен от 
предложение за изменение на 
съответните разпоредби на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

(110) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да се гарантира 
функционирането на вътрешния пазар, 
като същевременно се гарантира, че 
пуснатите на пазара батерии изпълняват 
изискванията за предоставяне на висока 
степен на защита на здравето на човека, 
безопасността, собствеността и 
околната среда, не може да бъде 
постигната в достатъчна степен от 
държавите членки, а по-скоро поради 
необходимостта от хармонизация може 
да бъде постигната по-добре на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, посочен в 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, установен в 
посочения член, настоящият регламент 
не надхвърля необходимото за 

(110) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да се гарантира 
функционирането на вътрешния пазар, 
да се даде възможност на Съюза да се 
превърне в лидер и да се постигне 
стратегическа икономическа 
автономност, като същевременно се 
гарантира, че пуснатите на пазара 
батерии, в т.ч. батериите, 
произвеждани извън Съюза и 
въвеждани на пазара на Съюза, 
изпълняват изискванията за 
предоставяне на висока степен на 
защита на здравето на човека, 
безопасността, собствеността, 
социалните стандарти и околната 
среда, не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите членки, 
а по-скоро поради необходимостта от 
хармонизация може да бъде постигната 
по-добре на равнището на Съюза, 
Съюзът може да приеме мерки в 
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постигане на тази цел, съответствие с принципа на 
субсидиарност, посочен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, установен в 
посочения член, настоящият регламент 
не надхвърля необходимото за 
постигане на тази цел,

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания за устойчивост, 
безопасност, етикетиране и 
предоставяне на информация, които да 
позволят пускането на пазара или 
въвеждането в експлоатация на батерии, 
както и изисквания за събиране, 
обработване и рециклиране на 
отпадъчни батерии.

1. С настоящия регламент се 
установяват изисквания за социална и 
екологична устойчивост, безопасност, 
етикетиране и предоставяне на 
информация, които да позволят 
пускането на пазара или въвеждането в 
експлоатация на батерии, както и 
изисквания за събиране, обработване, 
подготовка за повторна употреба, 
промяна на предназначението или 
вторично производство, а също така 
рециклиране на отпадъчни батерии.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се 
прилага за всички батерии, а именно 
преносими батерии, автомобилни 
батерии, акумулаторни батерии за 
електрически превозни средства и 

2. Настоящият регламент се 
прилага за всички батерии, а именно 
преносими батерии, в т.ч. батерии за 
леки превозни средства, автомобилни 
батерии, акумулаторни батерии за 
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промишлени батерии, независимо от 
тяхната форма, обем, тегло, 
конструкция, състав на материалите, 
употреба или предназначение. Той се 
прилага и за батерии, които са вградени 
или добавени към други продукти.

електрически превозни средства и 
промишлени батерии, независимо от 
тяхната форма, обем, тегло, 
конструкция, състав на материалите, 
употреба или предназначение. Той се 
прилага и за батерии, които са вградени 
или добавени към други продукти.

Or. en

Обосновка

Пояснението е необходимо, за да се гарантира, че батериите за леки превозни 
средства са включени в обхвата на регламента.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) „код QR“ означава матричен 
баркод, който препраща към 
информация относно даден модел 
батерия;

(21) „код QR“ означава 
машинночитаем матричен баркод, 
който препраща към уебсайт, 
предоставящ актуализирана 
информация относно даден модел 
батерия;

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) „оценяване на съответствието“ 
означава процес, чрез който се доказва 
дали са изпълнени изискванията за 
устойчивост, безопасност и етикетиране 
на настоящия регламент във връзка с 
дадена батерия;

(33) „оценяване на съответствието“ 
означава процес, чрез който се доказва 
дали са изпълнени изискванията за 
социална и екологична устойчивост, 
безопасност и етикетиране на 
настоящия регламент във връзка с 
дадена батерия;
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Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) „надлежна проверка на веригата 
на доставки“ означава задълженията на 
икономическия оператор, който пуска 
на пазара презаредима промишлена 
батерия или акумулаторна батерия за 
електрически превозни средства, във 
връзка със системата му за управление, 
управлението на риска, проверките от 
трети страни, извършвани от 
нотифицирани органи, и разкриването 
на информация с оглед на 
установяването и справянето с 
действителни и потенциални рискове, 
свързани с набавянето, преработката и 
търговията със суровини, необходими за 
производството на батериите;

(36) „надлежна проверка на веригата 
на доставки“ означава задълженията на 
икономическия оператор, който пуска 
на пазара презаредима промишлена 
батерия или акумулаторна батерия за 
електрически превозни средства, по 
отношение на категориите социален 
и екологичен риск, във връзка със 
системата му за управление, 
управлението на риска, проверките от 
трети страни, извършвани от 
нотифицирани органи, и разкриването 
на информация с оглед на 
установяването и справянето с 
действителни и потенциални рискове, 
свързани с набавянето, преработката и 
търговията със суровини, необходими за 
производството на батериите;

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 56 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56a) „високорискови области“ 
означава области, в които 
управлението и сигурността са слаби 
или несъществуващи, като например 
в нефункциониращи държави, и в 
които има широко разпространени и 
системни нарушения на 
международното право, в т.ч. на 
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правата на човека;

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 56 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56б) „механизъм за подаване на 
оплаквания“ означава механизъм за 
ранно предупреждение и осведомяване 
за риск, който позволява на всяка 
заинтересована страна да изрази 
загриженост относно 
обстоятелства, свързани с добива, 
продажбата и преработката на 
полезни изкопаеми и на износа на 
полезни изкопаеми от високорискови 
зони;

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки не забраняват, 
не ограничават и не възпрепятстват 
предоставянето на пазара или 
въвеждането в експлоатация на батерии, 
които са в съответствие с изискванията 
на настоящия регламент, поради 
причини, свързани с изискванията за 
устойчивост, безопасност, етикетиране 
и предоставяне на информация във 
връзка с батерии, или с управлението на 
отпадъчни батерии, попадащи в обхвата 
на настоящия регламент.

1. Държавите членки не забраняват, 
не ограничават и не възпрепятстват 
предоставянето на пазара или 
въвеждането в експлоатация на батерии, 
които са в съответствие с изискванията 
на настоящия регламент, поради 
причини, свързани с изискванията за 
социална и екологична устойчивост, 
безопасност, етикетиране и 
предоставяне на информация във връзка 
с батерии, или с управлението на 
отпадъчни батерии, попадащи в обхвата 
на настоящия регламент.
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Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На търговски панаири, 
изложения, демонстрации или подобни 
прояви държавите членки не 
възпрепятстват показването на батерии, 
които не са в съответствие с настоящия 
регламент, при условие че видим знак 
ясно обозначава, че тези батерии не са в 
съответствие с настоящия регламент и 
че те няма да се продават, докато не 
бъдат приведени в съответствие.

2. На търговски панаири, 
изложения, демонстрации или подобни 
прояви държавите членки не 
възпрепятстват показването на батерии, 
които не са в съответствие с настоящия 
регламент, при условие че видим знак 
ясно обозначава, че тези батерии не са в 
съответствие с настоящия регламент и 
че те няма да се продават, докато не 
бъдат приведени в съответствие. 
Предприемат се подходящи мерки, за 
да се гарантира защитата на хората 
по време на демонстрации.

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изискванията за надлежна 
проверка, определени в член 39;

Or. en

Обосновка

Определянето на адекватни екологични и социални стандарти за всички дружества, 
които пускат акумулаторни батерии на единния пазар, е от съществено значение, за 
да се гарантира, че дружествата, произвеждащи батерии в ЕС, могат да се 
конкурират при равни условия с дружествата, произвеждащи другаде по света. 
Поради това надлежната проверка на веригата на доставки трябва да бъде 
установена като условие за пускането на батерии на пазара.
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За всички аспекти, които не са 
обхванати от глави II и III, батерии не 
трябва да представляват риск за 
здравето на човека, безопасността, 
собствеността или околната среда.

2. За всички аспекти, които не са 
обхванати от глави II и III и член 39, 
батериите не трябва да представляват 
риск за здравето на човека, 
безопасността, собствеността или 
околната среда.

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
един или повече компетентни органи, 
отговорни за изпълнението на 
задълженията, произтичащи от 
глава VII, и за наблюдение и проверка 
на съответствието на производителите и 
на организациите, компетентни в 
областта на отговорността на 
производителя, с изискванията от 
посочената глава.

1. Държавите членки определят 
един или повече компетентни органи, 
отговорни за изпълнението на 
задълженията, произтичащи от 
глава VII, и за наблюдение и проверка 
на съответствието на производителите и 
на организациите, компетентни в 
областта на отговорността на 
производителя, с изискванията от 
посочената глава. Всяка държава 
членка определя и едно звено за 
контакт с цел комуникация с 
Комисията в съответствие с 
параграф 3.

Or. en
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Изменение 38

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предоставянето на информация в 
съответствие с член 62.

д) предоставянето на информация в 
съответствие с член 62;

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) определянето на схемите за 
възстановяване на депозитите, 
посочени в член 72а;

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До [три месеца след датата на 
влизане в сила на настоящия регламент] 
държавите членки уведомяват 
Комисията за имената и адресите на 
компетентните органи, определени в 
съответствие с параграф 1. Държавите 
членки информират Комисията без 
необосновано забавяне за всички 
промени в имената или адресите на 
тези компетентни органи.

3. До [три месеца след датата на 
влизане в сила на настоящия регламент] 
държавите членки уведомяват 
Комисията за имената и адресите на 
звената за контакт, определени в 
съответствие с параграф 1. Държавите 
членки информират Комисията без 
забавяне за всички промени в имената 
или адресите на звената за контакт.

Or. en
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Изменение 41

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изготвянето на делегирания акт, 
посочен в първата алинея, Комисията 
взема предвид необходимостта от 
намаляване на въздействието върху 
околната среда през жизнения цикъл на 
преносимите батерии с общо 
предназначение и съответните 
международни стандарти и схеми за 
етикетиране. Комисията също така 
гарантира, че разпоредбите, предвидени 
в посочения делегиран акт, не оказват 
значително отрицателно въздействие 
върху функционалните възможности на 
тези батерии или на уредите, в които те 
са вградени, върху достъпността и 
разходите за крайните ползватели и 
върху конкурентоспособността на 
сектора. На производителите на 
съответните батерии и уреди не се 
налага прекомерна административна 
тежест.

При изготвянето на делегирания акт, 
посочен в първата алинея, Комисията 
взема предвид необходимостта от 
намаляване на въздействието върху 
околната среда през жизнения цикъл на 
преносимите батерии с общо 
предназначение и съответните 
международни стандарти и схеми за 
етикетиране. Комисията също така 
гарантира, че разпоредбите, предвидени 
в посочения делегиран акт, не оказват 
значително отрицателно въздействие 
върху функционалните възможности и 
очаквания експлоатационен срок на 
тези батерии или на уредите, в които те 
са вградени, в т.ч. като последица от 
софтуерни актуализации, нито върху 
достъпността и разходите за крайните 
ползватели и върху 
конкурентоспособността на сектора. На 
производителите на съответните 
батерии и уреди не се налага 
прекомерна административна тежест.

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изисквания относно експлоатационните 
характеристики и дълготрайността на 
презаредимите промишлени батерии и 
акумулаторните батерии за 
електрически превозни средства

Изисквания относно експлоатационните 
характеристики и дълготрайността на 
презаредимите промишлени батерии, 
акумулаторните батерии за 
електрически превозни средства и 
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акумулаторните батерии за леки 
превозни средства

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. От [12 месеца след влизането в 
сила на регламента] презаредимите 
промишлени батерии и акумулаторните 
батерии за електрически превозни 
средства с вътрешно акумулиране и 
капацитет над 2 kWh се придружават от 
техническа документация, съдържаща 
стойности относно електрохимичните 
характеристики и параметрите за 
дълготрайност, определени в част А от 
приложение IV.

1. От [6 месеца след влизането в 
сила на регламента] презаредимите 
промишлени батерии, акумулаторните 
батерии за електрически превозни 
средства с вътрешно акумулиране и 
капацитет над 2 kWh и 
акумулаторните батерии за леки 
превозни средства се придружават от 
техническа документация, съдържаща 
стойности относно електрохимичните 
характеристики и параметрите за 
дълготрайност, определени в част А от 
приложение IV.

Or. en

Обосновка

Позоваването на акумулаторните батерии за леки превозни средства е необходимо, за 
да се поясни, че изискванията за експлоатационните характеристики и трайността 
трябва да се прилагат и за този вид батерии.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преносимите батерии, които са 
вградени в уреди, се отстраняват и 
заменят лесно от крайния ползвател или 
от независими оператори по време на 

1. Преносимите батерии, които са 
вградени в уреди, са вградени по такъв 
начин, че могат са бъдат лесно и 
безопасно отстранени с 
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експлоатационния срок на уреда, ако 
батериите имат по-кратък 
експлоатационен срок от този на уреда, 
или най-късно в края на 
експлоатационния срок на уреда.

общодостъпни инструменти, без 
това да доведе до повреждане на уреда 
или на батерията, и се заменят лесно 
от крайния ползвател или от независими 
оператори по време на 
експлоатационния срок на уреда, ако 
батериите имат по-кратък 
експлоатационен срок от този на уреда, 
или най-късно в края на 
експлоатационния срок на уреда. В 
момента на покупката на уреда 
съответният икономически оператор 
предоставя ясни инструкции за 
отстраняване и подмяна. 
Изискванията за демонтируемост и 
заменяемост могат да се прилагат 
само за пакети батерии като цяло, а 
не за отделни клетки или други 
елементи, включени в комплекта 
батерии.

Or. en

Обосновка

Акумулаторните батерии трябва да могат лесно и безопасно да се отстраняват, 
като за тази цел трябва бъдат предоставени ясни инструкции в полза на 
потребителите и другите крайни ползватели.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В момента на покупката на уреда 
съответният икономически оператор 
информира крайните ползватели по 
ясен и разбираем начин за всеки 
случай, в който се прилага 
дерогацията, предвидена в първа 
алинея.

Or. en



PA\1236097BG.docx 35/68 PE695.236v01-00

BG

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
Общи зарядни устройства

От 1 януари 2026 г. акумулаторните 
батерии, предназначени за 
електрически превозни средства и 
леки транспортни средства, както и 
акумулаторните батерии, вградени в 
специфични категории електрическо 
и електронно оборудване, обхванати 
от Директива 2012/19/ЕС, се 
зареждат чрез използване на общо 
зарядно устройство.
На Комисията се предоставя 
правомощието да приеме не по-късно 
от 31 декември 2024 г. делегиран акт в 
съответствие с член 73 за определяне 
на категориите продукти и 
оборудване, за които се прилага 
настоящият член.
При приемането на делегирания акт, 
посочен в параграф 2, Комисията 
взема предвид размера на пазара, 
намаляването на отпадъците и 
понижаването на разходите за 
потребителите и другите крайни 
ползватели.

Or. en

Обосновка

Оперативната съвместимост на зарядните устройства е от ключово значение за 
намаляване на отпадъците и разходите. Поради това е необходимо да се въведе 
процедура за създаване на общи зарядни устройства.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Системите за акумулиране на 
енергия със стационарни батерии се 
придружават от техническа 
документация, която доказва тяхната 
безопасност по време на нормална 
експлоатация и употреба, включително 
с която се доказва, че са преминали 
успешно изпитване по отношение на 
параметрите за безопасност, определени 
в приложение V, при което следва да 
бъдат използвани най-съвременните 
методики на изпитване.

1. Системите за акумулиране на 
енергия със стационарни батерии се 
придружават от техническа 
документация, която доказва тяхната 
безопасност по време на нормална 
експлоатация и употреба, включително 
с която се доказва, че са преминали 
успешно изпитване по отношение на 
параметрите за безопасност, определени 
в приложение V, при което се 
използват най-съвременните методики 
на изпитване.

Or. en

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Етикетите и кодът QR, посочени 
в параграфи 1 до 5, се отпечатват или 
гравират видимо, четливо и по 
незаличим начин върху батерията. 
Когато това не е възможно или не е 
оправдано поради естеството и размера 
на батерията, етикетите се поставят 
върху опаковката и върху документите, 
придружаващи батерията.

6. Етикетите и кодът QR, посочени 
в параграфи 1 до 5, се отпечатват или 
гравират видимо, четливо и по 
незаличим начин върху батерията. 
Когато това не е възможно или не е 
оправдано поради естеството и размера 
на батерията, етикетите се поставят 
върху опаковката и върху документите, 
придружаващи батерията, а където е 
възможно, при батериите, вградени в 
уреди, се отпечатват или гравират 
върху уреда. Настоящият параграф се 
прилага и за отделни елементи, 
които са част от презареждащи се 
промишлени батерии или от батерии 
за електрически превозни средства. 
QR кодът също така предоставя 
достъп до публично достъпната част 
на паспорта на батерията, създаден 
съгласно член 65.

Or. en
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Изменение 49

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Комисията може да приема 
актове за изпълнение, за да предвиди 
алтернативни видове интелигентни 
етикети, даващи достъп до 
информацията за дадена батерия, с 
оглед на технологичния напредък в 
тази област. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 74, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Въвежда се процедура, която да гарантира, че разпоредбите относно 
етикетирането могат да бъдат адаптирани към технологичното развитие.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Презаредимите промишлени 
батерии и акумулаторните батерии за 
електрически превозни средства с 
вътрешно акумулиране и капацитет над 
2 kWh включват система за управление 
на батерията, съдържаща данни за 
параметрите за определяне на 
състоянието на изправност и очаквания 
експлоатационен срок на батериите, 
както е посочено в приложение VII.

1. Системите за акумулиране на 
енергия със стационарни батерии и 
акумулаторните батерии за 
електрически превозни средства с 
вътрешно акумулиране и капацитет над 
2 kWh, които включват система за 
управление на батерията, съдържат в 
системата си за управление на 
батерията данни за параметрите за 
определяне на състоянието на 
изправност и очаквания 
експлоатационен срок на батериите, 
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както е посочено в приложение VII.

Or. en

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Достъпът до данните в системата 
за управление на батерията, посочена в 
параграф 1, се предоставя на 
недискриминационен принцип на 
юридическото или физическото лице, 
което е закупило законно батерията, или 
на всяка трета страна, действаща от 
тяхно име, по всяко време, за следните 
цели:

2. Достъпът, в режим само за 
четене, до данните в системата за 
управление на батерията, посочена в 
параграф 1, се предоставя на 
недискриминационен принцип на 
юридическото или физическото лице, 
което е закупило законно батерията, или 
на всяка трета страна, действаща от 
тяхно име, по всяко време, за следните 
цели:

Or. en

Изменение 52

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Системата за управление за 
акумулаторни батерии на 
електрически превозни средства се 
проектира по такъв начин, че да 
може да комуникира с интелигентни 
системи за зареждане, включително 
чрез функции за зареждане на 
превозното средство от 
електрическата мрежа, от друго 
превозно средство, от акумулаторна 
батерия или от резервно 
акумулаторно захранване.

Or. en
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Обосновка

При проектирането на системата за управление на акумулаторни батерии за 
електрически превозни средства е необходима функция за комуникация, за да се 
позволи интелигентно зареждане. Това ще допринесе за улесняване на енергийния 
преход.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на съответствието и 
проверката на съответствието с 
изискванията, определени в членове 9, 
10, 12, 13 и в член 59, параграф 5, буква 
а) от настоящия регламент, 
измерванията и изчисленията се 
извършват с помощта на надежден, 
точен и възпроизводим метод, при 
който се вземат предвид общоприетите 
най-съвременни методи и за чиито 
резултати се счита, че са с ниска 
неопределеност, като това включва 
методи, посочени в стандарти, данните 
за които са били публикувани за тази 
цел в Официален вестник на 
Европейския съюз.

1. За целите на съответствието и 
проверката на съответствието с 
изискванията, определени в членове 9, 
10, 11а, 12, 13 и в член 59, параграф 5, 
буква а) от настоящия регламент, 
измерванията и изчисленията се 
извършват с помощта на надежден, 
точен и възпроизводим метод, при 
който се вземат предвид общоприетите 
най-съвременни методи и за чиито 
резултати се счита, че са с ниска 
неопределеност, като това включва 
методи, посочени в стандарти, данните 
за които са били публикувани за тази 
цел в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение, в които се определят общи 
спецификации по отношение на 
изискванията, установени в членове 9, 
10, 12, 13 и в член 59, параграф 5, буква 

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение, в които се определят общи 
спецификации по отношение на 
изискванията, установени в членове 9, 
10, 11а, 12, 13 и в член 59, параграф 5, 
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а), или на изпитванията, посочени в 
член 15, параграф 2, когато:

буква а), или на изпитванията, посочени 
в член 15, параграф 2, когато:

Or. en

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 74, 
параграф 3.

Тези актове за изпълнение се приемат 
след консултация със съответните 
заинтересовани страни в съответствие 
с процедурата по разглеждане, посочена 
в член 74, параграф 3.

Or. en

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди пускането на дадена 
батерия на пазара или въвеждането ѝ в 
експлоатация производителят или 
упълномощен негов представител 
гарантират, че е извършена оценка на 
съответствието на продукта с 
изискванията на глави II и III от 
настоящия регламент.

1. Преди пускането на дадена 
батерия на пазара или въвеждането ѝ в 
експлоатация производителят или 
упълномощен негов представител 
гарантират, че е извършена оценка на 
съответствието на продукта с 
изискванията на глави II и III и член 39 
от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Декларацията за съответствие с 
изискванията на ЕС удостоверява, че е 
доказано изпълнението на изискванията, 
определени в глави II и III.

1. Декларацията за съответствие с 
изискванията на ЕС удостоверява, че е 
доказано изпълнението на изискванията, 
определени в глави II и III и член 39.

Or. en

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки нотифицират 
Комисията и другите държави членки 
относно органите за оценяване на 
съответствието, които са упълномощени 
да извършват оценяване на 
съответствието в съответствие с 
настоящия регламент.

Държавите членки нотифицират 
Комисията и другите държави членки 
относно органите за оценяване на 
съответствието, които са упълномощени 
да извършват оценяване от трета 
страна на съответствието в 
съответствие с настоящия регламент.

Or. en

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 7 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подходящи знания и разбиране 
на изискванията, определени в глави II 
и III, по отношение на приложимите 
хармонизирани стандарти, посочени в 
член 15, и общите спецификации, 
посочени в член 16, и на съответните 
разпоредби на законодателството на 
Съюза за хармонизация и на 
националното законодателство;

в) подходящи знания и разбиране 
на изискванията, определени в глави II 
и III и член 39, по отношение на 
приложимите хармонизирани стандарти, 
посочени в член 15, и общите 
спецификации, посочени в член 16, и на 
съответните разпоредби на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация и на националното 
законодателство;
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Or. en

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията разследва всички 
случаи, в които има съмнения или пред 
нея са изразени съмнения относно 
компетентността на нотифициран орган 
или относно непрекъснатото 
изпълнение от страна на нотифициран 
орган на изискванията и възложените му 
отговорности.

1. Комисията разследва случаите, в 
които има съмнения или е информирана 
за такива съмнения, по-конкретно от 
икономическите оператори, относно 
компетентността на нотифицирана 
организация или относно 
непрекъснатото изпълнение на 
предвидените изисквания и 
отговорности от страна на съответната 
нотифицирана организация.

Or. en

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията гарантира, че цялата 
чувствителна информация, получена по 
време на разследванията, се третира 
като поверителна.

3. Комисията иска становището 
на структурата на Съюза за 
извършване на изпитвания, посочена в 
член 68а, и гарантира, че цялата 
чувствителна информация, получена по 
време на разследванията, се третира 
като поверителна.

Or. en

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато нотифициран орган 
установи, че даден производител не е 
изпълнил изискванията, определени в 
глави II и III, хармонизираните 
стандарти, посочени в член 15, общите 
спецификации, посочени в член 16, или 
други технически спецификации, той 
изисква от този производител да 
предприеме подходящо коригиращо 
действие с оглед на второ и окончателно 
решение за сертифициране, освен ако 
недостатъците не могат да бъдат 
отстранени, като в този случай 
сертификатът не може да бъде издаден.

3. Когато нотифициран орган 
установи, че даден производител не е 
изпълнил изискванията, определени в 
глави II и III и член 39, 
хармонизираните стандарти, посочени в 
член 15, общите спецификации, 
посочени в член 16, или други 
технически спецификации, той изисква 
от производителя да предприеме 
подходящо коригиращо действие с 
оглед на второ и окончателно решение 
за сертифициране, освен ако 
недостатъците не могат да бъдат 
отстранени, като в този случай 
сертификатът не може да бъде издаден.

Or. en

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 39 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължение на икономическите 
оператори, които пускат на пазара 
презаредими промишлени батерии и 
акумулаторни батерии за 
електрически превозни средства с 
вътрешно акумулиране и капацитет 
над 2 kWh, за установяване на политики 
за надлежна проверка на веригата на 
доставки

Задължение на икономическите 
оператори, които пускат на пазара 
батерии, е да приемат политики за 
надлежна проверка по веригата за 
доставки.

Or. en

Изменение 64

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

1. От [12 месеца след влизането в 
сила на регламента] икономическият 
оператор, който пуска на пазара 
презаредими промишлени батерии и 
акумулаторни батерии за 
електрически превозни средства с 
вътрешно акумулиране и капацитет 
над 2 kWh, спазва задълженията за 
надлежна проверка на веригата на 
доставки, определени в параграфи 2—5 
от настоящия член, и съхранява 
документация, доказваща 
съответствието му с тези задължения, 
включително с резултатите от 
проверката от трета страна, извършена 
от нотифицираните органи.

1. От [12 месеца след влизането в 
сила на регламента] икономическият 
оператор, който пуска на пазара 
батерии, трябва да спазва задълженията 
за надлежна проверка на веригата на 
доставки, определени в параграфи 2—5 
от настоящия член, и да съхранява 
документация, доказваща 
съответствието му с тези задължения, 
включително с резултатите от 
проверката от трета страна, извършена 
от нотифицирани органи.

Or. en

Обосновка

Политиката на надлежна проверка на веригата на доставки трябва да се прилага за 
всички акумулаторни батерии, вместо да се ограничава само до презареждащи се 
промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства с 
вътрешно съхранение и капацитет над 2 kWh.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) включва в своята политика за 
веригата на доставки стандарти, които 
съответстват на тези, посочени в 
образеца на политиката за веригата на 
доставки в приложение II към Насоките 
на ОИСР по надлежната проверка;

б) включва в своята политика за 
веригата на доставки стандарти, които 
съответстват на тези, посочени в 
образеца на политиката за веригата на 
доставки в приложение II към Насоките 
на ОИСР по надлежната проверка и, 
където е целесъобразно, 
съответстващите задължения за 
корпоративна надлежна проверка 
съгласно друго приложимо европейско 
законодателство;
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Or. en

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква г – параграф 3 – подточка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) когато суровината произхожда 
от област с висок риск – 
допълнителна информация в 
съответствие със специфичните 
препоръки за икономическите 
оператори нагоре по веригата, както 
е посочено в Насоките на ОИСР по 
надлежната проверка, когато е 
приложимо, като например мината 
на произход, местата, където 
суровините се консолидират, 
търгуват и преработват, и 
платените данъци, такси и 
лицензионни възнаграждения;

Or. en

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква г – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискванията, посочени в настоящата 
буква г), може да бъдат изпълнени чрез 
участие в управлявани от 
промишлеността схеми.

Без да се засяга индивидуалната 
отговорност на всеки икономически 
оператор, който пуска акумулаторни 
батерии на пазара, за спазване на 
изискванията, посочени в параграф 2, 
буква г), тези изисквания може да 
бъдат изпълнени чрез участие в 
управлявани от промишлеността схеми.

Or. en
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Изменение 68

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) установява механизъм за 
подаване на жалби под формата на 
система за ранно предупреждение за 
риск или осигурява такъв механизъм 
чрез съвместни споразумения с други 
икономически оператори или 
организации или чрез улесняване на 
прибягването до услугите на външен 
експерт или орган, като например 
омбудсман.

е) установява механизъм за 
подаване на жалби под формата на 
система за ранно предупреждение за 
риск или осигурява такъв механизъм 
чрез съвместни споразумения с други 
икономически оператори или 
организации или чрез улесняване на 
прибягването до услугите на външен 
експерт или орган, като например 
омбудсман или националните 
центрове за компетентност в 
областта на акумулаторните 
батерии, създадени съгласно член 68б.

Or. en

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) установява и оценява 
неблагоприятните въздействия, 
свързани с категориите риск, изброени в 
точка 2 от приложение X, върху 
веригата му на доставки въз основа на 
информацията, предоставена в 
съответствие с параграф 2, спрямо 
принципите на неговата политика за 
веригата на доставки;

a) установява и оценява риска от 
неблагоприятни въздействия, свързани с 
категориите риск, изброени в точка 2 от 
приложение X, върху веригата му на 
доставки въз основа на информацията, 
предоставена в съответствие с 
параграф 2, спрямо принципите на 
неговата политика за веригата на 
доставки;

Or. en
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Изменение 70

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) приемане на мерки за управление 
на риска в съответствие с приложение II 
към Насоките на ОИСР по надлежната 
проверка, като се отчита способността 
им да влияят и, когато е необходимо, да 
предприемат стъпки за упражняване на 
натиск върху доставчиците, които могат 
най-ефективно да предотвратят или 
смекчат установения риск;

ii) приемане на мерки за управление 
на риска в съответствие с приложение II 
към Насоките на ОИСР по надлежната 
проверка, които са подходящи и 
пропорционални за ефективното 
понижаване на установения риск, 
също така като се отчита способността 
им да влияят и, когато е необходимо, да 
предприемат стъпки за упражняване на 
натиск върху доставчиците, които могат 
най-ефективно да предотвратят или 
смекчат установения риск;

Or. en

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Икономическият оператор, посочен в 
параграф 1, представя доклад публично 
и на годишна основа, като го оповестява 
във възможно най-широка степен, 
включително в интернет, относно 
своите политики за надлежна проверка 
на веригата на доставки. Този доклад 
съдържа предприетите от този 
икономически оператор стъпки за 
постигане на съответствие с 
изискванията, определени в параграфи 2 
и 3, включително констатираните 
значителните неблагоприятни 
въздействия в категориите риск, 
изброени в точка 2 от приложение X, и 
предприетите във връзка с тях мерки, 
както и обобщен доклад за проверките 
от трета страна, извършени в 

Икономическият оператор, посочен в 
параграф 1, представя доклад публично 
и на годишна основа, като го оповестява 
във възможно най-широка степен, 
включително в интернет, относно 
своите политики за надлежна проверка 
на веригата на доставки по отношение 
на суровините, които съдържа всеки 
модел батерия, пускан на пазара. Този 
доклад съдържа, по лесноразбираем за 
крайните потребители начин и като 
ясно посочва засегнатите модели 
батерии, предприетите от този 
икономически оператор стъпки за 
постигане на съответствие с 
изискванията, определени в параграфи 2 
и 3, включително констатираните 
значителните неблагоприятни 
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съответствие с точка 4, включително 
името на нотифицирания орган, при 
надлежно отчитане на търговската тайна 
и други свързани с конкуренцията 
съображения.

въздействия в категориите риск, 
изброени в точка 2 от приложение X, и 
предприетите във връзка с тях мерки, 
както и обобщен доклад за проверките 
от трета страна, извършени в 
съответствие с точка 4, включително 
името на нотифицирания орган, при 
надлежно отчитане на търговската тайна 
и други свързани с конкуренцията 
съображения.

Or. en

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Когато се счита или 
съществува основание да се счита, че 
дадена батерия представлява риск, 
упълномощен представител незабавно 
информира за това органите за надзор 
на пазара.

Or. en

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Вносителите пускат на пазара 
или въвеждат в експлоатация само 
батерии, които са в съответствие с на 
изискванията в глави II и III.

1. Вносителите пускат на пазара 
или въвеждат в експлоатация само 
батерии, които са в съответствие с на 
изискванията в глави II и III и член 39.

Or. en
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Изменение 74

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 –алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да пуснат дадена батерия 
на пазара или да я въведат в 
експлоатация вносителите проверяват 
дали производителят е извършил 
съответната процедура за оценяване на 
съответствието, посочена в член 17. Те 
проверяват дали производителят е 
изготвил техническата документация, 
посочена в приложение VIII, дали върху 
батерията е поставена маркировката за 
съответствие „СЕ“, посочена в член 19, 
и дали кодът QR, посочен в член 13, 
параграф 5, се придружава от 
изискваните документи, както и дали 
производителят е спазил задълженията, 
определени в член 38, параграфи 7, 8 
и 9.

2. Преди да пуснат дадена батерия 
на пазара или да я въведат в 
експлоатация вносителите проверяват 
дали производителят е извършил 
съответната процедура за оценяване на 
съответствието, посочена в член 17. Те 
проверяват дали производителят е 
изготвил техническата документация, 
посочена в приложение VIII, дали върху 
батерията е поставена маркировката за 
съответствие „СЕ“, посочена в член 19, 
и дали кодът QR, посочен в член 13, 
параграф 5, се придружава от 
изискваните документи, както и дали 
производителят е спазил задълженията, 
определени в член 38, параграфи 7, 8 
и 9, както и, когато е целесъобразно, 
параграф 10.

Or. en

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден вносител счита или има 
основания да счита, че дадена батерия 
не е в съответствие с изискванията, 
определени в глави II и III, вносителят 
не я пуска на пазара и не я въвежда в 
експлоатация, докато тя не бъде 
приведена в съответствие. Освен това 
когато батерията представлява риск, 
вносителят информира производителя и 
органите за надзор на пазара за това.

Когато даден вносител счита или има 
основания да счита, че дадена батерия 
не е в съответствие с изискванията, 
определени в глави II и III и член 39, 
вносителят не я пуска на пазара и не я 
въвежда в експлоатация, докато тя не 
бъде приведена в съответствие. Освен 
това, когато счита или има основания 
да счита, че батерията представлява 
риск, вносителят информира 
производителя и органите за надзор на 
пазара за това.
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Or. en

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Вносителите гарантират, че 
производителят е изпълнил 
задълженията си съгласно член 38, 
параграфи 7, 9 и 10.

заличава се

Or. en

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Вносителите, които считат или 
имат основания да считат, че дадена 
батерия, която са пуснали на пазара или 
са въвели в експлоатация, не е в 
съответствие с изискванията, посочени в 
глави II и III, незабавно предприемат 
необходимото коригиращо действие, за 
да приведат батерията в съответствие, 
да я изтеглят или да я изземат, в 
зависимост от това, което е 
целесъобразно. Освен това когато 
батерията представлява риск, 
вносителите незабавно уведомяват за 
това националния орган на държавата 
членка, в която са предоставили 
батерията на пазара, като предоставят 
подробна информация по-специално 
относно несъответствието и всяко 
предприето коригиращо действие.

7. Вносителите, които считат или 
имат основания да считат, че дадена 
батерия, която са пуснали на пазара или 
са въвели в експлоатация, не е в 
съответствие с изискванията, посочени в 
глави II и III и член 39, незабавно 
предприемат необходимото коригиращо 
действие, за да приведат батерията в 
съответствие, да я изтеглят или да я 
изземат, в зависимост от това, което е 
целесъобразно. Освен това, когато 
считат или имат основания да 
считат, че батерията представлява 
риск, вносителите незабавно уведомяват 
за това националния орган на държавата 
членка, в която са предоставили 
батерията на пазара, като предоставят 
подробна информация по-специално 
относно несъответствието и всяко 
предприето коригиращо действие.

Or. en
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Изменение 78

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) производителят, 
упълномощеният представител на 
производителя, вносителят или други 
дистрибутори са регистрирани на 
територията на държава членка в 
съответствие с член 46;

a) производителят е регистриран 
на територията на държава членка в 
съответствие с член 46;

Or. en

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) производителят и вносителят са 
спазили изискванията, определени 
съответно в член 38, параграфи 7, 9, 
и 10, и в член 41, параграфи 3 и 4.

г) производителят и вносителят са 
спазили изискванията, определени 
съответно в член 38, параграфи 7, 8 и 9 
и в член 41, параграф 3.

Or. en

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато даден дистрибутор счита 
или има основание да счита, че дадена 
батерия не е в съответствие с 
изискванията, определени в глави II 
и III, той не предоставя батерията на 
пазара, докато тя не бъде приведена в 
съответствие. Освен това когато 

3. Когато даден дистрибутор счита 
или има основание да счита, че дадена 
батерия не е в съответствие с 
изискванията, определени в глави II 
и III, той не предоставя батерията на 
пазара, докато тя не бъде приведена в 
съответствие. Освен това, когато 
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батерията представлява риск, 
дистрибуторът уведомява за това 
производителя или вносителя, както и 
съответните органи за надзор на пазара.

счита или има основание да счита, че 
батерията представлява риск, 
дистрибуторът уведомява за това 
производителя или вносителя, както и 
съответните органи за надзор на пазара.

Or. en

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дистрибуторите, които считат 
или имат основания да считат, че дадена 
батерия, която са предоставили на 
пазара, не е в съответствие с 
изискванията, посочени в глави II и III, 
се уверяват, че е предприето 
коригиращото действие, необходимо за 
привеждане на посочената батерия в 
съответствие, за нейното изтегляне или 
изземване, в зависимост от това, което е 
целесъобразно. Освен това когато 
батерията представлява риск, 
дистрибуторите незабавно уведомяват 
за това националния орган на държавата 
членка, в която са предоставили 
батерията на пазара, като предоставят 
подробна информация по-специално 
относно несъответствието и всяко 
предприето коригиращо действие.

5. Дистрибуторите, които считат 
или имат основания да считат, че дадена 
батерия, която са предоставили на 
пазара, не е в съответствие с 
изискванията, посочени в глави II и III и 
член 39, се уверяват, че е предприето 
коригиращото действие, необходимо за 
привеждане на посочената батерия в 
съответствие, за нейното изтегляне или 
изземване, в зависимост от това, което е 
целесъобразно. Освен това, когато 
считат или имат основания да 
считат, че батерията представлява 
риск, дистрибуторите незабавно 
уведомяват за това националния орган 
на държавата членка, в която са 
предоставили батерията на пазара, като 
предоставят подробна информация по-
специално относно несъответствието и 
всяко предприето коригиращо действие.

Or. en

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат задълженията на 
съответните икономически 
оператори, посочени в глава VI, 
доставчиците на услуги за обработка 
на поръчки изпълняват и задачите, 
посочени в член 40, параграф 4, 
буква г) и параграф 4а.

Or. en

Обосновка

Допълнително уточняване на задачите, които трябва да се изпълняват от 
доставчиците на услуги за обработка на поръчки, за да се гарантира пълната 
ефективност на дейностите по надзор на пазара.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ролята на крайните ползватели 
при разделното събиране на отпадъчни 
батерии в съответствие със 
задълженията им съгласно член 51, така 
че да се даде възможност за тяхното 
обработване и рециклиране;

б) ролята на крайните ползватели 
при разделното събиране на отпадъчни 
батерии в съответствие със 
задълженията им съгласно член 51, така 
че да се даде възможност за тяхното 
обработване и рециклиране, и по-
конкретно приноса на разделното 
събиране към намаляването на износа 
на отпадъци към трети държави и 
кръговото използване на суровините;

Or. en

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква е
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) въздействието на веществата, 
съдържащи се в батериите, върху 
околната среда и здравето на човека, 
включително въздействието, дължащо 
се на неподходящо изхвърляне на 
отпадъчните батерии, като 
нерегламентираното изхвърляне или 
изхвърлянето като несортирани битови 
отпадъци.

е) въздействието на веществата, 
съдържащи се в батериите, върху 
околната среда и здравето на човека, 
включително въздействието, дължащо 
се на неподходящо изхвърляне на 
отпадъчните батерии, като 
нерегламентираното изхвърляне или 
изхвърлянето като несортирани битови 
отпадъци;

Or. en

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) за преносими батерии за обща 
употреба – схемите за 
възстановяване на депозитите, 
установени от държавите членки 
съгласно член 72а, и информация за 
размера на възстановяването.

Or. en

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – алинея 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) чрез QR кода, посочен в член 13, 
по отношение на информацията, 
посочена в буква еа) от настоящия 
параграф.

Or. en
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Изменение 87

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Паспортът на батерията 
позволява достъп до информация за 
стойностите на експлоатационните 
характеристики и параметрите за 
дълготрайност, посочени в член 10, 
параграф 1, когато батерията се пуска на 
пазара и когато се променя 
състоянието ѝ.

5. Паспортът на батерията 
позволява достъп до информация за 
стойностите на експлоатационните 
характеристики и параметрите за 
дълготрайност, посочени в член 10, 
параграф 1, както и до информация 
относно състоянието на изправност 
на батерията в съответствие с 
член 14, когато батерията се пуска на 
пазара и когато се променя 
състоянието ѝ.

Or. en

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 6 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато промяната в състоянието се 
дължи на рециклиране, 
отговорността за записа на 
батерията в паспорта на батерията 
се прехвърля върху производителите 
или върху организация, компетентна 
в областта на разширената 
отговорност на производителите, 
действаща от тяхно име.

Or. en
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Изменение 89

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато органите за надзор на 
пазара считат, че несъответствието 
не е ограничено само до националната 
им територия, те информират 
Комисията и другите държави членки за 
резултатите от оценката и за действията, 
които те са изискали да бъдат 
предприети от икономическия оператор.

2. Органите за надзор на пазара 
информират Комисията и другите 
държави членки за резултатите от 
оценката и за действията, които те са 
изискали да бъдат предприети от 
икономическия оператор.

Or. en

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 5 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) несъответствие на батерията с 
изискванията, определени в глава II 
или III от настоящия регламент;

a) несъответствие на батерията с 
изискванията, определени в глава II 
или III или член 39 от настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато в срок от три месеца след 
получаването на информацията, 
посочена в параграф 4, втора алинея, не 
е повдигнато възражение нито от 
държава членка, нито от Комисията във 
връзка с временна мярка, предприета от 

7. Когато в срок от два месеца след 
получаването на информацията, 
посочена в параграф 4, втора алинея, не 
е повдигнато възражение нито от 
държава членка, нито от Комисията във 
връзка с временна мярка, предприета от 
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държава членка, тази мярка се счита за 
обоснована.

държава членка, тази мярка се счита за 
обоснована.

Or. en

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато при приключването на 
процедурата, предвидена в член 66, 
параграфи 3 и 4, срещу мярка, 
предприета от държава членка, бъдат 
повдигнати възражения, или когато 
Комисията счита, че национална мярка 
противоречи на законодателството на 
Съюза, Комисията започва незабавно 
консултации с държавите членки и със 
съответния икономически оператор или 
оператори и извършва оценка на 
националната мярка. Въз основа на 
резултатите от тази оценка Комисията 
взема решение чрез акт за изпълнение 
дали националната мярка е обоснована, 
или не.

1. Когато при приключването на 
процедурата, предвидена в член 66, 
параграфи 3 и 4, срещу мярка, 
предприета от държава членка, бъдат 
повдигнати възражения, или когато 
Комисията счита, че национална мярка 
противоречи на законодателството на 
Съюза, Комисията започва незабавно 
консултации с държавите членки и със 
съответния икономически оператор или 
оператори и извършва оценка на 
националната мярка. Въз основа на 
резултатите от тази оценка, която се 
приключва в срок от един месец, 
Комисията взема решение чрез акт за 
изпълнение дали националната мярка е 
обоснована, или не.

Or. en

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена държава членка, 
след като извърши оценката съгласно 
член 67, параграф 1, установи, че 
въпреки че дадена батерия съответства 
на изискванията, определени в 
глави II и III, тя представлява риск за 

1. Когато дадена държава членка, 
след като извърши оценката съгласно 
член 66, параграф 1, установи, че 
въпреки че дадена батерия съответства 
на изискванията, определени в 
глави II и III, тя представлява риск за 
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здравето на човека или безопасността на 
хората, за защитата на собствеността 
или за опазването на околната среда, тя 
изисква от съответния икономически 
оператор да предприеме всички 
подходящи мерки, за да гарантира, че 
когато съответната батерия бъде 
пусната на пазара, тя вече няма да 
представлява такъв риск, или да изтегли 
батерията от пазара, или да я изземе в 
рамките на разумен срок, съобразен с 
естеството на посочения риск.

здравето на човека или безопасността на 
хората, за защитата на собствеността 
или за опазването на околната среда, тя 
изисква от съответния икономически 
оператор да предприеме всички 
подходящи мерки, за да гарантира, че 
когато съответната батерия бъде 
пусната на пазара, тя вече няма да 
представлява такъв риск, или да изтегли 
батерията от пазара, или да я изземе в 
рамките на разумен срок, съобразен с 
естеството на посочения риск.

Or. en

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 68 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 68a
Изпитвателно съоръжение на Съюза

1. До [две години след влизането в 
сила на настоящия регламент] 
Комисията определя изпитвателно 
съоръжение на Съюза, специализирано 
в акумулаторните батерии, в 
съответствие с член 21, параграф 2, 
втора алинея от Регламент (ЕС) 
2019/1020.
2. Изпитвателно съоръжение на 
Съюза служи като център за 
компетентност:
a) чрез дерогация от член 21, 
параграф 6, буква б) от Регламент 
(ЕС) 2019/1020 – за предоставяне на 
независими технически и научни 
съвети на Комисията в хода на 
проучванията, посочени в член 32 от 
настоящия регламент, и в хода на 
оценките, посочени в член 67, 
параграф 1 и член 68, параграф 4 от 
настоящия регламент;
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б) за извършване на изпитвания 
на батерии по искане на органите за 
надзор на пазара за целите на 
оценката, посочена в член 66, 
параграф 1;

Or. en

Обосновка

Предвид сложността и значимостта на сектора, в съответствие с Регламент 
2019/1020 се създава изпитвателно съоръжение на Съюза, специализирано в 
акумулаторните батерии, което да извършва изпитвания и да предоставя технически 
и научни консултации.

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 68 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 68б
Национални центрове за 

компетентност в областта на 
акумулаторните батерии 

1. Органите за надзор на пазара 
съгласуват с организациите, 
представляващи икономическите 
оператори и изследователските 
центрове, създаването на национален 
експертен център в областта на 
акумулаторните батерии във всяка 
държава членка.
2. Националните центрове за 
компетентност в областта на 
акумулаторните батерии, посочени в 
параграф 1, извършват дейности, 
имащи за цел насърчаване на 
съответствието, установяване на 
несъответствия, повишаване на 
осведомеността и предоставяне на 
насоки и технически съвети във 
връзка с изискванията на настоящия 
регламент. Когато е уместно, други 
заинтересовани страни, като 
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например организации, 
представляващи крайните 
потребители, също могат да 
участват в дейностите на 
националните центрове за 
компетентност в областта на 
акумулаторните батерии.
3. В съответствие с член 9, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2019/1020 органът за надзор на пазара 
и страните, посочени в параграф 1, 
гарантират, че дейностите, 
извършвани от националния 
експертен център в областта на 
акумулаторните батерии,  не води до 
нелоялна конкуренция между 
икономическите оператори и не 
засяга обективността, 
независимостта и 
безпристрастността на страните.

Or. en

Обосновка

Националните експертни центрове в областта на акумулаторните батерии са 
създадени като ключов форум за повишаване на осведомеността и подобряване на 
съответствието с изискванията, определени в настоящия регламент.

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 69 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69a
Арбитражна процедура пред Съда

Държавите членки се споразумяват 
за създаването на арбитражна 
процедура, която да позволява на 
икономическите оператори да 
сезират Съда за спорове във връзка с 
национални мерки, ограничаващи 
свободното движение на стоки и 
услуги, както е посочено в член 3 от 
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настоящия регламент. Решението се 
обявява в рамките на 3 месеца и е 
задължително за страните в 
производството.

Or. en

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 72 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 72a
Схеми за възстановяване на депозити
1. Държавите членки въвеждат 
задължителни схеми за 
възстановяване на депозитите за 
събиране на отпадъци от батерии за 
обща употреба. Потребителите и 
другите крайни ползватели биват 
информирани по ясен и разбираем 
начин за тези схеми и за 
възстановяваните суми в 
съответствие с член 60, параграф 1, 
буква еа).

Or. en

Обосновка

Въвеждането на финансови стимули е необходимо, за да се увеличи максимално 
събирането на отпадъчните батерии. За тази цел се създава задължителна схема за 
възстановяване на депозити.

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 6, 

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 6, 
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параграф 2, член 7, параграфи 1, 2 и 3, 
член 9, параграф 2, член 10, параграф 3, 
член 12, параграф 2, член 17, 
параграф 4, член 27, параграф 3, 
член 39, параграф 8, член 55, 
параграф 4, член 56, параграф 4, 
член 57, параграф 6, член 58, 
параграф 3, и член 70, параграф 2, се 
предоставя на Комисията за срок от пет 
години, считано от [датата на влизане в 
сила на настоящия регламент]. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди изтичането 
на петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава мълчаливо 
за срокове с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки срок.

параграф 2, член 7, параграфи 1, 2 и 3, 
член 9, параграф 2, член 10, параграф 3, 
член 11а, член 12, параграф 2, член 17, 
параграф 4, член 27, параграф 3, 
член 39, параграф 8, член 55, 
параграф 4, член 56, параграф 4, 
член 57, параграф 6, член 58, 
параграф 3, и член 70, параграф 2, се 
предоставя на Комисията за срок от пет 
години, считано от [датата на влизане в 
сила на настоящия регламент]. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди изтичането 
на петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава мълчаливо 
за срокове с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки срок.

Or. en

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 2, член 7, 
параграфи 1, 2 и 3, член 9, параграф 2, 
член 10, параграф 3, член 12, 
параграф 2, член 17, параграф 4, 
член 27, параграф 3, член 39, 
параграф 8, член 55, параграф 4, 
член 56, параграф 4, член 57, 
параграф 6, член 58, параграф 3, и 
член 70, параграф 2, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. Прекратяването поражда 
действие в деня след публикуването на 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 2, член 7, 
параграфи 1, 2 и 3, член 9, параграф 2, 
член 10, параграф 3, член 11а, член 12, 
параграф 2, член 17, параграф 4, 
член 27, параграф 3, член 39, 
параграф 8, член 55, параграф 4, 
член 56, параграф 4, член 57, 
параграф 6, член 58, параграф 3, и 
член 70, параграф 2, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. Прекратяването поражда 
действие в деня след публикуването на 
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решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет в 
съответствие с член 6, параграф 2, 
член 7, параграфи 1, 2 и 3, член 9, 
параграф 2, член 10, параграф 3, 
член 12, параграф 2, член 17, 
параграф 4, член 27, параграф 3, 
член 39, параграф 8, член 55, 
параграф 4, член 56, параграф 4, 
член 57, параграф 6, член 58, 
параграф 3, и член 70, параграф 2, влиза 
в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и на Съвета 
или ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет в 
съответствие с член 6, параграф 2, 
член 7, параграфи 1, 2 и 3, член 9, 
параграф 2, член 10, параграф 3, член 
11а, член 12, параграф 2, член 17, 
параграф 4, член 27, параграф 3, 
член 39, параграф 8, член 55, 
параграф 4, член 56, параграф 4, 
член 57, параграф 6, член 58, 
параграф 3, и член 70, параграф 2, влиза 
в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и на Съвета 
или ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки установяват правила 
относно санкциите, приложими при 
нарушение на настоящия регламент, и 
вземат всички мерки, необходими за 
осигуряване на прилагането им. 
Предвидените санкции са ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите членки незабавно 
уведомяват Комисията за тези правила и 
мерки, както и за всяко тяхно 
последващо изменение.

Държавите членки установяват правила 
относно санкциите, приложими при 
нарушение на настоящия регламент, и 
вземат всички мерки, необходими за 
осигуряване на прилагането им. 
Предвидените санкции са ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите членки гарантират по-
специално, че тези санкции се 
прилагат по отношение на членовете 
на управителните органи и други 
физически лица, отговорни за 
нарушенията, в съответствие с 
националното право. Държавите 
членки незабавно уведомяват 
Комисията за тези правила и мерки, 
както и за всяко тяхно последващо 
изменение.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира възпиращият ефект на санкциите, определени от държавите 
членки, тези санкции трябва да се прилагат и по отношение на отговорните 
управителни органи и на физически лица.

Изменение 102

Предложение за регламент
Приложение III – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капацитет на батерията, 
електрически заряд, който дадена 
батерия може да осигури при 
специфичен набор от условия.

1. Първоначално измерен 
капацитет на батерията, електрически 
заряд, който дадена батерия може да 
осигури при специфичен набор от 
условия.

Or. en
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Изменение 103

Предложение за регламент
Приложение IV - Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изисквания относно електрохимичните 
характеристики и дълготрайността за 
презаредими промишлени батерии и 
акумулаторни батерии за електрически 
превозни средства

Изисквания относно електрохимичните 
характеристики и дълготрайността за 
презаредими промишлени батерии, 
акумулаторни батерии за електрически 
превозни средства и акумулаторни 
батерии за леки превозни средства

Or. en

Изменение 104

Предложение за регламент
Приложение VІ – част В – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Кодът QR е 100 % черен и с размер, 
който може да бъде прочетен лесно от 
общодостъпен четец за QR, като тези, 
интегрирани в преносими устройства за 
комуникация.

Кодът QR е с висок цветови контраст 
и с размер, който може да бъде прочетен 
лесно от общодостъпен четец за QR, 
като тези, интегрирани в преносими 
устройства за комуникация.

Or. en

Изменение 105

Предложение за регламент
Приложение IX – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Предмет на декларацията 
(идентификация на батерията, 
позволяваща проследяването ѝ): 
описание на батерията.

4. Предмет на декларацията 
(идентификация на батерията, 
позволяваща проследяването ѝ, която 
може, когато е уместно, да включва 
изображение на батерията): описание 
на батерията.
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Or. en

Изменение 106

Предложение за регламент
Приложение XIII – точка 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) наличие или липса на резервни 
части, които са от съществено 
значение за поддържане на 
функционалните възможности на 
акумулаторната батерия, и период 
от време, през който тези резервни 
части са налични на пазара;

Or. en

Изменение 107

Предложение за регламент
Приложение XIII – точка 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) Информация за отговорното 
набавяне на суровини, както е посочено 
в съответната(ите) мярка(и) за 
изпълнение;

ж) Информация за отговорното 
набавяне на суровини, посочено в 
член 39, параграф 6;

Or. en

Изменение 108

Предложение за регламент
Приложение XIII – точка 1 – буква с а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

са) настоящо състояние на 
акумулаторната батерия (първи 
живот – отпадъчна – с променено 
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предназначение – рециклирана)

Or. en
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО 
ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Списъкът по-долу е изготвен на напълно доброволна основа под изключителната 
отговорност на докладчика. Докладчикът е получил информация от следните субекти 
или лица при подготовката на проекта на становище:

Субект и/или лице
Federation of German Consumer Organisations
European Garden Machinery industry Federation
The Advanced Rechargeable & Lithium Batteries Association
European Association of Automotive Suppliers
platformelectromobility.eu
Stora Enso 
European Automobile Manufacturers’ Association
Micro-Mobility for Europe
EUROBAT
CONEBI
EPBA
Municipal Waste Europe
FEAD
EUCOBAT
BDE
Brainport development


